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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajan roolia kouluterveydenhuollossa. Li-

säksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista yhteistyötä terveydenhoitaja tekee las-

ten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen. Aineiston ke-

ruumenetelmänä käytettiin haastattelua. Tiedonantajina toimivat kouluterveydenhoitajat Län-

si-Suomen alueelta. Haastateltavia terveydenhoitajia oli kymmenen (n=10). Tutkimusaineis-

ton haastattelut nauhoitettiin ja lisäksi tukena käytettiin muistiinpanoja haastattelutilanteista. 

Aineisto analysoitiin sisällön analyysilla.  

 

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja on terveyden edistäjä. Ennaltaehkäisevä toiminta 

koulussa on tärkeää, tarkasteltaessa sitä yksilöllisesti oppilaan terveyden edistämisenä tai yh-

teiskunnallisesti kansanterveyssairauksien ennaltaehkäisynä. Terveydenhoitaja on terveyskas-

vattaja, joka toimii henkilökohtaisena ohjaajana sekä ryhmäohjaajana. Koulussa terveyden-

hoitaja on oppilaan luottamushenkilö ja oppilaiden on helppo tulla häntä tapaamaan. Tervey-

denhoitaja on terveydenhoidon asiantuntija, joka oman ammattitaitonsa avulla toimii itsenäi-

sesti neuvonantajana sekä ongelmanratkaisijana. Kouluterveydenhoitaja on tukija ja hän pyr-

kii tukemaan oppilaiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Lisäksi hän tukee vanhempia 

lapsen kasvatuksessa. Terveydenhoitaja on myös yhteyshenkilö kodin ja koulun sekä kaikkien 

lapsen hoitopolkujen välillä ajatellen lapsen etuja.  

 

Yhteistyömuodot kouluterveydenhuollossa ovat kokonaisvaltainen terveyden edistäminen, 

oppimisen edistäminen, viihtyvyyden lisääminen, turvallisuuden edistäminen sekä työn kehit-

täminen. Kokonaisvaltaisella terveyden edistämisellä pyritään oppilaan fyysisen, psyykkisen, 

sosiaalisen ja henkisen terveyden edistämiseen. Oppimisen edistämiseen sisältyy oppilashuol-

totyöryhmän toiminta sekä yhteistyö opetuksessa ja oppimisessa. Ympäristön viihtyvyydestä 

huolehtimisella ja kouluyhteisön ilmapiirin tarkkailemisella pyritään lisäämään viihtyvyyttä. 

Tapaturmien ehkäisy ja hoito sekä ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen kuuluvat turval-

lisuuden edistämiseen. Työn kehittämiseen sisältyvät tiedon vaihtaminen, ammatillinen tuke-

minen ja alueellinen kehittäminen. Terveydenhoitaja pyrkii yhteistyön avulla siihen, että kou-

lulaisilla olisi mahdollisuus terveeseen kasvuun ja kehitykseen sekä sitä kautta oppimiseen.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kouluterveydenhoitajan roolia ja yhteistyö-

muotoja on tarpeen tutkia lisää. Jatkossa empiiristä tutkimusta tarvitaan tilastollisin menetel-

min, jotta tuloksia voidaan yleistää.  Haasteellista on, miten kouluterveydenhoitaja pystyy 

tekemään näyttöön perustuvaa hoitotyötä, näkymään terveyspoliittisesti ja tärkeimpänä, koh-

taamaan kaikki asiakkaansa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämän tutkimuksen tuloksia voi-

daan hyödyntää kouluterveydenhuollon kehittämisessä sekä jatkotutkimuksia suunniteltaessa. 

 

Avainsanat: kouluterveydenhuolto, terveydenhoitotyö, terveydenhoitaja, rooli, yhteistyö kou-

luterveydenhuollossa 
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Master’s thesis, 101 pages, 6 appendices 
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The purpose of the study was to describe the role of the public health nurse in school health 

care. A further purpose was to ascertain what kind of co-operation the public health nurse 

engages in to safeguard children’s well-being. The approach of the study is qualitative. Data 

collection was by interview, the informants being school public health nurses in Western Fin-

land (n=10). The interview data were tape-recorded and for further support notes were taken 

in the interview situations. The data were analyzed by content analysis. 

 

In school health care the public health nurse is a promoter of health. Preventive action is im-

portant in school scrutinized individually as promotion of a pupil’s health, or socially as pre-

vention of diseases in public health. The public health nurse serves as a health educator, a 

personal counselor and group leader. In school the public health nurse is the pupil’s confi-

dante and easily accessible to pupils. The public health nurse is a health care expert who with 

the aid of her own professional skill serves as an independent advisor and problem solver.  

The school public health nurse is a supporter and endeavours to support the pupil’s social and 

mental well-being. She moreover supports parents in bringing up their children.  The public 

health nurse is also a liaison person between home and school and between all children’s care 

paths with the interests of the child in mind. 

 

Modes of co-operation in school health care are holistic health promotion, promoting learn-

ing, increasing enjoyment, furthering safety and developing the work.  Holistic health promo-

tion seeks to improve the pupil’s physical, mental, social and intellectual health. The promo-

tion of learning is included in the actions of the pupil welfare group and in co-operation teach-

ing and learning. Taking care of the pleasantness of the environment and keeping an eye on 

the atmosphere in the school community marks an effort to make it pleasanter.  Prevention 

and care of accidents and ensuring a safe environment are part of ensuring safety. Further 

development of the work includes information exchange, professional support and regional 

development.  The public health nurse endeavours through co-operation to offer schoolchild-

ren an opportunity for health growth and development and thereby for learning. 

 

The research findings permit the conclusion that the role of the public health nurse and modes 

of co-operation merit further research. In future empirical research will be needed using statis-

tical methods so that the results are generalizable. The challenges include how the public 

health nurse can accomplish evidence-based nursing, to be visible in health policy and, more, 

important, to deal with her clients according to their individual needs. The findings of this 

study can be utilized in the further development of school health care and in the planning of 

further research. 

 

Keywords:  school health care, public health nursing, public health nurse, role, cooperation in 

school health care 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kouluterveydenhuolto on kansanterveystyön, sivistystoimen ja sosiaalitoimen yhteistyötä. 

Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä 

terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. (Wiss & Saaristo 2007.) Kouluterveydenhuolto on 

toiminut Suomessa yli sadan vuoden ajan (Pietikäinen 2004) ja oikeus kouluterveydenhuol-

toon kuuluu kaikille oppilaille (Terho 2002). Koulu on oppimisympäristö, jossa oppimista 

tapahtuu luonnollisesti. Kouluterveydenhoitaja voi hyötyä tästä ympäristöstä vaikuttaen toi-

minnallaan ja ohjauksellaan oppilaiden käyttäytymiseen. (Borup 2000, Borup & Holstein 

2004.) Tavoitteena on, että koululaiset ymmärtävät, mitkä asiat elämässä vaikuttavat tervey-

teen ja miten niihin voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään (Vertio 2003, 97). Lasten tervey-

den edistäminen ja hyvinvointi ovat Terveys 2015-kansanterveysohjelman tärkeimpiä tavoit-

teita. Tämä perustuu lapsen kasvun ja kehityksen tuntemiseen sekä niissä tapahtuvien muutos-

ten ja mahdollisten poikkeamien havaitsemiseen. (Stakes 2002, 9–11.)  

 

Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta sekä terveydelle että sairaudelle. Terveyden 

suunta määräytyy silloin, ja kouluterveydenhuolto voi tähän vaikuttaa. (Terho 2002.) Tervey-

denhoitaja ja lääkäri muodostavat kouluterveydenhuollon keskeisen työparin. He tekevät yh-

teistyötä muiden ammattihenkilöiden kanssa. Työn perustana on hyvä kliininen ammattitaito 

ja ehkäisevän terveydenhuollon osaaminen. Työn onnistumisen edellytys on luottamukselli-

nen vuorovaikutus koululaiseen, vanhempiin ja koulun henkilökuntaan sekä hoitosuhteen jat-

kuvuus. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 2001.) Koululääkäriltä ja 

kouluterveydenhoitajalta edellytetään kokonaisvaltaista näkemystä kouluterveydenhuollon 

mahdollisuuksista koululaisten terveyden sekä hyvinvoinnin edistämisessä (Terho 2002).  

 

Oppilaiden tyytyväisyyttä kouluterveydenhuollon palveluihin on tutkittu Stakesin 2000-

luvulla tekemillä kouluterveyskyselyillä. Viimeksi julkaistujen tulosten mukaan vähintään 

joka kymmenes peruskoululaisista koki jääneensä ilman apua kouluterveyspalvelujen osalta ja 

viidesosa oli tyytymätön palveluihin. Lähes puolet koululaisista oli käynyt vähintään kaksi 

kertaa lukuvuoden aikana terveydenhoitajan vastaanotolla. (Valtiovarainministeriö 2008.) 

Kouluterveydenhuolto osoittautui yhdeksi 1990-luvun lamavuosien kohteista, joissa kunnat 

päätyivät tekemään terveyspalveluiden supistuksia. Terveydenhoitajan läsnä oleminen kou-

luilla väheni ja koululaisten terveystarkastuksia harvennettiin. Lasten ja nuorten terveyson-
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gelmat, erityisesti päihteiden käytön, mielenterveysongelmien ja koulukiusaamisen muodossa 

lisääntyvät, mikä luo haasteita palveluille myös kouluissa. (Lehto ym. 2001, 115.) Häggman-

Laitilan ja Pietilän (2004) mukaan keskeisimpiä terveyshaasteita ovat mielenterveyteen liitty-

vät tekijät, stressioireet, käytös-, tarkkaavaisuus- ja syömishäiriöt. Lisäksi perhe-elämä on 

kietoutunut tiiviisti yhteen lasten ja nuorten terveyteen. (Häggman-Laitila & Pietilä 2004.) 

2000-luvulla koululaisten oireet ja ongelmat ovat tiedossa. Resurssien niukkuus ja palvelujen 

laatu ovat olleet esillä myös tiedotusvälineissä. Kouluterveydenhuollon kehittäminen on nyt 

kuitenkin vilkastunut ja huomion keskipisteenä ovat koululaisten omat tarpeet. (Terho 2002.)  

 

Kouluterveydenhoitajalta edellytetään laaja-alaista tietoa lasten ja nuorten kehityksestä sekä 

terveydestä. Terveydenhoitajalla täytyy olla kokonaisvaltainen näkemys kouluterveydenhuol-

lon merkityksestä ja mahdollisuuksista sekä yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Koulu-

terveydenhuollossa voidaan saada käsitys kokonaisista ikäluokista ja samalla sen avulla voi-

daan tavoittaa kasvavat lapset ja nuoret yksilöllisesti. (Terho 2002.) Terveydenhoitaja on kes-

keinen henkilö käytännön kouluterveydenhoitotyön toteuttajana (Laakso 2002). Oppilaiden 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on haasteellista, jolloin tähän tavoit-

teeseen pääseminen edellyttää sujuvaa ja luottamuksellista yhteistyötä eri toimialojen välillä 

(Välimaa 2004).  

 

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millainen terveydenhoitajan rooli on 

kouluterveydenhuollossa. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, millaista yhteistyötä 

terveydenhoitaja tekee lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kansainvälisissä tutkimuksissa, 

joissa tarkastelun kohteena on kouluterveydenhuolto, on kiinnostuksena ollut päihdevalistus 

(mm. Krowchuk 2005, Pirskanen ym. 2007), lihavuuden hoito ja ehkäisy (mm. DiNapoli & 

Lewis 2008), syömishäiriöt (Long & Stevens 2004), pitkäaikaissairauksien (mm. Keehner 

Engelke ym. 2008), kuten astman hoito (mm. McGhan ym. 2002) sekä seksuaalikasvatus 

(mm. Daly ym. 2004, Didion & Gatzke 2004). Vähemmän tutkimuksia on tehty yhteistyöstä 

kouluterveydenhuollossa tai terveydenhoitajan roolista koulussa. Aihe on mielenkiintoinen 

juuri sen vuoksi, että siitä on kansainvälisestikin melko vähän tutkittua tietoa. Tämä tutkimus 

on lähestymistavaltaan laadullinen. Tutkimuksen tavoitteena on antaa uutta tietoa terveyden-

hoitajan roolista sekä yhteistyömuodoista maamme kouluterveydenhuollossa. Lisäksi tavoit-

teena on löytää terveydenhoitajan työhön mahdollisesti liittyvä monipuolisuus ja haastavuus 

sekä hahmottaa yhteistyömuotoja koulun sisällä sekä ulkopuolella.   
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Terveydenhoitajan rooli 

 

2.1.1 Terveydenhoitaja ja terveydenhoitotyö 

 

Terveydenhoitotyön lähtökohtana on näkemys terveydestä. Näkemys on subjektiivinen oloti-

la, jossa korostuu ihmisen kokema ja ymmärtämä yksilöllinen terveys. Terveys koetaan yksi-

löllisesti eri tavoin ja se saa erilaisia merkityksiä ihmisen elämässä. Tämä tulee ottaa huomi-

oon terveydenhoitotyössä. Ammattilaisen on hyvä tietää, mitä terveys kunkin yksilön kohdal-

la merkitsee. Terveys on ihmisen hyvää oloa, rakastamisen kykyä ja asioista puhumista. Sii-

hen voi liittyä myös sairaus. Terveydenhuollon ammattilaisella täytyy olla laaja, syvällinen ja 

sisäistynyt näkemys terveydestä sekä erilaisista terveyskäsityksistä. (Pesso 2004, 21.) Koulu-

laisten terveyttä määriteltäessä käytetään usein WHO:n määritelmää fyysisestä, psyykkisestä 

ja sosiaalisesta terveydestä (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 

2001). 

 

Pesso (2004) kuvaa terveydenhoitotyötä aktiiviseksi vuorovaikutukselliseksi toimintasuhteek-

si. Oleellista on yksilöllisyys ja huolenpito. Terveydenhoitotyön tarkoituksena on terveyden 

ylläpitäminen, säilyttäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen, asiakkaan tuke-

minen ja selviytymisessä auttaminen. Terveydenhoitotyö on myös yhteisöllistä työtä, joka 

koskettaa yksilöä, perhettä, yhteisöä ja yhteiskuntaa. (Pesso 2004, 22.) Tuloksellinen tervey-

denhoitotyö vaatii hyvän ammattitaidon lisäksi jatkuvuutta (Laakso 2002). Terveydenhoito-

työssä tavoitteena on vahvistaa ihmisten itsehoitoa ja omia voimavaroja. Terveellisen ympä-

ristön suunnittelu- ja kehittämistyö ovat osa tehtäväaluetta. Terveydenhoitotyö on kokonais-

valtaista ja edullista terveyden edistämistyötä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisön ja yhteiskun-

nan hyvinvointiin. Terveydenhoitotyö perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, kokemustie-

toon, uusimman tiedon hyödyntämiseen, käytännön hoitotyön osaamiseen sekä taitoon ja roh-

keuteen eläytyä ihmisten elämäntilanteisiin. (Suomen Terveydenhoitajaliitto 2008a.) 

 

Terveydenhoitaja on hoitotyön, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija. 

Terveydenhoitajan työhön kuuluu yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyttä 

edistävä ja ylläpitävä sekä sairauksia ehkäisevä ja kuntouttava hoitotyö. (Suomen Terveyden-

hoitajaliitto 2008a.) Työn määrään, sisältöön ja asemaan vaikuttavat yhteiskunnalliset muu-
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tokset, väestön terveystarpeet, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon sekä lääke- ja 

hoitotieteen kehitys. Haasteita ovat lasten, nuorten ja ikääntyvien terveyden sekä mielenter-

veyden edistäminen, väestön toimintakyvyn parantaminen ja palvelujärjestelmän kehittämi-

nen. Lyhenevät hoitoajat, kotihoidon lisääntyminen, terveydenhuollon teknologiakehitys ja 

työnjaon uudelleen organisointi tuovat myös uusia haasteita terveydenhoitotyölle. Terveyden-

hoitajalla on tällä hetkellä ristiriita asiakkaiden tarpeiden, työn laadun, työnantajien vaatimus-

ten ja oman jaksamisen suhteen. Terveydenhoitajat pohtivat, miten suureksi yhden ammatin-

harjoittajan työtaakka voidaan suunnitella ja kuinka monta asiakasta yhtä hoitajaa kohti voi-

daan pitää kohtuullisena. Samalla on mietittävä, mikä on se laatu, jota voidaan edellyttää 

asiakasmäärien yhä kasvaessa. (Suomen Terveydenhoitajaliitto 2008b.) Laadukkaan hoito-

työn tekemiseen tarvitaan hyvää teoreettisen tiedon hallintaa ja käytännön taitoa sekä rohkeut-

ta ymmärtää ja eläytyä ihmisten ja yhteisöjen elämään. Työtä on myös arvioitava ja kehitettä-

vä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Laadukkaan terveydenhoitotyön tuloksena ihmisten 

itsehoito, osallistuminen ja vastuunotto lisääntyvät sekä yhteisöjen, perheiden ja yksilöiden 

terveys ja hyvinvointi kohenevat. (Suomen Terveydenhoitajaliitto 2008c.) 

 

Kouluterveydenhuollon tärkein toimija on kouluterveydenhoitaja, jonka palvelut kohdistuvat 

koululaisten ohella koko kouluyhteisöön sekä koulun rakenteellisiin työskentelyolosuhteisiin 

kuten hygieniaan, ergonomiaan ja kouluruokailuun. (Lehto ym. 2001, 114.) Kouluterveyden-

hoitajalta edellytetään laajoja taitoja sekä tietoja lasten ja nuorten kehityksestä sekä terveydes-

tä, kokonaisvaltaista näkemystä kouluterveydenhuollon merkityksestä ja mahdollisuuksista 

sekä yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja (Terho 2002). Terveydenhoitaja on keskeisin 

henkilö käytännön kouluterveydenhuoltotyön toteuttajana (Laakso 2002).  

 

Vuorovaikutus kodissa, koulussa ja kaveripiirissä on tärkeä terveydenhoitajan kiinnostuksen 

kohde tavatessaan lapsia vastaanotollaan ja määräaikaistarkastuksissa. Terveydenhoitajalla 

voidaankin sanoa olevan laaja kosketus koululaisiin. (Välimaa 2004.) Kouluterveydenhoitaji-

en työn edellytyksenä on, että he toimivat osana kouluyhteisöä ja tapaavat lapsia riittävän 

usein (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 2001). Terveystapaamisten 

ja -tarkastusten yhteydessä terveydenhoitajan tärkein työväline on terveyskeskustelu. Keskus-

telun tulee olla oppilaan tarpeet huomioivaa ja asiakaslähtöistä. (Stakes 2002, 39.) Borupin 

(2000) mukaan onnistunut terveyskeskustelu edellyttää terveydenhoitajaa, joka edesauttaa 

myönteistä keskusteluilmapiiriä. Kouluterveydenhoitajaan on voitava luottaa, jotta oppilaat 
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uskaltavat tulla puhumaan vaikeistakin asioistaan (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja 

Suomen Akatemia 2001). Työssä tarvitaan aitoa välittämistä ja kiinnostusta oppilaiden asioi-

hin. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat todella tarpeen. Lisäksi rauhallisuus on hy-

väksi, samoin hyvä huumorintaju. Työn sisältö on muuttumassa aina vain haasteellisemmaksi. 

(Suomen Kuntaliitto 2008.) Lisäksi terveydenhoitajilla on oltava riittävästi aikaa lasten koh-

taamiseen ja perheiden tukemiseen. Konsultaatioiden erikoissairaanhoitoon on myös toimitta-

va. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 2001.)  

 

Ruski (2002) kuvaa kouluterveydenhoitajan työprosessia, jossa hän määrittelee koulutervey-

denhoitajan asiakkaina oppilaat sekä perheet ja yhteistyökumppaneina muun muassa opettajat 

ja koululääkärin. Lisäksi Ruski (2002) esittää perustehtävän tavoiteltaviksi tuloksiksi hyvin-

voinnin, terveyden ja oppimistulokset. Perustehtävän onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, 

kuten henkilöstön voimavarat ja koko organisaation toiminta. (Kuvio 1.) (Ruski 2002.) 
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KUVIO 1. Kouluterveydenhoitajan työprosessin kuvaus (Ruski 2002, 50) 
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Kouluterveydenhoitaja on asiantuntija, jota koko organisaation tulee tukea. Hyvin toimiva 

asiantuntijuus on avointa, toisen työntekijän ymmärtävää ja arvostavaa, luottamuksellista toi-

mintaa lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä parhaaksi. Terveydenhoitajalla on nykyaikana 

oltava uudenlaisia markkinointi- ja kommunikointivalmiuksia, jotta oppilaat voisivat hyödyn-

tää tietoa omaan käyttöönsä. Hoitajan on tunnettava kouluterveydenhuollon suunnitelma ja 

sen sisältö sekä kunnan omat kehittämistarpeet. Yhteistyön täytyy sujua eri toimijoiden välillä 

sovittuja periaatteita noudattaen. Lisäksi on tärkeää, että kouluterveydenhoitajan lisäkoulutus 

mahdollistetaan ja työnohjaus järjestetään. (Ruski 2002.)  

 

 

2.1.2 Rooli käsitteenä 

 

Roolilla tarkoitetaan ihmisen sosiaaliseen asemaan liittyviä käyttäytymisodotuksia, joilla on 

perusta arvoissa ja normeissa (Antikainen ym. 2000, 28). Roolin käsitettä voidaan käyttää 

monessa merkityksessä. Arkikielessä sillä tarkoitetaan asiayhteydestä riippuen muun muassa 

näyttelijän tekemää henkilöhahmoa, teeskentelevää käyttäytymistä tai tehtävään liittyvää 

asemaa. Rooli-käsitteen mielekäs käyttö edellyttää määrittelyä, mihin sillä viitataan. Rooli 

voidaan liittää vuorovaikutukseen, jolloin roolin luonne on sosiaalinen. (Niemistö 2002, 84.) 

Sosiaalipsykologiassa rooli kytketään sosiaaliseen asemaan, joka määrittää henkilön yleisesti 

tunnetun toiminnan. Rooli liitetään siis yksilöön hänen ammattinsa tai muun tehtävänsä, ikän-

sä, sukupuolensa tai aikaisemman käyttäytymisensä perusteella. (Peltola ym. 2001, 97.) Vas-

taavasti henkilön roolinottoa on selitetty häneen kohdistuvilla käyttäytymisodotuksilla. Rooli 

ikään kuin määräytyy ulkoapäin. Vuorovaikutustilanne sisältää vihjeitä, joilla osapuolet koet-

tavat ensin luokitella toisensa joksikin ja sen jälkeen kohdistaa tähän odotuksia. Vihjeet pe-

rustuvat fyysisiin ominaisuuksiin ja käyttäytymispiirteisiin, joita tulkitsemme kokemuksemme 

ja käsitekategorioidemme mukaan. (Niemistö 2002, 85; Kalliopuska 2005, 173.)  

 

Roolit ovat tietyssä tilanteessa olevien henkilöiden käyttäytymiskaavoja (Peltola 2001, 97; 

Niemistö 2002, 85). Lisäksi ne liitetään henkilöjoukkoon, jonka jäsenet jakavat yhteisen iden-

titeetin, esimerkiksi lääkärit. Roolit ovat usein tiedostettavissa, sillä henkilöt kokevat roo-

liodotuksia. (Niemistö 2002, 85; Kalliopuska 2005, 173.) Roolit ovat suhteellisen pysyviä, 

koska ne on rakennettu sosiaalisiin systeemeihin ja roolikäyttäytymisellä on aina seurauksen-

sa. Yhteiskuntaan sosiaalistumisen edellytyksenä roolit tulee oppia. Moreno (1977) määritteli 
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roolin yksilön omaksumaksi toimintamuodoksi tietyllä hetkellä, tietyssä tilanteessa, johon 

liittyy muita ihmisiä tai objekteja. Williams (1989) on määritellyt roolin osatekijöiksi tilan-

teen, uskomukset, käyttäytymisen, tunteen sekä seuraukset. Osatekijät liittyvät yksilön sisäi-

seen dynamiikkaan ja yksilön vuorovaikutukseen toisten kanssa. Rooli-käsite viittaa yksilön 

sisäiselle tasolle sekä toisaalta vuorovaikutustasolle. Yksilö voi siis omassa mielessään kuvi-

tella itselleen rooliodotuksia ilman läsnä olevaa vastaroolia eli jokaisella roolilla on yksilölle 

myös henkilökohtainen merkitys. (Niemistö 2002, 85–89.) 

 

Aikuisten vuorovaikutustilanteissa korostuvat ensin sosiaaliset roolit, ja vasta tutustumisen 

kautta yksilöllisyys pääsee esiin. Yksilöllisyys erottaa vähitellen jokaisessa roolissa joukon 

tyylejä ja luo uusia rooleja.  Sosiaaliset roolit ovat vuorovaikutuksessa tai tehtävässä tarvitta-

via rooleja, kuten opettajan ja oppilaan roolit. Niiden aktivoitumiseen ei välttämättä tarvita 

vuorovaikutussuhdetta, sillä yksinkin suoritettava tehtävä virittää tietynlaisen roolin. (Anti-

kainen ym. 2000, 28–29; Niemistö 2002, 85–86.) Useimmat rooleista olemme hankkineet 

vapaaehtoisesti esimerkiksi opiskelemalla ammatin (Suominen 2007). Roolit kypsyvät kehi-

tyksen myötä ja ilmestyvät eri tilanteissa käyttäytymistaipumuksina. Jotkut roolit aktivoituvat 

kuin itsestään sopivien vastaroolien virittämissä tilanteissa. Osuva roolien kartoitus edellyttää 

tietoisuutta siitä, miten laajaa toimintaa niillä pyritään ilmaisemaan. Roolit ovat siis toimin-

nallisia yksikköjä, joilla voidaan kuvata henkilöä toimijana, tekijänä ja operaation suorittaja-

na. (Niemistö 2002, 95.) Yhteiskuntajärjestelmään perustuvia rooleja tulee arvioida, koska ne 

tulevat vääjäämättä eteemme (Suominen 2007). Yksilön tulee sosialisaatioprosessin kuluessa 

oppia asettumaan eri asemiin ja hallitsemaan niihin liittyvät erityiset arvot ja normit odotuksi-

neen, sääntöineen ja toimintatapoineen (Antikainen ym. 2000, 28).  

 

  

2.1.3 Kouluterveydenhoitajan roolia kuvaavat aikaisemmat tutkimukset 

 

Terveydenhoitajan roolia on kansainvälisesti jonkin verran tutkittu (Liite 1). Wainwright ym. 

(2000) ovat tehneet systemaattisen kirjallisuuskatsauksen terveyden edistämisestä ja kouluter-

veydenhoitajan roolista. Heidän katsauksensa tulokset osoittavat, että laadukasta tutkimustie-

toa on aiheesta melko vähän (Wainwright ym. 2000).  Barnes ym. (2004) toteavat tutkimustu-

loksissaan, että kouluterveydenhoitajien on joskus vaikea määritellä omaa rooliaan. Lightfoot 

ja Bines (2000) lisäävät, etteivät vanhemmat, oppilaat ja koulun henkilökunta aina tiedä, mitä 

palveluita kouluterveydenhoitaja voi tarjota. Croghan ym. (2004) tutkivat kouluterveydenhoi-
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tajan työtä suhteessa sille annettuihin odotuksiin. Heidän tutkimuksensa mukaan virallisten 

dokumenttien antama kuva ja päättäjien odotukset vastaavat kouluterveydenhoitajan työn si-

sältöä. Terveydenhoitajan rooli koulussa keskittyy perusterveydenhuoltoon ja on lapsikeskeis-

tä hoitotyötä. (Croghan ym. 2004.)  

 

Merrelin ym. (2007) tutkimuksen mukaan kouluterveydenhoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuu-

luu fyysisen terveyden ja kasvun seuranta. Kubicin ym. (2007) tutkimuksen tulosten perus-

teella suurin osa kouluterveydenhoitajista kokee kouluterveydenhuollolla olevan merkitystä 

esimerkiksi liikalihavuuden ennaltaehkäisyssä. Tässä kouluterveydenhoitajien suorittamat 

oppilaiden pituuden, painon ja painoindeksin seurannat ovat merkittävässä asemassa ennalta-

ehkäisevässä toiminnassa. Wainwrightin ym. (2000) mukaan kasvun ja kehityksen seurannas-

sa hoitajan rooli on tärkeä erityisesti niiden lasten kohdalla, jotka on ohjattava jatkotutkimuk-

siin ja tarkempiin selvityksiin. Kouluterveydenhoitaja ohjaa oppilaita epäselvissä tilanteissa 

muihin terveyspalveluihin (Barnes ym. 2004). Lightfootin ja Binesin (2000) tutkimuksen mu-

kaan enemmistö jatkotutkimuksiin ohjattavista lapsista tai nuorista ohjataan koululääkärin 

vastaanotolle, mutta terveydenhoitaja voi lähettää heidät myös suoraan muille ammattilaisille, 

kuten puheterapeutille. 

 

Terveydenhoitaja on terveyskasvattaja, jollaisena hänet nähdään luokkaympäristössä tapahtu-

vassa opetus- ja ohjaustilanteessa (Wainwright ym. 2000, Thistle & Ray 2002). Toisaalta ter-

veyskasvatus voi tapahtua yksilöllisesti lapsen tai nuoren kanssa. Kouluterveydenhoitajalla on 

siis myös kasvattajan rooli. (Broussard 2003, Merrel ym. 2007.) Terveydenhoitajat voivat 

osallistua terveyskasvatukseen tuomalla opettajille ajan tasalla olevaa materiaalia tai he voivat 

olla itse aktiivisesti mukana luokkatilanteessa tapahtuvassa kasvatustapahtumassa (Lightfoot 

& Bines 2000). Wainwright ym. (2000) sekä Lightfoot ja Bines (2000) nostavat esiin tervey-

denhoitajan tärkeän roolin seksuaali- ja ihmissuhdekasvatuksessa. Opettajia ja oppilaita haas-

tatellessaan Lightfoot ja Bines (2000) löysivät perusteita, että terveydenhoitaja on sopiva to-

teuttamaan seksuaalikasvatusta. Heidän tutkimustulostensa mukaan terveydenhoitaja on asi-

antuntija, jolla on ajan tasalla olevaa tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta. Ter-

veydenhoitajalla on epämuodolliset opetusmenetelmät, taitoa keskustella arkaluontoisista asi-

oista nuorten kanssa ja vartalosta puhuminen on hänelle luonnollista. Terveydenhoitajalla ei 

ole arvostelevaa eikä moralisoivaa asennetta, joten hänelle on helppoa esittää kysymyksiä. 

(Lightfoot & Bines 2000.) 
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Kouluterveydenhoitaja pyrkii edistämään koululaisten terveyttä (Barnes ym. 2004). Tervey-

denhoitajien päärooliin kuuluvat ennaltaehkäisevät toimenpiteet kuten rokottaminen, mutta 

lisäksi toimenpiteet liittyvät koululaisten koulunkäyntiin ja poissaoloihin (Wainwright ym. 

2000). Kouluterveydenhoitaja pyrkii edistämään oppilaiden, vanhempien ja opettajien tietoi-

suutta terveydenhoitajan palveluista ja rohkaisee käyttämään niitä (Barnes ym. 2004). Koulu-

tapaturmien ehkäisy on eräs tärkeä alue, jossa kouluterveydenhoitajan rooli tulee esille. Li-

säksi kotiväkivallan ehkäisy on haastavaa ja erityisesti väkivallan merkkien tunnistaminen voi 

olla vaikeaa. Väkivallan ehkäisyn nähdään myös kuuluvan terveydenhoitajan rooliin.  

(Wainwright ym. 2000.) Terveydenhoitajalle koulussa kuuluu siis paljon ennaltaehkäisevää 

työtä, kuten päihteiden käytön, onnettomuuksien, syömishäiriöiden, ei-toivottujen raskauksi-

en, sukupuolitautien ja itsemurhien ennaltaehkäisy (Brener ym. 2001). Kouluterveydenhoitaja 

on terveyden edistäjä, jolloin hän on vastuussa koululaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 

(Broussard 2003). Kuitenkin terveydenhoitajan yhtenä periaatteena on aina perhekeskeisyys. 

Perhekeskeisessä hoitotyössä huomioidaan koko perheen hyvinvointi. (Friedman 1997.) 

Lightfoot ja Bines (2000) toteavat, että terveydenhoitajalla on oppilaiden terveyden suojele-

misessa ja edistämisessä jaettu rooli opettajien kanssa. 

 

Leighton ym. (2003) ovat tutkineet lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja heidän mu-

kaansa lähes 20 prosenttia lapsista kärsii jossakin vaiheessa psyykkisistä ongelmista. Näihin 

ongelmiin kuuluvat muun muassa tunne- ja käyttäytymishäiriöt, masennus, syömishäiriöt ja 

huumeiden käyttö. Nämä kaikki vaikuttavat lapsen fyysiseen, emotionaaliseen ja kognitiivi-

seen kehitykseen. Tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat ovat hyvässä asemassa tarjotakseen 

apua suoraan lapsille ja nuorille, koska he voivat olla erityisessä suhteessa lapseen. Lisäksi 

monet lapset oireilevat myös fyysisesti, jos heillä on psyykkisiä ongelmia. Tutkimustulosten 

perusteella terveydenhoitajat kokevat, että heidän roolinsa on merkittävä ongelmien varhaisen 

tunnistamisen ja hoitoon ohjauksen kannalta. (Leighton ym. 2003.) Kouluterveydenhoitajan 

rooli lapsen ja nuoren tukijana on siis tärkeä. Sellaisissa tapauksissa, joissa oppilas ei koe 

olevansa arvostettu koulun tai ystäviensä silmissä, hän saattaa ajatella terveydenhoitajan ole-

van ainoa henkilö, joka tuntee hänen positiivisetkin ominaisuutensa. Terveydenhoitaja voi 

vahvistaa näitä piirteitä ja heikkouksia niin, että se auttaa oppilasta pyrkimään eteenpäin. 

Kouluterveydenhoitaja tukee siis oppilaita yksilöllisesti ja ryhmänä. (Barnes ym. 2004.) 

Wainwrightin ym. (2000) tutkimuksessa tulee esille terveydenhoitajan rooli koko kunnan 

nuorten tukemisessa. Vanhemmuuden tukemisessa terveydenhoitajan rooli on Wainwrightin 

ym. (2000) mukaan myös tärkeä. Terveydenhoitaja toimii lasten ja nuorten luottamushenkilö-
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nä sekä tukee perheitä kokonaisuutena. Vanhempien tukeminen liittyy esimerkiksi lapsen 

käyttäytymisongelmien hallitsemiseen tai perheen sisällä olevien ongelmien selvittelemiseen. 

Jotkut terveydenhoitajat kuitenkin kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi ammattitaitoa eikä koulu-

tusta perhekeskeiseen hoitotyöhön. (Broussard 2003.) Lightfoot ja Bines (2000) toteavat tut-

kimuksessaan, että terveydenhoitajalla on jaettu rooli opettajien ja vanhempien kanssa nuor-

ten ongelmien ja huolien kuuntelijana.  

 

Merrelin ym. (2007) tutkimuksen tuloksissa kuvataan terveydenhoitajan roolia neuvojen ja 

ohjauksen antajana. Kohteena ohjauksessa ja neuvonnassa ovat sekä lapset ja nuoret että hei-

dän perheensä. Lisäksi Merrel ym. (2007) korostavat henkilökunnan ohjauksen kuuluvan ter-

veydenhoitajille, erityisesti terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja voi kannustaa 

oppilaita liikkumaan sekä neuvoa sopivan liikuntamuodon valinnassa (Brener ym. 2001). 

Lightfoot ja Bines (2000) näkevät terveydenhoitajan roolin oppilaiden, vanhempien ja koulun 

henkilökunnan erityisenä neuvonantajana. Terveydenhoitaja voi tarjota lapselle tai nuorelle 

luotettavan kahdenkeskisen vuorovaikutustilanteen, jolloin lapsi voi paremmin avautua ja 

kertoa aroistakin asioista (Thistle & Ray 2002).  

 

Broussardin (2003) tutkimuksessa tulee lisäksi esiin kouluterveydenhoitajan terveyspoliittinen 

rooli, jota hänen tutkimuksensa mukaan ei tule väheksyä, koska tästä näkökulmasta tarkastel-

tuna terveydenhoitaja toimii koulussa hyvinkin keskeisessä asemassa. Terveydenhoitajien 

tulee varmistaa, että he ovat näkyviä myös kuntien päätöksentekijöille. Resurssien turvaami-

seksi hoitajien on pidettävä kirjaa tuloksista sekä arvioitava tulosten vaikuttavuutta. Kouluter-

veydenhoitajien tulee osallistua tutkimustyöhön. Broussardin (2003) mukaan yksi kolmasosa 

kaikista kouluterveydenhoitajista on ollut osallisena tutkimuksessa. Tämä on suurempi osuus 

verrattaessa terveydenhoitajien tutkimustyöhön osallistumista esimerkiksi koulun muun hen-

kilökunnan tutkimuksiin osallistumiseen. (Broussard 2003.)  Thistle ja Ray (2002) ovat teh-

neet systemaattisen kirjallisuuskatsauksen seksuaali- ja ihmissuhdekasvatuksesta kouluter-

veydenhoitajan näkökulmasta. Terveyspoliittisesti tarkasteltuna kouluterveydenhoitajan tulee 

varmistaa, että koulun henkilökunnalla on perustietoa asioista sekä uskallusta puhua suoraan 

seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Terveydenhoitajan tulee osallistua 

myös siihen, että henkilökunnalla on ajan tasalla olevaa tietoa sekä toimintaohjeet erilaisia 

tilanteita varten. (Thistle & Ray 2002.) 
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2.2 Yhteistyö kouluterveydenhuollossa 

 

2.2.1 Kouluterveydenhuolto 

 

Nykyisessä lainsäädännössä terveydenhuoltoa käytetään yleiskäsitteenä kuvaamaan pääasias-

sa koko väestölle saatavilla olevia sairaanhoidollisia ja sairauksia ehkäiseviä palveluja. Ter-

veydenhuolto jakaantuu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Kouluterveyden-

huolto on osa perusterveydenhuollon järjestelmää. (Lehto ym. 2001, 35, 114.) Koulutervey-

denhuolto on kansanterveystyön, sivistystoimen ja sosiaalitoimen yhteistyötä. Tavoitteena on 

koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja 

kehityksen tukeminen. (Wiss & Saaristo 2007.) Peruskoulun terveydenhuoltoon kuuluvat lää-

kärin ja terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset, terveyskasvatus, hammashuolto sekä 

psykologin ja puheterapeutin palvelut. Lääkäri tarkastaa oppilaan kaksi tai kolme kertaa pe-

ruskoulun aikana, muut tarkastukset hoitaa kouluterveydenhoitaja.  (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2008.) 

 

Kouluterveydenhuolto on toiminut Suomessa yli sadan vuoden ajan. Yhteiskunnan kehityksen 

ja lääketieteellisen tiedon kasvun myötä toiminta on muuttunut huomattavasti. Tavoite on 

kuitenkin pysynyt vuosikymmenet samana. (Pietikäinen 2004.) Oikeus kouluterveydenhuol-

toon kuuluu kaikille oppilaille (Terho 2002). Tarkasteltaessa kouluterveydenhuoltoa osana 

yhteiskunnan palvelujärjestelmää, pääosa kouluikäisten väestöryhmästä tarvitsee terveyden-

huollon palveluita lyhytaikaisiin sairaus- tai ongelmatilanteisiin. Vain pieni osa heistä tarvit-

see vakavan ja pysyvän vamman vuoksi jatkuvasti tai toistuvasti palvelujen antamaa tukea, 

apua ja hoitoa. (Lehto ym. 2001,114.) Kouluterveydenhuollossa korostuu voimakkaasti ehkäi-

sevä toiminta (Terho 2002). Ehkäisevää työtä on viime aikoina kuitenkin kritisoitu näytön 

puutteesta (Pietikäinen 2004). 

 

Kansanterveyslain 14 §:n mukaan kunnan terveystyöhön kuuluu kouluterveydenhuollon yllä-

pitäminen kunnassa sijaitsevissa perusopetusta ja lukiokoulutusta antavissa kouluissa opiske-

leville. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata ja tukea lapsen kasvua ja kehitystä 

sekä järjestää lapsen kehitysvaiheeseen soveltuvaa neuvontaa terveyden edistämiseksi. (Lehto 

ym. 2001, 106.) Kouluikäisten terveyden edistämisessä keskeisiä teemoja ovat itsetunnon 

tukeminen, elämänhallintataidot, ihmissuhde- ja sukupuolikasvatus, liikunnan lisääminen, 

tupakoimattomuus ja päihteiden käytön ehkäisy. Koulunkäynnin häiriöt ja oppimisvaikeudet 
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liittyvät useimmiten terveysvalintoihin ja monimuotoisiin elämäntilanteisiin. (Koponen ym. 

2002.) Stakesin (2002) oppaassa kootaan yhteen eri toiminta-alueet, joista terve koulu muo-

dostuu (Kuvio 2). Terveyden edistämisen osa-alueisiin kuuluvat kouluterveydenhuollon lisäk-

si terveystiedon opetussuunnitelma, liikunta, opettajien ja muun henkilökunnan terveyden 

edistäminen, kodin, koulun ja muun ympäröivän yhteiskunnan yhteistyö, terveellinen ja tur-

vallinen kouluympäristö ja –yhteisö, kouluruokailu sekä oppilashuolto ja opetuksen tukipalve-

lut. (Stakes 2002, 17.) Jo vuoden 1972 kansanterveyslaissa korostettiin kouluterveydenhuol-

lon suunnitelmallisuuden tärkeyttä. Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen mukaan jokai-

sessa terveyskeskuksessa tulisi olla kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelma, jossa kuva-

taan yhteiset toimintatavat ja sovitaan henkilöstön työpanoksesta. (Wiss & Saaristo 2007.)  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Terveyden edistämisen toiminta-alueet – terve koulu (mukaillen Stakes 2002, 17) 
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Laissa määritellään melko väljästi, missä laajuudessa kouluterveydenhuoltoa tulee järjestää. 

Suomen Koulu- ja Nuorisolääketieteen Yhdistyksen hallitus (2002) toteaa, että perusedelly-

tysten toteutuessa väestö voi odottaa hyväntasoisen kouluterveydenhuollon tavoitteiden täyt-

tyvän. Edellytyksinä ovat riittävät henkilöstöresurssit, asianmukaiset työtilat, kouluterveyden-

huoltoon nimetty erityisvastuullinen lääkäri, työntekijöiden mahdollisuus työnohjaukseen 

sekä vuosittainen kouluterveydenhuoltoa koskeva täydennyskoulutus. (Suomen Koulu- ja 

Nuorisolääketieteen Yhdistys 2002.)  

 

2000-luvulla koululaisten oireet ja ongelmat ovat yleisessä tietoisuudessa. Kouluterveyden-

huollon resurssien niukkuus ja palvelujen heikentynyt taso ovat olleet jatkuvasti esillä. Koulu-

terveydenhuollon kehitystyö on jatkuvaa ja tavoitteena on ensisijaisesti huomioida lasten ja 

nuorten omat tarpeet. (Terho 2002.) Kouluterveydenhuolto tukee koulun kasvatus- ja opetus-

tehtäviä, minkä lisäksi se havainnoi ja hoitaa terveyden sekä koulunkäynnin häiriöitä (Suoma-

lainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 2001). Kouluterveydenhuollon voima on 

siinä, että se tavoittaa lapset ja nuoret toistuvasti. Näin saadaan käsitys kokonaisista ikäluokis-

ta, riskiryhmistä, sairauksien esiintyvyydestä ja hoitojen tehosta. Mikään muu terveydenhuol-

lon alue ei kouluterveydenhuollon jälkeen enää tavoita kaikkia nuoria näin kattavasti. (Terho 

2002.)  

 

Kouluterveydenhuollon kehittämisnäkymissä korostuvat näkökulman laajentuminen koko 

kouluyhteisön terveyteen ja verkostoituminen osaksi lasten ja nuorten sekä heidän perheiden-

sä palveluja (Koponen 2002). Koponen ym. (2002) ovat hahmottaneet keskeisimpiä kouluter-

veydenhuollon kehittämistarpeita (Taulukko 1). Tärkeää on oppilaiden ja vanhempien sitou-

tuminen sekä laaja yhteistyö koulun ja kodin välillä. Oppilashuoltotyöryhmän tulee toimia 

suunnitelmallisesti. Terveydenhoitajan palvelujen saatavuus ja säännölliset tarkastukset ovat 

ydinasemassa sekä koulutusta saava henkilöstö, jolla on riittävät puitteet ja resurssit toimia. 

Lisäksi kouluterveydenhuollon kehittämistyöryhmiä on saatava lisää. (Koponen ym. 2002.) 
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TAULUKKO 1. Keskeisimmät kouluterveydenhuollon kehittämistarpeet (mukaillen Koponen ym. 2002, 106) 

 

 

1. Vanhempien sekä oppilaiden sitoutuminen suunnitteluun ja toteutukseen edellyttää tii-

viimpää yhteistyötä kouluyhteisön ja kodin välillä. Terveyden edistämisessä tarvitaan 

enemmän toiminnallisten ja vuorovaikutuksellisten työmenetelmien käyttöä.  

 

 

2. Oppilashuoltotyöryhmät tulee integroida osaksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämis-

tä. Työskentelyn tulee perustua kirjallisiin toimintasuunnitelmiin seurannan ja arvioinnin 

mahdollistamiseksi. 

 

 

3. Määräaikaistarkastukset on toteutettava ainakin joka toinen vuosi. 

 

 

4. Oppilaille on turvattava mahdollisuus hakeutua vastaanotolle ilman ajanvarausta. 
 

 

5. Koulujen terveydellisten olojen tarkastuksissa koulun henkilökunnan ja kouluterveyden-

huollon henkilöstön on hyvä toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kouluympäris-

tön fyysisen terveyden lisäksi on kiinnitettävä huomioita psykososiaaliseen terveyteen. 

 

 

6. Kouluterveydenhuollon henkilöstölle tulee järjestää koulutusta mielenterveyteen ja mo-

niammatillisen yhteistyöhön liittyen. 

 

 

7. Jokaiseen terveyskeskukseen tulee nimetä kouluterveydenhuollosta vastaava viranhaltija. 

 

 

8. Riittävät henkilöstövoimavarat on turvattava. 

 

 

9. Tietokonejärjestelmien on oltava toimivat. 

 

 

10. Maakuntiin on saatava moniammatillisia kouluterveydenhuollon kehittämistyöryhmiä. 

 

 

 

2.2.2 Kouluterveydenhuollon yhteistyön kokonaiskenttä 

 

Koululaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta on tärkeää, että yhteistyö eri toimialojen vä-

lillä on tiivistä. Yhteistyötä tulee tehdä koulun sisällä, kunnan sosiaali- sekä terveydenhuolto-

palvelujen ja vanhempien kanssa. (Välimaa 2004.) Laakso & Sohlman (2002) ovat määritel-

leet kouluterveydenhuollon yhteistyön kokonaiskenttää. Laakson ja Sohlmanin (2002) mu-

kaan oppilas on kouluterveydenhuollon ydin, joka toimii yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatioiden, koulun, kodin ja ystävien kanssa. Kouluterveydenhuollon 

tärkeimpiä toimijoita ovat kouluterveydenhoitaja ja lääkäri (Kuvio 3). 
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Mikään ammattiryhmä ei kykene yksin tukemaan oppilaiden kehitystä ja hyvinvointia par-

haalla mahdollisella tavalla, vaan laaja-alainen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken on vält-

tämätöntä. Yhdessä toimittaessa näkökulma on laajempi, ammattitaito suurempi, mahdolli-

suuksia on enemmän ja tulokset ovat parempia kuin yksin toimittaessa. (Laakso & Sohlman 

2002.)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KUVIO 3. Kouluterveydenhuollon yhteistyön kokonaiskenttä (mukaillen Laakso & Sohlman 2002, 63) 
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Kouluterveydenhuollon eräs keskeinen tehtävä on osallistua oppilashuoltotyöryhmäksi kutsu-

tun yhteistyöelimen toimintaan. Työryhmään osallistuu yleensä laaja joukko yhteistyökump-

paneita. Kouluterveydenhuollon lisäksi mukana voivat olla koulun opettajien edustajat, terve-

yskeskus- ja koulupsykologit, sosiaalityöntekijät, koulukuraattorit sekä erityisnuorisotyön ja 

päihdehuollon edustajat. Kouluyhteisön, yksittäisen luokan tai yksittäisten oppilaiden ongel-

mia käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä.  (Lehto ym. 2001, 114.) Terveydenhoitajan vuoro-

vaikutustaidot korostuvat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, opettajien ja muun oppilashuol-

toon osallistuvien kanssa (Terho 2002). Oppilashuoltotyöryhmän toiminta on parhaimmillaan 

tiimityötä, joka hyödyntää eri alojen asiantuntemusta koko yhteisön ja oppilaiden hyvinvoin-

nin sekä oppimisen edistämisessä. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää kouluyhteisön turvalli-

suutta ja rakentaa terveyttä suojaavaa oppimis- ja kasvuympäristöä. Lisäksi ryhmä osallistuu 

koulun sisäiseen kehittämiseen, tekee arvioita tuki- ja erityisopetuksen tarpeista sekä sopii 

yhteisistä menettelytavoista. (Stakes 2002, 21.) 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Clarke 2000, Thistle & Ray 2002,  Libbus ym. 2003, 

Broussard 2004) tulee esiin, että terveydenhoitaja tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. 

Yhteistyökumppanina ovat esimerkiksi oppilaat, heidän perheensä, opettajat sekä sosiaali- ja 

terveystoimi. (Clarke 2000, Thistle & Ray 2002.) Brenerin ym. (2001) tutkimuksen mukaan 

kouluterveydenhoitajan yhteistyökumppaneita voivat olla terveyskasvatuksen opettajat, lii-

kunnan opettajat, koulun ruokahuollon henkilökunta, paikallinen terveysvirasto, sairaalat, 

kollegat, psykiatriset palvelut, sosiaalihuolto, hoitajien ammattiyhdistykset sekä yliopistojen 

ja korkeakoulujen henkilökunta. Broussard (2003) toteaa, että kouluterveydenhoitaja tekee 

yhteistyötä lääkäreiden, erikoislääkäreiden, opettajien, sosiaalihuollon, terveydenhuollon hen-

kilöstön ja vanhempien kanssa, varmistaakseen laadukkaat palvelut lapsille ja heidän perheil-

leen.  

 

Brener ym. (2001) keräsivät tutkimuksensa aineiston kyselylomakkeen avulla, koskien 938 

koulua Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa selvitettiin miten paljon terveydenhoitaja tekee yhteis-

työtä kyseisen tahon kanssa. Brenerin ym. (2001) tutkimuksen mukaan terveydenhoitajan 

tärkeimmät yhteistyökumppanit koulun ulkopuolella ovat terveysvirasto (69,1 %), terveysjär-

jestöt (46,1 %), kuten syöpäyhdistys, mielenterveys- ja sosiaalitoimistot (44,5 %) ja sairaalat 

(40,4 %). Koulun sisällä tapahtuva yhteistyö keskittyy Brenerin ym. (2001) tutkimuksen pe-

rusteella terveyskasvatuksen ammattilaisten (61,6 %), mielenterveys- ja sosiaalialan henkilö-

kunnan (61,1 %), liikunnan alan ammattilaisten (39,7 %) sekä ruokahuollon henkilökunnan 
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(33,6 %) kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön.  Whitehead (2006) huomauttaa, että yhteistyö pe-

rinteisen lääketieteellisten ammattien välillä ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan monitieteellistä 

yhteistyötä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Lisäksi Broussardin 

(2003) tutkimuksen tuloksissa todetaan, että yhteistyö vanhempien kanssa on erityisen tärke-

ää. Siten voidaan ymmärtää tekijät, jotka vaikuttavat vanhempien terveyskäyttäytymiseen. 

Sen jälkeen pystytään määrittelemään toimenpiteet, jotka voivat vähentää tapakäyttäytymistä 

(Broussard 2003).  

 

 

2.3 Yhteenvetoa teoreettisista lähtökohdista 

 

Perinteisesti terveydenhoitaja nähdään vaihtelevassa roolissa tekemässä terveystarkastuksia, 

terveyden edistämistyössä ja terveyskasvattajana, kuten aiemmin on todettu. Verrattaessa 

1980- ja 1990-lukuja voidaan todeta, että kouluterveydenhoitajalla tiedostetaan olevan aktiivi-

sempi rooli kuin aiemmin. (Clarke 2000.) Lightfoot & Bines (2000) toteavat tutkimustulok-

sissaan, että yksilölliset erot terveydenhoitajien kesken vaihtelevat laajasti niin, että tervey-

denhoitajat itse voivat vaikuttaa paljon siihen, millaiseen työhön aktiivisemmin osallistuvat ja 

suuntautuvat, oman kiinnostuksensa mukaan. Kouluterveydenhoitajat kokevat olevansa tark-

kailijoita, lasten tukijoita, yhteyshenkilöitä sekä tärkeä voimavara uusien vaatimusten edessä. 

Lisäksi kouluterveydenhoitajat ovat saaneet koululaisten luottamuksen. (Clarke 2000.) Koulu-

terveydenhoitajan rooli voisi laajentua terveyden edistämisen osalta yhteistyön lisäämiseen 

ennakoivien ja uudenlaisten toimenpiteiden avulla (Wainwright ym. 2000). Terveydenhoitajil-

la on tapana keskittyä tuttuihin toimintoihin, kuten terveystarkastuksiin ja rokottamiseen sekä 

tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaamiseen, mutta heidän todellinen terveyden edistäjän roo-

linsa on epäselvä ja määrittelemätön (Whitehead 2006). Lisäksi kouluterveydenhoitaja osallis-

tuu terveen kouluympäristön luomiseen (Wainwright ym. 2000). Terveyden edistäminen ko-

rostuu entisestään, kun kyseessä ovat kroonisesta sairaudesta kärsivät lapset (Broussard 

2003).  

 

Aikaisempien tutkimuksen perusteella terveydenhoitajan tärkeimpiä rooleja kouluterveyden-

huollossa ovat: fyysisen kasvun ja kehityksen seuraaja, terveyskasvattaja, terveyden edistäjä, 

tuen antaja, ohjaaja ja neuvonantaja sekä yhteystyössä toimija. Lisäksi aikaisempien tutkimus-

ten perusteella voidaan todeta, että terveydenhoitajalla on useita eri yhteistyökumppaneita 
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kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitaja tekee yhteistyötä lapsen perheen, opettajien, kou-

lun muun henkilökunnan, terveysviraston, erikoissairaanhoidon, mielenterveyspalvelujen, 

muiden terveydenhuollon ammattilaisten, sosiaalihuollon, hoitajien ammattiyhdistysten, kol-

legoiden ja yliopistojen sekä vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. (Kuvio 4.) 
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KUVIO 4. Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millainen on terveydenhoitajan rooli kouluterveyden-

huollossa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista yhteistyötä terveydenhoi-

taja tekee kouluterveydenhuollossa lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkimuksen tavoit-

teena on saada uutta tietoa kouluterveydenhoitajan roolista sekä yhteistyömuodoista tervey-

denhoitajan omasta näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteena on löytää työhön mahdollisesti 

liittyvä monipuolisuus ja haastavuus sekä hahmottaa terveydenhoitajan rooli eri ammattiryh-

mien joukossa.   

 

 

Tutkimuksen tehtävänä on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millainen on terveydenhoitajan rooli kouluterveydenhuollossa? 

 

2. Millaista yhteistyötä terveydenhoitaja tekee kouluterveydenhuollossa? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän kuvaus 

 

Tutkittava ilmiö ja tutkimustehtävät määräävät, miten niitä kannattaa lähestyä ja minkälaisia 

menetelmiä käyttäen. Laadullisessa tutkimuksessa halutaan ymmärtää ja tulkita ihmisten ko-

kemuksia ja heidän todellisuuttaan. Tällöin pyritään kuvaamaan, selittämään ja ymmärtämään 

tutkittavia ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita tutkittavien näkökulmasta niiden luonnollisissa 

ympäristöissä. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997.) Laadullinen lähestymistapa sovel-

tuu tähän tutkimukseen, koska aikaisempaa tutkimustietoa on aiheesta vähän. Lisäksi laadulli-

sen menetelmän avulla on mahdollista saada monipuolista ja syvällistä tietoa (Åstedt-Kurki & 

Nieminen 1998).  

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ihminen, hänen elämänpiirinsä sekä niihin liittyvät 

merkitykset (Kylmä & Juvakka 2007, 16). Osallistujiksi valitaan ne henkilöt, joilla on koke-

musta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä (Holloway &Wheeler 2002, 10; Kylmä & Ju-

vakka 2007, 26). Tässä tutkimuksessa kuvataan terveydenhoitajan näkemyksiä ja kokemuksia 

omasta roolistaan sekä heidän tekemästään yhteistyöstä ja sen eri muodoista. Kuvaileva, laa-

dullinen tutkimus pyrkii tuomaan esiin kokonaisvaltaisen näkemyksen ja löytämään samalla 

jotakin uutta ilmiöstä. Aineisto on subjektiivinen ja olosuhteet luonnolliset. (Janhonen & Nik-

konen 2001.) Tutkimuksessa keskitytään varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään ana-

lysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta 1998, 18). Laadullinen 

tutkimus kohdentuu ensisijaisesti siis laatuun, ei sen määrään (Holloway &Wheeler 2002, 10; 

Kylmä & Juvakka 2007, 26).   

 

Laadullisen tutkimuksen keskeinen ominaispiirre on induktiivinen päättely. Induktiivisessa 

päättelyssä tehdään havaintoja yksittäisistä tapahtumista, jotka yhdistetään laajemmaksi ko-

konaisuudeksi. Päättely on aineistolähtöistä. (Kylmä & Juvakka 2007, 22.) Laadullisen tutki-

muksen analyysin perusyksikkönä toimivat sanat ja ilmaisujen sisällöt. Analyysissa tutkija 

tulkitsee ilmaisuja yksilöllisesti, pyrkien kuitenkin tiedostamaan koko ajan oman subjektiivi-

suutensa. (Janhonen & Nikkonen 2001.) Lisäksi tutkimuksessa pyritään siihen, ettei tutkijalla 

olisi ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimustuloksista (Eskola & Suoranta 

1998, 19).  Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkimuksessa on haastattelu ja aineiston ana-

lyysimenetelmänä sisällön analyysi.  
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4.2 Tutkimuksen tiedonantajat 

 

Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan aineiston harkinnanvaraisesta tai tarkoituksenmukaises-

ta poiminnasta (Kylmä & Juvakka 2007, 26–27). Tähän tutkimukseen valittiin henkilöitä, 

joilla oli kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, ja jotka suostuvat vapaaehtoises-

ti tutkimukseen (Lukkarinen 2001). Tässä tutkimuksessa tutkittavien henkilöiden eli kouluter-

veydenhoitajien kokemukset pyrittiin tavoittamaan. Tutkimukseen osallistui kymmenen 

(n=10) peruskoulujen kouluterveydenhoitajaa Länsi-Suomen alueelta. Terveydenhoitajat toi-

mivat alakoulun (1.–6.- luokan) ja/tai yläkoulun (7.–9.-luokan) kouluterveydenhoitajina.       

 

Tähän tutkimukseen pyrittiin valitsemaan erityyppisten koulujen terveydenhoitajia. Osa kou-

luista sijaitsee kaupungin keskustan alueella, kun taas osa kouluista sijaitsee haja-

asutusalueella maaseudulla. Osa kouluista on erittäin suuria ja osa hyvinkin pieniä kyläkoulu-

ja. Aluksi alueiden päätäntäelimiin otettiin yhteyttä niin, että johtaville hoitajille toimitettiin 

tutkimuslupa-anomus (Liite 2). Anomuksen mukana postitettiin valmis lomake (Liite 2), jolla 

tutkimuslupa voitiin myöntää sekä postimerkillä varustettu palautuskuori.  Tutkimuslupa saa-

tiin kaikilta alueilta. Tämän jälkeen valittiin paikkakuntien verkkosivujen avulla koulut, joi-

den terveydenhoitajiin otettiin puhelimitse yhteyttä. Keskustelussa tiedusteltiin koulutervey-

denhoitajan alustavaa halukkuutta osallistua tutkimuksen tiedonantajaksi sekä samalla pyrit-

tiin motivoimaan terveydenhoitajaa osallistumaan tutkimukseen perustelemalla hänen arvo-

kasta kokemustaan. Sopiva haastatteluajankohta pyrittiin varaamaan keskustelun aikana.  Sen 

jälkeen halukkaille terveydenhoitajille lähetettiin sähköpostilla informaatiota tutkimuksesta 

(Liite 3) sekä tulevan haastattelun runko (Liite 4). 

  

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja haastattelujen ajankohdat valittiin tervey-

denhoitajien aikataulujen mukaan. Ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista terveyden-

hoitajille kerrottiin vielä tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Heille kerrottiin 

myös siitä, että haastattelut tultaisiin nauhoittamaan. Lisäksi terveydenhoitajilta pyydettiin 

kirjallinen suostumus tutkimukseen (Liite 5), jolloin myös huomautettiin, että tutkimuksen 

keskeyttäminen on mahdollista missä vaiheessa tahansa. Lisäksi painotettiin sitä, että haastat-

telu tulisi tapahtumaan luottamuksellisesti niin, että tiedonantajan anonymiteetti säilyisi koko 

tutkimuksen ajan. Kaikki terveydenhoitajat, joihin otettiin yhteyttä, suostuivat tutkimukseen 

ja haastattelut onnistuvat kokonaisuudessaan niin, että niitä voitiin käyttää aineistona. 
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4.3 Aineistonkeruu 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan hankkia haastattelujen, havaintojen sekä kirjal-

listen materiaalien avulla (Kylmä & Juvakka 2007, 27). Tähän tutkimukseen valittiin haastat-

telu aineiston keruumenetelmäksi, koska aihetta on aiemmin vähän tutkittu. Lisäksi haastatel-

tavalle haluttiin antaa mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman va-

paasti. Haastattelu on ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, koska siinä ollaan suorassa kie-

lellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Suurimpana etuna on joustavuus aineistoa 

kerättäessä. (Hirsjärvi ym. 2004, 194.) Haastattelun aihepiirit, teemat, määriteltiin etukäteen. 

Menetelmästä puuttui kuitenkin kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelija varmisti, 

että kaikki etukäteen suunnitellut teema-alueet käytiin läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus 

vaihtelivat haastattelusta toiseen. Teemahaastattelu on muodoltaan niin avoin, että vastaaja 

pääsee halutessaan puhumaan varsin vapaamuotoisesti. Teemat takasivat sen, että jokaisen 

haastateltavan kanssa puhuttiin ainakin jossain määrin samoista asioista. Lisäksi teemat muo-

dostivat konkreettisen kehikon, jonka avulla litteroitua haastatteluaineistoa pystyi lähesty-

mään jossakin määrin jäsentyneesti. (Eskola & Suoranta 1998, 87–88.)  

 

Tutkimuksen haastattelujen toimivuuden ja haastattelurungon varmistamiseksi tehtiin yksi 

esihaastattelu ennen varsinaisiin haastatteluihin ryhtymistä (Hirsjärvi ym. 2004, 200). Tämän 

jälkeen haastattelurunkoa olisi voitu muuttaa tai tilannetta edelleen kehittää, mutta esihaastat-

telu tuntui sopivalta, joten varsinaiset haastattelut voitiin aloittaa. Esihaastattelun yhteydessä 

testattiin myös nauhurin käyttöä luonnollisessa haastattelutilanteessa.  

 

Aineiston keruu aloitettiin tammikuun alussa 2009 ja viimeinen haastattelu tehtiin helmikuun 

lopussa 2009. Haastattelut aloitettiin aina taustatietojen selvittämisellä. Taustatietoina tervey-

denhoitajalta kysyttiin, koska hän on valmistunut terveydenhoitajaksi, miten kauan hän on 

toiminut kyseisen koulun terveydenhoitajana ja kuinka monen oppilaan terveydenhuollosta 

hän huolehtii. Haastattelujen pohjana käytettiin haastattelurunkoa, mikä oli laadittu aikai-

semman tutkimustiedon pohjalta. Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan esille terveydenhoi-

tajien omat kokemukset. Terveydenhoitajilta kysyttiin, millaisena he kokevat roolinsa olevan 

suhteessa oppilaisiin, heidän vanhempiinsa ja perheisiinsä. Lisäksi terveydenhoitajilta kysyt-

tiin, millaisina he kokevat roolinsa kouluyhteisössä, oman ammattikunnan keskuudessa sekä 

koko yhteiskunnassa. Tavoitteena oli tuoda esiin terveydenhoitajan monipuolinen rooli koulu-

terveydenhuollossa.  Toisena tutkimustehtävänä oli kuvailla terveydenhoitajan yhteistyömuo-
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toja, jolloin terveydenhoitajilta kysyttiin, keiden kanssa he tekevät yhteistyötä ja millaista 

yhteistyö on. Haastattelujen aikana tutkija esitti tarkentavia lisäkysymyksiä ja pyysi tervey-

denhoitajia kertomaan esimerkkejä, varoen kuitenkaan johdattelemasta tiedonantajia. Lopuksi 

terveydenhoitajille annettiin mahdollisuus sanoa vielä jotakin, jos he kokivat, että jokin oli 

jäänyt vielä kertomatta.  

 

Haastattelujen teko vaati aikaa ja hyviä esivalmisteluja. Haastattelujen aikana pyrittiin tiedos-

tamaan, että niihin voi liittyä useita virhelähteitä, jotka voivat johtua haastattelijasta, haasta-

teltavasta tai tilanteesta. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää, että haastattelussa on taipu-

mus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2004, 195.) Haastattelut tapahtuivat 

pääosin kahden kesken haastateltavan kanssa. Yhdessä tilanteessa oli terveydenhoitajaopiske-

lija mukana haastateltavan terveydenhoitajan tahdosta, mutta opiskelija ei osallistunut keskus-

teluun vaan toimi ainoastaan tarkkailijana ja teki omia muistiinpanoja.  

 

Seitsemän haastattelua toteutettiin koululla terveydenhoitajan vastaanottohuoneessa ja kolme 

haastattelua terveysasemalla. Kaikki haastattelut tapahtuivat hyvin rauhallisessa ympäristössä. 

Puolet haastatteluista onnistui niin, ettei tilanteesiin tullut minkäänlaisia keskeytyksiä. Kah-

den haastattelun aikana oli myös välitunti, jolloin oppilaita kävi pikaisesti terveydenhoitajan 

huoneen ovella. Kolmen haastattelun aikana puhelin soi yhdestä kolmeen kertaan. Häiriön 

ilmaannuttua nauhoitus keskeytettiin siksi aikaa, kunnes oli taas rauhallista ja haastattelua 

voitiin jatkaa. Kaiken kaikkiaan haastattelut sujuivat rauhallisissa ja vapautuneissa olosuhteis-

sa. Kaksi terveydenhoitajaa mainitsi ennen haastattelun alkua, että he hieman jännittävät tule-

vaa haastattelua. Suurin osa terveydenhoitajista ei ollut osallistunut tutkimuksen tiedonanta-

jaksi aiemmin. Kaikki haastattelutilanteet saatiin hyvin vietyä loppuun asti. Haastattelut kesti-

vät keskimäärin yhden tunnin (64 min). Lyhyin haastattelu kesti 43 minuuttia ja pisin yhden 

tunnin ja 29 minuuttia.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa käytetään aineiston riittävyyteen, kylläisyyteen 

viittaavaa saturaation käsitettä. Tutkija alkaa siis kerätä aineistoa päättämättä etukäteen, miten 

monta tapausta hän tutkii. (Kylmä & Juvakka 2007, 27.) Haastatteluja voidaan jatkaa niin 

pitkään kuin haastattelut tuovat uutta tietoa tutkimustehtävien kannalta. Aineisto on riittävä, 

kun samat asiat alkavat kertautua haastatteluissa. (Hirsjärvi ym. 2004, 171.) Kahdeksannen 

haastattelun jälkeen alkoi jo tuntua, että samat asiat paljolti toistuivat haastatteluissa. Kym-
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menen haastatteluaikaa oli kuitenkin sovittu jo hyvin varhaisessa vaiheessa, joten kaikki 

kymmenen (n=10) haastattelua toteutettiin.  

 

 

4.4 Analyysi 

 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja tuottaa uutta tietoa 

tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään tiivistämään aineistoa, kadottamatta silti sen sisäl-

tämää informaatiota. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Tutkimuksen tarkoitus, tutkimustehtävät 

ja aineisto ohjasivat tutkimuksen analyysin kulkua. Tutkimuksen yksityiskohtainen etenemi-

nen luotiin tutkimuksen kuluessa ja tutkija pyrki kuvaamaan tekemänsä ratkaisut ja toiminta-

tavat selkeästi sekä esittämään aineistosta syntyneet tulokset ajatustyön tuotteina. (Lukkarinen 

2001.)  

 

Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttäen laadullisen tutkimuksen analyysimenetel-

mää, induktiivista sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan 

analysoida kirjoitettua ja suullista kommunikaatiota. Sen avulla voidaan tarkastella tapahtu-

mien ja asioiden seurauksia, merkityksiä ja yhteyksiä. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) 

Induktiivinen sisällönanalyysi on aineistolähtöistä. Sisällönanalyysin vaiheisiin kuuluu aineis-

toon tutustuminen, analyysiyksikön määrittäminen, aineiston pelkistäminen tutkimuskysy-

mysten avulla, samanlaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen sekä pelkistettyjen ilmaisujen 

ryhmittely. Sen jälkeen muodostetaan kategoriat samansisältöisistä ilmaisuista ja annetaan 

nimet kategorioille sekä yhdistetään samansisältöiset kategoriat toisiinsa, jolloin muodoste-

taan yläkategorioita. Kaikille kategorioille annetaan niitä kuvaava nimi. Abstrahointia jatke-

taan yhdistämällä kategorioita niin kauan, kunnes se on sisällön kannalta mahdollista ja mie-

lekästä. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Sisällönanalyysissa on olennaista, että tutkimusaineis-

tosta erotetaan samanlaisuudet ja erilaisuudet. Lisäksi on tärkeää, että aineistoa kuvaavien 

luokkien tulee olla toistensa poissulkevia ja yksiselitteistä. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2001.) 

 

Tämän tutkimuksen analyysi perustuu nauhoitettuihin haastatteluihin ja muistiinpanoihin 

haastattelutilanteista. Aineiston analyysi eteni seuraavien vaiheiden kautta (Kuvio 5). 
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KUVIO 5. Aineiston analyysin eteneminen vaiheittain 

 

 

Aluksi litteroitiin haastatteluiden nauhoitukset sanatarkasti tekstiksi. Kirjoitettua tekstiä kertyi 

104 sivua. (A4, fontti 12, riviväli 1½). Nauhojen laatu oli hyvä, joten aukikirjoitus onnistui 

hyvin, joskin oli aikaa vievää. Litteroinnin jälkeen tekstiä luettiin useaan kertaan läpi ja ai-

neistolle tehtiin tutkimustehtävien mukaisia kysymyksiä. Tällä tavalla pyrittiin löytämään 

tutkimusaineistosta tutkimustehtävien kannalta olennaisia ilmauksia, jotka parhaiten kuvasivat 

kokemuksia tutkittavasta asiasta. 
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Analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuuden sisältävä lause tai lausuma tai pelkkä sana. 

Alkuperäiset lausumat pelkistettiin. Pelkistettyjä ilmaisuja löytyi 318. Ilmaisut koodattiin, 

jotta ne olisi helpompi löytää myöhemmin analyysivaiheen sekä raportin kirjoittamisen aikana 

(Kyngäs & Vanhanen 1999). Pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin samanlaisuuden ja erilaisuuden 

perusteella ryhmiksi, jotka nimettiin. Tämän jälkeen aineistoon vielä palattiin. Sen jälkeen 

ryhmitellyt ilmaisut yhdistettiin alakategorioiksi, jotka myös nimettiin. Alakategorioiden 

muodostamisen jälkeen aineistoon palattiin vielä uudelleen, jolloin tarkistettiin ryhmittelyjä 

sekä alakategorioiden muodostamista. Tässä vaiheessa niihin tehtiin vielä muutoksia.  Lopuk-

si vielä ryhmiteltiin sekä käsitteellistettiin alakategorioita ja muodostettiin niistä yläkategori-

oita, jotka kuvaavat terveydenhoitajan roolia sekä yhteistyömuotoja kouluterveydenhuollossa. 

 

Ainoastaan haastatteluaineiston ilmisisältö analysoitiin, jolloin tulkintaongelmien esiintyvyys 

on vähäisempää. Kategorioiden muodostamisessa oli tärkeää, että ne kuvasivat ilmiötä mah-

dollisimman luotettavasti. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Terveydenhoitajien roolien kuvaukset 

tuottivat ajoittain haasteita analyysivaiheessa. Toisaalta terveydenhoitajat myös nimesivät 

suoraan itse omia roolejaan sekä yhteistyötahojaan, mikä helpotti analyysin tekemistä.  

 

Taulukossa 2 esitetään esimerkki aineiston pelkistämisestä ja taulukossa 3 ryhmittelystä sekä 

taulukossa 4 alakategorian muodostamisesta. Taulukossa 5 on esimerkki yläkategorian muo-

dostamisesta. Lisäesimerkkejä näistä on esitetty liitteessä 6. Kaikille kategorioille annettiin 

niitä kuvaava nimi. Aineiston abstrahointia, luokkien tiivistämistä ja yhdistämistä tehtiin use-

aan kertaan analyysiprosessin aikana. Tutkimustehtäviin palattiin aina uudelleen ja niiden 

avulla pyrittiin luokittelemaan aineistoa. Tällä pyrittiin varmistamaan, että saadaan aikaan 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, mikä onkin sisällönanalyysin 

tarkoitus (Kyngäs & Vanhanen 1999).  
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TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

 

 

 
 

TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston ryhmittelystä 

 
Pelkistetty ilmaisu Ryhmitelty ilmaisu 

opettajat pyytävät verenpaineenmittausta henkilökunnan terveydenhoito 

siivoojan tai keittäjän verenpaineen mittaaminen  

verenpaineen mittaaminen  

siivoojan verenpaineen mittaaminen  

opettajan rokottaminen  

henkilökunta pyytää rokotuksia  

opettajat pyytävät rokotuksia  

rokottaminen  

ompeleiden poistaminen sairaanhoidolliset toimenpiteet 

varsiluomen poistaminen  

sairausloman antaminen keittiöhenkilökunnalle sairausloman antaminen henkilökunnalle 

sairausloman antaminen opettajalle   

 

Alkuperäinen lausuma 

 

Pelkistetty ilmaisu 

”Yhdessäkin koulussa et aina kun sinne menee niin samat ih-

miset pyytää sen verenpainemittauksen.” 

 

opettajat pyytävät verenpaineenmittausta 

”…joskus joku siivooja tai keittäjä on käynyt verenpainemitta-

uksella.” 

 

siivoojan tai keittäjän verenpaineen mit-

taaminen 

”…ja mitannu verenpainetta.”  

 

verenpaineen mittaaminen 

”Joskus siivoojat tulee mittauttamaan verenpainetta…” 

 

siivoojan verenpaineen mittaaminen 

”Opettajat tulevat käymään myös omista terveydellisistä syistä. 

Opettajillekin pistetään rokotuksia..” 

. 

opettajan rokottaminen 

”…rokotuksia, jos on henkilökunta pyytäny; Hepatiitti ja Te-

tanus.” 

 

henkilökunta pyytää rokotuksia 

”Joskus opettajat pyytävät omia palveluksia. Mulla on jäänyt 

yksittäiseen rokotteeseen.” 

 

opettajat pyytävät rokotuksia 

”…tai antanu jonkun rokotuksen.” 

 

rokottaminen 

”…joskus voin poistaa ompeleitakin…” 

 

ompeleiden poistaminen 

”…olen mä yhden varsiluomenkin poistanu…” 

 

varsiluomen poistaminen 

”..just kävi yksi keittiöltä pyytämäs sairaslomaa.” 

 

sairausloman antaminen keittiöhenkilö-

kunnalle 

”Osa opettajista tulee vastaanotolle… Mut kyl mä olen kirjoit-

tanu sairaslomaa…” 

 

sairasloman antaminen opettajalle  
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TAULUKKO 4. Esimerkki alakategorian muodostamisesta 

 
Ryhmitelty ilmaisu Alakategoria 

henkilökunnan terveydenhoito Henkilökunnan terveyden edistäjä 

sairaanhoidolliset toimenpiteet  

sairausloman antaminen henkilökunnalle  

 

 
TAULUKKO 5. Esimerkki yläkategorian muodostamisesta 

 

Ryhmitelty ilmaisu 

 

Alakategoria Yläkategoria 

kasvun seuranta 

 

ennaltaehkäisijä Terveyden edistäjä 

kehityksen seuranta 

 

  

rokottaminen 

 

  

kansanterveyssairauksien ehkäisy 

 

  

valtakunnallisten suositusten noudattaminen 

 

  

seulonnat 
 

  

oman paikkakunnan lasten ja nuorten hyvinvoin-

nin edistäminen 

  

jatkotutkimuksiin ohjaaminen 

 

jatkohoidon arvioitsija  

lisäselvitysten tekeminen 

 

  

jatkohoitoon ohjaaminen 

 

  

sairaanhoidollisten ongelmien hoitaminen 

 

sairaanhoidollisten toimenpi-

teiden ja arviointien tekijä 

 

luvan antaminen koulusta poissaoloon 

 

  

vapautuksen antaminen liikunnasta 

 

  

sairausloman antaminen vanhemmille 

 

  

tapaturmien hoito 

 

ensiavusta huolehtija  

ensiavun antaminen  

 

  

ensiaputarvikkeista huolehtiminen 

 

  

ensiapuvastaavana toimiminen 

 

  

henkilökunnan terveydenhoito 

 

henkilökunnan terveyden 

edistäjä 

 

henkilökunnan sairaanhoidolliset toimenpiteet 

 

  

sairausloman antaminen henkilökunnalle 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Taustatiedot 

 

Kaikilla haastatteluihin osallistuneilla oli vähintään viiden vuoden työkokemus terveydenhoi-

tajana. Terveydenhoitajat olivat valmistuneet ammattiinsa keskimäärin 17 vuotta sitten. Vii-

meisimmäksi valmistunut terveydenhoitaja oli valmistunut viisi vuotta sitten. Pisimpään työ-

elämässä oli ollut terveydenhoitaja, joka oli valmistunut 32 vuotta sitten.  Kouluterveydenhoi-

tajina he olivat toimineet keskimäärin jo yli kymmenen vuotta. Vähiten kokemusta kouluter-

veydenhoitajan työstä oli hoitajalla, joka oli toiminut koululla kolme ja puoli vuotta. Kahdella 

terveydenhoitajalla oli työkokemusta koululaisten parissa jo yli 22 vuotta. Keskimäärin he 

huolehtivat yli 300 oppilaan kouluterveydenhuollosta. (Taulukko 6.)  

 

TAULUKKO 6. Yhteenveto taustatiedoista 

 

 

Taustakysymys 

 

Kuinka monta vuotta sitten 

olet valmistunut? 

Kuinka kauan olet  

toiminut koulu-

terveydenhoitajana? 

Kuinka monen oppilaan 

kouluterveydenhuollosta 

huolehdit? 

 5 3,5 135 

 8 4,5 154 

 10 5 157 

 11 5 250 
 17 7 300 

 18 10 310 

 19 11 400 

 24 17 450 

 27 22 570 

 32 22 600 

Keskiarvo 17 vuotta sitten 11 vuotta 333 oppilaan 

 

 

Osa terveydenhoitajista oli paikalla kouluilla aina koulupäivien aikana. Osa terveydenhoitajis-

ta teki osittain lastenneuvolatyötä tai kotisairaanhoitoa tai piti sairasvastaanottoa terveysase-

malla. Pienillä kouluilla hoitaja oli paikalla esimerkiksi yhden aamupäivän kuukaudessa. Joil-

lakin kouluilla oltiin paikalla kerran viikossa. Aivan pienimmillä kouluilla terveydenhoitaja 

kävi vain kolme kertaa koko lukukauden aikana, kolme kertaa syksyllä ja kolme kertaa ke-

väällä. Osa niistä terveydenhoitajista, jotka eivät olleet kouluilla joka päivä tavoitettavissa, 

suunnitteli kuitenkin käyntien lisäämistä lähiaikoina.   
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5.2 Terveydenhoitajan rooli kouluterveydenhuollossa 

 

 

Tutkimusaineiston analyysin pohjalta terveydenhoitajan roolia tarkasteltaessa muodostuu 

kuusi yläkategoriaa: 1) terveyden edistäjä, 2) terveyskasvattaja, 3) luottamushenkilö, 4) asian-

tuntija, 5) tukija sekä 6) yhteyshenkilö. 

 

5.2.1 Terveyden edistäjä 

 

Terveydenhoitaja terveyden edistäjänä muodostuu viidestä alakategoriasta, jotka ovat ennalta-

ehkäisijä, jatkohoidon arvioitsija, sairaanhoidollisten toimenpiteiden ja arviointien tekijä, en-

siavusta huolehtija sekä henkilökunnan terveyden edistäjä (Kuvio 6). 

  

 

Ryhmitelty ilmaisu      Alakategoria  Yläkategoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                       

    

  

 

 

 

 

                             

 

KUVIO 6. Kouluterveydenhoitajan rooli terveyden edistäjänä 
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Ennaltaehkäisijä 

 

Terveydenhoitajat kokevat ennaltaehkäisevän toiminnan kuuluvan kiinteästi omaan rooliinsa 

ja jokapäiväiseen työhönsä. Tavatessaan lapsia terveystarkastuksissa he seuraavat lapsen kas-

vua ja kehitystä sekä rokottavat. Terveydenhoitajat kokevat, että ylipainoisten lasten määrä on 

lisääntynyt ja siihen erityisesti he liittävät kansanterveyssairauksien ehkäisyn. Kansanterveys-

sairauksista voimakkaimmin nousevat esille diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Ter-

veydenhoitajat ottavat myös usein esille lasten ja nuorten mielenterveysongelmat. Oppilaan 

kasvun ja kehityksen seuranta perustuu suurelta osin valtakunnallisiin suosituksiin sekä sovit-

tuihin seulontoihin, joita tiettyjen ikäluokkien kohdalla toteutetaan systemaattisesti kouluter-

veydenhuollossa.  

 

 ”…ylipainoisia lapsia on ja lisääntymässä…”(TH8). 

 

”Rooli yhteiskunnassa on ennaltaehkäisijän rooli. Pyritään sairauksia ehkäise-

mään, hoitamaan ja neuvomaan. Seulotaan lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaa-

lista terveyttä. Enemmän on psyykkisiä ongelmia nykyään. Huomio niihin koko 

ajan enemmän. Yritetään kehittää uusia keinoja. Perheongelmat, päihdeongel-

mat, ne on isoja asioita kyllä. Yhteiskunnallisella tasolla, se on osa kokonaisuut-

ta.” (TH4.) 

 

Tässä ennaltaehkäisijän roolissa terveydenhoitajan on oltava hyvin hienotunteinen, puhuttaes-

sa esimerkiksi ylipainosta. Kouluterveydenhoitajilla on käytössään selkeät toimintaohjeet yli-

painoisten lasten kanssa, johon he voivat pohjata ohjeistuksensa. Terveydenhoitajat mainitse-

vatkin, että on hyvä perustaa ohjeet johonkin ”faktoihin” tai ainakin aloittaa tapaaminen tie-

don esittämisellä. 

 

Kouluterveydenhoitajat kokevat, että omalla paikkakunnalla voisi olla näkyvämmin esillä 

sekä pyrkiä edistämään koko alueen lasten ja nuorten hyvinvointia. He kokevat joskus, ettei 

kukaan puhu enää pienten puolesta. Lapset ja nuoret jäävät heidän mielestään liian vähälle 

huomiolle. Terveydenhoitajat uskovat, että heidän roolinsa on tärkeä ja sitä arvostetaan. Sen 

vuoksi vaikuttamismahdollisuus, ainakin omalla paikkakunnalla, saattaa olla olemassa. 

 

”Paikkakunnalla pystyy vaikuttamaan aika paljon loppujen lopuksi. Kyllä sitä 

kuunnellaan ja täällä arvostetaan, mulla on semmoinen tunne.” (TH6.) 
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”Vaikuttamisen mahdollisuus on niin paljon kun itse haluaa. Voi vaikuttaa. Voi 

saada pienenkin parannuksen aikaan.  Aika paljon vois olla ideoita, jos vaan 

kerkiäisi toteuttaa.” (TH3.) 

 

Eräs terveydenhoitaja toteaa, että ”tämä on osa yhteiskunnan pakettia”, ennaltaehkäisevää 

palvelua lapsille ja nuorille. Toisaalta terveydenhoitajat kokevat, että heidän rooliinsa ja ase-

maansa asetetaan yhteiskunnan puolesta paljon paineita. Terveydenhoitajien mielestä koulu-

terveydenhuollon merkitystä korostetaan ja se laittaa heidät pohtimaan, pystyvätkö he vas-

taamaan kaikkiin haasteisiin. Hoitajat kuitenkin uskovat, että ainakin joidenkin lasten ja nuor-

ten kohdalla heidän roolinsa ennaltaehkäisijänä on merkittävä. 

 

Jatkohoidon arvioitsija 

 

Lapsia ja nuoria tavatessaan terveydenhoitajan on arvioitava tarvittava jatkohoito. Hän ohjaa 

oppilaan jatkotutkimuksiin ja tekee lisäselvityksiä, mikäli hän epäilee jotakin poikkeavaa kas-

vussa tai kehityksessä. Terveydenhoitajat kokevat, että jatkohoitoon ohjaaminen on lisäänty-

nyt, erityisesti lasten psyykkisten ongelmien vuoksi. Nämä jatkohoitoon ohjaamiset näyttävät 

kuuluvan rutiininomaisesti terveydenhoitajan rooliin kouluterveydenhuollossa.  

 

”Tietysti sitten niin, että jos sieltä jotakin löytyy, niin ohjaa eteenpäin jatkotut-

kimuksiin. Se on yks osa…tarvis olla kokoajan hyvin pitkät tuntosarvet, että 

huomaa niitä...” (TH2.) 

 

”Terveystarkastuksissa tarvii monta kertaa lähettää eteenpäin ”(TH5). 

 

”Ohjaan suoraan fysioterapeutille, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle, 

kuraattorille, opolle, varaan aikaa lääkärille, laboratorioon, sitten jollekin saat-

taa olla sopiva esimerkiksi joku tyttökerho, jota suosittelen” (TH7).  

 

Sairaanhoidollisten toimenpiteiden ja arviointien tekijä 

 

Kouluterveydenhoitaja tekee paljon pieniä sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja arviointeja. Ter-

veydenhoitajat haluaisivat pitäytyä enemmänkin terveydenhoidollisissa toimenpiteissä, mutta 

väistämättä he hoitavat myös sairaanhoidollisia ongelmia. Vanhemmat lähettävät lastaan 

usein terveydenhoitajan vastaanotolle, jos lapsella on jotakin fyysistä ongelmaa terveydessä. 

Silloin kyseessä voi olla esimerkiksi syylän tai pienen haavan hoitaminen tai ihottuman hoi-

don arviointi. 
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”Paljon vielä tullaan vastaanotolle jonkun vaivan kanssa. Paljon vanhemmat 

vielä lähettää lapsen mulle, vaikkei sairaanhoito sillain kuulu. Vanhempi lähet-

tää, että mene näyttään terveydenhoitajalle sitä… ihottumaa.” (TH9.) 

 

Oppilaat osaavat hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle silloin, kun he sairastuvat koulu-

päivän aikana. Tällöin terveydenhoitaja voi antaa oppilaalle luvan koulusta poissaoloon ja 

oppilas voi lähteä kotiin kesken koulupäivän. Samassa yhteydessä oppilas saattaa pyytää esi-

merkiksi särkylääkettä tai kuumeen mittausta. Oppilaat hakevat terveydenhoitajalta lupaa 

myös liikunnasta vapautukseen. Lisäksi vanhemmat pyytävät kouluterveydenhoitajalta joskus 

sairauslomaa lapsen sairastuttua äkillisesti. 

 

Ensiavusta huolehtija 

 

Ensiapuun liittyvät toimenpiteet kuuluvat yhtenä osana terveydenhoitajan työhön. Terveyden-

hoidon ammattilaisena kouluterveydenhoitaja on luonnollisesti ensimmäinen, jolle oppilas 

lähetetään tapaturman sattuessa. Tällöin hän kokee, että hänellä on ensisijainen vastuu tapa-

turman hoidosta. Terveydenhoitaja toimii myös ensiavun antajana. Ensiaputapaukset ovat 

useimmiten sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuten haavan sitomista tai venähtäneen nilkan 

tarkistamista ja arviointia mahdolliseen jatkohoitoon lähettämisestä. Kouluterveydenhoitajat 

kertovat, että he huolehtivat ensiaputarvikkeiden riittävyydestä myös silloin, kun he eivät ole 

itse koululla paikalla. Heidän vastuunansa on huolehtia, että esimerkiksi laastarit ja särky-

lääkkeet ovat opettajien saatavilla aina tarvittaessa. 

 

Pienimmillä kouluilla, joissa terveydenhoitaja käy harvemmin, opettajat huolehtivat usein 

oppilaiden pienistä tapaturmista ja käyttävät ensiaputarvikkeita. Terveydenhoitajien mielestä 

opettajat ovat tottuneita hoitamaan ”pienet haaverit”, koska eivät lähetä aina oppilasta vas-

taanotolle, vaikka terveydenhoitaja olisikin paikalla. Terveydenhoitajat mainitsevat lisäksi, 

että he osallistuvat koulun urheilu- ja liikuntatapahtumiin, jolloin he toimivat ”ensiapuvastaa-

vina”.  

 

”Aika vähän sattuu tapaturmia. Aika vähän tulee tähän asti. Ne on varmaan ne 

opettajat sitten niin hyviä hoitamaan. Koululla on särkylääkkeitä ja laastaria. 

Aina en ole koululla. Opettajat ei aina edes varmaan muista että vois laittaa 

terveydenhoitajallekin.” (TH5.) 
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Henkilökunnan terveyden edistäjä 

 

Terveydenhoitajat haluavat korostaa, että he ovat kouluilla oppilaita varten. He kuitenkin ko-

kevat olevansa jossakin määrin myös koulun henkilökunnan terveyden edistäjiä. Henkilökun-

ta saattaa pyytää pieniä terveydenhoitoon liittyviä toimenpiteitä, kuten verenpaineen mittausta 

tai rokotusta. Terveydenhoitajat kertovat, että he ovat joskus tehneet myös sairaanhoidollisia 

toimenpiteitä. Näistä he mainitsevat esimerkkinä varsiluomen poiston. Henkilökunta voi tar-

vittaessa pyytää terveydenhoitajalta myös sairauslomaa. Kouluterveydenhoitajat eivät kuiten-

kaan koe henkilökunnan terveyden edistämistä rasitteena, ja terveydenhoitajien mielestä pal-

velut oppilaille säilyvät ennallaan. Ajoittain terveydenhoitajat kokevat, etteivät he voi olla 

esimerkiksi mittaamatta opettajalta verenpainetta, koska he ”joutuvat pyytämään” oppilaita 

kesken tunnin tarkastuksiin. Henkilökunnan terveyden edistämisessä he tekevät ”vastapalve-

luksen” opettajille.  

 

”Opettajat tulevat käymään myös omista terveydellisistä syistä. Opettajillekin 

pistetään rokotuksia. Mutta en mä koe sitä semmoisena. Eikä se oikeastaan kou-

luterveydenhoitajan rooliin kuulu. Mutta ei niitä ole mun mielestä niin paljon et-

tä…Mä voin kyllä sitten sanoa, että tule käymään terveysasemalla, niin sovitaan 

ja katsotaan sitten vaikka. (TH2.) 

 

Terveydenhoitajat selittävät henkilökunnan terveyden edistäjänä olemistaan huonolla palvelu-

jen saatavuudella. On nopeampaa ja helpompaa käydä työaikana tapaamassa kouluterveyden-

hoitajaa, kuin koettaa saada aika esimerkiksi terveydenhoitajan sairasvastaanotolle terveys-

keskukseen.  

 

5.2.2 Terveyskasvattaja 

 

Terveyskasvatus on yksi tärkeimpiä terveydenhoitajan rooliin kuuluvia asioita koulutervey-

denhuollossa. Haastatteluun osallistuneet terveydenhoitajat korostavat terveyskasvattajana 

olemisen merkitystä. Yläkategoria – terveyskasvattaja, jakaantuu kahteen alakategoriaan: 

henkilökohtainen ohjaaja ja ryhmäohjaaja (Kuvio 7). 
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Ryhmitelty ilmaisu   Alakategoria   Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Kouluterveydenhoitaja terveyskasvattajana 

 

Henkilökohtainen ohjaaja 

 

Terveydenhoitajat antavat koululaisille terveyskasvatusta henkilökohtaisesti kahdenkeskisissä 

terveystapahtumissa vastaanottokäynneillä. Ohjaus sisältyy automaattisesti kaikkiin terveys-

tapaamisiin ja -tarkastuksiin. Kouluterveydenhuollon ohjelmat on laadittu tukemaan tervey-

denhoitajaa terveyskasvatuksessa siten, että kullekin ikäryhmälle on sisällöllisesti oma ohjel-

mansa. Esimerkiksi viidesluokkalaisille voidaan puhua terveystapaamisissa päihteistä ja tie-

dustella heidän suhtautumistaan päihteitä kohtaan.  

 

Terveydenhoitajat pyrkivät oppilaslähtöiseen, yksilölliseen kasvatukseen. Terveystapaamisten 

yhteydessä terveydenhoitajat keskustelevat usein niistä asioista, jotka koskevat juuri kyseistä 

lasta. Hoitajien käytössä on kyselylomakkeita, joiden pohjalta keskustelutilanteet rakennetaan 

ja keskitytään asioihin, joihin tulisi kyseisen lapsen kohdalla puuttua. 

 

”Kyselylomakkeella kysytään päihteiden käyttöä ja ruokailutottumuksista ja oi-

reilusta, että onko esimerkiksi päänsärkyä usein. Kaikkea ei tarvitse käydä. Ter-

veyskasvatusta sen pohjalta. Jokaisen kohdalla elämäntavoista, arkirytmis-

tä…pyrkii muodostamaan kuvan nuoresta, mikä on tämän hetkinen elämäntilan-

ne, miten hänen vapaa-aikansa kuluu, mitä kouluun kuuluu ja elämätavoista, tu-

leeko nukuttua riittävästi. ” (TH9.) 

terveystarkastukset  

terveystapaamiset  

oppilaslähtöinen kasvatus 

lapsen vanhempien ohjaus 

päihdevalistus oppilaille 

kasvuun ja kehitykseen liittyvät tunnit 

terveellisiin elintapoihin liittyvä kasvatus 

hygienian hoitoon liittyvät tunnit 

ensiaputunnit 

palveluiden käytön info 

ammatinvalintaan liittyvä opetus 

liikennekasvatus 
mielenterveystunnit 

rokotusinfo 

käytöstapakasvatus 

tunteja opettajien / oppilaiden pyynnöstä 

terveyskasvatus vanhempainilloissa 
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Terveys- 
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Henkilökohtaiseen ohjaukseen liittyy yksilökohtainen tyyli asioista puhuttaessa. Se tarkoittaa 

terveydenhoitajan taitoa löytää oikea tyyli kunkin oppilaan kanssa. Jollekin terveyskasvatusta 

voi antaa huumoria apuna käyttäen, kun taas jollekin täytyy osoittaa olevansa asiantuntija. 

Joskus tilanteet kertovat hyvin nopeasti, onko terveyskasvatusta edes mahdollisista antaa. 

Tällaisissa tilanteissa saatetaan havaita hyvinkin nopeasti, ettei oppilas ole kiinnostunut kes-

kustelemaan asiasta. Lisäksi terveydenhoitajat ohjaavat usein myös lapsen vanhempia. Ter-

veydenhoitajat kokevat, että vanhemmille pitää puhua joskus aivan perusasioista , kuten nuk-

kumisesta, ruokailuista, mielialasta ja rajoista.  

 

Ryhmäohjaaja 

 

Terveydenhoitajat järjestävät aktiivisesti kouluissa ryhmille terveyskasvatusta. He pitävät 

oppilaille tunteja ja näin osallistuvat ryhmäohjaukseen. Terveyskasvatus voi olla esimerkiksi 

päihdevalistusta. Lisäksi ryhmäohjaus voi liittyä kasvuun ja kehitykseen sekä terveellisiin 

elintapoihin, kuten ravitsemukseen ja liikkumiseen. Pienempien lasten kohdalla terveyskasva-

tukseen liittyy myös hygienian hoito, kuten käsien pesun merkityksen korostaminen. Toisi-

naan terveydenhoitajat pitävät tunteja myös muista asioista, kuten ensiavusta, omien palve-

luidensa käytöstä, ammatinvalinnasta ja terveydestä, liikennekasvatuksesta eli turvallisuuteen 

liittyvistä asioista, mielenterveydestä, rokotuksista ja käytöstavoista. Ryhmien ohjaamiseen 

näyttää osittain vaikuttavan terveydenhoitajan oma halukkuus osallistua tunteihin. Lisäksi 

terveydenhoitajan omat kiinnostuksen kohteet sekä tärkeinä pitämänsä asiat vaikuttavat ryh-

mäohjaukseen luokkatilanteissa. 

 

”Olen vitosille pitänyt koululaisen ensiapukurssinkin, se on kahdeksan tuntia. 

Sehän on tietysti omasta itsestä lähtöisin. Siinä voi sitä terveyskasvatusta antaa 

samalla sitten. Nyt täytyisi pitää nelosluokan tytöille kuukautisista ja muista. 

Tietyt tunnit minä aina pidän murrosiästä, sitten kutosille tupakasta ja mitä 

opettajat sitten pyytää. Ykkösille pidän nukkumaanmenosta, kouluruokailusta ja 

miten toisia lapsia kuuluu kohdella. ” (TH3.)  

 

Terveydenhoitajat menevät tunneille mukaan opettajien pyynnöstä. Oppilaat saattavat myös 

pyytää joitakin tiettyjä aiheita tunneille ja he saavat muutenkin usein vaikuttaa terveyskasva-

tuksen sisältöön. Kouluyhteisö, siellä toimivat opettajat, paikkakunnan käytännöt sekä esi-

miehen suhtautuminen terveydenhoitajan tuntien pitämiseen vaikuttavat paljon siihen, osallis-

tuuko terveydenhoitaja opetukseen.  
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”Terveystarkastuksissa annan terveysvalistusta ja olen oppitunneilla. Ne ovat 

tosi kivoja. Pidän seiskoille, yseille ja kaseille. Seiskoille mulla on tämmönen 

”Voi hyvin”. Ihan perusasioista, miten voi vaikuttaa omaan terveyteen. Kaseille 

on ehkäisystä ja sukupuolitaudeista Yseille tehdään veriryhmämäärityksiä, pu-

hutaan verenpaineesta ja sitten on synnytysfilmi. Ne ovat itse ne toivoneet. Mä 

tykkään. Kun silloin näkee ne oppilaat ihan eri tavalla siellä luokassa, saati sit-

ten täällä kun ne tulevat yksitellen.” (TH6.) 

 

Kouluterveydenhoitajilla on tapana osallistua vanhempainiltoihin. Siellä he tapaavat lasten ja 

nuorten vanhempia, jolloin saattaa olla mahdollisuus vaikuttaa terveyskasvatuksen avulla 

vanhempien asenteisiin ja tapoihin. Vanhempainilloissa terveydenhoitaja puhuu usein tervey-

teen liittyvistä asioista, kuten ravinnosta, unesta, television katselusta tai tietokoneella pelaa-

misesta. 

 

”Vanhempainillassa olin just puhumassa ravinnosta, unesta ja liikunnasta ja 

tietokoneen pelaamisesta ja muuta yleistä” (TH4). 

 

5.2.3 Luottamushenkilö 

 

Kouluterveydenhoitajan luottamushenkilön rooliin liittyvät alakategoriat: helposti lähestyttävä 

henkilö, kuuntelija sekä läsnäolija (Kuvio 8).  

  

Ryhmitelty ilmaisu                Alakategoria    Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Terveydenhoitaja on luottamushenkilö koululla 
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kuuntelija 

 

läsnäolija 
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Helposti lähestyttävä henkilö 

 

Terveydenhoitaja on helposti lähestyttävä henkilö. Lapset ja nuoret tulevat terveydenhoitajaa 

tapaamaan vastaanotolle ilman terveydellistä syytä.  Esimerkiksi ala-asteella oleva oppilas voi 

tulla aivan muuten vaan, vaikka pikaisesti punnitsemaan tai mittauttamaan itsensä. Tervey-

denhoitajat kokevat olevansa ”matalan kynnyksen paikassa”, jolla he tarkoittavat, että he ovat 

helposti lähestyttäviä henkilöitä. ”Matalan kynnyksen paikassa” terveydenhoitajat ovat roo-

liinsa tyytyväisiä, koska sitä kautta he uskovat saavuttavansa lapsen luottamuksen. Jos reagoi 

oppilaan pieniinkin asioihin, oppilas uskaltaa tarvittaessa tulla myöhemmin ja myös isomman 

asian kanssa. Tällä tavalla terveydenhoitaja oppii tuntemaan lasta ja toisinpäinkin. Tervey-

denhoitajat kokevat usein, että on hyvä, jos oppilaat kokevat vastaanotolle tulemisen helpoksi. 

Haastatteluihin osallistuneet hoitajat mainitsevat myös sen, kuinka tärkeää on, että lapsi kokee 

tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja hoidetuksi, vaikka asia ei olisikaan suuri. Lapsilla pitää olla 

paikka, johon he voivat tulla. 

 

”Monet tulee ihan muuten vaan, mittauttamaan ja punnittemaan itsensä….Kun 

kevät tulee, varsinkin pienemmät tulee. Ne haluavat tietää, pääseekö Särkän-

niemessä siihen ja siihen laitteeseen tänä kesänä.” (TH8.) 

 

”Olen matalan kynnyksen paikka, helposti tavattavissa. Tärkeää, että lapsi tulee 

nähdyksi ja kuulluksi.” (TH7.) 

 

”Heillä on kuitenkin paikka, mihin pienenkin asian kanssa tai murheen kanssa 

tai mikä vaan, mihin he haluaa vastausta. On semmoinen paikka, mihin olisi 

helppo tulla…Täytyis aina jaksaa kuunnella ja hoitaa kaikki asiat, pienetkin. 

Välillä niitä tulee aivan taukoomatta… on merkitystä, että nuori kokee tulleensa 

hyvin hoidetuksi tai kuulluksi.” (TH9.) 

 

Kuuntelija 

 

Terveydenhoitaja kokee olevansa oppilaan luotettu henkilö. Kouluterveydenhoitajat puhuvat 

kuuntelijasta, aivan arkipäiväisissäkin asioissa, vaikkei olisi mitään erityistä tai luottamuksel-

listakaan asiaa.  Kouluterveydenhoitajan roolina on olla ajoittain vain kuuntelija. Lapsi ei 

välttämättä odotakaan mitään erityistä ohjausta, neuvontaa, mielipidettä tai hoitoa, vaan ta-

voitteena voi olla se, että saa kerrottua asiasta jollekin. Lapset ja nuoret saattavat kertoa omia 

arkipäiväisiä, positiivisiakin asioitaan, vaikkeivät ne liittyisi millään tavalla terveyteen. Ter-

veydenhoitajat kokevat, että kaikki lapset tarvitsevat kuuntelua. 
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” …Lapset sekä erityisesti nuoret tarvitsevat sitä semmoista kuuntelua”(TH2).  

 

”…ne käy muutenkin juttelemassa milloin mistäkin vaikka, että olinpa joulupuk-

kina jouluna. Voi tulla ilman terveydellistä tai sairaudellista asiaa.” (TH5.) 

 

Kouluterveydenhoitajien mielestä opettajien huolia tulee myös kuunnella. Terveydenhoitajien 

mukaan tietyt opettajat puhuvat mielellään omista henkilökohtaisista asioistaan. Esimerkiksi 

erityisen raskasta opettajille on pienten koulujen mahdollinen lakkauttaminen, koska heillä on 

huoli omasta tulevaisuudestaan. Opettajat saattavat murehtia oppilaiden koulunkäyntiä ja pu-

hua näistä huolistaan terveydenhoitajalle.  

 

Haastatellut kouluterveydenhoitajat ovat olleet kouluilla jo useamman vuoden ja joillakin 

heistä on kokemusta kymmeniltä vuosilta. Terveydenhoitajat ovat toimineet kouluilla näky-

västi pitkään ja oppilaat tuntevat heidät yleisesti melko hyvin. Terveydenhoitajat kokevat saa-

neensa oppilaiden luottamuksen. Oppilaat saattavat kertoa huoliaan ja arkaluontoisiakin asioi-

taan. Eräs tärkeä tekijä luottamuksen syntymiselle on asioiden salassa pitäminen. Tärkeää on, 

ettei terveydenhoitaja kerro opettajille oppilaiden asioita. Terveydenhoitajien mielestä opetta-

jat ovat ajan kuluessa oppineet sen, ettei terveydenhoitajalta kannata kysyä oppilaan asioista. 

Joskus oppilaat tulevat puhumaan myös opettajista, esimerkiksi tyytymättömyydestä opetuk-

seen. Oppilaat saattavat lähestyä terveydenhoitajaa myös silloin, jos toivovat pääsevänsä tu-

kiopetukseen tai kokevat opettajan epäoikeudenmukaisena. Terveydenhoitajan on osattava 

tarttua jokaiseen asiaan, pieneenkin, koska asia voi kuitenkin olla lapselle erittäin merkittävä.  

 

Terveydenhoitajat kokevat, että osa oppilaista jää kuitenkin vieraammiksi. Ne oppilaat, joilla 

ei ole suurempia ongelmia ja jotka eivät käy muutenkaan tervehtimässä terveydenhoitajaa, 

jäävät vieraiksi.  On myös oppilaita, joiden kohdalla terveydenhoitaja saattaa kokea olevansa 

ehkä liiankin tuttu. Toisinaan myös peruskoulusta päässeet nuoret saattavat ottaa yhteyttä on-

gelmatilanteissa. Silloin voidaan kai sanoa, että luottamus on selvästi syntynyt. Kouluilla, 

joilla kuraattori on paikalla, terveydenhoitajat kokevat, että kuraattori jakaa kuuntelijan roolia. 

 

”Joillekin kuraattori saattaa olla se… Osalle oon. Toivon, että suurimalle osalle 

olisin, että kokee turvalliseksi tulla. Joittenkin asioitten kanssa näkee, että pit-

källä ajalla tulee tutummaksi, niin sitten oppilas kokee, että tämän asian kanssa 

voi mennä terveydenhoitajalle.” (TH9.) 
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Läsnäolija 

 

Terveydenhoitajat kokevat, että heidän tulisi olla kouluilla paikalla. He näkevät oman läsnä-

olijan roolinsa tärkeänä kouluilla. Erityisesti he, jotka ovat kouluilla vain joinakin tiettyinä 

päivinä kuukaudessa, kokevat, että heidän läsnäolonsa ei ole riittävä. Heidän mielestään aika 

kouluilla jää vähiin erityisesti silloin, kun he tekevät hoitotyötä koulujen ohella myös esimer-

kiksi neuvolassa tai kotisairaanhoidossa. Koulujen terveydenhoitajien mielestä koululla täy-

tyisi olla aina paikalla, läsnä ja oppilaiden saatavilla. 

  

”Kouluilla ollaan ihan liian vähän. Ei kai tule tuotteita tarpeeksi. Se on resurs-

seista kiinni. On asioita, joita voi opettajallekin puhua, vaikka koulukiusaami-

nen… Mutta kyllä silti terveydenhoitajan tarvitsisi olla siellä.” (TH8.)  

 

”...aika jää hieman vähiin kouluilla, kun tekee muutakin terveydenhoitotyötä.  

Eli se, että siellä täytyisi olla paikanpäällä saavutettavissa…jotenkin niitten asi-

at ja nuoren elämä on niin hektistä… Kun se paha olo tulee, niin sitten se täytyi-

si päästä saman tien kertomaan… ”(TH2.) 

 

5.2.4 Asiantuntija 

 

Yläkategoria asiantuntija koostuu neljästä alakategoriasta: neuvonantaja, ongelmanratkaisija, 

ammattilainen sekä itsenäinen toimija (Kuvio 9). 

 

Neuvonantaja 

 

Kouluterveydenhoitajat kokevat olevansa neuvonantajia. Neuvoja tarvitsevat niin oppilaat, 

heidän vanhempansa kuin opettajatkin. Esimerkiksi vanhemmat voivat kysyä terveydenhoita-

jalta neuvoja, jotka liittyvät lasten terveydellisiin asioihin, tai siihen, miten terveydellisessä 

ongelmatilanteessa tulisi toimia. Terveydenhoitajaa pyydetään arvioimaan, onko tarvetta tilata 

aika lääkäriin tai onko tilanteesta syytä huolestua. Kouluterveydenhoitajat kokevat ajoittain, 

että heiltä vaaditaan vastauksia kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. 
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Ryhmitelty ilmaisu  Alakategoria     Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 9. Terveydenhoitaja asiantuntijan roolissa 

 

 

Ongelmanratkaisija 

 

Terveydenhoitajat ovat ongelmaratkaisijoita. Joskus oppilaat, heidän vanhempansa ja opetta-

jatkin ajattelevat, että on oppilaan ongelma mikä tahansa, terveydenhoitaja pystyy sen ratkai-

semaan. Tästä käsityksestä ollaan kuitenkin vähitellen pääsemässä pois. Vanhemmat saattavat 

silti lähettää oppilaan tapaamaan terveydenhoitajaa, esimerkiksi silloin, kun lapsi on sairaana, 

jotta terveydenhoitaja voisi kuunnella keuhkot ja arvioida mahdollisen hoidontarpeen.  

 

”…täytyisi olla tavallaan vastaus kaikkiin ongelmiin. Se on sellainen missä itse 

kokee monta kertaa jotenkin, että mulla täytyisi olla joka asiaan se kaava täällä 

päässä. Täytyisi osata kaivaa ratkaisuja...” (TH2.) 

 

neuvojen antaminen oppilaille  

neuvojen antaminen vanhemmille 

neuvojen antaminen opettajille 

 

oppilaiden ongelmien ratkaiseminen 

rajallisuus ongelmien ratkaisemisessa 

oman vastuualueen ylittäminen 

 

kouluyhteisön aikuinen 

oman ammattikunnan edustaja 

aikuinen, joka huolehtii oppi-
laan terveydestä 

 

koulun lähityöntekijä 

 

toiminta yksin   

itsenäinen toiminta 

vastuu yksin 

yksinäinen työ 

halu tehdä töitä yksin 

kyky tehdä töitä yksin 

 

 

neuvonantaja 

 

ongelmanratkaisija 

 

ammattilainen  

 

 

itsenäinen toimija 

 

Asiantuntija 
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Terveydenhoitajat huomauttavat ”ongelmanratkaisijan taidoistaan”, että raja tulee aina vas-

taan ja heidän asiantuntemuksensakin liittyy vain tiettyihin asioihin. Terveydenhoitajat koke-

vat usein, että vuosien mittaan he ovat ylittäneet oman vastuualueensa ja saattavat pyrkiä huo-

lehtimaan asioista, jotka eivät aina selvästi kuulu heidän asiantuntemuksensa alueeseen. 

 

”Luulee sen terveydenhoitajan tietävän kaikesta kaiken, vaikken tiedäkään” 

(TH5). 

 

Ammattilainen 

 

Terveydenhoitaja on ammattilainen. Kouluyhteisössä on paljon lapsia ja nuoria, jolloin ter-

veydenhoitajan ammattilaisena on oltava aikuisen roolissa. Oman ammattikuntansa edustaja-

na, he näkevät roolinsa aikuisena, joka huolehtii oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaa-

lisesta terveydestä. Koulussa terveydenhoitajat kokevat olevansa lähityöntekijöitä, jotka toi-

mivat yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa. Terveydenhoitajat eivät kuitenkaan 

koe rooliaan mitenkään ristiriitaisena sen kanssa, että he kuuluvat eri ammattikuntaan kuin 

esimerkiksi opettajat. Heidän roolinsa aikuisena on pikemminkin täydentävä. 

 

”Sit mä kuitenkin oon yks aikuinen muitten aikuisten joukossa. Onneksi koulussa 

meitä aikuisia on monta. En mä sano, että mä olisin kaikille se helpoimmin lä-

hestyttävä. Joillekin se voi olla se kuraattori, joku menee opon juttusille, joku 

menee luokanvalvojalle. Onkin hyvä juttu että meitä on täällä aikuisia monta.” 

(TH9.) 

 

Terveydenhoitajan on oltava ammattilaisena hyvin hienotunteinen ja tarkkasanainen. Erityi-

sesti pienen lapsen kohdalla on mietittävä tarkkaan, miten sanansa asettelee. Pieni lapsi ei 

pysty käsittämään asioita samalla tavalla kuin aikuinen ja väärä sanamuoto voi aiheuttaa sel-

viä väärinkäsityksiä.  

 

”Joskus on kovin vaikea saada lasta ymmärtämään. Muistan aina mulla oli poi-

ka, jolla oli selässä vähän jotain skolioosia ja mä ajattelin, että mä lähetän hä-

net meidän talon jumpparille... En tiedä, miten hän oli sitten sen asian ymmär-

täny, kun hän oli kotona kauheasti itkeny sitä selkää…Tottakai on oppinu sitä 

lasten kieltä puhumaan…” (TH3.) 
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Itsenäinen toimija 

 

Koulussa terveydenhoitaja on itsenäinen toimija. Toisin kuin esimerkiksi sairaalassa tai neu-

volassa, usein kouluterveydenhoitajat kokevat toimivansa yksin. He tuntevat joutuvansa te-

kemään ratkaisuja sekä päättämään ja toimimaan itsenäisesti, miten missäkin tilanteessa olisi 

parasta edetä. Tällöin heillä on yksin vastuu tilanteesta.  

 

Yhtenä huomioonotettavana asiana on se, ettei terveydenhoitajalla ole välttämättä päivän ai-

kana oman ammattikunnan seuraa, joten on hyvin tarkkaan pohdittava, mitä voi puhua ja ke-

nelle. Terveydenhoitajat puhuvat ”kollegiaalisesta tuesta”, minkä he joskus toivoisivat olevan 

lähempänä. Kouluterveydenhoitajat toteavat, että yhteistyökumppaneita on paljon, mutta silti 

he pitävät työtään yksinäisenä. Hoitajat kokevat, että kouluterveydenhoitajan työhön valikoi-

tuu sellaisia persoonia, jotka haluavat ja kykenevät tekemään töitä yksin. 

 

”Kouluterveydenhoitaja tekee paljon töitä yksin. Mä ihan tykkään itsenäisestä 

työstä. Paljon ollaan yksin. Mulla neuvolatyö tasapainottaa. Puhelin on aina 

mukana, jos on jotakin ongelmaa. Paljon yksin tehtävää työtä.”(TH4.) 

  

”Yksin joutuu usein päättämään esimerkiksi, kun on joku tapaturma, niin miettii 

menisikö tälläin vai pitäiskö lähettää ja missä tilanteessa ottaa vanhempiin yh-

teyttä...” (TH6). 

 

 

5.2.5 Tukija 

 

Terveydenhoitaja on tukija. Tässä tutkimuksessa alakategoriat sosiaalisen hyvinvoinnin tukija 

ja psyykkisen hyvinvoinnin tukija muodostuvat omiksi alakategorioikseen. Tarkasteltaessa 

terveydenhoitajan roolia suhteessa vanhempiin, erottuu sieltä kolmanneksi alakategoriaksi 

kasvatuksen tukija. (Kuvio 10.) 
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Ryhmitelty ilmaisu                             Alakategoria  Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 10. Kouluterveydenhoitaja on tukija 

 

Sosiaalisen hyvinvoinnin tukija 

 

Kouluterveydenhoitaja on sosiaalisen hyvinvoinnin tukija: ”Tukija, jos on jotain murheita” 

(TH1). Kouluterveydenhoitajat kokevat, että lapsilla ja nuorilla on hyvin moninaisia ongel-

mia. Yhtenä suurena ongelmana terveydenhoitajien mielestä ovat ihmissuhdeongelmat. On-

gelmat voivat liittyä esimerkiksi kaverisuhteisiin tai seurustelusuhteisiin. Ala-asteella ihmis-

suhdeongelmat liittyvät usein erimielisyyksiin tai riitoihin kavereiden kanssa ja yläasteella 

ihmissuhdeongelmat kuuluvat paremminkin seurustelusuhteisiin. Joissakin tapauksissa oppi-

laat kokevat, että opettajat kohtelevat heitä epäoikeudenmukaisesti. Tällöin ongelmaa täytyy 

hyvin hienovaraisesti selvittää.  Terveydenhoitajat kokevat, että kiusaamistakin on kouluilla. 

Kiusaamiseen on aina puututtava. 

 

”No tietysti, yläasteikäisillä ne on paljon näitä, on ne ala-asteikäisilläkin, että 

nuo kaveri, ystävyys, kaverisuhteet. Sitten yläasteella on sitten jo seurusteluasi-

at, mitkä on semmoisia, mitkä painaa, mutta enemmän ne ehkä tulee just noista 

ihmissuhdeongelmien selvittäminen 
opettajien kanssa olevien ongelmien selvittäminen 

kiusaamiseen puuttuminen 

koulunkäyntiin liittyvien ongelmien selvittäminen 

kotiongelmiin puuttuminen 

 

 

 

 
käyttäytymisongelmiin puuttuminen  

käyttäytymiseen liittyviin muutoksiin puuttuminen 

itsetunnon vahvistaminen 

heikkouksien vahvistaminen 

kannustaminen 

rohkaiseminen 

tukeminen 

varhainen puuttuminen 

tukeminen rajallista 

 

puuttuminen kasvatukseen 

 

vanhempien kannustaminen 

 

vanhempien rohkaiseminen 

sosiaalisen 

hyvinvoinnin 

tukija 

psyykkisen  

hyvinvoinnin 

tukija 

kasvatuksen 

tukija 

 

Tukija 
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tommosista kaveriasioista ja sitten kotiasiat…No joskus tulee jostakin opettajas-

takin. Mutta enemmän ne on semmoisia just niinko ihmissuhteita.” (TH2.)  

 

…Kyllä kiusaamistakin on. Jonkun verran ne lapset on tullu itse käymään. Sitten 

on sillain, että on pari kertaa tullu tämä kiusaajakin, että on käyny sillain, että 

kiusaaja on tullu tänne itkemään, ettei hän tiedä kelle hän olis tullu sanoo, että 

hän ei tiedä kiusanneensa ketään ja hän on kauheen pahoillaan ja paha mieli 

siitä.” (TH5.) 

 

Kouluterveydenhoitaja saa usein tietoonsa myös luvattomat poissaolot, jolloin hän pyrkii vai-

kuttamaan tilanteeseen. Koulunkäyntiin liittyvien ongelmien selvittäminen onkin hyvin taval-

lista. Lisäksi lapsiperheiden moninaiset ongelmat viestittyvät terveydenhoitajille. Lapset saat-

tavat tällöin tulla itsekin kertomaan ongelmistaan kotona. Kotiongelmiin puuttuminen mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa on lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Sosiaaliset on-

gelmat liittyvät herkästi psyykkisiin ongelmiin sekä toisaalta ne aiheuttavat ongelmia lisää. 

 

Psyykkisen hyvinvoinnin tukija 

 

Kouluterveydenhoitaja tukee oppilasta psyykkisesti – psyykkisen hyvinvoinnin tukijana. Ter-

veydenhoitaja saattaa saada ongelman tietoonsa toisten oppilaiden kautta, jotka ovat ystäväs-

sään havainneet jotakin poikkeavaa. Oppilastoverit tulevat melko helposti kertomaan ystävis-

tään, jos huomaavat jotakin outoa käytöksessä tai käyttäytymisen muuttumista, jolloin tervey-

denhoitajan on puututtava asiaan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi itsetuhoinen käyttäy-

tyminen, kuten viiltely tai anoreksia. Hoitajat puhuvatkin siitä, että heidän koulussaan kaikki-

en täytyy huolehtia toinen toisistaan.  

 

Tukeminen liittyy usein psyykkiseen hyvinvointiin, vaikka kyseessä olisikin esimerkiksi sosi-

aalinen ongelma. Kouluterveydenhoitajat mainitsevat tässä yhteydessä itsetunnon vahvistami-

sen. Tärkeää on oppilaan heikkouksien vahvistaminen, kannustaminen, rohkaiseminen ja tu-

keminen.  Psyykkiset ongelmat ovat hankalia asioita ja niihin on puututtava mahdollisimman 

varhain. Terveydenhoitajat kokevat kuitenkin useimmiten, että heidän auttamisensa ja tuke-

misensa on rajallista psyykkisten ongelmien selvittämisessä. Tarpeen vaatiessa lapsi tai nuori 

pyritään ohjaamaan ammattiauttajalle. Kuitenkin terveydenhoitajat pitävät omaa rooliansa 

tukijana tärkeänä. Oppilas voi saada ”suurimman hätänsä” pois ja rohkeutta hakeutua eteen-

päin jatkohoitoon. 
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”Yksikin tyttö, olen ollu hänelle kyllä avainhenkilö…Se ihan itki kuin pikkulapsi. 

Olin kotiinpäin yhteydessä. Psykiatriseen hoitoon sitten hän meni. Monet menee 

eteenpäin. Ei suoralta kädeltä lähde aina eteenpäin. Joskus onnistuu, että vara-

taan aika, mutta monta kertaa joutuu joitakin tapaamaan, kun ei millään mei-

naisi mennä.” (TH10.) 

 

Lisäksi terveydenhoitaja tarvitsee erityistä tarkkaavaisuutta tavatessaan oppilaita. Kouluter-

veydenhoitajan tulee pystyä ”näkemään ja kuulemaan oppilasta ihan oikeasti”. Hänen tulisi 

löytää myös ilmaisujen piilosisällöt. Joskus pienienkin asioiden takana voi olla jotakin suu-

rempaa. Tärkeää on pyrkiä huomaamaan, mitä lapsi todella haluaa viestittää. Tässä on huomi-

oitava myös se, että lapset suojelevat usein läheisiään.  

 

”Lapsethan suojelee hirveesti vanhempia. Joskus tiesin, että on jotain, perhe on 

ollu turvakodissa. Kysyin miten menee ja hirveen hyvin menee. Lapset suojelee 

vanhempiaan…” (TH3.) 

 

Kasvatuksen tukija 

 

Vanhemmat saattavat lähestyä terveydenhoitajaa ja pyytää terveydenhoitajaa lapsensa kasva-

tuksen tueksi. Kotona saattaa olla, että lapsi käyttäytyy huonosti, uhmaa vanhempiaan eikä 

yksinkertaisesti noudata sääntöjä. Tällöin vanhemmat voivat pyytää terveydenhoitajaa haas-

tattelemaan lastaan ja keskustelemaan asiasta. Vanhemmat ehkä uskovat, että terveydenhoita-

jan sanomana asia voisi mennä helpommin perille ja lapsi ymmärtäisi asian paremmin. Ter-

veydenhoitaja voi puuttua lapsen käyttäytymisongelmiin ja tukea näin vanhempia lapsen kas-

vatuksessa. 

 

Terveydenhoitajat kokevat olevansa vanhempien tukijoita. Koululaisen kautta pyritään huo-

mioimaan vanhemmat ja koko perhe. Vanhempien hyvinvointi heijastuu lapsiin. Useimmiten 

vanhempia pyritään tukemaan ja samalla kannustamaan eteenpäin. Vanhempia rohkaistaan ja 

heitä autetaan etsimään sopiva jatkohoitopaikka, mikäli tilanne sitä vaatii.  

 

” Tuettu vanhempia. Ehkä he kaipaa tukea. En kauheesti lähde vanhempia haas-

tattelemaan. Työni on kuitenkin rajallista. Lähetän herkästi eteenpäin, jos näyt-

tää, että tarvitaan enemmän.” (TH9.) 
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5.2.6 Yhteyshenkilö 

 

Viimeiseksi yläkategoriaksi muodostuu yhteyshenkilö, tarkasteltaessa terveydenhoitajan roo-

lia kouluterveydenhuollossa. Yläkategoriaan sisältyy kaksi alakategoriaa: asianajaja ja koor-

dinaattori (Kuvio 11).  

 

Ryhmitelty ilmaisu   Alakategoria   Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 11. Kouluterveydenhoitaja on yhteyshenkilö 

 

Asianajaja 

 

Terveydenhoitaja toimii koulussa oppilaan asianajajana. Hän pyrkii edustamaan oppilaita ja 

samalla ajattelemaan heidän parastaan. Tähän liittyy myös se, että terveydenhoitaja pyrkii 

varmistamaan oppilaille kaikki tarvittavat palvelut. Terveydenhoitaja pitää yhteyttä kodin ja 

koulun välillä. Terveydenhoitajat kokevat usein olevansa helpommin lähestyttäviä kuin esi-

merkiksi opettajat. Yhdessä vanhempien kanssa pohditaan, kerrotaanko asiaa opettajalle, onko 

se tarpeellista. Joskus puhutaan myös kouluasioista. Lisäksi terveydenhoitajat kokevat ole-

oppilaiden edustaminen 

 

oppilaiden palvelujen 

varmistaminen 

 

yhteydenpito kodin ja 

koulun välillä 

 

puolueettomuus 
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asioiden eteenpäin vie-
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vansa melko puolueettomassa asemassa. Tässä yhteydessä he mainitsevat esimerkiksi sosiaa-

lityöntekijän, johon ei terveydenhoitajien mielestä kovin helposti oteta yhteyttä. Terveyden-

hoitajat saattavat kokea, että vanhemmat uskaltavat lähestyä heitä, vaikka perheellä olisikin 

joitakin sosiaalisia ongelmia. 

 

”…koen, että terveydenhoitaja on tavallaan vähä välittäjäkin siinä joskus, oppi-

laan, kodin ja koulun. Vanhempien on joskus helpompi lähestyä terveydenhoita-

jaa ja sille puhua…opettajalle ei aina puhuta. Siinä joutuu olemaan välittäjänä 

tai seulana. Sitten vähän yhdes mietitään miten ja puhutaanko opettajal-

le…Tavallaan tulee semmosia asioita, mitkä olis ihan selkeesti kouluasioi-

ta…”(TH2.) 

 

Lisäksi kouluterveydenhoitajat kertovat olevansa ”linkki” kaikkien oppilaan hoitopolkujen 

välillä. Terveydenhoitaja voi olla esimerkiksi koulukuraattorin ja opettajien viestien välittäjä 

oppilaan ollessa erikoissairaanhoidossa.  

 

Koordinaattori 

 

Kouluterveydenhoitaja on koordinaattori. Terveydenhoitajat kuvailevat rooliaan oppilaan asi-

oiden eteenpäin viemisenä, selvittelynä, järjestelynä ja pohtimisena. Ongelmien ilmaantuessa 

terveydenhoitaja pohtii, mitkä tahot olisivat parhaita asian hoitamisessa ja mitä tahoja voidaan 

ottaa mukaan yhteistyöhön. Lisäksi terveydenhoitaja konsultoi tarvittaessa muita ammattilai-

sia sekä delegoi asioita muille ammattilaisille.  

 

”…se on semmosta järkeilyä. Selvitän, missä asia etenee ja katson, miten se op-

pilas pärjää…” (TH1). 

 

”Mun tehtävä on olla koordinaattori ”(TH6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

55 

 

5.2.7 Yhteenvetoa terveydenhoitajan roolista kouluterveydenhuollossa 

 

Tämän tutkimusten tulosten mukaan terveydenhoitajan roolit kouluterveydenhuollossa ovat 

terveyden edistäjä, terveyskasvattaja, luottamushenkilö, asiantuntija, tukija ja yhteyshenkilö 

(Kuvio 12). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

KUVIO 12.  Yhteenveto terveydenhoitajan roolista kouluterveydenhuollossa 

 

 

Terveydenhoitaja on terveyden edistäjä. Hän pyrkii edistämään oppilaiden, heidän perheiden-

sä ja koko kouluyhteisön terveyttä. Terveydenhoitaja on ennaltaehkäisijän roolissa tarkastel-

taessa terveydenhoitajaa esimerkiksi yhteiskunnallisesti kansanterveyssairauksien ennaltaeh-

käisevässä toiminnassa. Rooliin kuuluu myös oppilaiden fyysisen kasvun ja kehityksen seu-

ranta. Tarvittaessa tähän liittyy myös jatkohoitoon ohjaaminen. Lasten ja nuorten ylipaino-
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ongelmien sekä psyykkisten ongelmien lisääntymisen vuoksi, on hyvin tavallista, että tervey-

denhoitaja toimii jatkohoidon arvioitsijana. Terveydenhoitaja tekee kouluilla myös sairaan-

hoidollisia toimenpiteitä ja arviointeja. Oppilaat kääntyvät usein hänen puoleensa, mikäli heil-

lä on terveydellisiä ongelmia. Terveydenhoitaja on kouluilla ensiavusta huolehtija, jolloin hän 

pyrkii auttamaan ensiapua tarvitsevia. Lisäksi hän pitää huolen, että opettajilla on aina saata-

villaan ensiaputarvikkeita tapaturmatilanteita varten, mikäli hän ei ole itse koululla paikalla. 

Terveydenhoitaja on kouluilla erityisesti oppilaita varten, mutta terveydenhoitajat kokevat, 

että he ovat myös koulun henkilökunnan terveyden edistäjiä. 

 

Terveydenhoitaja on terveyskasvattaja. Terveydenhoitaja antaa henkilökohtaista ohjausta sekä 

ryhmäohjausta. Henkilökohtainen ohjaus liittyy oppilaan ja hoitajan kahdenkeskisiin tapaami-

siin pääasiassa terveystarkastusten ja –tapaamisten yhteydessä. Tällöin terveydenhoitaja pyr-

kii lähestymään tilannetta oppilaslähtöisesti, kunkin oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Terveydenhoitajat antavat mielellään myös ryhmäohjausta luokkatiloissa tapahtuvassa terve-

yskasvatuksessa. Ryhmäohjaus voi liittyä esimerkiksi päihdevalistukseen tai toisaalta se voi 

käsitellä oppilaiden pyytämiä aiheita. Ryhmäohjauksen määrään ja sisältöön näyttää vaikutta-

van terveydenhoitajan oma halu osallistua tunteihin sekä hänen omat mielenkiinnonkohteen-

sa. 

 

Terveydenhoitaja on oppilaiden luottamushenkilö. Terveydenhoitajat kokevat, että oppilaat 

pitävät heitä helposti lähestyttävinä henkilöinä, koska oppilaat tulevat mielellään terveyden-

hoitajaa tapaamaan. Terveydenhoitaja on oppilaiden ja opettajienkin kuuntelija, aivan arkipäi-

väisissä asioissa, mutta toisaalta hän on myös huolien kuuntelija. Lisäksi terveydenhoitajat 

kokevat, että heidän tulisi olla kouluilla läsnä, aina oppilaiden saatavilla. 

 

Terveydenhoitaja on asiantuntija. Terveydenhoitaja voi olla koululla neuvonantajan tai on-

gelmanratkaisijan roolissa. Neuvonantajana hän toimii oppilaille, vanhemmille sekä opettajil-

le. Ongelmanratkaisijana terveydenhoitajalta odotetaan usein ratkaisua kaikkiin oppilaan on-

gelmiin. Kouluilla hoitaja toimii ammattilaisena, oman ammattikuntansa edustajana, aikuise-

na, joka huolehtii oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Terveyden-

hoitaja on myös itsenäinen toimija, koska vastaanottohuoneessa oppilaita tavatessaan hänellä 

on usein yksin vastuu oppilaan hoidosta. 
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Kouluterveydenhoitaja toimii myös tukijana. Terveydenhoitaja on sosiaalisen hyvinvoinnin 

tukija, jolloin hän pyrkii tukemaan oppilaita muun muassa ihmissuhteita ja kotia koskevissa 

ongelmissa. Lisäksi koulukiusaaminen ja sen selvittely kuuluvat hänen tehtäviinsä. Tervey-

denhoitaja tukee oppilaita myös psyykkisesti. Tärkeää on varhainen puuttuminen ja oppilaan 

heikkouksien vahvistaminen. Nuorten keskuudessa tavataan myös itsetuhoista käyttäytymistä, 

jossa terveydenhoitajalla saattaa olla merkittävä rooli ongelman havaitsijana. Lisäksi tervey-

denhoitaja tukee vanhempia lastensa kasvatuksessa. Hän pyrkii kannustamaan vanhempia ja 

tarvittaessa puuttuu kasvatukseen keskustelemalla asiasta lapsen kanssa. 

 

Kouluterveydenhoitaja on yhteyshenkilö. Hän toimii oppilaan asianajajana, edustajana, ajatte-

lemalla oppilaan parasta. Kouluterveydenhoitaja on myös koordinaattori, joka selvittelee op-

pilaan asioita konsultoiden samalla muita ammattilaisia. Terveydenhoitaja järjestelee, pohtii 

ja pyrkii viemään eteenpäin oppilaiden asioita. Usein hän on neutraalissakin asemassa toimi-

essaan yhteyshenkilönä. Tähän terveydenhoitajan rooliin liittyy läheisesti yhteistyömuodot 

kouluterveydenhuollossa (ks. Luku 5.3).  
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5.3 Terveydenhoitajan yhteistyömuodot kouluterveydenhuollossa 

 

 

Tutkimusaineiston analyysin perusteella terveydenhoitajan yhteistyömuotoja kouluterveyden-

huollossa ovat 1) kokonaisvaltainen terveyden edistäminen 2) oppimisen edistäminen 3) viih-

tyvyyden lisääminen, 4) turvallisuuden edistäminen sekä 5) työn kehittäminen. 

 

5.3.1 Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen 

 

Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen jakautuu neljään eri alakategoriaan: fyysisen ter-

veyden edistäminen, psyykkisen terveyden edistäminen, sosiaalisen terveyden edistäminen 

sekä henkisen terveyden edistäminen (Kuvio 13). 

 

Ryhmitelty ilmaisu              Alakategoria   Yläkategoria 

 

 

 

 

 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen 

 

kasvun ja kehityksen tukeminen  

lääkärintarkastuksiin osallistuminen  

konsultointi  

yhteydenpito vanhempiin 

jatkohoitoon ohjaaminen 

päihteiden käyttöön ja tupakointiin puuttuminen 

ravitsemukseen liittyvien asioiden seuranta sekä suunnittelu 

terveydellisten ongelmien ja kroonisten sairauksien seuranta 

sekä hoidon varmistaminen 

 

henkisen  

terveyden  

edistäminen 

perheen ongelmiin puuttuminen 

hoidon ja tuen varmistaminen 

jatkohoitoon ohjaaminen 

lastensuojelu 

tuleviin oppilaisiin tutustuminen 

koulukiusaamiseen puuttuminen 

 

 oppilaiden harrastuksien pohtiminen 

nuorten vapaa-ajanviettopaikkojen pohtiminen 

nuorten vapaa-ajanviettotapojen pohtiminen 

sosiaalisen 

terveyden 

edistäminen 

oppilaiden havainnointi 

informointi 

konsultointi 

oireiden tunnistaminen 

oireisiin puuttuminen 

jatkohoitoon ohjaaminen 

hoitokokouksiin osallistuminen 

 

psyykkisen 

terveyden 

edistäminen 

fyysisen 

terveyden 

edistäminen 

 

Kokonais-

valtainen 

terveyden 

edistäminen 



   

59 

 

 

Fyysisen terveyden edistäminen 

 

Fyysisen terveyden edistäminen on tärkeä osa kouluterveydenhuollossa tapahtuvaa yhteistyö-

tä. Terveydenhoitajan perustehtävään kuuluu oppilaan fyysisen kasvun ja kehityksen tukemi-

nen. Tärkeänä yhteistyötahona tässä tehtävässä kouluterveydenhoitajalla ovat muut tervey-

denhuollon ammattilaiset. Kaikilla oppilailla on oppivelvollisuutensa aikana tietyillä luokka-

asteilla määrätyt lääkärintarkastukset, joihin terveydenhoitaja osallistuu lääkärin työparina.  

 

Koululaisten terveystarkastuksiin pyritään saamaan vanhempiakin mukaan. Terveydenhoitaji-

en mukaan valtaosa ensimmäisen luokan oppilaiden vanhemmista osallistuu lapsensa tarkas-

tuksiin. Lapsen kasvaessa vanhempien tarkastuksiin osallistuminen vähenee. Isommilla lapsil-

la ja murrosikään tultaessa, lapsi tai nuori ei useinkaan enää halua, että vanhemmat tulevat 

mukaan. Terveydenhoitajien mielestä vanhemmat olisivat aina tervetulleita.  

 

”Paljon puhuttu laajennetuista terveystarkastuksista, johon tavallaan vanhem-

matkin tulis. Ei käytännössä toteudu. Seiska-luokan vanhemmille tarjotaan 

mahdollisuus osallistua terveystarkastukseen. Meillä on semmoinen terveyskyse-

lylomake. Jaan sen oppilaille ja siinä on kysymys, haluaako osallistua vai riit-

tääkö kirjallinen palaute…” (TH9.) 

 

Lääkäri käy kouluilla oppilaiden tarpeiden ja määrän mukaan. Koululääkärit ovat tavoitetta-

vissa tavallisesti esimerkiksi puhelimitse, jos terveydenhoitaja kaipaa tukea tai neuvoa koulu-

päivän aikana. Kouluterveydenhoitaja konsultoi myös lapsen omalääkäriä, jos koululääkäri on 

huonosti tavoitettavissa. Oppilaat käyttävät silloin alueen omalääkäriä, jolle terveydenhoitaja 

saattaa myös varata aikaa.  

 

”Konsultoin lääkäriä. Totta kai tehdään lääkärin kanssa yhteistyötä. Monesti on 

fyysisiä asioita, jos on kasvussa jotain. Tarvin ehkä joitakin laboratoriolähettei-

tä. Ryhtiasiaa ja päänsärkyä, vatsakipuja… ja viiltely tai tämmönen menee lää-

kärin kautta erikoissairaanhoitoon. ” (TH4.) 

 

Kouluterveydenhoitajat käyttävät usein sähköpostia, jos kyseessä ei ole erityisen kiireellinen 

asia. Terveydenhoitajat mainitsevat, että sähköposti on todella kätevä, koska ei tarvitse enää 

mennä fyysisesti lääkäriä tapaamaan paperi kädessä. Kouluterveydenhoitaja voi konsultoida 

lääkäriä hyvin erilaissa asioissa. Kasvuun, näköön ja kuuloon liittyvät asiat ovat yleisiä kon-

sultoitavia asioita. Lisäksi ne terveydenhoitajat, jotka tekevät hoitotyötä muuallakin kuin kou-
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luissa, tapaavat muita terveydenhoitajia työpäiviensä aikana. Tällöin saatetaan esimerkiksi 

neuvolatyöntekijän kanssa keskustella kasvukäyräasioista.  

 

Terveydenhoitajat kokevat, että vanhempiin otetaan tavallisimmin yhteyttä lapsen fyysisen 

ongelman vuoksi. Terveydenhoitajat kutsuvat vanhempia tapaamiseen erityisesti lasten yli-

paino-ongelmien vuoksi. Terveydenhoitajat kertovat, että jos kyse on vakavammasta asiasta, 

silloin he erityisen mielellään puhuvat vanhemmille kasvotusten ja kutsuvat vanhemmat vas-

taanotolle. Vanhemmat eivät aina halua tulla tai lapsi ei hyväksy vanhempien tulemista kou-

lulle, joten silloin keskustelua käydään puhelimitse.  

 

”Fyysisestä terveydentilasta enemmänki… Riippuu mikä on asian vakavuusaste. 

Aina ei kotonakaan tiedetä. Nuori ei halukaan ehkä. Mieluimmin puhuu kasvo-

tusten jos on isompaa asiaa. Sovittu tapaaminen vaikka koululle.” (TH9.) 

 

Jatkohoitoon ohjaaminen on tavallista terveydenhoitajan työssä. Tarvittaessa, jos koulupäivän 

aikana tulee yllättävää, esimerkiksi tapaturma, terveydenhoitaja ohjaa oppilaan päivystävälle 

lääkärille. Terveydenhoitaja saattaa myös ohjata oppilaita fysioterapeutille, esimerkiksi jos 

oppilaalla on selkäkipuja. Lisäksi koululla voi olla sellainen käytäntö, että terveydenhoitajan 

havaitessa ongelmia ryhdissä, hän lähettää oppilaan ensin fysioterapeutille ja sieltä vasta oppi-

las ohjataan tarvittaessa lääkäriin.  

 

Kouluilla saatetaan puuttua päihteiden käyttöön tai tupakointiin erityisen tarkasti. Silloin esi-

merkiksi tupakoivat oppilaat voivat joutua poliisin puhuteltaviksi, mikäli heidät on tavattu 

tupakoimassa kolme kertaa. Tupakoinnin vuoksi järjestetään usein palaveri, johon osallistuvat 

oppilaan ja vanhempien lisäksi terveydenhoitaja, poliisi ja koulun henkilökuntaa.  

 

”Meillä on sellainen systeemi, että jos oppilas jää tupakoinnista kaks kertaa 

kiinni, aina siitä tulee istumista. Kolmannella kerralla on iso palaveri, jossa on 

poliisi, rehtori, terveydenhoitaja, vanhemmat, oppilas, kuraattori, oppilaanoh-

jaaja tai luokanvalvoja. Siellä käydään läpi tupakka-asiaa. Poliisi puhuttaa op-

pilasta. Jos vielä jää kiinni, poliisi voi sakottaa, jos oppilas on 15 vuotta täyttä-

ny, kun on kerran puhutettu…Mukana olen puhumassa terveydellisistä haitois-

ta.”  

 

Koulujen terveydenhoitajat tekevät yhteistyötä keittiöhenkilökunnan kanssa ravitsemukseen 

liittyvissä asioissa, enemmän tai vähemmän. Terveydenhoitajat käyvät keittiöllä ajoittain kat-

somassa ja seuraavat samalla ruokatarjoilua. Heillä ei yleensä ole tapana puuttua juurikaan 
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tarjoiluun, mutta terveydenhoitajat saattavat käydä keittiöllä katsomassa esimerkiksi, mitä 

maitoa tarjoillaan tai minkälaista rasvaa leivälle annetaan. Useimmiten keittiöhenkilökunnan 

kanssa puhutaan erityisruokavalioista, kuten diabeetikkojen tai allergisten lasten ruokavaliois-

ta.  

 

Terveydenhoitaja voi tehdä yhteistyötä keittiöhenkilökunnan kanssa, jos oppilailla on jotakin 

erityisiä tarpeita. Keittiöllä henkilökunta on hoitajien mukaan hyvin ymmärtäväistä ja jousta-

vaa. Tarvittaessa keittiön henkilökunta huolehtii syömisongelmista kärsivien lasten ja nuorten 

erityisistäkin tarpeista.  

 

”…jotakin erityistoivomuksia tai jollakin on jotakin syömisongelmia niin sitten 

on menty ihan yhdessä keittiölle ja sovittu asioista. Jos vaikka joku tekee tyystin 

lakon, ettei suostu jotakin määrättyjä syömään, vaikkei ole mitään erityisruoka-

valiota, niin kyllä ne kuitenkin usein hoituu. Käydään sopimassa, että tälle ko-

keillaan näin ja ...” (TH2.) 

 

…sellaisia oppilaita, jotka sairautensa puolesta tarvii erityispalvelua, erityis-

ruokailujärjestelyitä, jos ei pysty vaikka isossa tilassa ruokailemaan” (TH7).  

 

Terveydenhoitaja voi osallistua ruokalistan suunnitteluun. Koululla saattaa olla oma ”ravinto-

latoimikunta”, jossa terveydenhoitaja on mukana.  Hoitajat kertovat ravintolatoimikunnan 

kokouksista, että niissä voidaan pohtia hyvin tarkkaan koulun ruokalistaa. Ravintolatoimikun-

taan voi kuulua terveydenhoitajan lisäksi oppilaita, opettajia sekä keittiöhenkilökuntaa. Oppi-

laat saavat esittää omia toiveitaan ja kouluterveydenhoitaja saattaa ottaa kantaa ruokalistan 

terveellisyyteen. Lisäksi terveydenhoitaja voi miettiä keittiöhenkilökunnan kanssa esimerkiksi 

välipala-asioita. 

 

Kouluterveydenhoitajat tekevät yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa seuratessaan ter-

veydellisiä ongelmia ja kroonisia sairauksia, varmistaakseen sairauksien asianmukaisen ja 

oikean hoidon. Terveydenhoitajat mainitsevat opettajien tärkeän aseman terveysongelmien 

seurannassa. Esimerkiksi liikunnanopettajan rooli voi olla merkittävä anoreksian seurannassa; 

”…yhteistyötä opettajien kanssa tässä anoreksiassa. Jumppamaikka tarkkailee oppilaita. Saa 

olla silmät ja korvat auki. Onko jotain erilaista. Jos on isoja kouluja, voi joku mennä läpi, jos 

kaikki eivät tarkkaile. Tarkastukset kumminkin vaan kerran vuodessa. Jumppaopettajat voi 

nähdä.” (TH10.) Avustajat tukevat usein oppilaita päivittäisissä toiminnoissa ja koulussa sel-
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viytymisessä. Tällöin esimerkiksi kroonisesta sairaudesta kärsivä lapsi saattaa tarvita apua 

lääkkeen ottamisessa, jolloin terveydenhoitaja voi antaa ohjausta ja neuvontaa avustajille.  

 

”…kouluavustajallekin hankittiin pistosluvat. He (opettaja ja avustaja) näyttivät 

mulle sen lapsen pistämisen ja sitten meidän johtava lääkäri antoi sen pistoslu-

van...” (TH1.) 

 

Kroonisesta sairaudesta kärsivä lapsi tarvitsee säännöllistä terveydentilan seurantaa. Koulu-

terveydenhoitajat saattavat ohjata oppilaita toisten terveydenhoitajien vastaanotoille, esimer-

kiksi silloin, kun kyseessä on jokin mittaus, johon terveydenhoitajalla ei ole laitetta koululla. 

Kouluterveydenhoitaja voi ohjata esimerkiksi astmaatikon PEF-mittaukseen. Opettajatkin 

tarvitsevat joskus tukea kroonisesta sairaudesta kärsivän lapsen kanssa. Tästä terveydenhoita-

jat mainitsevat esimerkkinä diabetesta sairastavan lapsen. Oppilas saattaa seurata verensoke-

riarvojaan päivän aikana, jolloin opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveydenhoitajaan. 

 

”Sitten toisille terveydenhoitajille voin lähettää jos on vaikka astmaatikko. Hän 

menee spirometriatutkimukseen tai PEF-mittaukselle. Meillä ei ole täällä kou-

lulla niitä mittareita.” (TH5.) 

 

Psyykkisen terveyden edistäminen 

 

Terveydenhoitaja pyrkii edistämään oppilaiden psyykkistä terveyttä yhdessä useiden eri taho-

jen kanssa. Koulun henkilökunta, kuten opettajat, kouluavustajat sekä siistijät, havainnoivat 

oppilaita ja informoivat terveydenhoitajaa tarvittaessa. Kouluterveydenhoitajien haastatteluis-

sa tulee esille opettajienhuoneen merkitys. Terveydenhoitaja näkyy opettajienhuoneessa ja 

siellä käyminen on terveydenhoitajien mielestä tärkeää. Siellä opettajat kertovat usein oppi-

laan asioista. Opettajat ottavat yhteyttä terveydenhoitajaan muutenkin, erityisesti suuremmissa 

ongelmatilanteissa. Hoitajat kuitenkin ajattelevat, että osa asioista ei välttämättä tulisi heidän 

tietoonsa, jos he eivät kävisi säännöllisesti opettajienhuoneessa.  

  

”Kyllä mä pyrin käymään pari kertaa opettajienhuoneessa välitunnilla, että ne saavat 

kerrottua mulle, jos on luokka-asteella jotakin ollut ” (TH1). 

 

Kouluavustajat saattavat tuoda tiedoksi terveydenhoitajalle samantyyppisiä asioita kuin esi-

merkiksi opettajat. Avustajat voivat kertoa havainneensa jotakin erityistä oppilaassa ja pyytää 

terveydenhoitajaa selvittämään tilannetta.  
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”Kouluavustajien kanssa olen tekemisissä. He saattavat tulla kertomaan, jos on 

ollut jotain ongelmaa oppilaan kanssa, että mitä tehdään. Esimerkiksi joku tyttö 

oli ajatellu jotain pahoja asioita ja kouluavustaja kysyi, että voinko ohjata häntä 

koulupsykologille.”(TH4.) 

 

Siistijät voivat tulla toimeen hyvin oppilaiden kanssa. He ovat oppilaiden ”keskellä” ja näke-

vät sekä kuulevat kaikenlaista. Oppilaat saattavat mielellään jutella asioistaan ja huolistaan 

siistijälle. Siistijät puolestaan viestittävät kuulemansa terveydenhoitajalle.  

 

”…siivoja on semmoinen, joka huomaa hyvin, kun se on siellä käytävällä niitten 

keskellä… jos jollakin oppilaalla on jotakin ongelmaa. Ne tulee sanomaan, että 

oletko sä katsonu tai katsos nyt vähän, tuntuu, että se on jotenkin muuttunut. 

Niitä on kyllä semmoisia persoonia, joille oppilaat käy kyllä puhumassakin. Kyl-

lä ne kuulee siellä paljon. Ja niitä on oikeesti semmosia, jotka ottaa asian ja 

hoitaa eteenpäin.” (TH2.) 

 

Ongelmatilanteissa terveydenhoitajat konsultoivat usein lääkäriä, psykologia, psykiatrian sai-

raanhoitajaa tai psykiatrista erikoissairaanhoitoa.  Terveydenhoitajat saattavat kysyä lääkäriltä 

neuvoa, jos kyseessä on jokin psyykkinen oireilu tai ongelma. Yhdessä terveydenhoitaja ja 

lääkäri pyrkivät tunnistamaan ja puuttumaan psyykkisiin oireisiin mahdollisimman varhain.  

 

”…kun on psykosomaattista oireilua, niin silloin hirveän hyvä on koululääkäri, 

häneltä kysyn. Hänellä on paljon kokemusta. Tarvittaessa ihan konsultoin päi-

vän aikana lääkäriä. On saatavilla…” (TH10.)  

 

Terveydenhoitaja voi myös konsultoida psykologia työpäivän aikana ja kysyä neuvoa, miten 

tilanteessa kannattaa toimia. Useimmiten kouluterveydenhoitaja voi lisäksi suoraan ohjata 

jatkohoitoon psykologin vastaanotolle, jos tilanne sitä vaatii. Kaikilla terveydenhoitajilla ei 

kuitenkaan ole psykologia helposti saatavilla. Psykologin työaika voi kulua erilaisten testaus-

ten parissa, jolloin akuuteissa ongelmatilanteissa terveydenhoitaja joutuu ohjaamaan oppilaita 

muualle. 

 

”Psykologia tapaan paljon oppilashuoltotyöryhmässä. Meillä ei ole lähetekäy-

täntöä. Voin sanoa vanhemmille, että soittakaa ja varatkaa aika psykologille.” 

(TH4.) 

 

Kouluilla saattaa olla oma psykiatrinen sairaanhoitaja, joka tarvittaessa otetaan mukaan oppi-

laan hoitoon. Terveydenhoitajat kokevat, että joissakin haastavissa tilanteissa on hyvä, että 
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psykiatriaan erikoistunut hoitaja on tavoitettavissa. Kouluterveydenhoitajat ovat olleet yhtey-

dessä myös psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Tilanteet ovat liittyneet esimerkiksi itsetuho-

ajatuksiin tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lisäksi kouluterveydenhoitajat osallistuvat tar-

vittaessa hoitokokouksiin, kun koulun oppilas on ollut osastohoidossa.  

 

”…ongelmatilanteet saattaa tulla täällä koulussa eteen ja sitten se tulee tähän 

mun vastaanotolle. Vaatii yhteistyötä, vaikka esimerkiksi nuorisopsykiatrialla 

hoidetaan. Tääl on kuitenkin nuoren arki, missä nuoren täytyy selvitä. Siitä huo-

limatta joudutaan tahimaan niiden asioitten kanssa täällä koulullakin tai saat-

taa olla, että nuori käy säännöllisesti nuorisopsykiatrian puolella psykologin 

vastaanotolla. Olen osallistunu hoitokokouksiin...Ihan jos on osastohoidossa ol-

lut, niin olen hoitokokouksessa ollu…”(TH9.) 

 

Sosiaalisen terveyden edistäminen 

 

Kouluterveydenhoitaja pyrkii oppilaiden sosiaalisen terveyden edistämiseen yhdessä sosiaali-

huollon ammattilaisten kanssa. Tärkeää on, että perheen ongelmiin puututaan ja varmistetaan, 

että apua tarvitsevat saavat tarpeellisen hoidon ja tuen. Terveydenhoitajat puhuvat ”varhaises-

ta puuttumisesta”. Tällä he tarkoittavat sitä, että jos he havaitsevat jotakin erityistä perheen 

sisällä, he ovat yhteydessä esimerkiksi perheneuvolaan tai ohjaavat vanhempia perheneuvo-

laan jatkohoitoon. 

 

Osa perheistä on perheneuvolan asiakkaita, jolloin terveydenhoitaja saattaa olla yhteistyössä 

perheneuvolan työntekijöiden kanssa. Lisäksi on perheitä, joissa käy sosiaalityöntekijä. Hei-

dän kanssaan terveydenhoitajat tekevät yhteistyötä. Sosiaalitoimistolla saatetaan järjestää yh-

teisiä palavereita, joissa käsitellään perheiden ongelmia. Joissakin tapauksissa voi olla van-

hemmuuden ongelmia tai päihteiden väärinkäyttöä. Sosiaalityöntekijä osallistuu usein myös 

oppilashuoltotyöryhmän tapaamisiin, joissa saatetaan keskustella samojen lasten asioista.  

 

Terveydenhoitajat kokevat, että lastensuojelu on ajan myötä tullut yhä tärkeämmäksi toimin-

noksi heidän työssään. Sosiaalihuollon lastensuojelun työntekijät ovatkin melko merkittävä 

yhteistyötaho. Terveydenhoitajat saattavat olla suorassa yhteydessä lastensuojeluun tehdes-

sään lastensuojeluilmoituksen. Toisaalta hoitajat ovat ottaneet lastensuojeluun yhteyttä silloin, 

jos he ovat kokeneet, etteivät tukitoimet tehoa eikä tilanne vaikuta parantuvan. 
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Kouluterveydenhoitaja tekee yhteistyötä perhe-, koti- ja tukihenkilöpalvelun kanssa, riippuen 

siitä, minkälaisia palveluita perheillä on käytössään.  Terveydenhoitaja saattaa tehdä myös 

perhetyöntekijähakemuksia. Hoitajat voivat olla yhteydessä myös sosiaalitoimen nuorisotyö-

hön. Terveydenhoitajat voivat tuntea hyvin nuorisotilan työntekijätkin, joiden kanssa saate-

taan keskustella nuorten asioista. 

 

”Sosiaalipuolelle tukihenkilöpalveluita, perhetyöntekijää. Lastensuojeluun tie-

tysti. Verkostopalaveriin lastensuojelu pyytää usein palaveriin. Olen tehnyt suo-

raan ilmoituksen. Ja hakemuksen perhetyöntekijästä. Viimeinen hakemus koski 

tyttöä, joka sairastaa skitsofreniaa. Toivoin, että perhetyöntekijä katsoisi aamu-

palan ja lääkkeet, koska vanhemmat lähteneet aikaisin töihin.” (TH7.)  

 

Kouluterveydenhoitajat tekevät yhteistyötä päiväkotien kanssa. Keväisin on useimmiten päi-

väkodeilla palaverit, joissa käsitellään tulevia ensimmäisen luokan oppilaita. Silloin arvioi-

daan yhdessä, millainen luokka on tulossa ja käydään hieman alustavasti läpi esikoululaisten 

asioita. Tavoitteena on, että tutustutaan tuleviin oppilaisiin. Paikalla palaverissa voivat olla 

päiväkodin henkilökunnan lisäksi esimerkiksi psykologit. Terveydenhoitajat saattavat tuntea 

lapsia jo jonkin verran lastenneuvolan puolelta ja sitä kautta tietää hieman myös perheistä.  

 

Terveydenhoitajat kokevat, että kiusaamistakin on kouluilla ja siihen on aina puututtava. Kiu-

saamistilanteet ovat haastavia. Näissä tilanteissa asia pyritään ensin tutkimaan koulun sisällä. 

Mikäli kuraattori on saatavilla, hän osallistuu usein tilanteiden selvittelyyn. Lisäksi opettajat 

ja rehtori voivat tehdä asiassa yhteistyötä terveydenhoitajan kanssa. Usein otetaan myös kotiin 

yhteyttä. 

 

Henkisen terveyden edistäminen 

 

Tässä tutkimuksessa henkisen terveyden edistämisellä tarkoitetaan hengellisiä sekä uskonnol-

lisia asioita ja niiden edistämistä. Terveydenhoitajien mukaan henkisen terveyden edistämi-

sessä toimijoina ovat lähinnä seurakunnat. Terveydenhoitajat kokevat tekevänsä melko vähän 

yhteistyötä seurakunnan kanssa. Terveydenhoitajat pitävät tärkeänä henkistä hyvinvointia, 

mutta eivät tuo sitä kovin voimakkaasti esille oppilaita kohdatessaan.  Kouluterveydenhoitajat 

saattavat olla seurakuntaan yhteydessä esimerkiksi silloin, kun pohditaan harrastuksiin liitty-

viä asioita. Terveydenhoitajat arvelevat, että yhteistyön vähyys saattaa liittyä siihen, että seu-

rakunta toimii hyvin itsenäisesti ja järjestää omia palvelujaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

ulkopuolella. Seurakunnan nuorisotyöntekijä saattaa osallistua kunnan kehittämistyöryhmiin 
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yhdessä terveydenhoitajan kanssa silloin, kun pohditaan esimerkiksi nuorten vapaa-

ajanviettotapoja ja –paikkoja. 

 

5.3.2 Oppimisen edistäminen 

 

Terveydenhoitaja pyrkii omalta osaltaan edistämään koululaisten oppimista. Yläkategoria – 

oppimisen edistäminen muodostuu kahdesta vahvasta alakategoriasta: oppilashuoltotyöryh-

män toiminta sekä yhteistyö opetuksessa ja oppimisessa (Kuvio 14). 

 

Ryhmitelty ilmaisu              Alakategoria                     Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 14. Oppimisen edistäminen 
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Oppilashuoltotyöryhmän toiminta 

 

Oppilashuoltotyöryhmä on erittäin merkittävä taho, tarkasteltaessa yhteistyötä koululaisen 

oppimisen edistämiseksi. Kouluterveydenhoitajien mukaan oppilashuoltotyöryhmän toimin-

taan osallistuvat terveydenhoitajan lisäksi koulun rehtori, luokan opettajia, erityisopettajia, 

oppilaanohjaajia, koulukuraattori, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, erityisnuorisotyön-

tekijä sekä sosiaalityöntekijä. Terveydenhoitajien mukaan ryhmän säännöllinen kokoontumi-

nen on erityisen tärkeää. Ryhmän kokoontumisiin vaikuttavat koulun koko ja ongelmat. 

Isommilla kouluilla oppilashuoltoryhmä tapaa esimerkiksi kerran kuukaudessa ja pienimmillä 

kouluilla muutaman kerran lukukauden aikana. Joihinkin työryhmän tapaamisiin kutsutaan 

mukaan niiden lasten vanhempia, joiden asioita käsitellään. Lapset, varsinkin isommat, saate-

taan myös pyytää paikalle.  Kouluterveydenhoitaja on lähes poikkeuksetta mukana ryhmän 

kokoontuessa.  

 

Ryhmän toimintatavoissa on eroja. Joskus kouluilla tapaamiseen on varattu maksimissaan 

tunti aikaa, kun taas joskus tapaaminen voi kestää aina vähintään kaksi tuntia kerralla. Isom-

milla kouluilla ongelma tuodaan esille ryhmässä usein niin, että joku työryhmän jäsen esitte-

lee asian. Hänelle tieto on voinut tulla esimerkiksi luokanopettajan kautta, joka ei välttämättä 

ole läsnä. Koululla voi olla käytäntö, että luokanopettaja, jonka luokalla lapsi on, esittelee 

asian. Koululla voi olla myös tapana kouluvuoden aikana käydä läpi kaikki luokat, jolloin 

aina kyseisen luokan opettaja osallistuu ryhmään.  

 

Oppilashuoltotyöryhmässä selvitellään hyvin erilaisia ongelmia, mutta usein ne liittyvät kou-

lunkäyntiin. Oppilaalla voi olla ongelmia koulussa tai koulusta poissaoloja. Oppilaalla voi 

olla psyykkistä oireilua, kuten masennusta. Lisäksi ryhmä selvittelee kiusaamisasioita ja mui-

ta sosiaalisia ongelmia. 

 

” Jotakin erityistä on tunneilla, väsymystä tai levottomuutta tai aggressiivisuut-

ta, poissaoloja tai kiusaamista tai jännittää vaikka niin paljon, että oksentaa” 

(TH9). 

 

Oppilashuoltotyöryhmässä määritellään ongelman vakavuus sekä menettelytavat. Ryhmä rat-

kaisee, ketkä alkavat hoitaa ja työstää asiaa eteenpäin. Ryhmä päättää yleensä melko tarkkaan 

esimerkiksi siitä, kuka ottaa yhteyttä vanhempiin, keitä asia koskee ja millainen ryhmä jatkos-



   

68 

 

sa kokoontuu. Tarvittaessa pienempi ryhmä tapaa oppilashuoltotyöryhmän ulkopuolella toisi-

aan ja pohtii ongelmaa.  

 

”Yleensä jos on joku ongelma, me viedään se sinne oppilashuoltoryhmään ja 

sitten aina siellä päätetään, kuka ottaa vanhempiin yhteyksiä ja kuka mitäkin te-

kee. Moniammatillinen työryhmä päättää ja millainen ryhmä jatkossa kokoontuu 

ja ketä asia koskee.” (TH6.) 

 

Yhteistyö opetuksessa ja oppimisessa 

 

Opettajat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan hyvin erilaisten syiden vuoksi. Yh-

teydenpito voi liittyä esimerkiksi oppilaan fyysisiin, psyykkisiin tai sosiaalisiin ongelmiin. 

Kuitenkin opettajilla on kasvatustieteen ammattilaisena kiinnostuksen kohteena erityisesti 

oppimiseen liittyvät asiat. Yhteistyö opettajien kanssa liittyykin usein oppilaan käyttäyty-

misongelmien tai oppimisessa ilmenevien ongelmien selvittämiseen. Terveydenhoitajat saat-

tavat pitää kahdenkeskeisiä palavereja esimerkiksi erityisopettajien kanssa. Palaverit liittyvät 

useimmiten oppimisongelmiin ja oppilashuoltotyöryhmässä käsiteltäviin asioihin. 

 

Oppimisen edistäminen on terveydenhoitajalla tavoitteena myös silloin, kun hän ohjaa oppi-

laan tapaamaan kuraattoria. Terveydenhoitaja pyrkii selvittämään koulunkäyntiin liittyviä 

ongelmia, mikäli havaitsee sellaisia. Joskus terveydenhoitajan tietoon voivat tulla esimerkiksi 

oppilaan poissaolot, jolloin hän voi olla yhteydessä koulukuraattoriin. Terveydenhoitajat voi-

vat tavata oppilasta yhdessä kuraattorin kanssa ja lisäksi he voivat mennä yhdessä kotikäyn-

nille perhettä tapaamaan.   

 

Kouluterveydenhoitajat osallistuvat opetukseen useimmiten terveyskasvattajan roolissa, kuten 

aiemmin on todettu (Luku 5.2.2). Kouluterveydenhoitaja voi antaa terveyskasvatusta ryhmille 

luokkatiloissa. Yhteistyö terveyskasvatuksen sisällöistä on tärkeää. Tällöin terveydenhoitajat 

haluaisivat tietää enemmän, mitä asioita opettajat puhuvat terveystiedon tunneilla ja minkä-

laista terveyskasvatusta opettajat antavat. Terveydenhoitajien mukaan yhteistyö tällä alueella 

helpottaa molempien sekä opettajan että terveydenhoitajan työtä. Yhteistyön lisäämisen avulla 

saatettaisiin esimerkiksi välttää turhat päällekkäisyydet.  

 

”Haluaisin tietää, mistä opettajat puhuvat terveystiedon tunnilla…Yhteistyötä 

terveyskasvatuksen osalta opettajien kanssa enemmän, että tiedettäsiin enem-

män, mistä puhutaan, Kunnei aina opettajatkaan tiedä, mitä täällä puhutaan. 
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Kun näistä murrosiän asioista puhutaan olisi ihan kiva tietää, onko opettaja pu-

hunut jotakin jo vai aikooko vasta puhua. Tietäisi, että alotetaanko ihan alus-

ta…”(TH5.) 

 

Terveydenhoitajilla on toisinaan hyvin tiedossa terveystiedon oppitunneilla käsiteltävät asiat, 

mutta he kokevat, että terveyskasvatuksen sisältöjen pohtiminen yhdessä opettajien kanssa 

voisi hyödyntää molempien työtä. Lisäksi terveydenhoitajat saattavat olla selvillä myös lii-

kunnan tuntien sisällöstä. Hoitajat kokevat, että liikunnan tuntien sisältö tulee olla heidän tie-

dossaan, koska joillakin oppilailla saattaa olla erityisiä rajoitteita liikkumisen suhteen, esi-

merkiksi sairauden vuoksi. Liikunnan tuntien sisällöistä tiedottaminen terveydenhoitajille on 

tärkeää myös silloin, jos oppilaat pyytävät vapautusta liikunnasta. Terveydenhoitaja voi auttaa 

opettajia myös terveyteen liittyvän materiaalin hankinnassa. Toisaalta opettaja voi toimittaa 

terveydenhoitajalle terveystiedon oppikirjan, jolloin terveydenhoitaja tietää tarkkaan, mitä 

asioita tunneilla käsitellään. 

  

”Mulla on tiedossa se, mitä opettajat puhuu terveystiedon tunnilla, runko on 

mulla, sisältö tiedossa. Liikuntatuntien sisältö on myös terveydenhoitajalla näh-

tävissä. Se on hyvä kun tietää, koska joskus joku voi tulla hakemaan vapautusta 

liikunnasta.” (TH6.) 

 

Psykiatrian sairaanhoitaja voi olla koululla hyvin näkyvästi esillä. Psykiatrian sairaanhoitaja 

saattaa käydä pitämässä oppilaille tunteja. Hänen tuntinsa voivat käsitellä esimerkiksi mielen-

terveyttä, stressiä tai rentoutumista. Terveydenhoitajat pitävät tärkeänä sitä, että he tietävät, 

mitä asioita sairaanhoitajan tunneilla käsitellään. Koulukuraattoritkin voivat pitää oppilaille 

tunteja. Terveydenhoitajat pitävätkin tärkeänä, että muut opetukseen osallistuvat informoivat 

heitä tuntiensa sisällöistä. 

 

Terveydenhoitajat kokevat, että yhdistysten erityisosaamista kannattaa hyödyntää. Tervey-

denhoitajat seuraavat esimerkiksi minkälaisia projekteja ja kampanjoita yhdistyksillä on me-

neillään. Hoitajien mukaan ne voivat liittyä koululaisten asioihin ja niiden kautta voi saada 

esimerkiksi asiantuntijan koululle luennoimaan. Yhdistyksistä kouluterveydenhoitajat mainit-

sevat Hengitysyhdistyksen, Diabetesyhdistyksen, ADHD-liiton, Mannerheimin Lastensuoje-

luliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja Suomen Punaisen Ristin. Terveydenhoitaja saattaa pyytää 

esimerkiksi Hengitysyhdistyksen asiantuntijaa koululle puhumaan oppilaille tupakoinnista tai 

hakea Diabetesyhdistykseltä materiaalia koulua varten. SPR saattaa toimittaa pakettia en-
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siapuasioista ja järjestää turvallisuuskampanjoita koululaisille. Mannerheimin Lastensuojelu-

liitolta voidaan tulla myös puhumaan oppilaille esimerkiksi tietokoneasioista.  

 

5.3.3 Viihtyvyyden lisääminen 

 

Yläkategoria viihtyvyyden lisääminen muodostuu kahdesta eri alakategoriasta: ympäristön 

viihtyvyydestä huolehtiminen ja kouluyhteisön ilmapiirin tarkkaileminen (Kuvio 15). 

  

Ryhmitelty ilmaisu                       Alakategoria                             Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 15. Viihtyvyyden lisääminen 

 

Ympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen 

 

Kouluyhteisössä sisätilojen siisteydestä huolehtii suurelta osin siivoushenkilökunta. Tervey-

denhoitajat ovat jonkin verran yhteistyössä siivoushenkilökunnan kanssa. Terveydenhoitajat 

kiinnittävät huomiota koulun tilojen siisteyteen, eikä heillä ole siitä mitään moitittavaa. Ter-

veydenhoitaja voi pyytää siistijää avukseen, jos tulee esimerkiksi verisiä jälkiä tai muita erit-

teitä. Kouluterveydenhoitajat kokevat siivoushenkilökunnan erittäin tärkeäksi yhteistyötahok-

si, koska siistijät osaavat hoitajien mielestä kiinnittää paremmin huomiota ympäristöön liitty-

viin asioihin kuin terveydenhoitaja. Hoitajat mainitsevat, että siistijä voi löytää lattioilta vie-

raita esineitä, kuten tabletteja ja pillereitä. Talonmiehen kanssa terveydenhoitaja saattaa huo-
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lehtia koulun fyysisistä olosuhteista, kuten esimerkiksi huoneiden riittävästä lämmityksestä 

talvella. 

 

Jos koulussa havaitaan jotakin erityistä ongelmaa, yhteistyöhön otetaan mukaan tarvittavia 

ammattilaisia sekä asiantuntijoita ja ongelmaan puututaan. Jos esimerkiksi koulussa havaitaan 

ongelmia sisäilmassa, terveydenhoitaja tekee yhteistyötä myös tarvittaessa rakennusinsinööri-

en kanssa ja osallistuu palavereihin, joissa käsitellään koulun tiloja ja sisäilmaan liittyviä asi-

oita. Tällöin terveydenhoitaja voi täytättää myös sisäilmakyselyä koulussa.   

 

Kouluilla tehdään säännöllisesti, tavallisimmin noin kolmen vuoden välein, koulun terveydel-

listen olojen tarkastus. Kouluterveydenhoitajan velvollisuus on osallistua tähän tarkastuskier-

rokseen. Tarkastukseen osallistuvat pääsääntöisesti terveystarkastaja, työterveyshoitaja, kun-

nan tekninen tuki sekä kouluterveydenhoitaja. Joskus mukana on myös koulun henkilökuntaa, 

kuten vahtimestari. Fysioterapeutti voi myös joskus osallistua terveydellisten olojen tarkas-

tuskierrokselle, mielessään lähinnä ergonomiset asiat.  

 

Kouluyhteisön ilmapiirin tarkkaileminen 

 

Kouluterveydenhoitaja tarkkailee ilmapiiriä oppilaiden sekä koulun henkilökunnan keskuu-

dessa. Yhdessä esimerkiksi opettajien kanssa, terveydenhoitaja havainnoi oppilaiden keski-

näistä ”henkeä” ja yhteenkuuluvuutta. Lisäksi terveydenhoitajat kertovat käyvänsä opettajien-

huoneessa paitsi kuulemassa oppilaiden asioita, myös tarkkailemassa opettajienhuoneen ilma-

piiriä. Tässä taustana on oppilaiden hyvinvointi, koska opettajien hyvinvointi vaikuttaa oppi-

laisiin. Terveydenhoitajat olisivat tarvittaessa halukkaita puuttumaan asioihin, jos havaitsisi-

vat jotakin ongelmaa ilmapiirissä. Joskus kouluilla voi olla erimielisyyksiä opettajien keskuu-

dessa, jolloin opettajat voivat terveydenhoitajan avustuksella selvitellä asioitaan. 

 

”Ne tulevat juttelemaan ja mä olen aika tietoisesti koittanut, että mä lykkään it-

seeni sinne opettajienhuoneeseen. Joka kerta kun mä koululla olen, niin mä koe-

tan olla siinä kuulolla, kun sieltä tulee sitä koko ajan ja yritän aistia ilmapiiriä, 

mikä siellä on. Koska pitäisihän terveydenhoitajan huomioida se koko ilmapiiri, 

koska sehän on se oppilaiden työpaikka kaikki päivät.” (TH2.) 
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5.3.4 Turvallisuuden edistäminen 

 

Turvallisuuden edistäminen yläkategoriana jakaantuu kahteen alakategoriaan: tapaturmien 

ehkäisy ja hoito sekä ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen (Kuvio 16). 

 

Ryhmitelty ilmaisu  Alakategoria   Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 16. Turvallisuuden edistäminen 

 

 

Tapaturmien ehkäisy ja hoito 

 

Koululla on usein vahtimestari tai talonmies, jonka kanssa kouluterveydenhoitaja on tekemi-

sissä koulun alueen kunnossapitoon liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajat kokevat, että ta-

lonmies tai vahtimestari on hyvin saatavilla, jos tarvetta esiintyy. Vahtimestaria saatetaan 

pyytää hiekoittamaan pihaa, ettei kenellekään sattuisi tapaturmaa. Tapaturman sattuessa koko 

koulun henkilökunta tekee yhteistyötä. Terveydenhoitajat kertovat, että opettajat sekä oppilas-

toverit ovat usein auttamassa. Joskus kuitenkin talonmies voi olla ainoa aikuinen, jonka ter-

veydenhoitaja tavoittaa kesken koulupäivän, koska kaikki opettajat ovat luokissaan pitämässä 

tuntejaan. Silloin terveydenhoitaja saattaa pyytää talonmiestä avuksi. Vahtimestarit ovat myös 

kuljettaneet oppilaita lääkäriin, jos vanhempia ei olla tavoitettu riittävän nopeasti eikä tarvetta 

ambulanssiin ole kuitenkaan ollut.  

koulun alueen kunnossapito 
 

yhteistyö tapaturmatilanteessa 

virka-avun pyytäminen 

 

konsultaatio 

 

tupakoimattomuuteen 

kannustaminen 

 

päihteiden käytön vähen-

täminen 

 

väkivallan ehkäisy 

 

ilkivallan ehkäisy 

 

 

ympäristön   

turvallisuudesta 

huolehtiminen 

 
tapaturmien ehkäisy  

ja hoito 

 

Turvallisuuden 

edistäminen 
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”Joskus vahtimestaria apuun, kun oppilas loukannu jalan, niin silloin olen pyy-

tänyt kaveriksi” (TH10). 

   

Yhteistyö tapaturmatilanteissa on tärkeää. Terveydenhoitajat kokevat, että tapaturmatilanteis-

sa toinen käsipari on erittäin hyödyllinen. Lisäksi kouluilla, joilla terveydenhoitaja ei ole päi-

vittäin paikalla, terveydenhoitaja pitää huolen, että opettajilla on saatavillaan ensiaputarvik-

keita tapaturmatilanteiden varalta.  

 

Ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen 

  

Kouluterveydenhoitaja on yhteydessä tarvittaessa poliisiin. Monilla kouluilla on nimetty kou-

lupoliisi, joten terveydenhoitaja tietää, kehen voi suoraan ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa. 

Joskus terveydenhoitaja voi pyytää koulupäivän aikana kiireellistäkin virka-apua tai konsul-

tointia esimerkiksi väkivaltatilanteessa.  

 

”Poliisiinkin olen joutunut olemaan yhteydessä, ihan konsultaatiomielessä. Fyy-

sisen väkivallan juttuja, tappelutilanteita, joihin on kutsuttu paikalle.”(TH7.) 

 

Opettajat ja terveydenhoitaja kannustavat yhdessä oppilaita tupakoimattomuuteen.  Yhteistyö-

tä poliisin kanssa tehdään myös päihteiden käytön vähentämiseksi. Lisäksi erilaisissa koulun 

yhteisissä tilaisuuksissa tuodaan usein esille tupakoimattoman ja päihteettömän koulun merki-

tystä. Paikkakunnilla on myös erilaisia työryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan nuorten käyt-

täytymiseen. Kouluterveydenhoitaja on usein mukana näissä työryhmissä. Esimerkiksi poliisi, 

seurakunta, nuorisotyöntekijä, vanhempainyhdistyksen edustajat, lukion nuorisovaltuutettu, 

ammatillisen koulun rehtori, oppilaanohjaajat, lukion rehtori, lukion terveydenhoitaja, ammat-

tikoulun terveydenhoitaja ja yläkoulun terveydenhoitaja voivat kokoontua käsittelemään kun-

nan nuorten asioita. Väkivallan ja ilkivallan ehkäisy ovat asioita, joissa tarvitaan usein mo-

niammatillista yhteistyötä. Terveydenhoitajat mainitsevat tässä yhteydessä sen, että aina on 

jokin porukka, joka käyttäytyy väkivaltaisesti, tekee ilkivaltaa tai käyttää päihteitä. Tuhoisa 

käyttäytyminen vaikuttaa myös kouluympäristön turvallisuuteen. 
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5.3.5 Työn kehittäminen 

 

Työn kehittäminen muodostuu kolmesta alakategoriasta: tiedon vaihtaminen, ammatillinen 

tukeminen ja alueellinen kehittäminen (Kuvio 17). 

 

Ryhmitelty ilmaisu                       Alakategoria  Yläkategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 17. Työn kehittäminen 

 

Tiedon vaihtaminen 

 

Terveydenhoitajilla on tapana ilmoittaa toiminnastaan opettajille. Usein terveydenhoitajat 

tiedottavat kouluilla, opettajille tiedoksi, mikä on seuraavan vuoden suunnitelma ja mitä tul-

laan tekemään. Tavallisesti se on lyhyt yhteenveto tarkastusten sisällöistä, jotta opettajat ja 

rehtorit tietäisivät, mitä asioita kultakin ikäluokalta katsotaan tarkastusten yhteydessä. Lisäksi 

terveydenhoitajat osallistuvat vanhempainiltoihin ja tiedottavat siellä omista palveluistaan.  

 

kouluilla tiedottaminen 

opettajien kokouksiin osallistuminen 

koulutuksista informoiminen 

koulutuksiin osallistuminen 

opiskelijoiden ohjaaminen 

opinnäytetöihin osallistuminen 

tutkimuksiin osallistuminen 

yhteisen tietojärjestelmän käyttö 

 

konsultointi 

toimintaohjeiden suunnittelu 

työnohjaus 

tuen antaminen haastavissa tilanteissa 

perhehoitotyön tavoitteleminen 

kotikäyntien lisääminen 

työn sisällön kehittäminen 
alueellinen vaikuttaminen 

näkyminen mediassa 

alueellinen 

kehittäminen 

ammatillinen 

tukeminen 

tiedon  

vaihtaminen 

 

Työn 

kehittäminen 
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Terveydenhoitajat voivat osallistua myös opettajien kokouksiin. Niissä kouluterveydenhoita-

jat ja opettajat tiedottavat toinen toisilleen tärkeistä asioista. Oppilashuoltotyöryhmän tiedo-

tukset opettajille tapahtuvat myös usein opettajien kokouksissa. 

 

”Ja sitten mä pääsen aina mukaan opettajienkokoukseen ja musta se on sem-

moinen tärkeä asia. Koska siellä on kumminkin yleisiä asioitakin, joita käydään 

läpi. Opettajienkokoukset on kuukauden tai kahden välein. Osallistun siellä 

myös keskusteluun ja kun oppilashuoltoryhmä tiedottaa. Varsinkin kun koulut 

alkaa, jos on oppilaalla jotakin terveydellisiä asioita ja olen kysynyt vanhemmil-

ta, että saanko sanoa, niin sitten tiedottanu.” (TH6.) 

 

Terveydenhoitajat kokevat, että heidän tulisi olla tietoisia kaikista koululla tapahtuvista asi-

oista, siksi myös opettajien kokouksiin osallistuminen on tärkeää. Hieman ristiriitaisesti ter-

veydenhoitajat kokevat sen, miten hyvin opettajat tietävät terveydenhoitajan työn sisällöstä. 

Kuitenkin terveydenhoitajat uskovat, että opettajat osaavat pyytää terveydenhoitajalta tarvitta-

essa tukea, neuvoa ja apua. Yhteistyö opettajien ja terveydenhoitajien välillä näyttää olevan 

vilkasta, mutta toisaalta yhteistyötä voisi olla vielä enemmän ja informaatio voisi kulkea pa-

remmin. 

 

Terveydenhoitajat pitävät koulutuksia tärkeinä. He informoivat toisiaan heidän mielestään 

hyvistä koulutuksista. Ajoittain terveydenhoitajat voivat tiedottaa tulevista koulutuksista 

myös koulun henkilökunnalle, kuten ravitsemukseen liittyvistä koulutuksista ruokahuollon 

henkilökunnalle. Lisäksi saman alueen kouluterveydenhoitajat voivat yhdessä sopia, kuka 

heistä osallistuu koulutukseen. Koulutuksen jälkeen yhteisessä palaverissa koulutukseen osal-

listunut terveydenhoitaja informoi koulutuksen sisällöstä niitä, jotka eivät olleet päässeet sii-

hen osallistumaan.  

 

Erikoissairaanhoito järjestää usein koulutuksia kouluterveydenhoitajille. Se voi itse tiedottaa 

tulevista koulutuksistaan suoraan terveydenhoitajille, esimerkiksi sähköpostin avulla. Saman 

alueen terveydenhoitajilla voi olla yksi ”tiedottamisesta vastaava” henkilö tai osastonhoitaja 

voi toimia tiedon välittäjänä. Kouluterveydenhoitajat kokevat, että erityisesti valtakunnallisiin 

kouluterveyspäiviin osallistuminen olisi oman työn kehittämisen kannalta tärkeää.  Kouluter-

veydenhoitajat mainitsevat osallistuneensa muun muassa diabetes- ja allergiakoulutukseen 

sekä ylipainoa käsittelevään koulutukseen.  

 



   

76 

 

”Välillä tulee soiteltua tai sähköpostia sitten kirjoitellaan. Koulutuksesta, koulu-

terveyspäivistä, sitten koitetaan ilmoittaa ja vähän yhdessä sopia ketä menee ja 

millä tavalla menee.” (TH2.) 

 

Ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä yhteistyö liittyy pääasiassa terveydenhoitajaopiskelijoi-

den harjoitteluihin ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa ol-

laan puhelimitse ja sähköpostilla yhteydessä sekä lisäksi tapaamiset järjestetään yleensä niin, 

että opettaja tulee terveydenhoitajan vastaanotolle. Kouluterveydenhoitajia on kutsuttu joskus 

ammattikorkeakoululle, mutta usein terveydenhoitajat kokevat hieman hankalana omalta työ-

paikaltaan poistumisen. Opiskelijoiden ohjaamiseen liittyy myös opettaminen ja lähinnä käy-

tännön tietojen ja taitojen antaminen opiskelijoille.  

 

”Opiskelijan oppilaitoksen kanssa  yhteistyötä. Ennen, aikana, loppuvaiheessa 

sitä harjoittelua. Joskus kutustaan oppilaitokselle, mutta enemmän tännepäin 

suhtautuvaa.” (TH3.) 

 

Terveydenhoitajat voivat joskus osallistua ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin tiedonanta-

jina. Lisäksi terveydenhoitaja kertovat, että opiskelijat ovat lähettäneet heille valmiita opin-

näytetöitänsä, jotka he ovat sitten voineet tulostaa ja esimerkiksi viedä kahvipöydälle kaikkien 

luettavaksi. Terveydenhoitajat kokevat, että yliopistojen kanssa on melko vähän yhteistyötä. 

Terveydenhoitajat saattavat kuitenkin joskus osallistua tutkimukseen.  

 

Kouluterveydenhoitajat mainitsevat lisäksi yhteisen tietojärjestelmän käytön terveydenhoitaji-

en ja erikoissairaanhoidon välillä, mikä helpottaa tiedonsaantia ja säästää aikaa. Tiedon vaih-

taminen on tärkeää työn kehittämisen kannalta.  

 

”Erikoissairaanhoitoon on tietojärjestelmä, jos saan vanhemmalta luvan, pää-

sen tiedostoon. Se helpottaa tiedonsaantia. Hekin pääsevät meidän tiedostoihin. 

Näen suoraan, jos joku on käyny ravitsemusterapeutille, mitä se on sanonu.” 

(TH7.)  

 

 

Ammatillinen tukeminen 

 

Kouluterveydenhoitajat kokevat olevansa melko paljon yhteydessä toisiin terveydenhoitajiin, 

erityisesti kouluterveydenhoitajiin. Konsultaatiota tehdään puolin ja toisin työpäivien aikana 

lähinnä puhelimitse, mutta joskus myös sähköpostin välityksellä. Yhdessä voidaan miettiä 
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sopivaa menettelytapaa haastavassa tilanteessa. Terveydenhoitajat kokevat, että samaa työtä 

tekevä tietää, mitä työ on. Muilta kouluterveydenhoitajilta saa tukea, koska jokainen joutuu 

kouluilla kohtamaan samantyyppisiä asioita. 

 

”Aika paljon teen yhteistyötä toisen kouluterkkarin kanssa. Päivittäin tekemisis-

sä. Soitellaan ja kysytään, mitä mieltä toinen on. Muutkin terkkarit. Tosi paljon 

yhteen hiileen vedetään. Kiva työyhteisö. Koen, että oon tärkeessä tehtävässä, 

teen tärkeitä asioita. Selkeä tehtävä. Koen, että mua arvostetaan. Voi puhua 

vaikeitakin asioita kollegoille. Hyvä asema.” (TH4.) 

  

Kouluterveydenhoitajat tapaavat oman ammattikuntansa edustajia melko säännöllisesti, mutta 

ajoittain terveydenhoitajat kokevat, että yhteistyötä terveydenhoitajien kesken saisi olla 

enemmän. Kouluterveydenhoitajat ovat alueellisesti suunnitelleet erilaisia toimintaohjeita, 

kuten ylipainoisen lapsen hoitomallin. Ohjeita tarvitsisi kuitenkin suunnitella lisää, jotta olisi 

valmiita malleja, miten voisi toimia tietyissä haastavissa tilanteissa. Terveydenhoitajat mainit-

sevat esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön, raiskauksen uhrin ja raskaana olevan kohtaa-

misen, joista olisi hyvä olla yhteiset toimintaohjeet. 

 

Terveydenhoitajat kokevat olevansa arvostettuja ja samassa asemassa muiden terveydenhoita-

jien kanssa. Kouluterveydenhoitajat kuitenkin usein kokevat, etteivät kaikki muut terveyden-

hoitajat tiedä, mitä kouluilla tehdään, jos eivät itse ole työskennelleet kouluterveydenhuollos-

sa.  

 

”…Olen ihan tasavertainen muiden terveydenhoitajien kanssa, joskus on tietysti 

se ongelma, etteivät ne muut tiedä, mitä täällä koululla tehdään.  Ne saattaa 

katsoa ajanvarauskirjan listaa, että ei sulla ole ollut siellä ihmisiä kun kolme, 

että mitä ihmettä sä olet siellä tehnyt. Ne ei välttämättä ymmärrä, että täällä on 

muutakin työtä…on näkymätöntä työtä, mikä ei näy missään tilastossa tai ajan-

varauskirjalla.”(TH5.) 

 

”Koulumaailma on ihan oma maailmansa. Tätä koulumaailmaa ei tunne muut 

kuin ne, jotka ovat sitä tehny. Omanlaista työtä. (TH9.)  

 

”Aina pitää soveltaa. Työ koululla on hektistä. Ei voi olla tiukkapipo, että jos sä 

alat ajatteleen, että sun täytyy nyt tää luokka saada tänäpäivänä tehtyy. Se voi 

olla ettet saa yhtään mitään tehtyy. Täällä voi olla tapaturmii tai mitä vaan tai 

tulee joku kiusaamisjuttu. Siinä voi mennä vaikka kuinka paljo aikaa.” (TH6.) 

 

Terveydenhoitajat kokevat, että psykiatriselle sairaanhoitajalle on helppo puhua, koska he 

työskentelevät samojen koululaisten kanssa. Terveydenhoitajat kertovat, että psykiatriselle 

sairaanhoitajalle voi purkaa myös omia tuntemuksia jonkun oppilaan tilanteesta. Suhde voi 
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tällöin olla jo hieman työnohjauksellinenkin samoin kuin keskustelussa toisten terveydenhoi-

tajien kanssa. Terveydenhoitajien mukaan työnohjausta järjestetään satunnaisesti ja on aikoja, 

jolloin työnohjausta saa tuskin lainkaan. 

 

Kaikilla kouluilla ei ole koulukuraattoria käytettävissä. Niillä kouluilla, joilla kuraattori on 

paikalla, yhteistyö terveydenhoitajan kanssa on tiivistä. Monet terveydenhoitajat kokevat, että 

kuraattorit tekevät töitä samojen oppilaiden ja samanlaisten ongelmien kanssa kuin tervey-

denhoitajat.  Kuraattori ja terveydenhoitaja ovat usein toinen toistensa saatavilla aina tarvitta-

essa. Terveydenhoitaja saattaa pyytää kuraattorin tukea esimerkiksi kiusaamistapauksissa. 

Joskus asioita pohditaan yhdessä niin, että kuraattori ja terveydenhoitaja ovat molemmat läs-

nä. Terveydenhoitajat ovat tehneet yhdessä kuraattorin kanssa myös kotikäyntejä oppilaiden 

perheiden luo. Haastavissa tilanteissa terveydenhoitajat kokevat, että on hyvä saada toisen 

työntekijän tuki. Esimerkkinä haastavasta tilanteesta terveydenhoitajat mainitsevat lastensuo-

jeluilmoituksen tekemisen. 

 

”Hän on työntekijä koulun sisällä, on hyvä että siihen saa yhteistyöhön mukaan 

ensin, niin on kahden työntekijän näkökulma… Kuitenkin kaks ammatti-ihmistä, 

tehdään yhdessä asioita.” (TH9.) 

 

 

Alueellinen kehittäminen 

 

Terveydenhoitajat tavoittelevat perhekeskeistä hoitotyötä. Terveydenhoitajat kokevat, että 

hoitaminen keskittyy oppilaaseen, mutta myös koko perhe tulisi huomioida. Kouluterveyden-

hoitajat saattavat kokea olevansa perhetyöntekijöitä, mutta käytännössä se ei aina täysin to-

teudu. Kaikki perheet eivät halua tehdä kovin aktiivisesti yhteystyötä terveydenhoitajien 

kanssa. Lisäksi hoitajat kokevat ajoittain, ettei ammattitaito eikä aika riitä perhekeskeisen 

hoitotyön toteuttamiseen. Terveydenhoitajat ajattelevat, että heidän tulisi tehdä enemmän yh-

teistyötä keskenään, jolloin he voisivat suunnitella perhehoitotyön käytännön toteutusta pa-

remmin. 

 

”Hoitaminen keskittyy oppilaaseen. Tiedän että perhettä pitäisi ottaa huomioon.” 

(TH7.) 

 

”Ehkä kokee itsensä perhehoitotyöntekijänä ehkä ei, toisaalta kokee ehkä siihen 

enemmän tarvetta. En tiedä olisiko valmiuksia se on melko vaativaa. ” (TH2.) 
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Terveydenhoitajat kokevat, että lapsen ongelmat johtuvat usein perheestä ja perheen sisäisistä 

ongelmista. Yhteistyö perheen kanssa olisi erityisen tärkeää, mikäli perheellä on ongelmia. 

Usein moniongelmaiset perheet ovat sosiaalityöntekijöille tuttuja ja silloin yhteistyö kouluter-

veydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän välillä voi olla tiivistä.   

 

”Kyllä tietysti tarkoitus, että koko perhettä pyrittäis hoitamaan. Usein koululai-

sen tilanne johtuu perheestä. Haastattelen vanhempia ja ohjaan eteenpäin. Mo-

niongelmainen perhe on usein jo lastensuojelun piirissä… Tilanteen mukaan 

haastatellaan perhettä ja mietitään, mikä keino oli oikea heille.”(TH4.) 

 

”Vanhemman hyvinvointi heijastuu lapsiin. Koululaisen kautta huomioidaan 

perhe. Saattaa avautua kaikkea… Työni on kuitenkin rajallista. Lähetän herkästi 

eteenpäin, jos näyttää että tarvitaan enemmän.” (TH9.) 

 
 

Terveydenhoitajan ja vanhempien väliseen yhteistyöhön liittyy myös tarve kotikäyntien li-

säämisestä. Kouluterveydenhoitajat käyvät lasten kotona aina tarvittaessa. Vanhemmilta hae-

taan tähän usein hyväksyntä. Kotikäynnillä asiat keskittyvät tavallisesti oppilaaseen. Tervey-

denhoitajat, jotka tekevät myös neuvolatyötä, tekevät kotikäyntejä jo lapsen ollessa vauvaiäs-

sä; ”Käyn monen luona jo sillon vauvana että tiedän hiukan kotioloista, se helpottaa sitä…” 

(TH2). Tällöin kotikäyntien tekeminen lapsen kasvaessa saattaa olla helpompaa, koska kotona 

on käyty jo aiemmin. Terveydenhoitajat voivat tehdä tarvittaessa kotikäyntejä myös lääkärin 

tai koulukuraattorin kanssa.  

 

”Omana tavoitteena on ollut monta vuotta lisätä kotikäyntien määrää. Jotenkin 

on ollu, että en kauheen paljon. Oon kyllä käyny.” (TH2.) 

 

”Kotikäyntejä on tehty kuraattorin kanssa, jos vaikka oppilas on ollu pois kou-

lusta” (TH6). 

  

Eri sektoreilla työskentelevät terveydenhoitajat kokoontuvat yhteen alueittain tietyin vä-

liajoin. Lisäksi alueiden kouluterveydenhoitajat kokoontuvat vielä erikseen palavereihin, jois-

sa keskustellaan omista linjauksista ja samalla pyritään kehittämään työn sisältöä. Työyhtei-

söstä riippuu, kuinka usein terveydenhoitajat kokoontuvat. Joskus lähiesimiehen vetämät työ-

yhteisökokoukset ovat kuukausittain, mutta esimerkiksi kouluterveydenhoitajien keskeiset 

tapaamiset saattavat olla pari kertaa vuodessa.  
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”Periaate olisi, että asiakas saisi saman palvelun joka koulussa. Meillä on tar-

kasti kirjattu, mitä mihinkin terveystarkastukseen kuuluu, mitä tiedotteita menee 

kotiin ja koska kutustaan vanhemmat mukaan. Silti jokainen tekee omalla per-

soonallaan sitä terveydenhoitajan työtä. Kaikki ollaan erilaisia.” (TH7.)  

 

Terveydenhoitajan persoonasta, aktiivisuudesta ja työkokemuksesta riippuu, miten aktiivisesti 

hän osallistuu terveydenhoitajien kokouksissa ja tapaamisissa. Terveydenhoitajat saattavat 

kokea olevansa aktiivisia työn kehittäjiä. Lisäksi he voivat toimia yhdyshenkilönä ja kutsua 

muita koolle. Terveydenhoitajat voivat pitää muita terveydenhoitajia ajan tasalla ja seurata 

myös valtakunnallisten linjausten toteutumista. Kouluterveydenhoitajat kokevat olevansa hy-

vässä asemassa ja pääsevänsä vaikuttamaan oman alueensa asioihin, mikäli haluavat.    

 

Erilaisia työryhmiä on koko ajan meneillään. Niitä ovat muun muassa kehittämis-, lääkehoito- 

ja päihdetyöryhmä. Hankkeita on useita. Ne voivat liittyä esimerkiksi oppilashuoltoon, perus-

opetukseen tai palveluketjujen rakentamiseen. Tarpeen mukaan kouluterveydenhoitaja tekee 

yhteistyötä esimerkiksi tilatyöryhmässä. Terveydenhoitajat saattavat osallistua erilaisiin työ-

ryhmiin, palavereihin sekä hankkeisiin hyvinkin aktiivisesti ja heidän työaikaansa voi kulua 

huomattavasti erilaisissa kokoontumisissa. Koko paikkakunta voi olla hyvin sitoutunut kehit-

tämään oman alueensa lasten ja nuorten asioita. Usein kunnan tai kaupungin alueella pyritään 

tarkempaan ja tiiviimpään yhteistyöhön. Esimerkiksi lahjakkaille lapsille voidaan pohtia 

omantasoista opetusta tai voidaan suunnitella tehokkaampaa opetusta erityislapsille. Paikka-

kunnan kehittämisryhmiin voi osallistua nuorisotyön ja koulun sekä päiväkodin edustajia. 

 

Kouluterveydenhoitajat kokevat kuuluvansa omaan ammattikuntaansa, jonka kautta ammatti-

identiteetti tulee. Moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhoitaja on terveydenhoidon asi-

antuntija ja pohtii asioita terveyden näkökulmasta. Terveydenhoitajat luottavat ja tukeutuvat 

omaan ammattikuntaansa ja kokevat olevansa kaikki tasa-arvoisia, ”samassa rivissä”.  Koulu-

terveydenhoitajilla on yhteiset valtakunnalliset linjaukset sekä lisäksi alueittain koulutervey-

denhoitajat määrittelevät oman alueensa erityistavoitteet ja ohjelman, jonka mukaan he toteut-

tavat käytännön terveydenhoitotyötä kouluilla. 

 

Terveydenhoitajilla voi olla mahdollisuus ajoittain päästä näkymään medioissa ja tuoda sitä 

kautta ajatuksiaan esille. Koululaisten asiat herättävät keskustelua julkisesti. Terveydenhoita-

jat kokevat, että heillä saattaisi olla vaikuttamisen mahdollisuus myös median kautta, mikäli 

heiltä itseltään löytyy siihen halukkuutta. 
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”Lehti- ja radiohaastattelut on yks mihin kysytty ja televisioonkin pyydetty…” 

(TH7). 

 

 ”…aika usein lehdistä soitetaan. Ohjaan usein mieluimmin jollekin muul-

le…”(TH10.) 

 

5.3.6 Yhteenvetoa terveydenhoitajan yhteistyömuodoista kouluterveydenhuollossa 

 

 

Yhteistyömuodot kouluterveydenhuollossa ovat kokonaisvaltainen terveyden edistäminen, 

oppimisen edistäminen, viihtyvyyden lisääminen, turvallisuuden edistäminen sekä työn kehit-

täminen (Kuvio 18). 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 18. Yhteenvetoa terveydenhoitajan yhteistyömuodoista kouluterveydenhuollossa 
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Terveydenhoitaja pyrkii edistämään oppilaiden kokonaisvaltaista terveyttä. Oppilaan fyysisen 

terveyden edistämisessä yhteistyö lääkärin kanssa on tiivistä. Terveystarkastukset ovat tällöin 

merkittävässä asemassa. Oppilasta ohjataan terveellisiin elämäntapoihin ja esimerkiksi päih-

teiden käyttöön puututaan yhdessä opettajien kanssa. Keittiöhenkilökunnan kanssa terveyden-

hoitajat suunnittelevat monipuolista ja terveellistä ravintoa oppilaille. Lisäksi yhteistyö on 

tärkeää seurattaessa terveydellisiä ongelmia ja sairauksia. Psyykkisen terveyden edistämisessä 

terveydenhoitajilla on tukenaan psykiatrian ammattilaiset. Psyykkisiin ongelmiin pyritään 

puuttumaan mahdollisimman varhain ja koulun henkilökunta on tässä mukana havainnoimas-

sa oppilaiden hyvinvointia. Perheen moninaiset ongelmat, esimerkiksi vanhemmuuden on-

gelmat ovat asioita, joihin terveydenhoitaja pyrkii vaikuttamaan yhdessä sosiaalihuollon am-

mattilaisten kanssa sosiaalisen terveyden edistämiseksi. Lastensuojelun kanssa tehdään nyky-

ään melko paljon yhteistyötä ja perheneuvolan asiakkaiksi ohjaaminenkin on terveydenhoita-

jan arkipäivää. Seurakunta pyrkii edistämään henkistä terveyttä omien harrastustoimintojensa 

kautta. 

 

Terveydenhoitaja pyrkii omalta osalta edistämään koululaisten oppimista. Tärkeä yhteistyö-

muoto kouluterveydenhuollossa on oppilashuoltotyöryhmän toiminta. Ryhmän säännöllinen 

tapaaminen sekä selkeiden menettelytapojen määrittely varmistavat ryhmän toiminnan onnis-

tumista. Ryhmässä selvitellään koulukäyntiin liittyviä ongelmia tarvittaessa yhdessä oppilaan 

ja hänen vanhempiensa kanssa. Opetukseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa terveydenhoitaja 

tekee yhteistyötä muiden opetukseen osallistuvien kanssa. Käyttäytymisongelmien ja koulun-

käyntiin liittyvien ongelmien selvittämisen sekä terveyskasvatuksen sisältöjen pohtimisen 

avulla terveydenhoitaja, yhdessä opettajien kanssa, pyrkii antamaan koululaisille parhaat 

mahdolliset oppimisedellytykset.  

 

Viihtyvyyden lisäämiseen kuuluu ympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen. Tässä tärkeinä 

yhteistyötahoina ovat koulun siivoushenkilökunta sekä talonmies. Lisäksi kouluympäristön 

terveydellisten olojen määräajoittain toteutettavalla tarkastuskierroksella pyritään havaitse-

maan mahdolliset ongelmat ja korjaamaan puutteelliset asiat. Kouluyhteisön ilmapiirin tark-

kaileminen vaikuttaa myös viihtyvyyteen. Erityisesti opettajat, terveydenhoitajat ja avustajat 

seuraavat oppilaiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Yhteisön ilmapiiri vaikuttaa kaikkien 

siellä olevien hyvinvointiin sekä toimimiseen. 
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Koulussa on oltava turvallista. Oppilaiden on tunnettava olonsa turvalliseksi ja sen vuoksi 

turvallisuuden edistäminen onkin terveydenhoitajan eräs tärkeä tehtävä. Tapaturmien ehkäi-

syyn ja hoitamiseen on varauduttava ja tapaturmatilanteissa on tehtävä saumatonta yhteistyö-

tä. Ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen liittyy myös turvallisuuden edistämiseen. Tä-

hän kuuluvat muun muassa tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen kannustaminen sekä 

väkivallan ehkäisy. Näissä asioissa terveydenhoitajat tekevät usein yhteistyötä paitsi opettaji-

en myös poliisin kanssa. Nimetty koulupoliisi voi tarvittaessa olla terveydenhoitajan konsul-

taatiotukena haastavissa tilanteissa.     

 

Työn kehittämiseen sisältyy tiedon vaihtaminen, ammatillinen tukeminen sekä alueellinen 

kehittäminen. Terveydenhoitajien ja opettajien välinen tiedottaminen on tärkeää. Terveyden-

hoitajat haluavat olla tietoisia kaikista asioista, mitä kouluilla tapahtuu. Koulutuksista tervey-

denhoitajat informoivat keskenään ja osallistuvatkin koulutuksiin aktiivisesti. Opiskelijoiden 

käytännön harjoittelun ohjaamisen aikana terveydenhoitaja on yhteistyössä ohjaavan opettajan 

kanssa. Lisäksi terveydenhoitaja pyrkii antamaan opiskelijalle käytännön tietoa koulutervey-

denhuollossa toimimisesta. Yhteisten tietojärjestelmien käyttö helpottaa nykyään huomatta-

vasti tiedon vaihtamista. Työn kehittämisen edellytyksenä on usein ammatillinen tukeminen. 

Työhön liittyvien vaatimusten kasvaessa ja oppilaiden ongelmien lisääntyessä terveydenhoita-

jat tarvitsevat tukea erityisesti toinen toisiltaan. Alueellisesti, omalla paikkakunnalla, pyritään 

myös kehittämään työn sisältöä ja vaikuttamaan paikallisesti. Lisäksi terveydenhoitajilla on 

usein yhtenä tavoitteena perhehoitotyö, mutta sen edellytyksenä on, että vanhemmatkin saa-

daan mukaan lasten ja nuorten hoitoon. 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelua 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajan roolia kouluterveydenhuollos-

sa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista yhteistyötä terveydenhoitaja te-

kee lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tulosten mukaan kouluterveydenhoitajan rooli on 

hyvin vaihteleva ja yhteistyömuodot kouluterveydenhuollossa ovat monipuolisia.   

 

Terveydenhoitajat ovat kouluilla oppilaita varten ja tarkastelevat asioita oppilaan näkökul-

masta. Lisäksi terveydenhoitajat tarkastelevat koko kouluyhteisöä ja siellä toimivia henkilöitä. 

Terveydenhoitajan rooli on muuttunut ajan myötä. Häntä ei nähdä enää ainoastaan esimerkik-

si rokottajan roolissa, vaan rooli on hyvin vaihteleva.  Terveydenhoitajilla on mennyt kuiten-

kin aikaa kouluyhteisössä oman asemansa ja roolinsa löytämisessä. Kouluterveydenhoitajat 

pyrkivät keskittymään yksilökeskeiseen hoitotyöhön, jossa tarpeet lähtevät oppilaasta. 

Croghanin ym (2004) tutkimuksen mukaan terveydenhoitajan rooli koulussa keskittyy perus-

terveydenhuoltoon ja on lapsikeskeistä hoitotyötä. Hoitaminen keskittyy oppilaaseen, mutta 

perhettä pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Usein koululaisen tilanne koetaan 

johtuvan myös vanhemmista ja siksi vanhempien mukaan ottaminen olisi tärkeää. Terveyden-

hoitajat kokevat, että koulun terveydenhoitajalla ja vanhemmilla on sama tavoite. Se, että lap-

silla olisi hyvä olla. Perheen hyvinvointi heijastuu lapseen, ja sitä kautta se vaikuttaa myös 

lapsen koulunkäyntiin. 

 

Terveydenhoitajan rooliin vaikuttavat eri tekijät. Näyttää siltä, että terveydenhoitajan omat 

intressit sekä oman paikkakunnan käytännöt ja kouluyhteisö vaikuttavat siihen, minkälainen 

rooli kouluterveydenhoitajalla on. Croghanin ym. (2003) tutkimuksen tulosten perusteella 

suurin osa kouluterveydenhoitajista kokee olevansa ammatillisesti aliarvostettu kouluyhtei-

sössä. Clarken (2000) tutkimuksen mukaan kouluterveydenhoitajat eivät saa niin paljon ar-

vostusta kuin heidän pitäisi saada. Tämän tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat kuitenkin 

kokevat olevansa tärkeässä ja hyvässä asemassa kouluyhteisössä sekä koko yhteiskunnassa. 

Kouluterveydenhoitajien mukaan muut terveydenhoitajat eivät kuitenkaan tarkalleen tiedä 

heidän rooliaan koulussa. Kouluterveydenhoitajat kokevat koulun olevan omanlaisensa, eri-
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tyinen työyksikkö, jossa työskentelystä muilla sektoreilla toimivat terveydenhoitajat eivät 

välttämättä tiedä paljoakaan. 

 

Jokainen koulu on yksilöllinen ja erityinen. Kouluyhteisöön vaikuttaa se, millaiset ihmiset 

siellä toimivat. Näin ollen koulun toimintakulttuurit ovat hyvin erilaisia. Terveydenhoitajien 

mukaan opettajien rooli näyttää myös muuttuneen ja se vaikuttaa terveydenhoitajiin. Opettaji-

en pitäisi pystyä huomioimaan oppilas hyvin kokonaisvaltaisesti. Perheillä on paljon erilaisia 

ongelmia. Oppilaiden haasteelliset elämätilanteet sekä -muutokset luovat paineita ja odotuksia 

opettajille. Tämä opettajien roolin muuttuminen koskee myös terveydenhoitajia, koska ter-

veydenhoitaja toimii samassa työyhteisössä ja tapaa opettajia päivittäin. 

 

Kouluterveydenhoitajan merkittävämmäksi rooliksi nousee terveyden edistäjän rooli. Tutki-

mukseen osallistuneet terveydenhoitajat korostavat terveyden edistämistä ja siihen liittyvää 

ennaltaehkäisevää toimintaa. Kouluterveydenhoitaja toimii ennen kaikkea lasten ja nuorten 

terveyden edistäjänä, mutta myös koko kouluyhteisön terveyden edistäjänä. Terveydenhoitajat 

näkevät itsensä yhteiskunnallisestikin terveyden edistäjinä ja tähän he liittävät muun muassa 

kansanterveyssairauksien ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisevään toimintaan liittyy se, että ter-

veydenhoitaja seuraa ja tukee oppilaan fyysistä kasvua ja kehitystä. Merrelinkin ym. (2007) 

tutkimuksen tulokset osoittavat kasvun ja kehityksen seuraamisen sisältyvän kouluterveyden-

hoitajan tärkeimpiin rooleihin. Wainwrightin ym. (2000) mukaan kasvun ja kehityksen seu-

rannassa hoitajan rooli on tärkeä erityisesti niiden lasten kohdalla, jotka on ohjattava jatkotut-

kimuksiin ja tarkempiin selvityksiin. Tässäkin tutkimuksessa terveydenhoitajat kokevat, että 

jatkohoidon arviointi kuuluu heidän työhönsä kiinteästi. 

 

Terveydenhoitaja on terveyskasvattaja, joka ohjaa ja neuvoo asiantuntemuksensa avulla. Ter-

veyskasvattajan työhön kuuluu esimerkiksi päihdevalistus sekä seksuaalikasvatus. Terveys-

kasvatus voi tapahtua yksilöllisesti lapsen tai nuoren kanssa (Broussard 2003). Toisaalta 

Thistlen ja Rayn (2002) mukaan terveydenhoitaja nähdään luokkaympäristössä tapahtuvassa 

opetus- ja ohjaustilanteessa. Tämän tutkimuksen mukaan kouluterveydenhoitajat osallistuvat 

oman aktiivisuutensa sekä kiinnostuksensa mukaan opetukseen ja antavat terveyskasvatusta 

ryhmäohjaajina. Tähän vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten kouluyhteisön käytännöt ja 

alueen esimiesten suhtautuminen terveydenhoitajien tuntien pitämiseen. Reedin ja Kiddin 

(2004) tutkimuksen mukaan opettajat tekevät mielellään yhteistyötä terveydenhoitajien kans-
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sa. Opettajien mielestä terveydenhoitajat voivat tuoda jotain ainutlaatuista luokkaan omalla 

erityisosaamisellaan. (Reed & Kidd 2004.) 

 

Kouluterveydenhoitajat kokevat, että he ovat oppilaiden luottamushenkilöitä. Croghanin ym. 

(2003) tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat kokevat olevansa arvostettuja oppilaiden sil-

missä, mikä on merkittävä asia luottamussuhteen rakentumisen kannalta. Tähän liittyy lisäksi 

se, että terveydenhoitajien tulisi olla aina kouluilla paikalla ja oppilaiden saatavilla. Resurssit 

eivät kuitenkaan riitä eikä se käytännössä pienten koulujen kohdalla ole edes mahdollista. 

Tutkimuksesta nousee esiin aikapula. Myös Croghanin ym. (2003) tutkimuksen mukaan ter-

veydenhoitajat kokevat, että on pulaa ajasta. 

  

Terveydenhoitajat näkevät roolinsa oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan asian-

tuntijana, mikä tulee esiin myös Lightfootin ja Binesin (2000) tutkimuksessa. Terveydenhoita-

ja toimii hyvin itsenäisesti koulussa. Vastuu ratkaisuista on hänellä ja tilanteista täytyy usein 

selvitä ilman muiden ammattilaisten läsnäoloa ja tukea. Koulussa ei ole aina saatavilla kolle-

goita, joiden kanssa voisi keskustella haastavista tilanteista tai puhua omasta raskaasta työpäi-

västään. Barnes ym. (2004) saivat tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia. He tuovat esiin 

vaitiolovelvollisuuden ja sen, että työ on ajoittain kovin raskasta, jolloin asioista haluaisi pu-

hua jonkun kanssa (Barnes ym. 2004). Terveydenhoitaja neuvoo vanhempia sekä koulun hen-

kilökuntaa erityisesti terveyteen liittyvissä asioissa. Hän on terveydenhoidon ammattilainen, 

josta tulee hänen oma ammatti-identiteettinsä.  

 

Terveydenhoitaja on myös oppilaiden tukija. Hän tukee heidän psyykkistä ja sosiaalista hy-

vinvointiaan. Libbuksen ym. (2003) tutkimustulosten mukaan säännölliset kontaktit lapsiin ja 

nuoriin tarjoavat hoitajalle mahdollisuuden havaita olemassa olevat ja kehittyvät ongelmat. 

Kouluterveydenhoitaja on kiinnostunut perheen hyvinvoinnista, koska se vaikuttaa monin 

tavoin oppilaaseen.  Broussardin (2003) tutkimuksen mukaan jotkut terveydenhoitajat kuiten-

kin kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi ammattitaitoa eikä koulutusta perhekeskeiseen hoitotyö-

hön. Tämän tutkimuksen tulokset ovat paljolti samansuuntaisia. Terveydenhoitajien tavoittee-

na olisi tehdä perhekeskeisempää hoitotyötä, mutta käytännössä sen toteuttaminen on heidän 

mielestään melko haastavaa. Kouluterveydenhoitaja on kuitenkin tarvittaessa tiiviistikin yh-

teydessä vanhempiin ja osallistuu esimerkiksi vanhempainiltoihin. Kouluterveydenhoitajat 

tukevat perheitä lapsen tai nuoren kasvatustyössä. Broussardinkin (2003) tutkimuksen mu-

kaan vanhempien tukeminen liittyy esimerkiksi lapsen käyttäytymisongelmien hallitsemiseen.  
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Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen on terveydenhoitajan tavoite tehdessään yhteistyötä 

eri ammattilaisten kanssa. Yhteistyö keskittyy Brenerin ym. (2001) tutkimuksen perusteella 

sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön. Tässäkin tutkimuk-

sessa samat tahot nousevat voimakkaasti esille. Fyysisestä terveydestä huolehtivat terveyden-

huollon ammattilaiset, kuten lääkärit ja terveydenhoitajat. Oppilaan fyysisen kasvun ja kehi-

tyksen tukemisessa yhteistyö lääkärin kanssa on tiivistä. Terveystarkastukset ovat tällöin 

merkittävässä asemassa. Oppilasta ohjataan terveellisiin elämäntapoihin ja esimerkiksi päih-

teiden käyttöön puututaan yhdessä opettajien kanssa. Keittiöhenkilökunnan kanssa terveyden-

hoitajat suunnittelevat monipuolista ja terveellistä ravintoa oppilaille. Lisäksi yhteistyö on 

tärkeää seurattaessa terveydellisiä ongelmia ja sairauksia. Psyykkisen terveyden edistämisessä 

terveydenhoitajilla on tukenaan psykiatrian ammattilaiset. Psyykkisiin ongelmiin pyritään 

puuttumaan mahdollisimman varhain ja koulun henkilökunta on tässä mukana havainnoimas-

sa oppilaiden hyvinvointia. Sihvolan (2000) mukaan kiusaaminen on koulun arkea jo ensim-

mäiseltä luokalta lähtien. Esimerkiksi koulukiusaaminen on ongelma, johon terveydenhoitaja 

pyrkii vaikuttamaan yhdessä sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa sosiaalisen terveyden edis-

tämiseksi. Lisäksi lastensuojelun kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja perheneuvolan asiak-

kaiksi ohjaaminenkin on terveydenhoitajan arkipäivää. Seurakunta pyrkii edistämään henkistä  

terveyttä omien harrastustoimintojensa kautta. 

 

Oppimisen edistämisessä terveydenhoitaja on aktiivisesti mukana. Tärkeä yhteistyömuoto 

kouluterveydenhuollossa on oppilashuoltotyöryhmin toiminta. Hovilan (2004) mukaan oppi-

lashuoltoryhmässä koordinoidaan psykososiaalisen oppilashuollon yhteistyötä. Ryhmässä 

selvitellään koulukäyntiin liittyviä ongelmia, jotka usein liittyvät myös oppilaan sosiaalisiin 

sekä psyykkisiin ongelmiin.  Tarvittaessa ongelmia selvitellään yhdessä oppilaan ja hänen 

vanhempiensa kanssa. Koposen ym. (2002) mukaan oppilashuoltotyöryhmän tulee toimia 

suunnitelmallisesti. Ryhmän säännöllinen kokoontuminen sekä menettelytapojen määrittele-

minen näyttävätkin terveydenhoitajien mielestä toteutuvan oppilashuoltoryhmän toiminnassa. 

Opetukseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa terveydenhoitaja tekee yhteistyötä muiden ope-

tukseen osallistuvien kanssa. Käyttäytymisongelmien ja koulunkäyntiin liittyvien ongelmien 

selvittämisen sekä terveyskasvatuksen sisältöjen pohtimisen avulla terveydenhoitaja, yhdessä 

opettajien kanssa, pyrkii antamaan koululaisille parhaat mahdolliset oppimisedellytykset.  
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Koulun terveydenhoitaja pyrkii lisäämään kouluympäristön viihtyvyyttä. Viihtyvyyteen vai-

kuttavat ympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen sekä kouluyhteisön ilmapiirin tarkkailemi-

nen. Arkipäivässä koulujen henkilökunta, kuten siivoushenkilökunta ja talonmies, huolehtii 

viihtyvyydestä, mutta ajoittain koulun ulkopuoliset tahot tekevät käyntejä kouluille ja havain-

noivat ympäristöä. Sihvolan (2000) tutkimuksen mukaan koulussa lapsen sopeutumiseen vai-

kuttavat koulun tiedollinen ja sosiaalinen ilmapiiri, yleiset koulunkäynnin resurssit ja koulu-

kohtaiset toimintamallit sekä se, miten heitä kohdellaan kokonaisuutena. Lisäksi hyvät ystä-

vyyssuhteet ovat tärkeitä kouluviihtyvyystekijöitä. (Sihvola 2000, 54.) Terveydenhoitaja sekä 

koulun muu henkilökunta tarkkailevat oppilaiden keskinäistä ilmapiiriä ja pyrkivät vaikutta-

maan siihen, mikäli havaitsevat ongelmia. Ilmapiiri kouluyhteisössä vaikuttaa kaikkien siellä 

olevien toimintaan. 

 

Carl Rogers näkee oppimisen onnistuvan turvallisessa ilmapiirissä (Hovila 2004, 45). Näin 

ollen oppilaiden on tunnettava olonsa turvalliseksi koulussa. Tämä aihe on puhuttanut lähiai-

koina koululaisten perheitä ja koko yhteiskuntaa, koska ajoittain turvattomuutta on koettu 

joillakin kouluilla. Turvallisuuden edistäminen on yksi moniammatillista yhteistyötä tekevien 

ammattilaisten tavoite. Esimerkiksi opettajat, terveydenhoitaja ja poliisi pyrkivät väkivallan 

ehkäisyyn ja päihteettömään kouluyhteisöön. Ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen on 

rinnastettu tässä tapaturmien ehkäisyyn ja hoitamiseen. Yllättäviin tapahtumiin ja tapaturmati-

lanteisiin on oltava aina varauduttu. 

 

Hovilan (2004) tutkimuksen mukaan työn kehittämisessä tarvitaan asiantuntijoiden tiimityötä. 

Tämän tutkimuksen mukaan työn kehittämiseen kuuluvat tiedon vaihtaminen, ammatillinen 

tukeminen sekä alueellinen kehittäminen. Tiedon vaihtaminen kouluilla on tärkeää. Kouluter-

veydenhoitajat haluavat tietää asioista, joita kouluilla tapahtuu. Toisaalta terveydenhoitajat 

kokevat, että opettajienkin tulisi tietää heidän työnsä sisällöstä. Koulutuksia pidetään tärkeänä 

osana työn kehittämistä. Lisäksi tutkimustyöhön osallistuminen ja yhteistyö ammattikorkea-

koulujen sekä yliopistojen kanssa nousevat esiin tässä tutkimuksessa. Broussardin (2003) tut-

kimuksen tuloksissa todetaan, että yli 30 prosenttia kouluterveydenhoitajista on ollut osallise-

na tutkimuksessa.  Työn kehittämisen edellytyksenä on usein myös ammatillinen tukeminen. 

Terveydenhoitajat tukevat toinen toisiaan ja koulussa esimerkiksi koulukuraattori toimii usein 

tiiviisti yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa. Vaikka terveydenhoitaja toimiikin usein yksin, 

hänellä on silti mahdollisuus hakea tukea päätöksilleen sekä apua haastaviin tilanteisiin. Oppi-

laiden ongelmat vaikuttavat lisääntyneen ja ongelmat monimutkaistuneen, joten terveydenhoi-
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tajan työlle asetetaan haasteita lähes päivittäin. Broussardin (2003) mukaan terveydenhoitaji-

en tulee varmistaa, että he ovat näkyviä myös kuntien päätöksentekijöille. Terveydenhoitajat 

pyrkivätkin kehittämään alueellisesti kouluterveydenhuoltoa sekä vaikuttamaan lasten ja 

nuorten hyvinvointiin. Terveydenhoitajat kokevat, että heillä saattaisi olla vaikuttamisen 

mahdollisuus myös median kautta, mikäli heiltä itseltään löytyisi siihen halukkuutta. 

  

Työmenetelmien tulee perustua asiakkaaseen, vuorovaikutukseen, yhteistyösuhteeseen sekä 

yksilöllisiin ratkaisuihin. Toiminnan lähtökohtana tulee olla monipuolinen tieto vallitsevista 

yksilön ja yhteisön olosuhteista sekä erilaisten toimintavaihtoehtojen arviointi. (Hirvonen ym. 

2002.) Tämän tutkimuksen mukaan asiakaslähtöinen, yksilökeskeinen sekä vuorovaikutuksel-

linen suhde toteutuu terveydenhoitajan työssä koulussa. Kouluterveydenhoitaja kokee olevan-

sa koululla oppilasta varten. Kouluterveydenhoitajat haluavat kuitenkin olla tietoisia koko 

kouluyhteisön toiminnasta ja tavoista. Terveydenhoitajat haluavat kehittää itseään ja toteuttaa 

valtakunnallisia yhteisiä linjauksia. Kouluterveydenhoitajat tukevat toinen toisiaan ja sopivat 

keskenään tarkemmat periaatteet käytännön työn toteutukselle. Kouluterveydenhoitajien ta-

voitteet ovat kaikille samat ja he auttavat toisiaan tarvittaessa yksittäisenkin ongelmatilanteen 

ratkaisemiseksi ja arvioivat myös hoidon toimivuutta.  

 

Hovilan (2004) tutkimuksen mukaan ihminen on kokonaisuus ja kaikki, mikä vaikuttaa yksi-

löön on mukana oppimisessa. Borupin ja Holsteinin (2004) mukaan kouluympäristössä oppi-

mista tapahtuu luonnollisesti. Kouluterveydenhuollon ja siellä toimivan terveydenhoitajan 

tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä 

terveen kasvun ja kehityksen tukeminen (Wiss & Saaristo 2007). Terveydenhoitajan rooli ja 

yhteistyömuodot liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Terveydenhoitaja on terveyden edistäjä, 

joka yhteistyön avulla pyrkii edistämään oppilaiden kokonaisvaltaista terveyttä. Terveyskas-

vattajan roolissa terveydenhoitajan tavoitteena on edistää oppimista opettajien kanssa tehtä-

vän yhteistyön kautta. Ympäristön viihtyvyys ja turvallisuus ovat myös tärkeitä asioita kou-

lussa. Samoin työn kehittäminen, mikä mahdollistaa terveydenhoitajan toimimisen terveyden-

hoidon asiantuntijana koulussa. Kouluyhteisöä tarkasteltaessa näyttää siltä, että koko koulun 

henkilökunta pyrkii toimimaan niin, että koululaisilla olisi mahdollisuus terveeseen kasvuun 

ja kehitykseen sekä sitä kautta oppimiseen. 
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6.2 Tutkimukseen liittyvät eettiset näkökohdat 

 

Tutkimusetiikassa on kyse lukuisista päätöksenteko- ja valintatilanteista, joita tutkimuksen 

tekijän on ratkaistava tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksen tekemisen eettiset haas-

teet eivät koske ainoastaan tutkimuksen toimijoiden asemaa, vaan koko tutkimusprosessia 

suunnittelusta julkaisemiseen asti. (Kylmä & Juvakka 2007, 137.) Tässä tutkimuksessa tutkija 

on pyrkinyt parhaan kykynsä mukaan huomioimaan eettiset näkökohdat tutkimuksenteon kai-

kissa vaiheissa.  

 

Tutkimusaiheen valinta on eettisesti perusteltu, koska aihe koskettaa jossakin vaiheessa kaik-

kia lapsiperheitä ja vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Tutkimuksesta on myös oltava 

hyötyä yhteiskunnalle (Kylmä & Juvakka 2007, 138). Tämä tutkimus tuo uutta tietoa koulu-

terveydenhoitajan roolista sekä yhteistyömuodoista. Samalla tutkimuksesta on hyötyä koulu-

terveydenhuoltoa kehitettäessä sekä jatkotutkimuksia suunniteltaessa. Toimintatapoina tässä 

tutkimuksessa ovat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimusprosessin jokaisessa 

vaiheessa. Tutkimuksessa pyritään huomioimaan muiden tutkijoiden työt ja saavutukset sekä 

käyttämään kestävää tiedonhankintamenetelmää.  (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2006.) 

 

Laadullisen tutkimuksen eettisiä periaatteita ovat tiedonantajien vapaaehtoisuus ja henkilölli-

syyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Tutki-

muksen kohteena olevia henkilöitä on kohdeltava kunnioittaen (Hirsjärvi ym. 2004, 26–27). 

Parhaimmillaan tutkimus voi olla edistämässä tiedonantajien tietoisuutta tutkittavasta asiasta 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Tämän tutkimuksen terveydenhoitajat, jotka toimivat 

tiedonantajina, ovat pohtineet omaa rooliaan ja tarkastelleet omaa toimintaansa hieman tietoi-

semmin kuin ehkä jokapäiväisessä työssään. Laadullisen tutkimuksen eettisiin kysymyksiin 

kuuluu myös tutkijan rooli suhteessa tiedonantajiin (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). 

Tässä tutkimuksessa tutkijan on ollut helppo lähestyä tiedonantajia, koska tutkija on myös 

terveydenhoitaja. Haastattelutilanteissa saavutettiin melko nopeasti luottamuksellinen suhde, 

jossa haastateltava saattoi vapaasti kertoa omia kokemuksiaan kouluterveydenhoitajana. Tut-

kija on pyrkinyt kuitenkin tiedostamaan oman roolinsa tutkimuksen teon aikana sekä ajoittain 

ottamaan etäisyyttä tutkimuksesta. 
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Tutkimuslupiin liittyviä eettisiä kysymyksiä on varmistettu niin, että luvat hankittiin ylimmäl-

tä johdolta, esimiehiltä. Lisäksi tietoinen suostumus pyydettiin myös haastateltavilta tervey-

denhoitajilta, tiedonantajilta (Eskola & Suoranta 1998, 52). Aineiston keruussa nauhurin käyt-

töön pyydettiin lupa ja lisäksi korostettiin, että tutkimus on mahdollista keskeyttää missä vai-

heessa tahansa. Luvat pyydettiin kirjallisena.  

 

Perustehtävänä tutkijalla on luotettavan informaation tuottaminen todellisuudesta. Informaatio 

käsittää todellisuuden ilmiöiden tulkinnan, kuvailun ja selittämisen.  Luotettavuus tarkoittaa 

sitä, että informaatio on perusteltu kriittisesti. Kriittisyys viittaa tässä menetelmiin, joita tut-

kimuksen eri alueilla käytetään. Informaation tuottamisen lisäksi tutkijan on pystyttävä välit-

tämään työnsä tuloksia toisille tutkijoille ja yhteiskunnan muille jäsenille. Tässä astuu kuvaan 

tulosten julkistamisen etiikka. Tutkijan odotetaan myös siirtävän tietojaan ja taitojaan uusille 

tutkijoille. (Pietarinen 1999.) Tässä tutkimuksessa tutkija on pyrkinyt noudattamaan ammatti-

eettisiä periaatteita, sääntöjä, normeja, arvoja ja hyveitä, joita tutkijan tulisi noudattaa tutki-

mustyötä tehdessään. 

 

Tutkija on eettisesti vastuussa myös siitä, että tutkimustulokset vastaavat aineistoa (Kyngäs & 

Vanhanen 1999). Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki, oman subjektiivisuutensa huomioiden, 

sisällön analyysin avulla tuomaan tulokset raporttiin. Tutkija on pitänyt mielessään oikeu-

denmukaisuuden periaatteen, että kaikki tärkeät tulokset näkyvät raportissa. Avoimuus ja 

tarkkuus on huomioitu myös raporttia kirjoitettaessa. Samanaikaisesti tutkija on kuitenkin 

pyrkinyt suojelemaan tutkimukseen osallistuneita. (Kylmä & Juvakka 2007, 154.) Raportissa 

on melko runsaasti autenttisia otteita haastatteluista. Tässä yhteydessä on kuitenkin pyritty 

edelleen varmistamaan tiedonantajien anonymiteettia ja luottamuksellisuutta. Joitakin autent-

tisia ilmauksia on hieman muutettu, etteivät voimakkaat kielen murteet erottuisi tekstistä ja 

mahdollistaisi tiedonantajan henkilöllisyyden tunnistamista. Lisäksi raportissa esitetyt laina-

ukset on koodattu (TH1–TH10), jolloin lainaukset pysyvät täysin nimettöminä. Tutkimuksen 

julkaisemisen jälkeen tutkija on sitoutunut hävittämään kaikki tutkimukseen liittyvät asiapa-

perit sekä ääninauhat. Lisäksi tutkimuksen eettisten näkökohtien arvioinnissa tutkijan on arvi-

oitava tutkimuksensa luotettavuutta, koska tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus nivoutuvat 

tiiviisti yhteen (Kylmä & Juvakka 2007, 155) (ks. luku 6.3). 
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6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa arviointi kohdistuu koko tutkimusprosessiin ja sen luotettavuu-

teen (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Tässä tutkimuksessa laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta on pohdittu tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa. Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuuskysymykset liittyvät tutkijaan, aineiston laatuun ja analyysiin sekä tulosten esittämiseen 

(Janhonen & Latvala 2001). 

 

Aineiston keruussa saatu tieto on riippuvainen siitä, kuinka hyvin tutkija on tavoittanut tutkit-

tavan ilmiön ja miten hän on pystynyt luomaan luottamukselliset suhteet tiedonantajiensa 

kanssa (Janhonen & Latvala 2001). Tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline ja 

pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse (Eskola & Suoranta 1998, 209–211). Tässä 

tutkimuksessa tutkija on pyrkinyt tiedostamaan koko ajan oman subjektiivisuutensa. Tutkija 

on terveydenhoitaja kuten tiedonantajatkin. Tutkijalla ei kuitenkaan itsellään ole paljon ko-

kemusta kouluterveydenhoitajan työstä, mikä helpotti aineiston analysointivaihetta. Tutkija 

pystyi paremmin lähestymään tutkittavaa ilmiötä, koska koulun konteksti oli tutkijalle tervey-

denhoitajan näkökulmasta melko vieras.  

 

Aineiston laadussa korostuu se, miten hyvin tutkija on onnistunut tavoittamaan tutkittavan 

ilmiön (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Laadullisen aineiston analyysivaiheessa on 

keskeistä luokittelujen tekeminen (Hirsjärvi ym. 2004, 217). Sisällön analyysin haasteena on 

aineiston pelkistäminen. Tutkijan tulisi pystyä kuvaamaan mahdollisimman luotettavasti tut-

kittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysin tulosten luotettavuuden kannalta on olennaista, kuinka 

hyvin tutkija pystyy osoittamaan yhteyden aineiston ja tuloksien välillä. (Latvala & Vanha-

nen-Nuutinen 2001.) 

  

Aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei voida erottaa toisistaan (Eskola & 

Suoranta 1998, 209–211). Aineiston analysoinnissa korostuvat tutkijan arvostukset, oivallus-

kyky ja taidot. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota us-

kottavuuteen, sovellettavuuteen, pysyvyyteen ja neutraaliuteen. (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001.) 
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Tutkimuksen totuusarvo eli uskottavuus viittaa tulosten totuudenmukaisuuteen. Tähän vaikut-

taa se, miten hyvin tutkija on saavuttanut tutkimushenkilöiden luotettavuuden. Toisaalta us-

kottavuuteen vaikuttaa myös tutkijan sitoutuminen tutkimukseen. Haastateltavien luotetta-

vuuden saavuttamiseen vaikuttaa haastateltavien intimiteettisuoja sekä tutkijan ja haastatelta-

van välinen vuorovaikutus. (Janhonen & Nikkonen 2001.) Tutkija on pyrkinyt varmistamaan, 

että tutkimustulokset vastaavat tutkimukseen osallistuneiden terveydenhoitajien käsityksiä ja 

kokemuksia roolistaan ja yhteistyömuodoista kouluterveydenhuollossa. Tutkimuksessa on 

pyritty tuomaan esille osallistujien näkökulma, jota on pyritty ymmärtämään ja tulkitsemaan 

mahdollisimman oikein (Kylmä & Juvakka 2007, 128). Uskottavuutta on pyritty vahvista-

maan myös tekemällä muistiinpanoja haastattelutilanteista.  

 

Sovellettavuus tarkoittaa sitä, missä määrin tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhte-

yksiin kuin missä tutkimus on toteutettu (Janhonen & Nikkonen 2001). Tässä tutkimuksessa 

on pyritty antamaan mahdollisimman kuvailevaa tietoa tutkimukseen osallistuneista sekä ym-

päristöistä, jotta lukija pystyisi arvioimaan tutkimuksen siirrettävyyttä (Kylmä & Juvakka 

2007, 129). Pysyvyys eli seuraamuksellisuus tarkoittaa Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan 

sitä, että laadullisessa tutkimuksessa on läsnä inhimillinen vaihtelu ja asetelmaan liittyvä 

muutos. Tutkimustulosten tarkka toistettavuus on mahdotonta, koska tulosten muotoutumi-

seen ovat vaikuttaneet useat eri tekijät, kuten tutkijaan, haastateltaviin, haastattelujen ajankoh-

tiin ja toteuttamiseen liittyvät tekijät. (Janhonen & Nikkonen 2001.)  

 

Neutraalius eli todeksi vahvistettavuus viittaa siihen, että tulokset perustuvat aineistoon eivät-

kä tutkijan käsityksiin. Tässä on kuitenkin huomioitava, että subjektiivisuus on laadullisessa 

tutkimuksessa aina läsnä.  Tutkijan tekemät muistiinpanot auttavat lisäämään tulosten todeksi 

vahvistettavuutta, koska tutkijan omien kokemusten reflektointi mahdollistuu paremmin sen 

kautta. Lisäksi aineistoa kuvataan monella autenttisella lainauksella, jotta lukija pystyisi arvi-

oimaan tulosten neutraaliutta. (Janhonen & Nikkonen 2001.)  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi tapahtuu tutkimusprosessin eri vaiheissa. 

Tässä tutkimuksessa tutkija kokee, että tutkittava ilmiö on perusteltu ja menetelmä sopii ky-

seisen ilmiön tutkimiseen. Tutkimustehtävät on määritelty, mutta riittävän väljästi. Aineiston 

keruumenetelmäksi on valittu haastattelu, koska sen avulla voidaan saada riittävän monipuo-

lista tietoa. Tiedonantajat saavat tällöin tuoda kokemuksiaan esille avoimesti. Ennen varsinai-
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sia haastatteluja suoritettiin esihaastattelu, jolla pyrittiin lisäämään myös luotettavuuteen liit-

tyviä tekijöitä.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pyritään varmistamaan tutkimuksen toteuttamisen 

tarkalla selostuksella. Raportissa kerrotaan haastattelutilanteista, olosuhteista ja paikoista, 

joissa aineistot kerättiin. Samoin kerrotaan haastatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriöte-

kijät ja tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. Raportin luotettavuutta pyritään lisäämään tuo-

malla esiin suoria lainauksia haastatteluista. Samalla pyritään osoittamaan se, mistä tai minkä-

laisesta alkuperäisaineistosta kategoriat on analyysivaiheessa muodostettu. (Kyngäs & Van-

hanen 1999.) Analyysimenetelmää sekä -prosessia on pyritty myös kuvaamaan ja aineiston on 

ajateltu olevan riittävä. Tähän liittyy aineiston kyllästyneisyyden käsite. Tutkija havaitsi haas-

tatteluja tehdessään, että samat asiat alkoivat toistua haastatteluissa, joten tutkimukseen osal-

listujien määrä vaikuttaa sopivalta. Lisäksi raportti on pyritty tekemään siten, että raportti 

lisäisi tutkimuksen luotettavuutta. (Kylmä & Juvakka 2007, 130–133.) 

 

 

6.4 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Koulun konteksti on mielenkiintoinen tutkimuskohde hoitotieteen näkökulmasta, koska aihet-

ta ei ole paljon tutkittu. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksia 

suunniteltaessa sekä kouluterveydenhuollon kehittämisessä.  Laadullisen tutkimuksen tuloksia 

ei voida yleistää. Tulokset ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Jatkossa tarvittaisiin laadukasta 

lisätutkimusta ja erityisesti tilastollisia menetelmiä.  

 

Kouluterveydenhuolto huolehtii kasvavan lapsen perusterveydenhuollosta ja saavuttaa tietyt 

ikäluokat hyvin systemaattisesti. Kouluterveydenhoitaja on tällöin hyvin keskeinen henkilö 

vaikuttamassa lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kouluterveydenhoitajan on oltava 

tietoinen omasta roolistaan, asemastaan ja tehtävästään, jotta hän pystyisi antamaan mahdolli-

simman laadukasta ja monipuolista palvelua asiakkailleen, oppilaille. Terveydenhoitajan rooli 

on tiedettävä myös koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa, jotta hänen palveluitaan osattai-

siin käyttää. Kouluterveydenhoitajalla on lukuisia yhteistyötahoja, joten terveydenhoitajan 

roolin määrittely on mielekästä myös sen vuoksi, että se auttaa yhteistyön toteutumisessa, 

mikäli kaikki tahot tunnistavat terveydenhoitajan roolin. Roolin määrittely myös rajaa selke-

ämmin ulkopuolelle toiminnot, joihin terveydenhoitaja ei osallistu.  
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Tämän tutkimuksen tuloksien mukaan yhteistyötä tulisi tehdä lisää. Kouluterveydenhoitaja 

voisi lisätä yhteistyötä erityisesti opettajien ja muiden terveydenhoitajien kanssa. Opettajien 

kanssa kouluterveydenhoitaja voisi systemaattisemmin sopia terveyskasvatuksen sisällöistä. 

Lisäksi opettajat ja terveydenhoitajat voisivat suunnitella yhteisiä terveystapahtumia. Opettaja 

olisi tapahtumassa kasvatuksen ja terveydenhoitaja terveydenhoidon asiantuntija. Kouluter-

veydenhoitajien esimiehet voisivat kannustaa enemmän terveydenhoitajia opetukseen osallis-

tumisessa ja tuntien suunnittelusta voisi järjestää koulutusta terveydenhoitajille. Terveyskas-

vatukseen liittyvää materiaalia voisi terveydenhoitajien kesken jakaa. Terveydenhoitajat voi-

sivat muutenkin tehdä yhteistyötä opetukseen liittyvässä työssä. Hoitajien työajassa pitäisi 

huomioida tuntien valmisteluun liittyvä työ.  

 

Terveydenhoitajien keskinäistä yhteistyötä tulisi kehittää. Kouluterveydenhoitajilla voisi olla 

enemmän tapaamisia ja yhtenäisiä ohjeistuksia erilaisia tilanteita varten. Lisäksi kaikilla kou-

luterveydenhoitajilla tulisi olla mahdollisuus työnohjaukseen. Nykypäivänä yritysmaailmassa 

käytetään paljon mentorointia ja vähitellen se on tulossa myös hoitotyöhön. Mentorointia voi-

si soveltaa myös kouluterveydenhoitajille.  

 

Kouluterveydenhoitajien yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja oman ammattilii-

ton kanssa voitaisiin lisätä. Uusimpien tutkimusten avulla terveydenhoitaja saisi ajankohtaista 

tietoa, mikä voisi tukea terveydenhoitajaa työssään. Ammattiliiton kanssa tehtävä yhteistyö 

voisi tuoda ehkä laaja-alaisempaa näkökulmaa ja aktiivinen tietojen vaihto kouluterveyden-

hoitajien kesken saattaisi auttaa uusien menetelmien käyttöönotossa. 

 

Kouluterveydenhoitajan rooli on erittäin monimuotoinen ja terveydenhoitajan tekemä yhteis-

työ on laaja-alaista. Tekemällä moniammatillista yhteistyötä, terveydenhoitaja pystyy parem-

min turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin kouluyhteisössä. Lisäksi perhehoitotyön ke-

hittäminen sekä tiivis yhteistyö oppilaiden vanhempien ja perheen kanssa tuovat terveyden-

hoitajan lähemmäs perheitä ja sitä kautta luottamuksellinen vuorovaikutussuhde mahdollistuu.  

 

Kouluterveydenhoitajan roolia ja yhteistyömuotoa voisi tutkia monesta eri näkökulmasta ja 

eri yhteyksissä. Mielenkiintoista olisi tehdä monitieteellistä tutkimusta yhteistyössä esimer-

kiksi kasvatustieteilijöiden kanssa, jolloin voitaisiin verrata opettajien ja terveydenhoitajien 

käsityksiä terveydenhoitajan roolista ja yhteistyöstä koulussa. Lisäksi voitaisiin tutkia tervey-
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denhoitajan rooliin liittyen terveydenhoitajan osaamista, taitoja ja tietoja. Terveydenhoitajan 

lukuisat eri roolit vaativat ammatillista asiantuntemusta, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä so-

veltaa tietojaan käytännössä. Erityiskoulujen kontekstia ei tähän tutkimukseen valittu, koska 

sen katsottiin kuuluvan omaan ryhmäänsä. Mielenkiintoista olisi tutkia, millainen terveyden-

hoitajan rooli on erityiskoulussa ja nouseeko siellä esimerkiksi terveyskasvatus samalla taval-

la esiin kuin tässä tutkimuksessa. Myös terveydenhoitajien koulutus olisi mielenkiintoinen 

tutkimuskohde, erityisesti kouluterveydenhuoltoon liittyvän koulutuksen kuvaaminen. Kiin-

nostavaa olisi myös tutkia terveydenhoitajien taitoja terveyskasvattajina. Terveyskasvatus on 

laaja käsite, jolloin sitä voitaisiin selvittää tarkemmin.  

 

Yhteistyötä kouluterveydenhuollossa on tarpeen tutkia lisää. Voitaisiin tutkia eri tahojen te-

kemän yhteistyön määrää ja laatua eli millaista ja miten paljon terveydenhoitaja tekee yhteis-

työtä esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden kanssa. Erilaiset hankkeet ja kehittämistyöryhmät 

työllistävät paljon kouluterveydenhoitajia nykypäivänä. Hankkeista itsestään saisi haasteelli-

sia tutkimuskohteita. Silloin voitaisiin kuvailla terveydenhoitajan roolia sekä yhteistyömuoto-

ja hankkeen sisällä. Aivan erityinen haaste olisi tehdä toimintatutkimus yhdessä terveydenhoi-

tajien kanssa. Silloin voitaisiin kehittää esimerkiksi johonkin tilanteeseen sopiva uusi hoito-

malli, jota voitaisiin testata todellisuudessa. Tällöin saataisiin terveydenhoitajien käytännön 

ammattitaito mukaan ja voitaisiin saada aikaan merkittävääkin muutosta kouluterveydenhuol-

lossa toimimiseen.   
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Haut: Cinahl, Medline, British Nursing Index,  EMB Rewies, ERIC, CSA Social Services Abstracts, CSA Sociologi-

cal Abstracts ja Sociology: A SAGE Full-Text Collection – tietokannat 
Haku 1: nurse´s role OR nursing role OR nursing profession OR nursing as a profession OR nursing image OR 
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Haku 2:  school health services OR school nursing OR school health care OR school health nursing AND collabora-

tion OR co-operation OR cooperative behaviour OR interprofessional relations OR intraprofessional relations OR 

teamwork. 
 

Tekijät/ 

julkaisu-
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Tutkimuksen aihe 

 

 

Tutkimuksen 

tarkoitus 

 

Tutkimusaineisto/ 

 ja menetelmät 

 

Keskeisimmät 

tutkimustulokset 

 
Clarke ML. 

 

2000 

 

 

Kouluterveyden-

hoitaja 

ja lastensuojelu 

Vertailla eri toi-

mintatapoja 1980- 

ja 1990-luvuilla 

lapsen hyväksi-

käyttöepäilyssä  

Kvalitatiivinen/ 

Kvantitatiivinen 

Haastattelu 1984 

n = 93 

Haastattelu  

1993–1994  

n = 52 

 

Terveydenhoitajan rooli on laa-

jentunut sekä odotukset ja vas-

tuualueet terveydenhoitajaa 

kohtaan ovat lisääntyneet. Kou-

lujen rehtorien mielestä tervey-

denhoitajalla on arvokas rooli. 

Terveydenhoitaja kokee olevan-

sa merkittävässä asemassa oleva 

tarkkailija, tukija ja linkkihenki-

lö. 

 

Lightfoot J 

& 

Bines W. 

 

2000 

 
 

Koulun henkilö-

kunnan ja koulu-

terveydenhoitajien 

täydentävät roolit 

koululaisten ter-

veyden ylläpitäjinä 

Kuvailla tervey-

denhoitajan roolia 

sekä yhteistyötä 

koulun henkilö-

kunnan ja tervey-

denhoitajan välillä 

Kvalitatiivinen 

Haastattelu 

n = 78 (hoitajille) 

sekä 

Focus-ryhmä kes-

kustelu 
(7 vanhemmalle ja 

8 nuorelle) 

 

Terveydenhoitaja suojelee terve-

yttä ja lasten hyvinvointia, edis-

tää terveyttä, toimii oppilaiden 

luottamushenkilönä, tukee per-

heitä yhdessä koulun muun hen-

kilökunnan kanssa sekä hänellä 
on erityisrooli neuvonantajana. 

 

Wainwright 

P, Thomas J 

& 

Jones M. 

 

2000 

 

Terveyden edistä-

minen ja kouluter-

veydenhoitajan 

rooli – systemaatti-

nen kirjallisuuskat-

saus 

Kuvata kouluter-

veydenhoitajan 

käytännön työn 

vaikuttavuutta 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

 

viittauksia 50 

1988–1998  

Laadukasta tutkimustietoa on 

vähän. 

 

Terveydenhoitajan rooliin kuu-

luu terveyden edistäminen ja 

terveyskasvatus. 

Brener ND, 

Burstein 

GR, 

DuShaw 

ML, 

Vernon ME, 

Wheeler L 

& 
Robinson J. 

 

2001 
 

 

Terveyspalvelut: 

Tuloksia tutkimuk-

sesta 2000 – Kou-

luterveydenhuollon  

käytännöt ja oh-

jelmat   

Kuvata kouluter-

veydenhuoltoa ja 

käytäntöjä 

(yhteistyö yksi osa-

alue ja kouluter-

veydenhoitajalle 

kuuluvat tehtävät 

eräs toinen osa-
alue) 

Kvantitatiivinen 

Kysely 

51 osavaltion kou-

lutoimea ja 

519 piiriä sekä 

938 koulua 

Kouluterveydenhoitajan yhteis-

työkumppaneita voivat olla ter-

veyskasvatuksen opettajat, psy-

kiatriset palvelut, sosiaalihuolto, 

koulun ruokahuollon henkilö-

kunta, liikunnan opettajat, hoita-

jien ammattiyhdistykset, paikal-

linen terveysvirasto, kollegat 
sekä yliopistojen ja korkeakoulu-

jen henkilökunta. 

Terveydenhoitajan työ sisältää 

paljon ennaltaehkäisevää toimin-

taa. 
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Richardson-

Todd B. 

 

2002 

 

 

Yleislääkärit: Tie-

tävätkö he, mitä 

kouluterveyden-

hoitajat tekevät? 

Kuvata, miten 

yleislääkärit ym-

märtävät tervey-

denhoitajan roolin 

ja miten tämä ym-

märrys vaikuttaa 

yhteistyöhön ter-

veydenhoitajan 

kanssa 

 

Kvantitatiivinen 

Kysely 

n = 148 (yleislää-

kärille) 

Yli 60 % vastaajista ei tiennyt 

kuka heidän alueensa koulun 

terveydenhoitaja on, eivätkä he 

tienneet, miten terveydenhoita-

jaan voi ottaa yhteyttä. 

Thistle S & 

Ray C. 
 

2002 

 

 

 

 

Seksuaali- ja ih-

missuhdekasvatus: 
kouluterveyden-

hoitajan rooli 

Kuvata seksuaali- 

ja ihmissuhdekas-
vatusta sekä koulu-

terveydenhoitajan 

roolia ja kouluter-

veydenhuoltopal-

velujen käyttöä 

Kirjallisuuskatsaus 

 
1994–2002 

Artikkelien määrää 

ja hakua ei ole 

kuvattu. 

Terveydenhoitajan rooli on mer-

kittävä seksuaalikasvatuksessa, 
koska terveydenhoitajaa on 

helppo lähestyä ja hänellä on 

tietoa asiasta.  

Terveydenhoitaja tekee yhteis-

työtä muiden kanssa (koulun 

henkilökunta, vanhemmat, sosi-

aali- ja terveystoimi) yhteisiä 

ohjelmia noudattaen. 

Terveydenhoitaja järjestää sek-

suaalikasvatusta luokkaopetuk-

sena yhdessä opettajien kanssa. 

 

Leighton S, 

Worraker A, 

& 

Nolan P. 

 
2003 

 

 

Kouluterveyden-

hoitajat ja psyykki-

nen hyvinvointi, 

osa 1 

Määritellä psyykki-

seen hyvinvointiin 

liittyviä asioita, 

joita terveydenhoi-

taja kohtaa työs-
sään  

Kvantitatiivinen, 

Kysely 

n = 12  

(hoitajille) 

 

Psyykkiseen hyvinvointiin liitty-

viä aiheita olivat mm. ongelmat 

kotona tai koulussa, käyttäyty-

mis- tai tunneongelmat ja ma-

sennus. Näiden varhaisessa tun-
nistamisessa ja hoidossa koulu-

terveydenhoitajalla on merkittä-

vä rooli. 

 

Libbus MK, 

Bullock FC, 

Brooks C, 

Igoe J, 

Beetem N & 

Cole M. 

 

2003 

 

 

Kouluterveyden-

hoitajat: 

“Ääni vastaanotto-

huoneesta” 

Kuvata terveyden-

hoitajan rooleja ja 

vastuualueita kou-

luterveydenhuol-

lossa 

Kvalitatiivinen 

Haastattelu 

n = 25 

(hoitajille) 

Kouluterveydenhoitaja on ”ank-

kuri” – terveydenhoidon keskus 

koulussa. Hän tekee laajaa yh-

teistyötä vanhempien ja opettaji-

en kanssa. Lisäksi hän on lasten 

edustaja ja asianajaja. 

Terveydenhoitajan roolia ei 

tarpeeksi arvosteta. 

Barnes M, 

Courtney 

MD, 

Pratt J &  

Walsh AM.  
 

2004 

 

 

 

Terveydenhoitajan 

roolit, vastuualueet, 

haasteet ja palkin-

not 

Kuvata kouluter-

veydenhoitajan 

roolia ja vastuuta  

sekä määritellä 

ammatillisia 
kehittymistarpeita 

Kvalitatiivinen; 

Tapaustutkimus ja 

fokus-ryhmä haas-

tattelu 

n = 10 
(hoitajille) 

Terveydenhoitaja tukee oppilaita 

yksilöllisesti sekä ryhmänä, 

ohjaa muihin terveyspalveluihin, 

edistää oppilaiden, vanhempien 

ja opettajien tietoisuutta tervey-
denhoitajan palveluista ja roh-

kaisee käyttämään niitä. 

Lisäksi terveydenhoitaja edistää 

oppilaiden terveyttä.  
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Broussard 

L. 

 

2004 

 
 

Kouluterveyden-

hoito: 

“Ei vain kipusisko-

ja enää” 

Kuvata kouluter-

veydenhoitajan  

laajenevaa 

roolia 

Kirjallisuuskatsaus 

viittauksia 38 

1992–2003  

 

Terveydenhoitajan rooliin kuu-

luu terveyden edistäminen, ter-

veyskasvatus sekä yhteistyö  

opettajien, terveydenhuollon 

ammattilaisten ja  
sosiaalitoimiston kanssa. 

Rooliin liittyy myös terveyspo-

liittinen näkökulma. 

 

Croghan E, 

Johnson C 

&  

Aveyard P. 

 

2004 

 

 

Kouluterveyden-

hoitajat: 

tavat, käytännön 

työ, roolit ja arvo-

käsitykset 

Vertailla kouluter-

veydenhoitajan 

käsityksiä omasta 

toimenkuvastaan 

esimiesten ja halli-

tuksen päättäjien 

odotuksiin – tarkoi-

tuksena löytää 

käytännölliset tai 

ideologiset konflik-

tit 

 

Kvantitatiivinen/ 

Kvalitatiivinen 

Kysely ja osittain 

strukturoitu haas-

tattelu 

n = 38 

(hoitajille) 

Kouluterveydenhoitajan työ 

kattaa ne vaatimukset, mitä hä-

neltä odotetaan. 

Kouluterveydenhoitajan rooli on 

lapsikeskeinen ja hän toimii 

perusterveydenhuollon tasolla. 

Reed DB 

& 

Kidd PS. 
 

2004 

 

 

Yhteistyö hoitajien 

ja maatalouden 

opettajien kesken 
nuorten tapaturmi-

en ehkäisyssä 

Yhteistyön vaikut-

tavuus nuorten 

tapaturmien ehkäi-
syyn 

Kvantitatiivinen, 

kvasikokeellinen 

tutkimus 
Koe- ja kontrolli-

ryhmät  

n =1138 (oppilasta) 

Opettajan ja kouluterveydenhoi-

tajan yhteistyö vähentää tapa-

turmia maataloutta opiskelevien 
nuorten keskuudessa. 

Whitehead 

D. 

 

2006 

 

 

Terveyttä edistävä 

koulu: mikä on 

terveydenhoitajan 

rooli? 

Kuvata terveyttä 

edistäviä kouluja ja 

löytää perusteita 

kriittiselle keskus-

telulle ja suosituk-

sille 

 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

viittauksia 68 

1995–2004 

  

Terveydenhoitajalla on ”mukava 

ja tuttu” terveyskasvattajan rooli. 

Terveydenhoitajan asema ja 

rooli on arvioitava uudelleen. 

Kubic MY, 

Story M & 

Davey C. 

 

2007 

Lihavuuden ehkäi-

sy kouluissa: Kou-

luterveyden-

hoitajan rooli ja 

tulevat käytännöt 

Kuvata terveyden-

hoitajan vastuualu-

eita lihavuuden 

ehkäisyssä   

Kvantitatiivinen 

kysely 

n = 221 

(hoitajille) 

Kouluterveydenhoitajan suorit-

tama pituuden, painon ja pai-

noindeksin seuranta on tärkeää 

oppilaiden lihavuuden ennalta-

ehkäisyssä. 

Merrel J,  

Carnwell R, 

Williams A, 
Allen D & 

Griffiths L. 

 

2007 

 

 

 

Kouluterveyden-

hoito 

Yhdistyneessä 
Kuningaskunnassa; 

kyselytutkimus 

Kuvata kouluter-

veydenhoitajien 

ammattikuntaa  
 ja sen toimintaa 

Kvantitatiivinen/ 

Kvalitatiivinen 

Strukturoitu haas-
tattelu 

n = 67 

(terveydenhoitajien 

työnantajille) 

 

1931 koulusta, 

koskien 249 ter- 

veydenhoitajaa 

Terveydenhoitaja rooliin kuulu-

vat fyysisen terveyden ja kasvun 

seuranta, neuvojen ja tuen anta-
minen, terveyskasvatus luokassa 

(seksuaali- ja ravitsemuskasva-

tus sekä päihdevalistus), koulun 

henkilökunnan ohjaus sekä  

kliininen työ.  
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TUTKIMUSLUPA-

ANOMUS 

Porissa 

26.11.2008 

 

Johtava hoitaja 

Katuosoite 

Postiosoite 

 

Arvoisa Johtava hoitaja 

 

Olen terveystieteiden maisteriopiskelija Tampereen yliopistosta ja tekemässä Pro gradu-

tutkielmaani. Kiinnostukseni kohteena on kouluterveydenhuolto ja siellä toimiva terveyden-

hoitaja. Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata, millainen on terveydenhoitajan rooli kouluter-

veydenhuollossa sekä kuvata, millaista yhteistyötä terveydenhoitaja tekee lasten hyvinvoinnin 

turvaamiseksi. Tavoitteena on saada uutta tietoa terveydenhoitajan moninaisesta roolista sekä 

yhteistyömuodoista kouluterveydenhuollossa. Kohderyhmänä ovat peruskoulujen terveyden-

hoitajat Länsi-Suomen alueella.  

 

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla koulujen terveydenhoitajia. Pyydän nyt kohteliaimmin 

Teiltä lupaa saada haastatella alueenne koulujen terveydenhoitajia. Haastattelu tapahtuu alku-

vuoden 2009 aikana, miten parhaiten haastateltavien aikatauluihin sopii. Huomioitavaa on, 

että haastattelut tulisivat todennäköisesti tapahtumaan terveydenhoitajien työaikana. Pyrin 

siihen, että haastattelut häiritsevät mahdollisimman vähän terveydenhoitajien työtä koulussa. 

Jokaiselta haastateltavalta pyydän lisäksi kirjallisen suostumuksen tutkimukseen. Koko tutki-

musprosessin ajan noudatan tutkijan eettisiä periaatteita ja pyrin varmistamaan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä. Tutkimusraportin on tarkoitus valmistua ke-

vään 2009 aikana. Opinnäytetyötäni ohjaavat THT, Dosentti Marja-Terttu Tarkka ja TtM An-

ja Rantanen.  

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta tarvittaessa. 

 

Yhteistyöterveisin 

Tanja Tukkikoski 

Katuosoite 

Postiosoite 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 

 

 

Mikäli annatte hyväksyntänne tutkimuksen toteuttamiseen, voisitteko palauttaa täytettynä 

ohessa olevan lomakkeen. Mukana on varattuna sille palautuskuori. Hyväksyntäänne odotan 

31.12.2008 asti.  

 

Kiitos! 
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TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN 

 

 

 

Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta: 

 

”Terveydenhoitaja kouluterveydenhuollossa - terveydenhoitajan rooli ja yhteistyömuo-

dot” 

 

 

Annan hyväksyntäni Tampereen yliopiston TtM-opiskelija Tanja Tukkikoskelle toteuttaa Pro 

gradu-tutkielmaansa liittyvät kouluterveydenhoitajien haastattelut alkukevään 2009 aikana.  

Koulujen terveydenhoitajat voivat halutessaan osallistua haastatteluun työaikanaan.   

 

 

Paikka ja päiväys 

 

_________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Mahdolliset lisähuomiot ja kommentit tutkimuksen tekijälle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Liite 3. Saatekirje terveydenhoitajille 

 

 

Hyvä terveydenhoitaja 

 

 

Olen terveystieteiden maisteriopiskelija Tampereen yliopistosta ja tekemässä Pro gradu-

tutkielmaani. Kiinnostukseni kohteena on kouluterveydenhuolto ja siellä toimiva terveyden-

hoitaja. Aiheenani on ”Terveydenhoitaja kouluterveydenhuollossa - terveydenhoitajan 

rooli ja yhteistyömuodot”. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millainen on terveyden-

hoitajan rooli kouluterveydenhuollossa sekä kuvata, millaista yhteistyötä terveydenhoitaja 

tekee lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tavoitteena on saada uutta tietoa terveydenhoitajan 

moninaisesta roolista sekä yhteistyömuodoista kouluterveydenhuollossa. Kohderyhmänä ovat 

peruskoulujen terveydenhoitajat Länsi-Suomen alueella.  

 

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla koulujen terveydenhoitajia. Olen saanut esimieheltänne 

luvan toteuttaa tiedonkeruuta Teidän koulullanne. Pyydän nyt kohteliaimmin, että voisin haas-

tatella Teitä. Teidän näkemyksenne ja kokemuksenne kouluterveydenhoitajana on erityisen 

arvokas ja ainutlaatuinen. Toivon, että suostutte haastateltavaksi. Huomioitavaa on, että haas-

tattelu tapahtuu työaikana ja se nauhoitetaan. Koko tutkimusprosessin ajan noudatan tutkijan 

eettisiä periaatteita ja pyrin varmistamaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä 

tekijöitä. Tutkimusraportin on tarkoitus valmistua kevään 2009 aikana. Opinnäytetyötäni oh-

jaavat THT, Dosentti Marja-Terttu Tarkka ja TtM Anja Rantanen.  

 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta tarvittaessa. 

 

Yhteistyöterveisin 

 

Tanja Tukkikoski 

Katuosoite 

Postiosoite 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 

 

 

 



   

 

 

Liite 4. Haastattelurunko 

 

 

Haastattelurunko 

 

 

Taustatiedot 

 

Milloin olet valmistunut terveydenhoitajaksi? 

Kuinka kauan olet toiminut koulun/koulujen terveydenhoitajana? 

Kuinka monen oppilaan kouluterveydenhuollosta huolehdit? 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

 

1. Millainen on terveydenhoitajan rooli kouluterveydenhuollossa? 

  

 Millaisena koet roolisi suhteessa oppilaisiin? 

Millaisena koet roolisi suhteessa oppilaiden vanhempiin ja perheeseen? 

Millaisena koet roolisi kouluyhteisössä? 

Millaisena koet roolisi oman ammattikunnan sisällä? 

Millaisena koet roolisi suhteessa koko yhteiskuntaan? 

 

2. Millaista yhteistyötä terveydenhoitaja tekee kouluterveydenhuollossa? 

 

Kenen kanssa teet yhteistyötä? 

 

Millaista yhteistyötä teet? Yhteistyömuodot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Liite 5. Haastateltavan suostumus tutkimukseen – lomake 

 

 

HAASTATELTAVAN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

 

 

Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta: 

”Terveydenhoitaja kouluterveydenhuollossa - terveydenhoitajan rooli ja yhteistyömuo-

dot” 

 

Suostun vapaaehtoisesti esitettyyn tutkimukseen ja haluan toimia tiedonantajana. Olen tietoi-

nen, että haastatteluni nauhoitetaan. Tutkimusaineistoa voidaan käyttää ja analysoida ainoas-

taan tätä tutkimusta varten. 

 

Edellytän, että minulta saatuja tietoja saa käyttää vain tämän Pro gradu-tutkielman tutkija. 

Tulokset ilmaistaan siten, ettei yksittäisen henkilön tai kouluyhteisön tietoja voida tunnistaa. 

Tutkimusraportin kirjoittamisen jälkeen nauhoitetut aineistot hävitetään asianmukaisesti. 

 

Olen saanut tutkimuksesta riittävästi tietoa ja vahvistan suostumukseni allekirjoituksel-

la. Voin keskeyttää tutkimuksen ilman erillistä syytä milloin tahansa.  

 

 

Aika ja paikka_______________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys__________________________________________________ 

 

  

  Yhteistyöstä kiittäen 

 

Suostumuksen vastaanottaja/tutkija_______________________________________________ 

   Tanja Tukkikoski, th, TtM-opiskelija 
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Esimerkki aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä sekä alakategorian ja yläkategorian muo-

dostamisesta 

Pelkistämistä ohjasi tutkimuskysymys: Millainen on terveydenhoitajan rooli kouluterveyden-

huollossa? 

 
 Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

 

Alkuperäinen ilmaisu 

 

Pelkistetty ilmaisu 

”Monet tulee ihan muuten vaan, mittauttamaan ja 

punnittemaan itsensä.” 

vastaanotolle tuleminen ”ihan muuten vaan” 

 

”Voi tulla ilman terveydellistä tai sairaudellista asi-

aa.” 

 

tuleminen vastaanotolle ilman terveydellistä asiaa 

 

”Olen matalan kynnyksen paikka, helposti tavattavis-

sa.”  

 

”matalan kynnyksen paikka” 

 

”Mä olen matalan kynnyksen palvelun paikka.” 

 

”matalan kynnyksen palvelun paikka” 

 

”On semmonen paikka mihin olis helppo tulla.”  

 

paikka, johon on helppo tulla 

 

”On tiettyä lapsia, jotka joka kerta käy.” oppilaiden säännöllinen käyminen vastaanotolla 

”Oppilaat tulee mielellään. ” 

 

oppilaat tulevat mielellään 

”Heillä on kuitenkin paikka mihin, pienenkin asian 

kanssa tai murheen kanssa tai mikä vaan mihin he 

haluaa vastausta, niin he voi mennä…” 

 

paikka, johon voi mennä 

 

”Itse koen, että ne uskaltaa tulla...”  

 

oppilaat uskaltavat tulla  

 

”…taas yläasteelaiset käy muutenkin juttelemassa 

millon mistäkin…” 

 

oppilaat juttelevat arkipäivän asioistaan 

 

”Kyllä mulla muutama on, joka tulee ihan juttele-

maan..”.  

oppilaat tulevat juttelemaan  

”Siellä täytyisi olla joku paikalla, jolle voi puhuu…” täytyy olla joku, jolle voi puhua  

”…että nuori kokee tulleensa hyvin kuulluksi.”  oppilaan koettava tulleensa kuulluksi 

”Tärkeää että lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.”  

 

oppilaan tultava kuulluksi 

” …Lapset sekä erityisesti nuoret tarvitsevat sitä sem-

moista kuuntelua… ” 
 

lapset ja nuoret tarvitsevat kuuntelua 

”…toivottavasti semmoinen paikka, että oppilas tulee 

nähdyksi ja kuulluksi…” 

paikka, jossa oppilas tulee kuulluksi 

 

”Että tulee todella nähdyksi ja kuulluksi.”  

 

oppilaat kokevat tulleensa kuulluksi 

”…tietyt opettajat tulevat aina puhumaan omista asi-

oistaan…” 

opettajat puhuvat omista asioistaan 

 

” kyl on joskus opettajien henkilökohtaisiakin asioi-

ta…” 

opettajat puhuvat henkilökohtaisia asioitaan 

” opettajilla on huoli omasta…”  opettajat kertovat huoliaan 

” jotkut opettajat murehtii…” opettajat kertovat mureitaan 

”…ne tietyt oppilaat, jotka valittaa opettajista…”  

 

oppilaat valittavat opettajista 

 

”…he uskaltaa ja kertovat monesti arkaluontoisistakin 

asioista.” 

oppilaat kertovat arkaluontoisista asioista 
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Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

 

Alkuperäinen ilmaisu 

 

Pelkistetty ilmaisu 

”… kyllä ne tulee kertomaan asioitaan…” oppilaat kertovat asioitaan 

”Mun täytyy aina ottaa se oppilas vakavasti.” 

 

oppilaan ottaminen vakavasti 

 

”Luottamus pitää olla. Nuoret sen huomaa.”  

 

luottamus pitää olla 

”Uskon että oppilaat luottaa muhun.” oppilaat luottavat 
 

 

”Joskus tuntuu, että ne luottaa vähän liikaakin.”  

 

oppilaat luottavat liikaa 

”Viimevuoden ysit saattaa joskus soittaa ja kysyy neu-

voo..”. 

vanhat oppilaat ottavat yhteyttä 

”Koen, että oppilaat luottaa.” 

 

oppilaat luottavat 

”…että hän uskaltaisi muhun luottaa.”   

 

uskaltavat luottaa 

 

”…täytyy aina hoitaa.”  kaikkien asioiden hoitaminen 

 

”Mutta tarkoitan, että on merkitystä ihan pienienkin 

tapaamisten kautta…” 

 

pienilläkin tapaamisilla merkitys 

”Täytyis aina jaksaa kuunnella ja hoitaa kaikki asiat, 

pienetkin…” 

kaikkien asioiden kuuntelu ja hoitaminen 

”Kyllä opettajat on jo huomannu, etten kerro oppilai-

den asioita.” 

 

oppilaan asioista ei kerrota 

 

”…oppilaat tietää, etten puhu heidän asioitaan.” oppilaan asioista ei puhuta 

”Joskus tuntuu, että on ehkä liiankin tuttu.” oppilaan ”tuttuus” 

”Osa oppilaista jää vieraammaksi.” oppilaan jääminen vieraaksi 

” olen tuttu ja turvallinen…”  

 

terveydenhoitaja on tuttu 

 

”Kouluilla ollaan ihan liian vähän.” kouluilla oleminen liian vähäistä 

”...aika jää hieman vähiin kouluilla…”  aikaa vähän kouluilla 

 

”Mun mielestä kouluterveydenhoitajan tarvitsisi olla 

aina koululla paikalla…” 

kouluilla aina paikalla 

 
  

”Mutta kyllä silti terveydenhoitajan tarvitsisi olla 

siellä…” 

kouluilla oleminen 

”Kouluterveydenhoitajan on tosi tärkeää olla  siellä 
koululla…” 

tärkeää olla kouluilla 
 

”Mä haluaisin itse olla meidän koululla enemmän.” halu olla kouluilla enemmän 

 

”…siellä täytyisi olla paikanpäällä saavutettavissa…” kouluilla saavutettavissa 

”…että oppilailla olisi joku paikalla, jolta voisi ky-

syä.” 

paikalla saatavilla 
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Esimerkki aineiston ryhmittelystä 

 

Pelkistetty ilmaisu 

 

Ryhmitelty ilmaisu 

vastaanotolle tuleminen ”ihan muuten vaan” vastaanotolle tuleminen ilman terveydellistä syytä 
tuleminen vastaanotolle ilman terveydellistä asiaa  

”matalan kynnyksen paikka” ”matalan kynnyksen paikassa” 

”matalan kynnyksen palvelun paikka”  

paikka, johon on helppo tulla oppilaiden on helppo tulla 

oppilaiden säännöllinen käyminen vastaanotolla  

oppilaat tulevat mielellään  

paikka, johon voi mennä lapsilla on paikka, johon voivat tulla 

oppilaat uskaltavat tulla  

oppilaat juttelevat arkipäivän asioistaan arkipäiväisten asioiden kuuntelu 

oppilaat tulevat juttelemaan   

täytyy olla joku, jolle voi puhua  oppilaat tarvitsevat kuuntelua 

oppilaan koettava tulleensa kuulluksi  

oppilaan tultava kuulluksi  

lapset ja nuoret tarvitsevat kuuntelua  

paikka, jossa oppilas tulee kuulluksi  

oppilaat kokevat tulleensa kuulluksi  

opettajat puhuvat omista asioistaan opettajien huolien kuunteleminen 
opettajat puhuvat henkilökohtaisia asioitaan  

opettajat kertovat huoliaan  

opettajat kertovat mureitaan  

oppilaat valittavat opettajista oppilaiden huolien kuunteleminen 

oppilaat kertovat arkaluontoisista asioista  

oppilaat kertovat asioitaan  

oppilaan ottaminen vakavasti  

luottamus pitää olla luottamuksen saaminen 

oppilaat luottavat  

oppilaat luottavat liikaa  

vanhat oppilaat ottavat yhteyttä  

oppilaat luottavat  

uskaltavat luottaa  

kaikkien asioiden hoitaminen asioihin tarttuminen 

kaikilla tapaamisilla merkitys  

kaikkien asioiden kuuntelu ja hoitaminen  

oppilaan asioista ei kerrota oppilaiden asioiden salassa pitäminen 
oppilaan asioista ei puhuta  

oppilaan ”tuttuus” ”vieraana tai tuttuna” oleminen 

oppilaan jääminen vieraaksi  

terveydenhoitaja on tuttu  

kouluilla oleminen liian vähäistä aika kouluilla 

aikaa vähän kouluilla  

kouluilla aina paikalla   

kouluilla oleminen läsnä oleminen kouluilla 

tärkeää olla kouluilla  

halu olla kouluilla enemmän  

kouluilla saavutettavissa oppilaiden saatavilla 

paikalla saatavilla  
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Esimerkki alakategorioiden ja yläkategorian muodostamisesta 

 

Ryhmitelty ilmaisu 

 

Alakategoria Yläkategoria 

vastaanotolle tuleminen ilman terveydellistä syytä helposti lähestyttävä henkilö Luottamushenkilö 

”matalan kynnyksen paikassa”   

oppilaiden on helppo tulla   

lapsilla on paikka, johon voivat tulla   

arkipäiväisten asioiden kuuntelu kuuntelija  

oppilaat tarvitsevat kuuntelua   

opettajien huolien kuunteleminen   

oppilaiden huolien kuunteleminen   

luottamuksen saaminen   

asioihin tarttuminen   

oppilaiden asioiden salassa pitäminen   

”vieraana tai tuttuna” oleminen   

aika kouluilla läsnäolija  

läsnä oleminen kouluilla   

oppilaiden saatavilla   

 


