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1 JOHDANTO 

Tämän päättötyön tarkoituksena on antaa Kouvolan kaupungin ammattiopis-

ton kouluterveydenhoitajille työkaluja nuorten terveyden edistämiseksi nuorten 

näkökulmasta. Tarve tälle työlle on syntynyt Kouvolan alueen terveydenhoita-

jien kasvaneesta huolesta ammattikoululaisten lisääntyneestä ylipainosta. 

Terveydenhoitajat haluaisivat tietää, millaisin keinoin nuoria voitaisiin jatkossa 

ohjata painonhallinnassa nuorten omien ajatusten, kokemusten ja näkemysten 

mukaan. Heidän tavoitteenaan olisi kehittää neuvontaa enemmän opiskelija-

lähtöiseen suuntaan.  

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja kertoi, että kyseisten oppi-

laitosten oppilaiden ylipaino ja ruokailutottumukset olivat valtakunnallisen ter-

veyskyselyn perusteella muita oppilaitoksia huonommat. Koulun terveydenhoi-

tajien puolesta oli noussut myös huoli nuorten ylipainoisuudesta ja epäterveel-

lisistä elämäntavoista. 

Jotta voitaisiin tukea paremmin nuorten hyvinvointia, tulisi saada selville 

enemmän nuorten omia ajatuksia heidän omasta tulevaisuudestaan. Nuorten 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koostumusta yritetään paremmin ymmärtää, 

kun tiedetään, millaisia tulevaisuuden toiveita heillä on. Näillä keinoin pyritään 

luomaan hyvä pohja myös tulevaisuuden terveydelle, siksi nuorten asemaa 

terveyden edistämisessä tulisi korostaa. (Koivusilta 2014, 7.) 

Erityisesti tarvitaan sellaista tutkimustietoa, joka pohjautuu nuorten omiin toi-

veisiin. Kartoittamalla ja tutkimalla voidaan ymmärtää nuorten omia tulevai-

suuden toiveita, jotka vaikuttavat heidän terveyteen ja hyvinvointiin. Panosta-

minen nuorten terveyteen on yhteiskunnan kannalta investointi tulevaisuuteen. 

Nuorten omat näkemykset tulevaisuudesta ja elämästä antavat tärkeää infor-

maatiota nuorten hyvinvointia tukevalle työlle. (Koivusilta 2014, 13.) 

 

2 KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja kuuluu kaikille oppilaille. Kunnat jär-

jestävät oppilaille kouluterveydenhuollon palvelut. Kouluterveydenhuollon teh-

tävänä on kasvun ja kehityksen seuranta, hyvinvoinnin edistäminen, erityisen 

tuen arviointi ja huomiointi, määräaikaiset ja laajat terveystarkastukset, ter-
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veysneuvonta sekä vanhempien tukeminen kasvatuksellisissa tilanteissa sekä 

terveysneuvonta. Kouluyhteisön- ja ympäristön turvallisuuden, terveellisyyden 

ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa kouluterveydenhuoltoa. Myös suunter-

veydenhuolto kuuluu kouluterveydenhuollon piiriin. (THL 2016.) 

Kouluterveydenhuollossa korostuvat verkostoituminen ja moniammatillinen yh-

teistyö kouluyhteisön sekä alueen eri toimijoiden kesken. Siirtyminen toisen 

asteen oppilaitokseen lisää nuorten syrjäytymisriskiä sekä lisää vaaraa siitä, 

että nuori tippuu palvelujärjestelmästä, mikäli hän ei saa koulupaikkaa tai työ-

tä. Siksi onkin tärkeää saada nuorille tukiverkosto. Terveydenhoitajalla on tär-

keä rooli toimia tukiverkoston vastuuhenkilönä ja asiantuntijana. Koulumenes-

tys on tärkeä mittari, kun pohditaan nuorten terveyttä. Tietoa kerätään sään-

nöllisesti myös erilaisilla mittareilla, kuten Kouluterveyskyselyllä, WHO:n kou-

lulaistutkimuksella ja nuorten terveystapatutkimuksella. (Tervaskanto-

Mäentausta 2015, 280.) 

Lapsuudessa aloitettua terveyden edistämistyötä jatketaan kouluterveyden-

huollossa. Terveydenhuoltolain 16 §:ssä (2010) on kunnat velvoitettu järjes-

tämään kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta 

antavien oppilaitosten oppilaille.  Laissa on velvoitettu myös kouluterveyden-

huolto toimimaan yhteistyössä vanhempien, huoltajien, oppilashuollon, opetta-

jien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa yhteistyössä. Tavoitteena kouluter-

veydenhuollolla on edistää oppilaiden tervettä kehitystä ja kasvua. Samalla on 

tarkoitus myös osallistua koko kouluyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin edis-

tämiseen. Yhtenä tehtävänä on myös valvoa kouluympäristön terveellisyyttä ja 

turvallisuutta. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 288 - 290.) 

Asetuksilla ja kouluterveydenhuoltoon määritetyillä laatusuosituksilla ohjataan 

kuntien kouluterveydenhuollon suunnittelua, resursointia ja kehittämistä tar-

kemmin. Menetelmäkäsikirjassa on annettu ohjeet yksityiskohtaisesti terveys-

tarkastusten ja muiden tehtävien sisällöstä ja vaiheista. Suosituksissa painote-

taan verkostoitumista ja vastuun jakamista kuitenkin niin, että terveyspalvelui-

den toteutuminen olisi tasavertaista ja yhtä korkeatasoista maan eri alueilla. 

Tämä on kiteytetty kouluterveydenhuollon laatusuosituksissa, joissa pohjana 

on ollut kokonaisvaltainen terveyskäsitys. Kokonaisvaltaisessa terveyden 

edistämisessä huomioidaan koko perhe ja sen voimavarat kasvun ja kehityk-

sen tukemiseksi. Samalla huomioidaan lasten ja nuorten omat voimavarat ja 
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vastuunotto omasta tulevaisuudestaan. Varhainen puuttuminen sekä ennalta-

ehkäisevä työ vaikuttavat oleellisesti nuoren kehitykseen. Samalla se vaikut-

taa niihin olosuhteisiin joissa toimitaan ja ne ovat myös kouluterveydenhuollon 

ja oppilashuollon työn lähtökohtana. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 289 -

290.) 

Yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat koululaisten, opiskelijoiden ja heidän per-

heidensä terveyteen ja terveysriskeihin. Kouluterveydenhuollossa kiinnitetään 

nykyään huomiota kasvun ja kehityksen seurannan ja seulontojen lisäksi ko-

konaisvaltaiseen terveyden edistämiseen, jossa pyritään huomioimaan oppi-

laan terveys osana perheen terveyttä ja hyvinvointia. Haasteena koulutervey-

denhuollossa on yhteisöllinen terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy ja mo-

niammatillisen oppilashuoltotyöryhmän kehittäminen. (Tervaskanto-

Mäentausta 2015, 289 - 290.) 

Ammatillista koulutusta koskevan lakimuutoksen (455/2001) mukaan terveys-

tieto ja liikunta ovat itsenäisiä oppiaineita. Lain 12 §:n mukaan taito- ja taide-

aineet sekä terveystieto ovat vapaaehtoisia niille opiskelijoille jotka 18 vuotta 

täytettyään aloittivat opintonsa. Ammatillisessa koulutuksessa opetussuunni-

telman ja näyttötutkinnon perusteissa määrättiin liikunnan ja terveystiedon pa-

kollisen opintokokonaisuuden laajuudeksi 2 ov ja valinnaisena 0 - 4 ov. Ter-

veystieto ja liikunta määrättiin erillisiksi opintokokonaisuuksiksi Valtioneuvos-

ton asetuksella (Vn 616/2001 2 §); (Peltonen, Rajamäki & Väyrynen 2009, 

53.) 

Terveystiedon opetusta tarjotaan useissa ammattikouluissa pakollisena vain 1 

ov:n verran.  Opetuksen vähäisyys terveystiedossa ja opiskelijoiden huono 

osallistuminen valinnaisina tarjottuihin opintoihin on merkittävä haaste opetuk-

sen kehitykselle. Tarjontaan ja opintojen tukemiseen tulee jatkossa kiinnittää 

huomiota, jotta eri väestöryhmien välistä terveyseroa voitaisiin kaventaa. (Pel-

tonen ym. 2009, 58.) 

Useissa kouluissa järjestetään ammatillisiin opintoihin liittyen terveystietoa, 

jotka ovat ala- ja tutkintokohtaisia. Opiskelijat eivät miellä näitä opintoja ter-

veystiedoksi. (Peltonen ym. 2009, 59.) 
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2.1 Kouluterveydenhuollon painopisteet 

Kouluissa terveydenhoitajan työ voidaan jakaa neljään osioon: yksilöihin, ryh-

miin ja yhteisöihin sekä oppimisympäristöön kohdistuvaksi työksi. Varsinainen 

kouluterveydenhoitajan työ näkyy kasvun ja kehityksen seurantana, seulonto-

jen tekemisenä, säännöllisinä terveystapaamisina, laajojen terveystarkastuk-

sien tekemisenä, oppilaiden henkilökohtaisina asiointeina ja heidän huolistaan 

keskusteluina, ensiapuna ja sairaanhoidollisina toimenpiteinä. Koululääkärillä 

on lääketieteellinen vastuu kouluterveydenhuollossa. (Tervaskanto-

Mäentausta 2015, 290 - 291.) 

Kouluterveydenhuollossa pääpainopisteinä ovat terveyteen liittyvät perusky-

symykset: liikunta, ravitsemus, lepo, puhtaus ja sosiaaliset suhteet. Muita pai-

nopisteitä ovat mielenterveys, seksuaalinen terveys, tupakointi, päihteet ja vä-

kivalta. Kouluterveydenhuollossa tulee kiinnittää tehostetusti huomiota eh-

käisyn ja varhaisen puuttumisen menetelmiin. Tämä korostaa yhteistyön mer-

kitystä kodin ja koulun välillä. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 290 - 291.) 

Kouluterveydenhuollossa haasteena ovat lihavuuden ehkäisy, liikunnan vä-

häisyys, päihteiden käyttö ja koulukiusaaminen. Näissä avainasemassa ovat 

kouluterveyskyselyn koulukohtainen hyödyntäminen. Näillä tiedoilla voidaan 

suunnitella koulukohtaisesti oppilashuollon ja koulun terveyden edistämistä 

niin, että ne vastaavat koulun omiin haasteisiin ja huolenaiheisiin. Yhteistyöta-

hoilla on jokaisella omanlaiset näkemykset ja kehittämisehdotukset, jotka vai-

kuttavat työnjakoon ja vastuunjakoon yhteistyötä toteutettaessa. (Tervaskan-

to-Mäentausta 2015, 297 - 304.) 

 

2.2 Opiskeluterveydenhuollon painopisteet 

Opiskelijoiden kouluterveydenhuollossa tulee huomioida opiskelijan voimava-

rat ja opiskeluympäristön tuki. Heidän omana voimavarana pidetään riittävää 

terveyttä, kykyjä, tietoa ja taitoa sekä motivaatiota. Opiskeluympäristön tulisi 

puolestaan tarjota hyvää opetusta, turvallinen oppimisympäristö ja kulttuuri-

sesti tukeva ympäristö. Opiskeluterveydenhuollossa ei tulisi pelkästään keskit-

tyä sairauksien hoitoon vaan samalla tulisi edistää myös psyykkistä, fyysistä ja 

sosiaalista terveyden edistämistä. Heikentävien tekijöiden korjaaminen ja hoi-
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taminen vaativat myös hyvää ja tarkkaa huomiointia. (Tervaskanto-

Mäentausta 2015, 308 - 309.) 

Opiskelijoiden elämänvaihe, aikuistuminen ja itsenäistyminen sekä opiskelu 

vaikuttavat heidän terveyteen. Omakohtainen vastuu opintojen valinnoista, 

suunnittelusta ja ajankäytöstä vaikuttavat opintojen etenemiseen. Hyvät kogni-

tiiviset valmiudet, luova-ajattelu ja tiedonkäsittely helpottavat arkea. Arkea ja 

sen sujuvuutta voivat vaikeuttaa univaje, masennus, huonot opiskeluolosuh-

teet tai ristiriidat. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 309.) 

Vuonna 2006 laadittiin Opiskeluterveydenhuollon opas, jonka tarkoituksena oli 

yhtenäistää ja kehittää opiskeluterveydenhuoltoa. Oppaassa olevat tavoitteet 

perustuvat terveyspoliittisiin ohjelmiin, tutkimustuloksiin ja hyviin käytäntöihin. 

Opetussuunnitelmaan kuuluu opiskelijahuolto, jonka tavoitteena on luoda tur-

vallinen oppimis- ja kouluympäristö sekä suojata opiskelijoiden mielenterveyt-

tä. Vastuu opiskelijahuollossa jakautuu terveydenhuollon toimijoiden, oppilai-

tosten ja opiskelijajärjestöjen kesken. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 309.) 

Opiskelijahuollon tehtävänä on että opiskelijat saavat riittävää tukea opiske-

luun sekä tietoa ja ohjausta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvoin-

tiin. Oppilaitosyhteisössä työskentelevät ovat vastuussa opiskelijahuollosta. 

Erityisesti moniammatillisen opiskelijahuoltotyöryhmän tehtävänä on palvelui-

den koordinointi ja kehittäminen. Yhtenä tehtävänä on myös luoda turvallinen 

ja terveellinen opiskeluympäristö, edistää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viih-

tyisyyttä oppilaitoksessa. Kodin ja koulunyhteistyö ovat merkittävässä roolissa 

nuorten hyvinvoinnissa. (Pirttiniemi 2009, 20 - 22.) 

Opiskeluterveydenhuollossa korostuvat yksilö ja hänen oma vastuunsa omas-

ta terveydestään, terveelliset elämäntavat, hyvä kunto ja mielenterveys. Siksi 

opiskeluterveydenhuollon tehtävänä onkin edistää opiskelijan terveyttä, hyvin-

vointia ja opiskelukykyä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. 

Tärkeintä olisi, että opiskelijat kokevat terveet elämäntavat voimavarana joka-

päiväisessä toiminnassaan. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 309 - 310.) 

Yhteisöllinen terveyden edistäminen opiskeluterveydenhuollossa kohdistuu 

opiskelukulttuuriin, jonka tavoitteena on yhteisöllisyyden sekä terveellisten 

opiskeluolosuhteiden ja -ympäristön vahvistaminen. Tehtävänä opiskeluter-

veydenhuollossa on vastata terveystiedon tuottamisesta ja jakamisesta sekä 
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varhaisen puuttumisen kehittämisestä vastaamaan opiskelijoiden huoliin ja 

terveysongelmiin. Tiedottamiseen käytettäviä väyliä ovat vastaanottotoiminta, 

ryhmätoiminta ja erilaiset sähköiset palvelut. Kehittäminen keskittyy moniam-

matillisen verkoston luomiseen ja ylläpitämiseen. Terveydenhoitajien jatkuva 

täydennyskoulutus ja työnohjaaminen antavat työlle uutta osaamista ja erilais-

ten menetelmien kehittämistä. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 310.) 

 

2.3 Tulevaisuuden haasteet 

Kouluterveydenhoitajille valmistui vuonna 2002 Kouluterveydenhuollon opas 

työntekijöille, jonka tarkoituksena on auttaa kehittämään koululaisten ja nuor-

ten terveyden edistämistä. Vuonna 2007 (Rimpelä ym.) tehdyn tutkimuksen 

mukaan laatusuositusten olemassaolo ei kuitenkaan vaikuttanut positiivisesti 

kouluterveydenhuollon kehittymiseen. Tämä näkyi muun muassa siten, että 

käynnit terveydenhoitajien luona vähenivät ja palvelujen saatavuus sekä re-

surssit paikoin jopa heikentyivät. Terveydenhoitajien huoli on kasvanut koulu-

laisten terveydestä ja hyvinvoinnista, joka on käynnistänyt uuden lainsäädäntö 

projektin. (Tervaskanto-Mäentausta 2015, 315 - 316.) 

 

3 TERVEYDENHOITAJAN TYÖ 

Terveydenhoitajan työ on ammatillisen pätevyyden omaavan terveydenhoita-

jan tekemää työtä. Väestön aktivoiminen ja terveyden ylläpitäminen sekä vä-

estön oman terveyden edistäminen on keskeisessä roolissa terveydenhoitajan 

työssä. Elinympäristön, elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin huomioiminen vaikut-

tavat oleellisesti väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Tärkeää on myös tasa-

arvon edistäminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen tervey-

denhuollossa. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 15.) 

Terveydenhoitajan työ on monipuolista työtä, jota tehdään yksilöiden, perhei-

den, työ- ja muiden yhteisöjen sekä väestön ja elinympäristön terveyttä edis-

tävästi ja ylläpitävästi sekä myös sairauksia ehkäisten. Työllä on tarkoitus 

vahvistaa asiakkaiden omia voimavaroja, edistää itsehoitoa, varhaista totea-

mista, sairastuneiden hoitoa sekä terveellisen ympäristön suunnittelua ja ke-

hittämistä. Yhteiskunnallisen tilanteen seuraaminen kuuluu osana terveyden-
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hoitajan työhön, jonka avulla voidaan tarjota asiakkaille ajankohtaista tietoa 

asiakkaiden parhaaksi. (Haarala & Mellin 2015, 41.) 

Terveydenhoitaja toimii moniammatillisessa työryhmässä, jotta asiakas saa 

parhaan mahdollisen avun ja tuen. Työssä korostuvat terveyden, turvallisuu-

den ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhoitajan tehtävänä on rakentaa 

terveyttä edistävää toimintaa muiden tahojen kanssa. Yhteiskunnallisten muu-

tosten ja terveyspoliittisten vaikutusten seuraaminen kuuluu oleellisesti ter-

veydenhoitajan työhön. Tämä näkyy parhaiten siinä, että terveydenhoitaja to-

teuttaa kansallisia ohjelmia ja toimeenpanee suosituksia yhdessä muiden asi-

antuntijoiden kanssa sekä terveyspalveluissa vahvistaa terveyden edistämi-

sen näkökulmaa. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 17.) 

Terveydenhoitajan työssä ja koulutuksessa on aina korostunut terveyden edis-

täminen. Terveyden edistäminen koskee ihmisen koko elämää ja perustuu 

oma-aloitteisen toiminnan tukemiseen. Tämä työ vaatii tekijältään hyvää tun-

temusta siitä, mitä terveys on. Terveyden edistämisellä voidaan vaikuttaa laa-

ja-alaisesti yhteiskunnan rakenteisiin sekä kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. 

Samalla yhdistetään monien eri tieteenalojen tietoa ja tutkimuksia, joiden avul-

la voidaan vaikuttaa kuntien hyvinvointipolitiikkaan. (Haarala & Mellin 2015, 37 

- 38.) 

Terveydellä tarkoitetaan moniulotteista, laaja-alaista, yksilöllistä ja yhteiskun-

nallista kokonaisuutta. Tämä voidaan ymmärtää myös ominaisuutena, toimin-

takykynä, voimavarana, tasapainona tai kykynä selviytyä ja suoriutua arjesta. 

Käsitteenä terveyttä pidetään myönteisenä ja näin ollen jokapäiväisen elämän 

voimavaraksi, ei elämisen tavoitteeksi. Käsite terveys voidaan nähdä myös 

osana hyvää oloa ja tärkeimpänä elämän arvona. (Haarala & Mellin 2015, 38 - 

39.) 

Kansallisen suosituksen mukaan kaikille 1. vuoden opiskelijoille järjestetään 

opintojen alussa terveyskysely tai annetaan täytettäväksi terveyshaastattelu-

lomake, josta palaute annetaan henkilökohtaisesti. Terveydenhoitajan suorit-

tama terveystarkastus tulisi myös suorittaa ensimmäisen vuoden aikana. 

Opintojen aikana opiskelijoille tulee myös järjestää lääkärin suorittama ter-

veystarkastus. Mikäli opiskelijalla on pitkäaikaissairaus, tulisi hänelle suorittaa 

lääkärintarkastus jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Terveysneuvonta ja tar-

kastukset kuuluvat opiskelijoille, mahdollisen varhaisen tuen tarpeen arviointi-
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na ja järjestämisenä. Työhön liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä sekä 

ammatissa toimimisen edellytyksistä tulee antaa tietoa opiskelijoille. Terveys-

neuvonnan tarkoituksena on tukea nuorten itsenäistymistä, opiskelukykyä, 

terveellisiä elämäntapoja ja hyvää kuntoa, tukea mielenterveyttä ja ehkäistä 

koulukiusaamista. (Happonen, Saaristo & Rimpelä 2009, 91 - 98.) 

  

3.1 Terveyden edistäminen terveydenhoitajan työssä 

Terveyden edistämistä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta; pre-

ventiivisestä ja promotiivisesta näkökulmasta. Promotiivinen näkökulma vah-

vistaa ja ylläpitää terveyttä suojaavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä terveyden 

edistämisessä. Tällä tarkoitetaan yksilön, yhteisön ja väestön selviytymisen 

tukemista sekä heidän omien voimavarojen vahvistamista ja mahdollistamista. 

Promotiivinen näkökulma kattaa yhteisön terveydenhuollon, eri organisaatioi-

den kehittämisen, terveellisen yhteiskuntapolitiikan, ympäristön terveyden-

huollon ja erilaiset terveyden edistämisen ohjelmat. Lisäksi se vaikuttaa myös 

terveydenhuollon toimintaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. (Haarala 

& Mellin 2015, 39 - 40.) 

Preventiivisellä terveyden edistämisellä tarkoitetaan sairauksien ja terveyden 

riskitekijöiden ehkäisyyn keskittyvää toimintaa. Preventiivinen terveyden edis-

täminen voidaan jakaa kolmeen erilaiseen toiminta malliin, primaaripreventi-

oon, sekundaaripreventioon ja tertiääripreventioon. Primaaripreventiolla pyri-

tään ehkäisemään sairauksia ennen kuin riskitekijöitä tai terveysongelmia 

edes on. Terveydenhoitajan suorittamat terveyskeskustelut ja asiakkaan 

omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä rokotukset ovat juu-

ri tätä. Sekundaaripreventiossa korostuu varhainen sairauden tunnistaminen 

riskien ja oireiden perusteella. Terveydenhoitajan työmenetelmät ovat varhai-

nen tuki ja puuttuminen sekä terveystarkastukset ja erilaiset seulonnat. Terti-

ääripreventiossa korostuu toimintakyvyn rajoitusten ehkäisy, kun on jo sairas-

tunut tai vammautunut. Samalla pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiak-

kaan olemassa olevaa terveyttä. Tällöin terveydenhoitajan keskeisiä työmene-

telmiä ovat asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen, omatoimisuuden 

säilyttäminen ja kuntouttaminen. (Haarala & Mellin 2015, 40.) 
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Terveyden edistämisen tarkoituksena on, että pyritään olemaan lähellä ihmisiä 

mukana heidän arjessaan ja että terveyden edistämistä annettaisiin heidän 

omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan lähtien. Parhaiten tämä toteutuu jalkau-

tumalla ihmisten arkeen työpaikkojen, koulujen, eri terveydenhuollon toimijoi-

den, ympäristön ja asuinalueiden kautta. (Haarala & Mellin 2015, 41.) 

Yhteiskuntapolitiikka ja sen kehittäminen edellyttävät terveyden edistämisen ja 

terveysnäkökulmien huomiointia päätöksenteossa. Tällä pyritään vaikutta-

maan myönteisesti lainsäädäntöön, talouteen ja verotukseen. Myös organi-

saatioiden muutosten avulla voidaan tukea ihmisten terveellisiä elintapoja ja 

elinoloja. Ympäristön voimavarat tulee ottaa huomioon terveellisen ympäristön 

rakentamisessa. Yhteisöjen sisällä suurempi huomio kiinnittyy sen jäseniin, 

heidän inhimillisiin ja aineellisiin voimavaroihin sekä keskinäiseen sosiaaliseen 

kanssakäymiseen ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua etenkin silloin kun toi-

mintaa tehostetaan. Terveyden edistäminen yhteisössä edellyttää taitoa tun-

nistaa terveystarpeita, joita yhteisössä on sekä myös taitoa työskennellä, tie-

dottaa ja tarjota oppimismahdollisuuksia terveydestä ja antaa taloudellista tu-

kea. Siksi tämä kaikki liittyykin hyvin oleellisesti palvelujärjestelmiin, yhdyskun-

tasuunnitteluun sekä politiikkaan. (Haarala & Mellin 2015, 41.) 

Yhteiskunnan ja kuntien tasolla terveyden edistäminen pitää sisällään myös 

terveysvaikutusten arvioinnin. Tällä ennakkoarvioinnilla voidaan vaikuttaa pää-

töksiin, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja sosiaaliseen arviointiin. Arvi-

oinneilla voidaan vaikuttaa myös tuleviin ratkaisuihin miettimällä arvioinnin hy-

viä ja huonoja puolia. Arviointimenetelmiä on useita, ja niitä voidaan tarkastel-

la yksittäin, tai ne voivat olla vapaaehtoisia tai lakisääteisiä ennakkoarviointi-

menettelyjä. (Haarala & Mellin 2015, 41.) 

Terveyden edistämisessä myös yksilön omien taitojen kehittäminen on tärke-

ää, koska näin kannustetaan elinikäiseen oppimiseen. Terveyttä edistävä 

asenne, terveysosaaminen, tukeminen ja terveyttä uhkaavien tekijöiden tun-

nistaminen ovat olennaisena osana terveysohjaamisessa. Silloin hyviä kana-

via jakaa tietoa ovat terveysviestintä, terveyskasvatus ja elämäntaitojen oh-

jaus. (Haarala & Mellin 2015, 42.) 

Terveyspalveluita, joiden tavoitteena on terveys, tulee kehittää jatkuvasti. Uu-

distamisessa tulee entistä vahvemmin kiinnittää huomiota terveyden ja ter-

veyden edistämiseen liittyvään tutkimukseen ja ammattilaisten taitojen ja 
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osaamisen kehittämiseen. Laatusuosituksissa (2006) kuvataan terveyden 

edistämisen paikallisia rakenteita ja käytäntöjä. Laatusuositusten avulla voi-

daan jäsentää terveyden edistämisen toimintaa ja tukea kuntien laadunhallin-

taa.  Terveyden edistäminen tulisikin olla integroituna kuntien kaikkiin hallin-

nan aloihin, jotta saataisiin terveyden edistämisen näkökulma paremmin esiin. 

(Haarala & Mellin 2015, 42.) 

Asiakastyössä terveyden edistämisen sisältö ja menetelmät vaihtelevat koh-

teen mukaan. Erilaiset lähestymistavat terveyttä edistettäessä korostuvat. Näi-

tä lähestymistapoja ovat sairauksien ehkäisy ja riskien välttäminen, kasvatuk-

sellinen, toimintaa ohjaava, käyttäytymiseen ja sen muuttamiseen liittyvä, 

voimavarakeskeinen tai asiantuntija keskeinen lähestymistapa. (Haarala & 

Mellin 2015, 42 - 43.) 

 

3.2 Terveyden edistämisen ohjausmenetelmät 

Erilaisten työmenetelmien osaaminen korostuu terveydenhoitajan työssä. Ei 

ole vain yhtä jokaiseen toimintaan sopivaa menetelmää vaan yhdessä tilan-

teessa voidaan käyttää useampaa menetelmää tilanteen mukaan. Terveyden 

edistämisessä käytettäviä menetelmiä ovat dialogisuus, ratkaisu-ja voimava-

rakeskeinen työote ja moniammatillinen yhteistyö. (Honkanen & Mellin 2015, 

86.) 

Dialogisuudessa korostuvat vastavuoroinen vuorovaikutus, kuunteleminen ja 

kuuleminen sekä kumppanuus. Tässä menetelmässä korostetaan vuorovai-

kutteisuutta, jossa asiakkaan omat näkemykset ja kokemukset tulevat huomi-

oiduiksi. Tässä menetelmässä myös kunnioitetaan asiakasta ja hänen tarpei-

taan sekä etsitään yhdessä vastauksia ongelmiin asiakkaan ehdoilla. Tärkeää 

on myös, että asiakas saa kokea vaikuttavansa omaan tilanteeseensa itse ja 

että asiakas kokee olevansa tasavertainen. (Honkanen & Mellin 2015, 86 - 

88.) 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä työskentelytavassa tärkeintä on työorien-

taatio. Tässä mallissa ratkaistaan arjen pulmia asiakkaan omin voimavaroin. 

Tämä mahdollistaa joustavan työskentelyn, jossa asiakkaan roolissa korostuu 

vastuullisuus ja vastavuoroisuus. Lähtökohtana on hyödyntää asiakkaan omat 

voimavarat, taidot, kyvyt ja osaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä työ-
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tavalla edistetään asiakkaan itseluottamusta, omatoimista ongelmanratkaisu-

kykyä ja lisätään optimismia tulevaisuutta ajatellen.  Terveydenhoitajan omat 

taidot, ajattelutavat ja ihmiskäsitykset korostuvat tässä työskentelymallissa. 

Asiakkaan omat halut muutokseen ja siitä, miten paljon hän haluaa itse vaikut-

taa ja sitoutua siihen, vaikuttavat millainen yhteistyösuhde on. Yhteistyösuhde 

voi muuttua prosessin aikana joko hoitajalähtöisesti tai asiakaslähtöisesti. Hoi-

tajalähtöisessä yhteistyösuhteessa korostuvat hoitajan ammatilliset taidot ke-

hittää ja ylläpitää asiakassuhdetta. Asiakaslähtöisessä yhteistyösuhteessa 

taas korostuvat asiakkaan omat muuttuneet toiveet ja yhteistyöhalukkuuden 

lisääntyminen. (Honkanen & Mellin 2015, 89 - 94.) 

Moniammatillisessa yhteistyössä korostuu eri ammattiryhmien asiantuntijuus 

ja osaaminen, mikä mahdollistaa erilaisia toimintatapoja, tiedon jakamista ja 

työn tavoitteellisuuden. Tässä tavassa ammattilaiset joutuvat kohtaamaan sitä 

ettei työ ole niin itsenäistä, vaan päätöksenteon valtaa joutuu jakamaan mui-

den toimijoiden kesken. Vuorovaikutus ja tarkoituksenmukaisuus nousevat 

keskeisenä asiana esiin. Asiakkaan tulee olla tietoinen moniammatillisesta 

toiminnasta ja antaa toiminnalle hyväksyntä. Asiakkaan kannalta moniamma-

tillinen toimijaryhmä takaa tasapuolisemman, läpinäkyvämmän ja paremman 

hoidon ja päätöksenteon niin asiakkaan kuin ammattilaistenkin kannalta. 

(Honkanen & Mellin 2015, 95 - 96.) 

 

4 NUORTEN KEHITTYMINEN AIKUISEKSI 

Nuoruus on aikaa, jolloin nuori kasvaa psyykkisesti, sosiaalisesti sekä fyysi-

sesti aikuiseksi. Muutokset vaikuttavat nuoren elämään monella tapaa. Ympä-

ristön suhtautuminen nuoreen muuttuu myös erilaiseksi. Nuorelle annetaan 

vapauksia ja oikeuksia sekä hänet velvoitetaan kantamaan vastuuta. Nämä 

ovat nuoren kehittymisen kannalta tärkeitä ja olennaisia asioita. Pelkät oikeu-

det ilman vastuuta aiheuttavat nuorelle ongelmia rajojen ja identiteetin kehit-

tymiselle. Liialliset vaatimukset sekä velvoitteet voivat aiheuttaa epätoivoa ja 

hallitsematonta aggressiivisuutta nuorelle ja hänen käytökseensä muita koh-

taan. Nuoruudessa irrottaudutaan perheestä ja heidän ajattelutavoistaan luo-

malla itselle omat arvot ja mielipiteet. Samaan aikaan kaverisuhteet tulevat 

yhä tärkeämmiksi mielipiteiden ja uudenlaisten näkemysten antajina. Tär-

keimpänä kehitystehtävänä nuoruudessa on oman identiteetin luominen ja 
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sen vaikutusten integroiminen omaan persoonallisuuteen. Koulu ja opiskelu-

ympäristö toimii nuorelle hyvänä kasvualustana. On tärkeää kuulua vertais-

ryhmään, jotta tasapainoinen kasvu aikuisuuteen on turvattu. Samalla aikuis-

ten tuki ja turva ovat tärkeitä. (Klockars 2011, 18 - 19; Kronqvist & Pulkkinen 

2007, 172 - 192.) 

Rusko-Paldanius pro gradu -tutkielmassaan selvitti nuorten ajatuksia omasta 

terveydestään tulevaisuudessa. Miten koulu-uupumus, koulumenestys, sosi-

aalinen asema ja suhteet sekä nuorten omat kokemukset ja ajatukset vaikut-

tavat heidän kokemaansa terveyteen? 

Tutkielman mukaan nuoret ovat kiinnostuneita tulevaisuudestaan ja suhtautu-

vat siihen optimistisesti ja tiedostavat tulevaisuuden ennakoimattomuuden. 

Nuorten terveyteen vaikuttavat yksilötekijät sekä sosiaaliset ja ympäristöteki-

jät. Nuorten psyykkisen hyvinvoinnin on todettu olevan yhteydessä nuorten 

valintoihin tulevaisuudessa. Hyvä itsetunto ja optimismi ovat myös tärkeässä 

roolissa nuorten tulevaisuuden kuviin sekä terveyteen.  (Rusko-Paldanius 

2015, 12.) 

Nuoren yhteenkuuluvuuden tunne vanhempiin ja perheeseen sekä hänen kä-

sityksensä yhteenkuuluvuudesta kouluympäristöön on todettu suojaavan ter-

veyttä haitalliselta ja vahingoittavalta käyttäytymiseltä. Perheellä on todettu 

olevan myönteinen vaikutus nuoren terveyteen tulevaisuudessa. Erityisesti 

terveyteen liittyvät tekijät nähdään tulevaisuuteen liittyvinä tekijöinä. Positiivi-

set kokemukset ja ajatukset parantavat nuorten tulevaisuuden näkemyksiä ja 

samalla vaikuttavat positiivisesti myös terveyskäyttäytymiseen. (Rusko-

Paldanius 2015, 13.) 

Nuorten terveyteen vaikuttavat heidän omat ajatuksensa terveydestään. Näi-

hin ajatuksiin liittyy läheisesti myös kaverisuhteet ja heidän kanssaan tapahtu-

va vertailu. Myös perhesuhteet vaikuttavat nuorten terveys ajatteluun. Terveyt-

tä ei pelkästään jaotella terve – sairas - akselilla, vaan terveys voi olla tilanne 

sidonnaista ja esiintyä eri tilanteissa. Vanhempien sosiaalinen asema myös 

vaikuttaa nuorten terveyteen. (Rusko-Paldanius 2015, 17.) 

Koulumenestys ja koettu koulu-uupumus vaikuttavat oleellisesti nuorten ter-

veys ajatteluun tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.  Hyvä koulumenestys vä-

hentää koulu-uupumusta ja vaikuttaa positiivisesti terveysajatteluun ja valin-
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toihin. Jatkuva koulu-uupumus heikentää koulumenestystä, ja nuoret kokevat 

tulevaisuuden negatiivisena asiana. Omat ajatukset ja näkemykset kariutuvat 

ja mukaan tulee myös pessimismi. (Rusko-Paldanius 2015, 22.) 

 

5 NUORTEN TERVEYSTOTTUMUKSET 

Aikuisiän ravitsemukseen vaikuttavat tavat vakiintuvat jo nuoruudessa. Ravin-

tosuositusten noudattaminen mahdollistaa yksilön kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin ja jaksamisen arjessa. Nuorten tottumuksissa ja tavoissa ruokailun 

suhteen huolestuttavaa on sokeripitoisten juomien nauttiminen ja nopeiden pi-

karuokien suosiminen. Nämä huonot tavat ennakoivat koko väestön lisäänty-

viä terveysongelmia. Nuorten ravitsemukseen vaikuttaa kovasti oman perheen 

malli ruokailujen suhteen. Yhteisten ruokailuhetkien puute ja pikaruokien li-

sääntynyt käyttö lisäävät terveysriskejä. (Lagström 2011, 190 - 191.) 

Terveysongelmat ja haitat kasautuvat jo nuoruudessa erityisesti niihin ryhmiin, 

jotka sijoittuvat aikuisena alempiin koulutus- ja sosiaaliryhmiin. Asuinalueella-

kin on väliä. Eriarvoisuutta on havaittavissa, jos asuu kaupungin paremmalla 

alueella kuin taas syrjäseudulla. Tämä eriarvoisuus on yhteisön sekä yksilön 

muokkaamaa. (Koivusilta 2014, 14.) 

Joka toinen vuosi maassamme suoritetaan Valtakunnallinen Kouluterveysky-

sely, jossa kartoitetaan nuorten terveystottumuksia. Edellinen julkaistu tutki-

mus on tehty 2013. Valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn mukaan valtaosa 

ammattioppilaitosten nuorista ei syö perheiden kanssa yhteisiä aterioita ja 

aamupala jää usein väliin. Kouluruoka ei maistu puolelle oppilaista, ja viides-

osa vastaajista oli ylipainoisia. Lukioissa tilanne ravitsemuksen ja ylipainon 

suhteen on parempi. Kuitenkin vasta korkeakoulu ja yliopisto-opiskelijat tie-

dostavat ravitsemuksen tärkeyden ja osaavat hyödyntää sitä arjessa. (Luopa, 

Kivimäki, Matikka, Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen 2014) 

Kouluterveyskyselyn tuottamaa tietoa voidaan käyttää mm. valtakunnallisessa 

ja kunnallisessa nuorten hyvinvoinnin seurannassa ja nuorten hyvinvointia 

koskevassa päätöksenteossa. Tuloksia voidaan hyödyntää oppilaitosten opis-

keluhuollon suunnittelussa ja arvioinnissa. (Puusniekka 2009, 46 - 50.) 

Ravitsemussuositukset nuorille koostuvat muun muassa monipuolisesta ra-

vinnosta, säännöllisestä elämän rytmistä, yhteisistä ruokailuhetkistä perheen 



18 
 

kanssa ja kouluruokailuista. Monipuolista ravitsemusta voidaan kuvata ruoka-

pyramidilla tai lautasmallilla. Näiden tarkoituksena on havainnollistaa nuorelle 

ravinnon monipuolisuutta ja annoskokoa. Säännöllisessä elämän rytmissä ko-

rostuvat myös ateriarytmit, joiden avulla nuori saa riittävästi ravintoa kasvami-

seen ja kehittymiseen. Ruokailu on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa voi-

daan vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia perheen kesken. Ruokailutilanteet ovat 

myös kasvatustilanteita, jossa voidaan maistella uusia makuja, harjoitella pe-

rustaitoja, olla yhdessä sekä keskustella ruokapöydän ääressä. Kouluruokai-

lussa korostuvat ruokailutapakasvatus ja ravinnon monipuolisuus.  Nuoruu-

dessa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset heijastuvat energian ja ra-

vintoaineiden tarpeeseen sekä ruokakäyttäytymiseen. Vastuu ravitsemuksesta 

ja sen sisällöstä siirtyy enemmän nuorelle. (Kuusipalo 2015.) 

Nuorten ravitsemusvalintoihin vaikuttavat muun muassa kaverit, vanhemmat, 

ruoan saatavuus sekä ympäristö. Opiskelijat eivät kuitenkaan syö koulun tar-

joamia aterioita sellaisenaan vaan syövät epäterveellisiä välipaloja. Välipala- 

ja virvoitusjuoma-automaatit kouluissa edesauttavat ja kannustavat epäter-

veellisiin valintoihin ja näillä korvataan koulupäivän aikana ateria. Osa oppi-

laista myöntää olevansa ylipainoisia. Siksi onkin tärkeää, että kouluruokien 

laatuun ja tarjoamisajankohtaan kiinnitetään huomiota. Opiskelijoiden omat 

mielipiteet ruokailuun liittyvissä asioissa tulisi ottaa myös huomioon. Myös 

vanhempien ja kotien kanssa tehdyllä yhteistyöllä voidaan saada oppilaille 

terveellisemmät ja laadukkaammat ruokailutottumukset. Nuorten kehittymisel-

le on tärkeää, että ruokailu olisi hyvin suunniteltu, oikein ajoitettu ja ateriat oli-

sivat maistuvia. Näillä keinoilla voidaan tukea nuorten hyvinvointia, vahvistaa 

terveyttä, antaa energiaa sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä vuorovaikutus-

taitoja. (Manninen 2009, 109 - 115.) 

 

6 KOULU JA LIIKUNTA 

Liikuntatottumuksiin vaikuttavat nuoren oma aktiivisuus, aiempi liikunnan har-

rastaminen ja myös perheen liikuntatottumukset. Arki- ja hyötyliikunta on vä-

häisempää nykynuorilla kuin aiemmin. Kouluissa tiedostetaan liikunnan merki-

tys jaksamiseen ja yleiseen hyvinvointiin, mutta sitä ei ole otettu huomioon 

motivoinnissa eikä liikuntatuokioiden järjestämisessä. Ammattiopiskelijoille tu-

lisikin järjestää jokaisena lukuvuotena liikuntaa fyysisen aktiivisuuden vuoksi. 
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Koulun tulisi myös kannustaa opiskelijoita liikkumaan itsenäisesti. Liikunta-

neuvonnan avulla voidaan helpottaa nuoria löytämään mieluisa tapa liikkua. 

Neuvonnan tavoitteeksi voidaan asettaa myös nuoren oma-aloitteellisuus se-

kä itseohjautuvuus, joiden avulla saavutetaan pysyviä tuloksia. (Laakso 2011, 

196 - 201.) 

Tutkimuksissa on saatu syiksi harrastaa liikuntaa painonhallinta, nautinnolli-

suus, mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, itseluot-

tamuksen paraneminen ja stressin sekä masennuksen riskin vähentyminen 

(Weinberg & Gould 2007). Samassa kirjassa syiksi olla harrastamatta liikuntaa 

todetaan ajan, energian tai motivaation puute. Nämä syyt olisi helppo kumota 

lisäämällä liikuntaa opintosuunnitelmaan. Samalla lisättäisiin oppilaiden hyvin-

vointia. Esimerkiksi kävelyn on todettu parantavan mielialaa ja itseluottamusta 

(Crust, Henderson & Middleton 2013) Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia 

psykologisen hyvinvoinnin lisäksi myös fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin 

(WHO 2006). 

WHO:n koululaistutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten liikunta-

aktiivisuus vähenee huomattavasti 15-vuotiaana. Ikä vaikutti harrastamisen 

syihin ja itse harrastuksiin. Tutkimuksessa kävi ilmi että nuorten liikunta-

aktiivisuus väheni riippumatta ruutuajasta, asuinpaikasta, perherakenteesta tai 

jatko-opintojen jatkumispaikasta. Liikuntasuositusten mukaisia liikkujia oli yllät-

tävän vähän urheiluseurojen nuorissa. Elämysten haku, rentoutuminen ja ka-

vereiden kanssa oleilu liikunnan parissa ovat lisääntyneet. Nuorten liikuntain-

nostuksen vähenemiseen on tuskin yhtä ainoata syytä. (Aira, Kannas, Tynjälä, 

Villberg & Kokko 2013.) 

Valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten vapaa-ajan liikuntahar-

rastukset ovat lisääntyneet. Tytöt ovat lisänneet liikuntaa aiempaa enemmän. 

Hengästyttäviä liikuntamuotoja harrastavia kyselyn mukaan oli eniten ammat-

tioppilaitoksen opiskelijoissa. (Luopa ym.  2014, 35.) 

Koululaisille fyysisen aktiivisuuden perussuositus on, että 7 - 18 vuotiaiden tu-

lisi liikkua vähintään 1 - 2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla ta-

valla. Pitkiä yli kaksi tuntia kestäviä yhtäjaksoisia istumisjaksoja tulisi välttää. 

Ruutuaika on korkeintaan kaksi tuntia päivässä. (UKK-instituutti 2015.) 
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Ammatillisessa oppilaitoksessa pakollisia liikuntakursseja järjestetään vain yk-

si ja tarjotaan mahdollisuutta ottaa valinnaisia liikuntakursseja. Liikunnan tarve 

on 13 - 18 vuotiaana samaa luokkaa kuin lapsuusiässä. Päivittäisen aktiivi-

suuden tulee sisältää reipasta liikuntaa, jonka aikana sydämen syke ja hengi-

tys kiihtyvät jonkin verran. Liikunnan tulisi sisältää myös tehokasta, rasittavaa 

liikuntaa esimerkiksi liikuntaharrastuksen puitteista, jolloin selvästi hengästyy 

ja sydämen syke nousee huomattavasti. Hengästyttävän liikunnan vaikutukset 

elimistöön ovat edullisia, kestävyyskunto kehittyy, ja se on sydämen kannalta 

vaikuttavampaa kuin kevyempi liikunta. Liikunnalla on myös suotuisaa vaiku-

tusta jaksamiseen, terveyteen ja mielialaan.  (Nuori Suomi ry 2008..) 

Kouvolan ammatillisessa oppilaitoksessa liikunta on sisällytetty terveystiedon 

ja työkyvyn ylläpitämisen kanssa samaan opintokokonaisuuteen muun muas-

sa ajoneuvoasentaja opiskelijoiden kohdalla. Tätä ainetta järjestetään 2 osp:tä 

ensimmäisen tai toisen opintovuoden aikana. Opintokokonaisuutta on myös 

mahdollista integroida muihin aineisiin tai suorittaa työssäoppimisen jaksolla. 

Liikuntaa järjestetään lähi- ja monimuoto opetuksena ja terveystietoa järjeste-

tään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena. Valinnaisena osaamistavoittee-

na järjestetään työkyvynylläpitämisen opintoja 3 osp:n verran. Tähän opinto-

kokonaisuuteen sisältyy myös liikuntaa ja terveystietoa. (Kouvolan seudun 

ammattiopisto 2016.) 

  

7 NUORTEN TERVEYS JA YLIPAINO MAAILMALLA 

WHO:n kansainvälinen koululaistutkimus osoittaa, että nuorten terveyserot 

ovat kasvussa Suomessa ja muualla maailmassa. Maiden väliset erot ja jopa 

maiden sisäisetkin erot voivat olla suuria. Nuoret eivät ole niin hyvässä kun-

nossa kuin haluaisivat olla. 

Suomessa nuoret kokevat pääsääntöisesti terveytensä hyväksi. Perheen ta-

loudellinen tilanne vaikuttaa tähän kokemukseen, jolloin terveys koetaan koh-

talaiseksi tai huonoksi. Aiemmin perheen taloudellisen tilanteen on huomattu 

vaikuttavan nuorten kokemuksiin muun muassa Tanskassa, Islannissa, Alan-

komaissa ja Yhdysvalloissa. Viimeisimmässä koululaistutkimuksessa sama oli 

havaittavissa myös Suomessa. (Jyväskylän yliopisto 2012.) 
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Obesity Reviews -julkaisukokoelmassa julkaistiin raportti Queensin yliopistos-

sa Kanadassa tehdystä kansainvälisestä tutkimuksesta nuorten kouluikäisten 

ylipainoisuudesta. Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin pääasiassa WHO:n 

teettämää nuorten kouluikäisten kyselytutkimusta. Tutkimukseen osallistui 137 

593 nuorta 34 maasta. Jokainen kyselyyn osallistunut nuori täytti samanlaisen 

kyselykaavakkeen, joka oli käännetty heidän omalle äidinkielelleen. (Jansen, 

Katzmarzyk, Boyce, Vereecken, Mulvihill, Roberts, Currie & Pickett 2005, 123 

- 132.)  

Queensin yliopiston tutkimuksen mukaan yleisintä nuorten ylipaino oli Pohjois-

Amerikan ja Lounais-Euroopan maissa sekä Isossa Britanniassa. Nuorten yli-

paino on lähtenyt kasvuun 1980-luvulla ja sen on havaittu jatkavan edelleen 

kasvuaan. Suurimmassa osassa maista todettiin liikunnan olevan vähäisem-

pää ja television katsomisen yleisempää ylipainoisilla nuorilla verrattuna nor-

maalipainoisiin nuoriin. Myös makean syönnillä todettiin olevan vastaavanlai-

nen yhteys ylipainoon. Sen sijaan hedelmien ja vihannesten syönnillä tai vir-

voitusjuomien käytöllä ei todettu olevan yhteyttä ylipainoon. Myöskään tieto-

koneella vietetyllä ajalla ei havaittu olevan yhteyttä nuorten ylipainoon. (Jan-

sen ym. 2005, 123 - 132.) 

Yläasteikäisenä aamupalan syöminen epäsäännöllistyi. Etenkin 15 vuotiaat 

pojat jättävät useimmiten syömättä aamuisin. Perheen sosiaalinen asema vai-

kuttaa tähänkin. Korkeasti koulutetuissa perheissä todennäköisemmin syö-

dään aamupala. Samaa on havaittavissa myös hedelmien ja kasvisten syön-

nissä: perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa ravitsemuksen monipuolisuu-

teen. (Jyväskylän yliopisto 2012.) 

Perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa nuorten vapaa-ajan harrastamiseen 

noin puolessa tutkimusmaista ja Suomessa yhteys oli todella selkeä. Tutki-

mukseen osallistuneista maista yhdessäkään ei saavutettu yhden tunnin mit-

taista minimisuositusta liikunnan suhteen yhdessäkään ikäryhmässä. (Jyväs-

kylän yliopisto 2012.) 

Nuorten ylipaino on kansainvälinen ongelma. Päivittäisen liikunnan lisääminen 

ja television katsomisen vähentäminen pitäisi olla keskiössä nuorten ylipainon 

vähentämisessä kaikkialla kehittyneissä maissa. (Jansen ym. 2005, 123 - 

132.) 
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Nuorten ylipaino Suomessa on lähellä kansainvälisiä keskiarvoja WHO:n kou-

lulaistutkimuksen mukaan (Jyväskylän yliopisto 2012). 

 

8 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kouvolan ammattioppilaitoksen en-

simmäisen vuosikurssin oppilaiden kokemuksia saamastaan terveysneuvon-

nasta ja millaisin keinoin he haluaisivat neuvontaa saada. Tutkimusongelmat 

ovat: 

1. Miten kyselyyn vastanneet nuoret ovat kokeneet saamansa terveysneuvonnan. 

  

2. Millaista kyselyyn vastanneet nuoret toivoisivat terveysneuvonnan olevan. 

 

3. Haluaisivatko nuoret koulun tarjoavan enemmän mahdollisuuksia liikuntaan. 

 
 
 

9 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Kyselytutkimuksessa tutkija esittää kysymykset kyselylomakkeen välityksellä 

vastaajalle. Lomake toimii mittausvälineenä, joka soveltuu aina yhteiskunta- ja 

käyttäytymistieteellisistä tutkimuksista mielipidekyselyihin, katukyselyihin, so-

veltuvuustesteihin ja palautemittauksiin. (Vehkalahti & Tammi 2008, 20.)  

Kysely on sopiva sekoitus mielipide- ja palautekyselyä, joten tämä koettiin 

olevan hyvä tutkimusmenetelmä. Kyselytutkimuksen etuna on, että sen avulla 

voidaan kerätä laaja aineisto tehokkaasti. Sen aikataulu on helppo määrittää 

ja aikaa säästyy, kun voi yhtä aikaa kysyä samat kysymykset monelta ihmisel-

tä. Jos lomake on hyvin laadittu, on vastausten analysoiminen myös helppoa. 

Toisaalta tässä piilee myös kyselylomakkeen haasteet, jos tuloksissa on pal-

jon tulkinnan varaa. Muita haasteita ovat vastaamatta jättäminen tai epärehel-

liset vastaukset tai väärinymmärretyt kysymykset. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 195.) 

Kyselytutkimuksella on myös useita heikkouksia. Tavallisin heikkous on kyse-

lyn pinnallisuus. Haittoina saattavat olla myös vastaajan huono perehtyneisyys 



23 
 

aihealueeseen tai vastaajan heikko motivaatio vastata kyselyyn. (Hirsjärvi ym. 

2009, 195.)  

Tutkimus on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Vaikka kysymykset esi-

tetään sanallisesti, niin vastaukset ilmaistaan numeerisesti. Kyselylomakkees-

sa on monivalintakysymyksiä ja muutama avoin kysymys. Avointen kysymys-

ten vastauksilla haetaan täydentäviä tietoja esitettyihin kysymyksiin. Usein sa-

notaan, että määrällisellä tutkimusotteella haetaan yleisiä käsityksiä ja laadul-

lisella menetelmällä pureudutaan yksityiskohtiin. (Vehkalahti & Tammi 2008, 

13.)  

Kyselylomakkeen monivalintakysymykset tuottavat selvempiä vastauksia ja 

tekevät vastaamisesta helpompaa auttamalla vastaajaa tunnistamaan asian 

muistamisen sijaan. Avoimet kysymykset taas sallivat vastaajan ilmaista itse-

ään omin sanoin sekä auttavat tutkijaa monivalintakyselyssä tulleiden poik-

keavien vastausten tulkinnassa. (Hirsjärvi ym. 2009, 201.)  

 

9.1 kohderyhmä ja aineistonhankinta 

Päädyttiin tekemään kysely ammattiopiston ensimmäisen vuosikurssin oppi-

laille. Päädyttiin tähän ryhmään koska, valtakunnallisen kouluterveyskyselyn 

tulosten perusteella juuri ammattiopiston oppilailla oli eniten ongelmia painon-

hallinnassa. Otantaa pohdittiin yhdessä terveydenhoitajien osastohoitajan 

kanssa ja päädyttiin ensimmäiseen vuosikurssiin siksi, että heille tehdään ter-

veystarkastus, ja näin ollen saisimme tietoa siitä, onko ylipainoon puututtu ja 

millaisin keinoin. Samalla selvitettiin, kuinka oppilaat kokivat nämä keinot. 

 

9.2 Kyselylomakkeen laadinta 

Kyselylomakkeesta laadittiin (liite 1) mahdollisimman selkeä ja helposti täytet-

tävä, jossa huomioitiin kohderyhmän ikä ja kehitysvaihe. Kyselylomake koos-

tui strukturoiduista monivalintakysymyksistä eli väittämistä sekä avoimista ky-

symyksistä. Kysymysten avulla nuorille jätettiin mahdollisuus tuoda esiin omia 

toiveita avointen kysymysten avulla. Pohjana kysymysten laadinnassa olivat 

tutkimusongelmat ja teoriaosuus.  
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Kyselylomaketta testattiin ensin muutamalla nuorella ja tämän perusteella ky-

selyyn tehtiin joitakin selkeyttäviä muutoksia. Eri versiot lähetettiin aina ter-

veydenhoitajien osastonhoitajan hyväksyttäviksi. Vielä viimeiset mielipiteet 

ennen kyselyiden eteenpäin laittamista otettiin suunnitteluseminaarissa opis-

kelijakollegoilta, opponenteilta ja ohjaavalta opettajalta. Näiden arviointikier-

rosten päätteeksi muutettiin vielä muutamia sanamuotoja ja lomakkeen ulko-

näköä. Kyselylomakkeeseen lisättiin myös saatekirje opiskelijoille (liite 2). Tär-

keimpinä kohtina kuitenkin säilyi selkeys, asiallisuus ja yksinkertaisuus. 

Aineiston keruu aloitettiin hakemalla tutkimuslupa Kouvolan kaupungilta. Lu-

van myönsi Kouvolan Seudun Ammattiopiston rehtori keväällä 2015. Kyselyt 

päätettiin jakaa keväällä 2016, jolloin oppilaat ovat käyneet terveystarkastuk-

sessa ja osaavat kertoa paremmin, millaista ohjausta ovat saaneet ja miten 

ovat sen kokeneet. Osa lomakkeista jouduttiin kuitenkin toimittamaan jo ennen 

joulua ja loput vuoden vaihteen jälkeen, koska opiskelijat suorittivat käytännön 

harjoittelujaksoja eri ajankohtina. Näin saataisiin enemmän vastaajia kyselyyn. 

Lomakkeisiin on siis vastattu eri ajankohtina joulu- ja tammikuun aikana. Ter-

veystarkastukset oli kuitenkin ehditty pitää, koska myös terveydenhoitajat jou-

tuvat suunnittelemaan ja organisoimaan työnsä opiskelijoiden työjärjestyksen 

mukaan. Näin ollen kevään harjoittelussa viettävät oppilaat on tarkastettu en-

nen harjoitteluaan. Lomakkeet toimitettiin kouluille itse. Toisella koululla ne 

annettiin opintosihteerille suullisen ohjeistuksen kera, ja hän toimitti ne edel-

leen opettajille. Toisella koululla lomakkeet vastaanotti opettaja, jolle myös 

annettiin suullinen ohjeistus. 

Lähtökohtana lomakkeen laatimisessa oli, että sen on oltava helppolukuinen 

ja selkeä. Oppilaan tulee osata vastata esitettyihin kysymyksiin ilman mahdol-

lisuutta lisäkysymyksiin. Emme siis itse olleet paikalla lomakkeita täytettäessä 

vaan oppilaat saivat teoriatuntien alussa omalta opettajaltaan täytettäviksi.  

Lomakkeita vietiin yhteensä 200 kappaletta täytettäväksi, joista 92 palautui 

tyhjänä  Näistä 54 oli sellaisia, jotka eivät olleet oppilaalla käyneet, eli opiskeli-

ja oli ollut poissa sinä päivänä. Vastattuja lomakkeita saatiin takaisin 116 ja 

sellaisia joihin opiskelija ei ollut halunnut vastata oli 38. Koska vastauksia tuli 

kuitenkin yli sata, päätettiin käyttää SPSS - ohjelmaa tulosten analysoinnin 

helpottamiseksi.  
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Kysymyksillä yksi, kaksi ja kolme selvitettiin vastaajien perustietoja kuten su-

kupuolen, asuin muodon sekä painoindeksin. Painoindeksin laskua varten tar-

vittiin tiedon pituudesta ja painosta, vastaajien ei tarvinnut sitä laskea.  

Kysymyksellä 4 selvitettiin, keneltä nuoret ovat saaneet neuvontaa ja kysy-

myksellä 5, millaisena nuoret kokivat saaneensa neuvonnan.  Ylipainoon koh-

distunutta neuvontaa ja siitä saatuja kokemuksia selvitettiin kysymyksillä 6 ja 7 

sekä niihin liittyvillä avoimilla kysymyksillä. 

Nuorten omia toiveita siitä miten he neuvontaa haluaisivat saada ja mistä ai-

heista, selvitettiin kysymyksillä 8 ja 9. 

Nuorten tyytyväisyyttä liikunnan määrään koululla selvitettiin kysymyksellä 10. 

Kysymyksillä 11 ja 12 selvitettiin vielä nuorten halukkuutta osallistua vapaa-

ajallaan koululla järjestettävään toimintaan. 

Tärkeänä pidettiin selvittää millaisen tunteen neuvonta oli vastaajille jättänyt. 

Onko se ollut hyödyllistä ja millaisen tunteen neuvonta on oppilaalle jättänyt. 

Se, millä tavalla ohjeistus annetaan, on merkittävä osuus siinä, noudattaako 

oppilas saamiaan ohjeita. Terveyskäyttäytymiseen on vaikea vaikuttaa, jos 

neuvonnasta on jäänyt negatiivinen mielleyhtymä. Silloin muutoksen aikaan-

saaminen on vaikeampaa. (Torkkola & Tammi 2002, 24.) 

 

10 AINEISTON ANALYSOINTI JA TULOKSET 

Aineiston määrälliset kysymykset analysoitiin käyttämällä SPSS - ohjelmaa ja 

laadulliset kysymykset sisällön analyysilla. 

 

10.1 Taustatietoja vastanneista 

Vastaajien sukupuolijakauma oli melkein puolet miehiä ja hieman yli puolet 

naisia. Tämä näkyy kuvassa 1. Suurin osa vastaajista, 89,1 % (Kuva 2.) asui 

perheen kanssa.  
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Kuva 1. Vastaajien sukupuolijakauma.  

 

 

Kuva 2. Vastaajien asumismuoto. 

Pituuden ja painon avulla laskettiin vastanneiden painoindeksi (Kuva 3.). 

Normaalipainon alapuolelle painoindeksi luokkaan BMI 17 - 18,4 jäi 12,6 % 

tähän kysymykseen vastanneista. Normaalipainoisia eli BMI 18,5 - 25,9 oli 



27 
 

65,0 % vastanneista. Lievästi ylipainoisia BMI 25 - 29,9 oli 17,5 % vastanneis-

ta. Lihavia eli niitä, joiden BMI 30 - 34,9 oli 2,9 % ja vaikeasti lihavia, (BMI 35 - 

39,9) oli 1,9 % vastanneista. Sairaalloisen lihavia (BMI yli 40) ei ollut vastaa-

jien joukossa yhtään. Suurin osa vastanneista oli siis normaalipainoisia. Vas-

tanneista 9 jätti painon ilmoittamatta, näistä yhdeksästä kaksi ilmoitti saa-

neensa terveydenhoitajalta ohjausta painonhallintaan. Molemmat olivat myös 

kokeneet saamansa ohjauksen hyödylliseksi. Kolme vastaajista oli ilmoittanut 

painonsa ja pituutensa niin epätarkasti ettei niistä pystynyt laskemaan pai-

noindeksiä. Näistä kolmesta yksi ilmoitti saaneensa terveydenhoitajalta oh-

jausta painonhallintaan ja olleensa myös tyytyväinen ohjaukseen. 

 

 

Kuva 3. Painoindeksi jakauma.  

Miesten ja naisten vastausten eroavaisuuksia ei analysoitu, koska haluttiin 

säilyttää vastaajia hoitaneiden terveydenhoitajien anonymiteetti. Koska alat 

ovat vahvasti jakautuneet mies- ja naisvaltaisiin, johtaisi näiden tulosten ana-

lysointi kyseisen oppilaitoksen terveydenhoitajaan. 

 

10.2 Nuorten kokemuksia saamastaan terveysneuvonnasta 

Kysymykseen keneltä vastaajat olivat saaneet terveysneuvontaa, suurin osa 

vastasi terveydenhoitajalta. Seuraavaksi eniten neuvontaa oli saatu vanhem-
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milta. Opettajilta ja kavereilta neuvontaa oli saatu lähes yhtä paljon. Netistä 

tietoa oli hakenut 9,8 %. Tähän oli myös mahdollista eritellä mistä, kysymyk-

seen oli vastattu (N11) “eri sivuilta” ,  “googlesta”, “erilaiset sivustot” ja “ma-

sennustesti” . Muu vaihtoehdon oli valinnut 3,6 % (n=4) ja sitä avannut kaksi 

vastaten: “isoveli” ja “valmentajat, ravitsemusterapeutti”. Kysymyksessä sai 

valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. 

 

Taulukko 1. Terveysneuvonnan antajat nuorten mielestä 

 

Neuvonta oli suurimmaksi osaksi koettu asialliseksi. Kolmasosa oli kokenut 

neuvonnan kannustavaksi. Innostavaksi oli jo huomattavasti harvempi valinnut 

vaihtoehdoksi. Ahdistavaksi ja syyllistäväksi saamaansa neuvontaa ei kokenut 

monikaan. Muuta vaihtoehdon oli valinnut vain pari vastaajista. Vastauksista 

sai valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Muuta-

vastausvaihtoehtoon oli mahdollisuus vastata mitä ja siihen oli kaksi vastaajaa 

vastannut “hyödyllistä” ja yksi “mielenkiintoista ja avointa”. 

 

Taulukko 2. Nuorten kokemukset neuvonnasta 
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Oletko käynyt lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla ylipainon takia vii-

meisen parin vuoden aikana, vastattiin suurimmaksi osaksi ei. Vain kolme 

vastaajista vastasi käyneensä vastaanotolla. 

 

 

Kuva 3.  Lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla ylipainon takia käyneet 

Ohjausta painonhallintaan terveydenhoitajalta oli saanut selkeä vähemmistö 

vastaajista.   

 

 

Kuva 4. Ohjausta painonhallintaan saaneet 

Painonhallintaan ohjausta saaneista yli puolet koki ohjauksen olleen hyödyllis-

tä. 
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Kuva 5. Tyytyväisyys saatuun ohjaukseen 

Painonhallintaan ohjausta saaneet saivat eritellä, millaista ohjausta olivat saa-

neet. Tähän kysymykseen vastanneista kaikki kertoivat saaneensa suullista 

ohjausta. Lisäksi oli saatu kirjallista ohjausta. Muutama kertoi saaneensa in-

ternet-osoitteita ja vain pari kontrollikäyntejä. Muuta-vastausvaihtoehtoa ei ol-

lut valinnut kukaan. 

 

Taulukko 3. Ohjaus muotoja 

 

 

Kysymykseen: ”Mihin olit tyytyväinen?” oli vastattu: “Siihen, että vanhempani 

kannustavat liikkumaan”, “asiallisuuteen”, “oon iloinen että mulle kerrotaan 

asiallisesti ja että vanhemmat kannustaa hyvii elämäntapoihin”, “liikunnallisiin 

vinkkehin”, “omaan painoon”, “että se ohjaus auttoi”, “kun sain ohjeita” ja “hy-

vä”. 
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Kysymykseen: ”Mihin et ollut tyytyväinen? vastattiin “en toteuttanut niitä” (vas-

tasi edelliseen “kun sain ohjeita”), “itteeni”, “en mihinkään” ja “en saanut tar-

peeksi kannustusta” 

Suurin osa vastanneista koki saaneensa tarpeeksi neuvontaa ja oli saanut sitä 

terveydenhoitajalta. Nuoret ovat säännöllisesti käyneet terveystarkastuksissa 

koko kouluikänsä terveydenhuoltolain määrittämällä tavalla. Terveydenhuolto-

lain 16 § (2010) velvoittaa kunnat järjestämään kouluterveydenhuollon perus-

opetuksessa ja tutkimuksen perusteella tämä on toteutunut koska suurin osa 

vastaajista oli neuvontaa terveydenhoitajalta saanut. Muilta ihmisiltä saatu tu-

ki, neuvot tai apu voivat kannustaa huolehtimaan terveydestä esimerkiksi 

syömään terveellisemmin, liikkumaan riittävästi tai noudattamaan hoito-

ohjeita. Sosiaalinen tuki vaikuttaa käyttäytymisen ohella myös tunteisiin ja 

mielialaan. Tutkimustieto ja arkikokemus osoittavat, että sosiaaliset verkostot 

vaikuttavat pääosin myönteisesti terveyteen. Sosiaalisten suhteiden ja niistä 

saatavan tuen on tiedetty olevan yhteydessä fyysiseen ja psyykkiseen tervey-

teen. Tutkimukset ovat viitanneet myös siihen että, erityisesti verkostoihin si-

sältyvä luottamus, vuorovaikutus ja sosiaalinen osallistuminen parantavat ter-

veyttä. (Martelin, Hyyppä, Joutsenniemi & Nieminen 2007, 134, 135.) Yli puo-

let kertoikin saaneensa neuvontaa myös vanhemmiltaan. Kaikki olivat saaneet 

neuvonnan suullisena ja neuvonta myös haluttiin saada enimmäkseen henki-

lökohtaisesti.  

Vain pieni osa, noin 23 % vastaajista, oli saanut painonhallintaan kohdistuvaa 

neuvontaa ja näistä yli puolet koki ohjauksen olleen hyödyllistä. Mihin ei oltu 

tyytyväisiä, oli se, ettei muutoksia oltu toteutettu tai ettei vastaaja ollut mieles-

tään saanut tarpeeksi tukea muutokseen. Painonhallinnassa on kyse pysyvis-

tä muutoksista elämäntavoissa, ja jo totuttuja tapoja on vaikea muuttaa. Ala-

huhdan ym. (2009, 265) mukaan elintapamuutoksen kannalta sisäinen moti-

vaatio on tärkeää, koska sisäinen motivaatio on pitkäkestoinen, tehokas ja voi 

johtaa pysyvään muutokseen. Positiivinen palaute ja kannustava ympäristö 

auttavat ylläpitämään sisäistä motivaatiota. Sisäiseen motivaatioon liittyy pä-

tevyyden, itsemääräämisen ja mielihyvän tunteet. Itsetunto kohoaa, kun pys-

tyy muuttamaan elintapojaan pysyvästi. Sisäistä motivaatiota on vaikea toisen 

antaa. Terveydenhoitajan työvälineeksi jää motivoiva keskustelu jonka avulla 

voi auttaa nuorta löytämään oman sisäisen motivaationsa ja sitä kautta halun 
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pysyvään muutokseen. Muutos on työläs ja pitkäaikainen prosessi, jolloin 

omiin kykyihin luottaminen on tärkeää. 

Tyytyväisiä oltiin kannustukseen ja asiallisuuteen. Valtaosa vastaajista myös 

kertoi kokeneensa saamansa neuvonnan asiallisena, mikä kertoo terveyden-

hoitajan roolista ammatillisena asiantuntijana. Terveydenhoitajalla on tärkeä 

rooli toimia tukiverkoston vastuuhenkilönä ja asiantuntijana (Tervaskanto-

Mäentausta 2015, 280). 

 

10.3 Nuorten toiveita terveysneuvonnasta 

Kysymykseen millaista ohjausta vastaajat haluaisivat saada, vastasi lähes 

puolet ei mitään. Suullista ohjausta tähän kysymykseen vastanneista halusi 

29,9 %, henkilökohtaista 27,1 %, esitteitä 12,1 %, sähköistä materiaalia 9,3 %, 

luentoja 5,6 %, tapahtumia 3,7 %. Yksi vastaajista oli kirjoittanut muu kohtaan 

“yhteisiä reissuja esim. kuntosalille”. 

 

Taulukko 4. Nuorten omat toiveet neuvonnasta 

 

Ne, jotka valitsivat haluavansa sähköistä neuvontaa, saivat vielä eritellä tar-

kemmin, millaista tai mitä kautta neuvontaa haluaisivat. Erilaisia testejä, omien 

ruokatottumusten ja liikunta tietouden kartoituksia halusi kuusi vastaajista, 

neuvontaa Wilman tai sähköpostin välityksellä viisi, kirjallista materiaalia ja 

laskureita (esim. painoindeksi/kalori) neljä. Internetpalveluita halusi 2. 
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Taulukko 5. Sähköisen neuvonnan antotavat 

 

Mistä asioista vastaajat halusivat saada terveysneuvontaa? - kysymykseen tu-

li myös eniten ei mistään -vastauksia. Ravintoasioista neuvontaa haluttiin seu-

raavaksi eniten, liikunnasta lähes yhtä paljon. Painonhallinnasta oltiin kiinnos-

tuneita selvästi vähemmän.  Muihin asioihin oli selvennetty “sairaudet mm. 

Masennus”, “päihteet, koska kiinnostavaa” ja “ehkäisy ja päihteet”. 

 

Taulukko 6. Terveysneuvonnan toiveet 

 

Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, etteivät he halua mitään terveysneu-

vontaa, tämä kertoo ehkä nuorten motivaatiosta vastata kyselyyn tai sitten he 

kokevat jo saaneensa tarpeeksi tietoa.  Ravinnosta kuitenkin haluttiin tietoa 

lähes yhtä paljon kuin ei mistään. Ravitsemuksesta puhuminen kuuluu ter-

veystarkastuksiin lapsuudesta nuoruuteen. THL:n menetelmäkäsikirjan mu-

kaan lasten ja nuorten terveystarkastusten yhteydessä korostetaan hyvän ra-

vitsemuksen periaatteita eli kasvisten, täysjyväviljan, hedelmien ja marjojen 

monipuolista ja päivittäistä käyttöä, vähäistä suolan ja sokerin käyttöä sekä 

pehmeän rasvan suosimista osana ruokavaliota. (Mäki ym. 2011, 147.) Ylipai-

non ehkäisyn ohella tärkeää on myös ehkäistä lasten ja nuorten syömishäiriöi-



34 
 

tä. On tärkeää keskustella elintavoista, ruoka- ja liikuntatottumuksista, sen si-

jaan, että ohjaus olisi painolähtöistä. Nuoret ovat siis saaneet ravintoneuvon-

taa terveydenhoitajalla käyntien yhteydessä, mutta silti kokevat tarvitsevansa 

asiasta lisätietoa. Yksilö- tai ryhmämuotoisen elämäntapaohjauksen vaikutta-

vuuden välillä ei ole pystytty osoittamaan tehdyissä tutkimuksissa eroa. (Turku 

2007, 87.) Ainakin tähän kyselyyn vastanneet nuoret kokivat mieluisampana 

yksilöllisen ohjauksen. Tähän varmasti vaikuttavat vastaajien ikä ja kehitys-

vaihe. Nuoren minäkuva ei ole vielä välttämättä täysin kehittynyt, ja hän on 

herkkä muiden mielipiteille, tällöin tuntuu turvallisemmalta keskustella omaan 

terveyteen ja omaan kehoon liittyvistä asioista kahden kesken.  

 

10.4 Nuorten ajatuksia koululiikunnasta 

Kysymykseen tarjoaako ammattiopisto mielestäsi tarpeeksi liikunta mahdolli-

suuksia, vastasi yli puolet vastasiva kyllä. Tähän kysymykseen oli mahdollista 

kertoa, millaista liikuntaa haluaisi, jos koki, ettei sitä ole tarpeeksi. 19 vastaa-

jaa oli tähän kysymykseen eri sanamuodoin ilmaissut haluavansa lisää liikun-

tatunteja. Lisäksi oli toivottu erilaisia liikuntalajeja “koripalloa” ,“koripallo, len-

topallo, sähly”, “vapaata ja jotain ohjattuja jumppia”, ”vapaamuotoista ja miele-

kästä”, “koulunjälkeen liikuntakerhoja/kerho” ja “lihaskuntoa & sellasta mis ei 

mitata aikoi”. Kysymykseen oli vastattu myös “yhteisiä matkoja liikunta kohtei-

siin tms etuja jos vapaa-ajalla menee” . Yksi vastaajista oli myös perustellut ei-

vastaustaan: “eikä tarvitse, liikun itse”. 

 

Kuva 6. Ammattiopiston tarjoama liikunta nuorten kokeman mukaan 
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Enemmistö vastaajista ei osallistuisi koululla järjestettävään liikuntaan vapaa-

ajalla. Millaista liikuntaa? -kysymykseen oli vastattu: “lihaskunto, tanssi, zum-

ba yms”, “en edes tiedä mitä on”, “jalkapallo, kuntosali”, “esim. Eri lajeja kokei-

levaan ryhmään”, “millaseen vain”, “kaikkeen”, “ohjattuun liikkumiseen”, “ei 

koulu järjestä sellaista” ja “en edes tiedä mitä on”. 

 

Kuva 7. Koululla vapaa-aikana järjestettävään liikuntaan osallistumisen haluk-

kuus 

Koululla järjestettävään painonhallintaryhmään osallistuisi vain muutama vas-

taajista. Millaiseen ryhmään? -kysymykseen oli vastattu: “liikuntaa yhdessä”, 

“joku kuntopiiri pienen porukan kanssa tms personal trainer tyylistä” ja “vaikka 

yhteisiä lenkkejä tms”. 

 

Kuva 8. Koululla vapaa-aikana järjestettävään painonhallinta ryhmään osallis-

tumisen halukkuus 

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että ammattiopisto tarjoaa jo tarpeeksi 

liikuntaa. Lähes kaikki, jotka olivat sitä mieltä, ettei liikuntaa ole tarpeeksi, toi-
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voivat lisää liikuntatunteja. Jotkut olivat eritelleet, mitä lajeja haluaisivat. Suu-

rin osa vastaajista eivät olleet halukkaita tulemaan vapaa-aikanaan koululle 

liikkumaan. Ukk:n liikuntasuositus nuorille on 1 - 2 tuntia liikuntaa vuorokau-

dessa. Ammatillisessa oppilaitoksessa pakollisia liikuntakursseja järjestetään 

vain yksi ja tarjotaan mahdollisuutta ottaa valinnaisia liikuntakursseja. Kouvo-

lan ammatillisessa oppilaitoksessa liikunta on sisällytetty terveystiedon ja työ-

kyvynylläpitämisen kanssa. Tätä ainetta järjestetään 2 osp:tä ensimmäisen tai 

toisen opintovuoden aikana. Valinnaisena järjestetään työkyvynylläpitämisen 

opintoja 3 osp:n verran. Tähän opintokokonaisuuteen sisältyy myös liikuntaa 

ja terveystietoa. https://www.ksao.fi/tutkintojenperusteet/ Terveyden kannalta 

riittävän liikuntamäärän kerääminen jää nuoren itsensä vastuulle. Liikunnan 

tarve on 13 - 18-vuotiaana samaa luokkaa kuin lapsuusiässä. (Nuori Suomi ry 

2008.) 

 

11 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla tut-

kimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko tut-

kimuksessa mitattu juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Reliaabelius taas tar-

koittaa tutkimustulosten toistettavuutta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 231.)   

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimalla kysymyk-

sen, vastauksen ja tulkinnan yhteensopivuutta. Tämä merkitsee validiutta, 

vaikka kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabeliuksen ja validiuksen käsitettä 

ei käytetäkään kovinkaan paljon. (Hirsjärvi ym. 2009, 232.)  

Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää oppilaiden kokemuksia saa-

mastaan terveysneuvonnasta. Kyselylomakkeen eli mittarin kysymykset olivat 

tehty tutkimusongelmien ja teorian pohjalta, ja saimme vastauksia niihin ky-

symyksiin, joihin halusimmekin, joten validius eli pätevyys toteutui hyvin. 

Kyselylomake näytettiin ennen oppilaille toimittamista, koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollon osastonhoitajalle joka välitti lomaketta eteenpäin esikatselta-

vaksi terveydenhoitajille. Lisäksi kyselylomake täytätettiin ensin neljällä nuo-

rella.  Heiltä kysyttiin mahdollisia toiveita ja ehdotuksia kyselylomakkeen sisäl-

töön liittyen. Muutosehdotukset huomioitiin kyselylomakkeen laadinnassa.  

https://www.ksao.fi/tutkintojenperusteet/
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Oppilaan täyttäessä kyselylomaketta ei voida kuitenkaan tietää onko hän vas-

tannut kaikkiin kysymyksiin rehellisesti ja huolellisesti. Oppilaat ovat myös voi-

neet ymmärtää kysymykset tai vastausvaihtoehdot väärin (Hirsjärvi ym. 2009, 

195.). Tutkimuksen luotettavuutta olisi voitu parantaa valvomalla itse vastaus 

tilannetta. 

Eettisyyttä ja luotettavuutta lisäsi tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoi-

suus. Saatekirjeessä ja kyselylomakkeessa annettiin ohjeet kyselylomakkeen 

täyttämiseen. Saatekirjeessä tuli ilmi myös tutkimuksen tarkoitus sekä se, että 

vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajien eikä heitä hoitaneiden 

terveydenhoitajien henkilöllisyys ei tullut ilmi missään vaiheessa.  

Itsemääräämisoikeuden tukemista on, että annetaan ihmisten itse päättää ha-

luaako osallistua tutkimukseen vai ei (Hirsjärvi ym. 2009, 25). Kyselylomakkei-

ta palautui myös tyhjänä. Tämä tukee sitä, että oppilaat olivat saaneet valita, 

täyttävätkö kyselylomakkeen vai eivät. Nimettömänä vastaaminen tukee vas-

taajien anonymiteettiä. Kyselylomakkeet hävitettiin asian mukaisesti opinnäy-

tetyön valmistuttua. 

Eettisyys tutkimuksessa voidaan jakaa tieteen sisäiseen ja ulkopuoliseen eet-

tisyyteen. Sisäinen eettisyys on tutkimuksen luotettavuutta ja todellisuutta. Pe-

rusajatuksena se, että tutkimusaineistoa ei saa vääristellä eikä keksiä. Tähän 

kuuluu myös tiedeyhteisön sisäisiä säännöksiä, esimerkiksi tulosten raportoin-

titapa. Ulkopuolinen eettisyys on sitä, miten tutkimuksen ulkopuoliset asiat 

vaikuttavat tutkimustavan ja -alueen valintaan. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen, Sanoma pro, 2010,172 - 173,176 - 177.) 

Tämän tutkimuksen tekijöille eettisyys oli heti työn alusta asti tärkeää. Ano-

nymiteetti koski niin vastaajia kuin myös terveydenhoitajia. Koska halusimme 

selvittää nuorten mielipiteitä heidän jo saamastaan terveysneuvonnasta, oli 

meille tärkeää säilyttää myös terveydenhoitajien anonymiteetti. Tämä järjestet-

tiin viemällä kyselyt kahden eri terveydenhoitajan opiskelijoille ja jättämällä 

lomakkeesta pois kohta, josta selviäisi vastaajan opiskelupaikka.  

 

12 POHDINTAA 

Kyselyn tulosten perusteella valtaosa nuorista ei koe tarpeelliseksi saada lisää 

tietoa terveyteen liittyen eivätkä he halua muutenkaan muutosta esimerkiksi 
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koululiikuntaan. Valtaosa vastaajista (90,2 %) kertoi saaneensa terveysneu-

vontaa terveydenhoitajalta. Terveysneuvonta kuuluu oleellisena osana tervey-

denhoitajan työhön, ja sitä on jokaisen käynnin yhteydessä. Kaikki eivät vält-

tämättä ole tiedostaneet saaneensa neuvontaa, vaikka ovatkin. Nuoret ovat 

kokeneet jo saadun tiedon olevan riittävää ja asiallista sekä ovat tyytyväisiä 

tämän hetkiseen koululiikunnan määrään. Joitakin poikkeuksia mahtuu toki 

joukkoon, joissa halutaan kirjallista materiaalia tai jotakin muuta kautta tapah-

tuvaa neuvontaa. Liikuntaa muutama haluaisi saada lisää kouluajan puitteis-

sa, mutta ei omalla vapaa-ajallaan. Liikuntaan kaivataan erilaisia lajeja ja tu-

tustumista erilaisiin liikunta mahdollisuuksiin. Kyselystä ei kuitenkaan selviä, 

miten paljon oppilaat liikkuvat kouluajan ulkopuolella omaehtoisesti. 

Rusko-Paldanius on tehnyt samankaltaisia huomioita pro gradu - tutkielmas-

saan nuorten terveyteen liittyen. Nuorten omat kokemukset terveydestä, kave-

reiden kanssa vertailu ja perheen sosiaalinen asema vaikuttavat nuorten ter-

veysajatteluun. Myös oman kyselymme vastauksista tulee miettineeksi, kuinka 

paljon vastauksiin ovat vaikuttaneet kavereiden mielipiteet. 

Nuorten ravitsemustottumuksiin vaikuttavat paljon vanhempien valinnat. Per-

heen sosiaalisella asemalla on myös suuri merkitys. Näitä asioita ja huomioita 

on pohdittu myös Kouluterveyskyselyssä ja vastausten analysoinnissa. Nämä 

asiat vaikuttavat moniin valintoihin, kuten millaisia ruokia perheessä syödään, 

laitetaanko itse vai syödäänkö eineksiä. Perheen yhteisillä ruokailuhetkillä on 

suuri vaikutus nuorten ruokailutottumuksiin. Perheen varallisuus asettaa myös 

ehdot sille, mitä kaupasta ostetaan vaikka perheellä olisikin tietoa esimerkiksi 

uusimmista ravitsemussuosituksista. Tarkoituksemme oli myös vertailla per-

heen kanssa ja yksin asuvien vastausten eroavaisuuksia. Se ei kuitenkaan 

onnistunut, koska vastaajista suuri enemmistö asui perheensä kanssa. Vertai-

lu olisi ollut järkevää. Yksin asuvia oli vain (n=12) 10,9 % vastaajista.  Nuorten 

ovat elämänvaiheessa, jossa siirrytään omaan talouteen ja otetaan itse vastuu 

omasta ruokavaliosta, olisikin tärkeää että tietoa olisi tarjolla. 

Samaiset tekijät vaikuttavat liikkumiseen sekä harrastamiseen. WHO:n tutki-

muksen mukaan nuorten aktiivinen harrastaminen vähenee jyrkästi nuorten 

täytettyä 15 vuotta. Harrastukset ovat usein kalliita ja nuoret usein haluavat 

kokeilla useita lajeja, jolloin jäsenmaksuja tai välinemaksuja kertyy nopeasti 

paljon. Perheiden taloudellinen tilanne on suuressa roolissa nuorten harras-
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tusten valinnassa ja mahdollistamisessa. Kuitenkin vanhempien oma aktiivi-

suus kannustaa usein muita perheenjäseniä liikkumaan ja antaa mallia liikku-

miseen. Murrosiän tuomat haasteet liikuntaan ovat, että innostuksen lopahtaa 

esimerkiksi kilpaurheiluun tai koetaan ettei ryhmähenki ole riittävän hyvää ja 

palkitsevaa harrastuksen jatkamiseen.  

Nuorten päivittäisiin valintoihin vaikuttavat paljon kaverit ja heidän mielipiteen-

sä. Nuoret eivät halua useinkaan erottua massasta vaan tekevät valintoja ka-

vereiden tahdon mukaisesti. Liikuntaharrastuksia saatetaan valita kavereiden 

mielipiteiden mukaan ja kavereiden kanssa saatetaan käydä usein pikaruoka-

paikassa syömässä. Vaikka kyselyssä kysyttiin nuorten omia mielipiteitä, ko-

kemuksia ja ajatuksia, niin on mahdotonta tietää, kuinka paljon vastauksiin 

vaikutti ryhmän yleinen mielipide asioihin. Myös nuorten oma arvostaminen lii-

kuntaa tai kunnollista ravitsemusta kohtaan voi olla heidän mielestään yhden-

tekevää. Nuoret eivät osaa ajatella tulevaa vaan kokevat olevansa kuolemat-

tomia ja haavoittumattomia.  

Kuntien resurssit vaihtelevat myös suuresti samoin kuin koulujen, joten oppi-

tuntien lisääminen ei ole itsestään selvää. Nuorten kannustaminen omaehtoi-

seen liikuntaan olisi ensisijaista ja tärkeää. Kuitenkin nuorten tietämättömyys 

oman asuinalueen liikuntamahdollisuuksista ja paikoista vaihtelee suuresti. 

Peruskoulussa liikuntatunnit ovat säännöllisesti viikoittain ennalta suunniteltuja 

ja ohjattuja. Ammattikoulussa liikuntatunnit ovat yhdistettynä terveystiedon ja 

työkyvyn ylläpitämisen kanssa. Tätä opintokokonaisuutta on kurssimuotoisesti 

joko ensimmäisenä tai toisena opintovuotena. Oppilaiden on mahdollista ottaa 

valinnaisena opintona työkyvyn ylläpitämisen kurssi johon edelleen kuuluu 

terveystieto ja liikunta. Tämä näkyy niin, ettei monellakaan nuorella ole sään-

nöllisesti viikoittain liikuntaa. Tässä haastavassa elämäntilanteessa liikunta 

olisi loistava keino lisätä stressinsietoa. Urheilupsykologian puolella on paljon 

tutkittu myös liikuntaa. Yleisesti on tiedossa, että liikunnalla on fyysistä ja 

psyykkistä hyvinvointia parantava vaikutus. Monipuolinen hyvinvoinnin lisää-

minen voi korostaa psykologisen hyvinvoinnin vaikutuksia pitkällä aikavälillä.  

Terveydenhoitajien resurssit ovat rajallisia. Yksilöllinen ja henkilökohtainen oh-

jeistaminen ravitsemuksesta tai liikunnasta usealle oppilaalle voi olla haaste 

terveydenhoitajille muiden töiden ohella. Yhteistyökumppaneiden tietäminen ja 

ohjaaminen heidän luokseen on avainasemassa yksilöllisiä tarpeita ajatellen. 



40 
 

Myös erilaisten liikunta- ja hyvinvointitapahtumien järjestäminen voisivat tuoda 

nuorille lisää tietoa alueen erilaisista harrastusmahdollisuuksista sekä antaa 

tietoa myös terveellisistä valinnoista ravitsemuksessa. On kuitenkin tärkeää 

huomioida nuoret henkilökohtaisesti terveysneuvontaa annettaessa, koska sil-

loin voidaan antaa jokaiselle nuorelle juuri hänelle sopivaa ohjausta.  

Ohjauksessa hyödynnetään nettiä aika vähän. Myös kiinnostus saada neu-

vontaa tai ohjausta netin välityksellä tai ylipäätään sähköisessä muodossa oli 

yllättävän vähäistä. Olisiko neuvonta netin kautta suositumpaa jos siitä olisi 

enemmän kokemusta.   

Se, että lähes puolet vastaajista vastasi kysymykseen:” Millaista ohjausta ha-

luaisit saada?, ei mitään, kuvastaa hyvin vastaajien ikää ja asennetta. Kuiten-

kin suurin osa niistä, jotka vastasivat muuta kuin ”ei mitään”, halusivat neu-

vonnan olevan henkilökohtaista ja suullista. 

Painonhallinta ja elämäntapojen muutos on vaikeaa, ja siihen tarvitaan paljon 

tukea ja henkilökohtaista ohjausta. Asia on monelle arka ja niin henkilökohtai-

nen, että ehkä sen takia ohjaus halutaan myös saada henkilökohtaisesti. Kiin-

nostus koululla järjestettäviä ryhmiä kohtaan oli vähäistä. Tämä voi myös joh-

tua siitä, että vastaajat kokevat koulun käynnin olevan tarpeeksi raskasta jo 

nyt eivätkä halua lisää tunteja. Kysymystä olisi voinut tarkentaa kysymällä 

myös miksi eivät halua lisää tunteja tai liikuntaa.  

Tulevaisuudessa voisi tehdä enemmän yhteistyötä ammattikoulun kanssa ja 

selvittää, millaisia mahdollisuuksia heillä on lisätä esimerkiksi liikunnan tai ter-

veystiedon opetusta. Myös muiden oppilaitosten opiskelijoiden hyödyntämistä 

yhteistyön merkeissä voisi selvittää. Yhteistyötä voisi tehdä esimerkiksi ter-

veydenhoitaja opiskelijoiden kanssa, jotka voisivat järjestää tapahtumia liikun-

taan tai terveyden edistämiseen liittyen tai yhdistää liikunnan ja terveyden 

edistämisen yhteiseksi isoksi tapahtumaksi. Tällaisessa tapahtumassa voisi 

olla paikalla myös mahdollisuuksien mukaan alueen muita toimijoita kaupun-

gin puolelta sekä yksityissektorilta esittelemässä esimerkiksi liikuntamahdolli-

suuksia. Nuorilta voisi kysyä omista liikuntatottumuksista ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä sekä siitä, millaisin keinoin he voisivat lisätä liikuntaa.  

Tulevaisuuden mahdollisuutena voisi olla myös internetpalvelun kehittäminen, 

jonka avulla voitaisiin neuvoa nuoria terveyteen liittyvissä asioissa. Tervey-
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denhoitajan palveluiden sähköistäminen niin, että säästettäisiin aikaa, mutta 

saavutettaisiin yksilöllinen ohjaus. 
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 Terveysneuvontakysely     

     

   (ympyröi oikea/oikeat vaihtoehdot) 

1. Sukupuoli     nainen mies 

 

2. Asutko     yksin perheen kanssa 

 

3. Pituus ______cm ja paino ______kg 

 

4. Keneltä olet saanut terveysneuvontaa    opettaja  

vanhemmat 

kaverit  

terveydenhoitaja   

netti, mistä ___________________ 

_____________________________ 

muu, kuka____________________ 

____________________________ 

 

5. Koitko neuvonnan olevan       

kannustavaa 

innostavaa 

asiallista 

ahdistavaa 

syyllistävää 

muuta mitä_________________ 

___________________________ 

 

6. Oletko käynyt lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla ylipainon takia viimeisen parin vuoden 

aikana 

kyllä  ei 

 

7. Oletko saanut terveydenhoitajalta ohjausta painonhallintaan kyllä ei 

 

-jos vastasit kyllä, niin millaista ohjausta sait suullista 

kirjallista 

nettiosoitteita 

kontrollikäyntejä 

muuta mitä ____________ 

_________________________ 

 -koitko ohjauksen olleen hyödyllistä   kyllä  ei
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 -mihin olit tyytyväinen 

 _____________________________________________ 

    

 _____________________________________________ 

 -mihin et ollut tyytyväinen

 _____________________________________________ 

    

 _____________________________________________ 

     

8. Millaista neuvontaa haluaisit  henkilökohtaista neuvontaa 

esitteitä   

 suullista   

 sähköistä materiaalia 

luentoja 

tapahtumia 

ei mitään 

muu __________________________ 

_________________________________ 

 

- jos valitsit edellisessä kysymyksessä sähköisen neuvonnan, niin haluaisitko 

neuvontaa wilman kautta tai sähköpostilla 

testejä: omien ruokatottumusten ja liikuntatietouden kartoitus 

  vertaisryhmä oman koulun sisältä/nettiyhteisöstä 

  kirjallista materiaalia 

  laskurit painoindeksi/kalori 

  nettipalvelu 

  muu mikä________________________________________ 

 

9. Mistä asioista haluaisit saada terveysneuvontaa      ravinto (ruoka ja juoma) 

liikunta 

painonhallinta 

ei mistään 

muu mikä_________________ 

10. Tarjoaako ammattiopisto mielestäsi tarpeeksi liikunta mahdollisuuksia kyllä  ei 

-jos ei niin millaista liikuntaa haluaisit  ________________________________________________ 

  

11. Osallistuisitko koululla järjestettävään liikuntaan vapaa-aikana  kyllä  ei 

-jos kyllä, niin millaiseen____________________________________________________________
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12. Osallistuisitko koululla järjestettävään painonhallinta ryhmään  kyllä ei 

-jos kyllä, niin millaiseen____________________________________________________________ 

 

 

   

KIITOS VASTAAMISESTA! 
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Hei, 

 

Olemme terveydenhoitajaopiskelijoita ja teemme tämän kyselyn opinnäyte-

työnämme. Pyydämme sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyyn rehellisesti. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään nimettö-

minä ja luottamuksellisesti. Kyselyn tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden 

kokemuksia saadusta terveysneuvonnasta (ruokavalio, painonhallinta, liikun-

ta) sekä toiveista joita olisi terveysohjauksen suhteen. Kyselystä saaduilla tu-

loksilla halutaan kehittää terveydenhoitajien antamaa terveysneuvontaa. Ym-

pyröi kyselystä oikea tai oikeat vaihtoehdot. 

 

Ystävällisin terveisin terveydenhoitajaopiskelijat: 

Karoliina Vainio ja Mari Kurki 


