
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjut Itälahti ja Virpi Karhunen 

 

MIELENTERVEYTTÄ TUKEVAT MENETELMÄT KOULUTERVEYDENHOITAJAN 

TYÖSSÄ 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIELENTERVEYTTÄ TUKEVAT MENETELMÄT KOULUTERVEYDENHOITAJAN 

TYÖSSÄ 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marjut Itälahti ja Virpi Karhunen 
Opinnäytetyö 
Kevät 2021 
Hoitotyön tutkinto-ohjelma 
Oulun ammattikorkeakoulu



  

3 

TIIVISTELMÄ 

Oulun ammattikorkeakoulu 
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Terveydenhoitaja 
 

 
Tekijät: Marjut Itälahti ja Virpi Karhunen  
Opinnäytetyön nimi: Kirjallisuuskatsaus: Mielenterveyttä tukevat menetelmät kouluterveydenhoita-
jan työssä 
Työn ohjaaja: Yliopettaja, TtT Merja Männistö 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2021 
Sivumäärä: 35 
 

 
Lasten mielenterveys on ajankohtainen aihe, joka enenevissä määrin on myös osa terveydenhoi-
tajan työnkuvaa ja ammattitaitoa. Mielenterveydenhäiriöt ovat nykyään Suomessa tavallisimpia 
koululaisten terveysongelmia. Lasten ja nuorten lähetteet erikoissairaanhoitoon mielenterveyteen 
liittyen ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Siksi valitsimme peruskouluikäiset lapset ja 
nuoret. Valitsimme kuvailevan kirjallisuuskatsauksen teon sen vuoksi, että näin pystyimme syven-
tymään hyvin sekä perustietoon lasten mielenterveydestä että saimme uusimmat tiedot ja tutki-
mustulokset aiheesta. Näin voimme uudistaa tulevassa työssämmekin käytäntöjä ja työtapoja mie-
lenterveysasioihin liittyen sekä jakaa tietoa lapsille ja nuorille, perheille ja työyhteisössämme. Opin-
näytetyö tuottaa myös hyvän ja ajankohtaisen tietopaketin lasten ja nuorten mielenterveyden tuke-
misen keinoista kaikille kouluterveydenhoitajille peruskouluissa. 
 Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota uusimpia tutkimustuloksia lasten ja nuorten mielentervey-
den tukemisesta kouluterveydenhoitajan työssä sekä kuvata lasten ja nuorten mielenterveyden tu-
kemisen menetelmiä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisen 
menetelmistä kouluterveydenhoitajan työssä sekä kehittää omaa ammatillista osaamista. 
 Tutkimusmenetelmänä oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineisto koostuu sekä suomalaisista että 
kansainvälisistä tutkimuksista löytyvästä tiedosta. 
   Tutkimukseemme valikoituneista artikkeleista löysimme yhteensä yhdeksän psykososiaalista hy-
vinvointia ja oireilua kartoittavaa menetelmää ja neljä mielenterveyden tukemisen ja ennaltaeh-
käisyn menetelmää, joita kouluterveydenhoitaja voi käyttää työssään lasten mielenterveyden tuke-
miseksi. Katsauksemme tulosten perusteella voidaan todeta, että Suomeen tarvitaan yhtenäinen 
kansallinen malli lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoidon järjestämiseksi. Masennuksen 
tunnistamiseen tulee panostaa systemaattisesti, jotta jokainen hoitoa tarvitseva saisi lapsi tai nuori 
saisi sitä mahdollisimman pian, koska riittävän varhain aloitettu hoito ja tuki parantaa sairauden 
ennustetta ja vähentää inhimillistä kärsimystä. Myös eri toimijoiden välistä tiedonkulkua tulee ke-
hittää oikean ja tehokkaan hoidon turvaamiseksi. Koulutuksen avulla ammattilaisten osaaminen 
vahvistuu. Menetelmäkoulutukset tukevat laadukasta työtä ja ammattitaidon ylläpitoa jatkuvasti 
muuttuvassa työssä. 
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mät, ennaltaehkäisevät menetelmät  
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   We wanted to make our thesis about this issue because mental health of children and adoles-
cents is topic which is increasing part of the work and workmanship of public health nurse. We did 
this thesis for Oulu University of Applied Sciences. 
   Aim in this work was to combine the latest research results and information about supporting 
mental health in the work of public health nurse in primary schools. We wanted also to increase our 
professional competence. 
   Research method was descriptive literature review. Data were collected making information re-
trieval also from the Finnish databases and from the international databases. We have anso 
searched information from the researches, books, articles, publications, reports of this field and 
also from Käypä hoito -recommendations, laws, and from different reliable web sites about the 
subject. 
   From the researches that were selected from the results of the information retrieval we found 
twelve methods that can be used in the work of public health nurse in primary schools to support 
mental health. The results of the studies show that we need common national model to organize 
the mental health care of children and adolescents. To identificate depression should be invested 
systematically to have care quickly for everyone who needs it. Also to the communication between 
different actors should invest more to protect right and effective treatment. Education of the public 
health nurse should also invest. Methological educations support high quality work and mainte-
nance of the workmanship in continuously changing work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: mental health, pupil, primary school, public health nurse, health visitor, supporting meth-
ods, preventive methods 



  

5 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ........................................................................................................................... 6 

2 KOULUTERVEYDENHOITAJA KOULULAISEN MIELENTERVEYDEN TUKIJANA ............. 7 

2.1 Peruskouluikäisen mielenterveys ............................................................................... 9 

2.2 Riskitekijät ja suojaavat tekijät .................................................................................. 11 

2.3 Yleisimmät mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöt peruskouluikäisillä .............. 12 

3 MIELENTERVEYTTÄ TUKEVAT MENETELMÄT KOULUTERVEYDENHOITAJAN 

TYÖSSÄ .............................................................................................................................. 13 

3.1 Psykososiaalista hyvinvointia ja oireilua kartoittavat menetelmät ............................. 13 

3.2 Mielenterveyden tukemisen ja ennaltaehkäisyn menetelmiä .................................... 16 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ..................... 18 

5 KUVAILEVAN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN ..................................... 19 

5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä ................................................ 19 

5.2 Aineiston valinta ....................................................................................................... 19 

5.3 Aineiston analyysi ..................................................................................................... 24 

6 TULOKSET .......................................................................................................................... 25 

6.1. Tutkimusten taustatiedot ............................................................................................... 25 

6.2. Psykososiaalista hyvinvointia ja oireilua kartoittavat menetelmät ................................. 25 

6.3. Mielenterveyden tukemisen ja ennaltaehkäisyn menetelmät .................................... 26 

7 POHDINTA .......................................................................................................................... 28 

7.1 Pohdinta tutkimustuloksista ...................................................................................... 28 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ...................................................................... 30 

LÄHTEET ..................................................................................................................................... 31 

 



  

6 

1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli koota uusimpia tutkimustuloksia lasten ja nuorten mielenter-

veyden tukemisesta kouluterveydenhoitajan työssä sekä kuvata menetelmiä, joita kouluterveyden-

hoitaja käyttää työssään peruskouluikäisten lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi. Jotta 

voidaan käyttää näyttöön perustuvia ja vaikuttavia menetelmiä peruskouluikäisen lapsen ja nuoren 

mielenterveyden tukemisessa, tarvitaan perustietoa peruskouluikäisen lapsen ja nuoren mielenter-

veyteen vaikuttavista ajankohtaisista ja universaaleista suojaavista ja riskitekijöistä, eri kehitysvai-

heista, sekä tämänhetkisestä esiintyvyydestä ja hoidon toteutumisesta. Tämän vuoksi oli tärkeää 

koota ensin perustietoa peruskouluikäisten lasten ja nuorten mielenterveydestä ja sen jälkeen 

koota menetelmiä sen tukemiseen. 

 

Halusimme myös tutkia terveydenhoitajan ja kouluterveydenhuollon vastuualueita. Peruskou-

luikäisten mielenterveyden tukemisen kouluterveydenhuollossa pitäisi olla johdonmukaista ja sään-

nöllistä, että ei jäisi väliinputoajia, ja tuen tarve tunnistettaisiin jo varhaisessa vaiheessa. Tukea 

voitaisiin näin kohdentaa paremmin ja voitaisiin ehkäistä ainakin osa vaikeammista ongelmista. 

Mielenterveyden haasteet ovat suurin terveysongelma peruskouluikäisillä. Perustason palveluissa 

pitäisi toteutua lasten ja nuorten lievien ja keskivaikeiden psyykkisten häiriöiden ja sairauksien hoito 

nykyistä useammin (HUS 2020, viitattu 13.4.2021). 
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2 KOULUTERVEYDENHOITAJA KOULULAISEN MIELENTERVEYDEN TUKI-

JANA 

Tämänhetkisessä lasten mielenterveyspalvelujärjestelmässä lainsäädännön mukaan koulutervey-

denhuollon tehtävänä on edistää ja tukea mielenterveyttä. Kouluterveydenhuoltoon eikä peruskou-

lun opiskeluhuoltoon sisälly sairauksien hoitoa. Mielenterveyshäiriöiden hoitamisvelvoite on kun-

tien toiminnoista perusterveydenhuollolla. Tarvittaessa lapsi ohjataan erikoissairaanhoidon palve-

luihin. (Haravuori, Marttunen, Miettinen & Ranta 2019, 1420; Huikko, Kovanen, Lämsä, Santalahti, 

Torniainen-Holm & Tuulio-Henriksson 2020, 79.) 

 

Terveydenhuoltolaissa määritetään perusterveydenhuollon, kouluterveydenhuollon ja erikoissai-

raanhoidon tehtävistä ja yhteistyöstä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kouluterveydenhuollon 

tehtävä on jatkaa lastenneuvolassa aloitettua lapsen kasvun ja kehityksen seuraamista, sen tuke-

mista ja terveyden edistämistä, sekä tehdä terveystarkastuksia. Tärkeä tehtävä on tarpeen vaa-

tiessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oppilaan ohjaaminen jatkotutkimuksiin ja hoitoon, 

sekä erityisen tuen tarpeen tunnistaminen. Myös pitkäaikaissairaan lapsen omahoidon tukeminen 

muiden mahdollisten oppilashuollon toimijoiden kanssa on kouluterveydenhuollon tehtävä. Pitkä-

aikaissairaat lapset tulee myös tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon. Myös koko per-

heen varhainen tukeminen on tärkeää. (Haravuori, Hermanson, Kosola & Kuortti 2015, 810; Mik-

konen, Nikander & Voutilainen 2015, 801, 804.) 

 

Valtioneuvoston asetuksella neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, sekä lasten 

ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta varmistetaan, että oppilaiden ja heidän per-

heidensä terveysneuvonta ja terveystarkastukset tapahtuvat suunnitelmallisesti, ovat tasoltaan yh-

tenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.  Ase-

tuksessa määritetään terveystarkastukset ja laajat terveystarkastukset, joita oppilaalle järjestetään 

koulunkäynnin aikana. Niitä ovat jokaisella vuosiluokalla toteutettavat terveydenhoitajan tekemät 

terveystarkastukset, sekä ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla toteutettavat 

laajat terveystarkastukset, jotka terveydenhoitaja tekee yhdessä lääkärin kanssa. Laajoissa ter-

veystarkastuksissa haastatellaan oppilaan vanhempia ja selvitetään koko perheen hyvinvointia 

niiltä osin, että saadaan arvioitua lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarve sekä niiden 
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järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Laajoissa terveystarkastuksissa otetaan huomioon opettajan ar-

vio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa, mikäli huoltaja antaa kirjallisen suostumuk-

sensa tähän. Määräaikaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarve on pyrittävä selvittämään. (Val-

tioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuor-

ten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 1:1 §. 2:5 §. 2:7§. 2:9§.) 

 

Lastensuojelulaki määrittää velvollisuuksia, jotka ohjaavat terveydenhoitajankin työtä, esimerkiksi 

ilmoitusvelvollisuus lastensuojelun tarpeen selvittämistä koskien. (Lastensuojelulaki 417/2007 5:25 

§) Nämä tehtävät, joihin laki velvoittaa, kuuluvat suurelta osin myös terveydenhoitajan työtehtäviin 

ja moni niistä liittyy tutkitusti mielenterveyden tukemiseen. 

 

Lasten mielenterveyden tukemisessa kouluterveydenhuollon tehtävänä on tunnistaa ja ennaltaeh-

käistä mielenterveyden ongelmia. Tärkeä osa toimintaa on myös lapsen hoitoonohjaus tarvitta-

essa. Kouluterveydenhoitajien tekemissä tarkastuksissa ei lasten mielenterveyden ongelmia aina 

havaita ja ne jäävät kokonaan huomiotta.  Laajojen tarkastusten yhteydessä terveydenhoitajan ja 

lääkärin yhteistyöllä näiden ongelmien tunnistaminen on helpompaa. Laajat terveystarkastukset 

ovat valtakunnallisia, ja niissä kerätään tietoa perheeltä, lapselta ja opettajalta. Vapaamuotoinen 

keskustelu terveydenhoitajan kanssa vastaanotolla auttaa havaitsemaan mahdollisia ongelmia. 

Näiden ongelmien havaitsemiseen tarvitaan myös opiskeluhuoltoa ja opettajia. On tärkeää, että 

koulun kaikki aikuiset ovat sitoutuneet edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja että tieto mahdol-

lisista ongelmista välitetään terveydenhoitajalle ja opiskeluhuollolle. Toisaalta terveydenhoitajien 

ammattitaito mielenterveyden ongelmatilanteissa ei aina ole riittävää toisin kuin ongelmien tunnis-

taminen ja hoitoonohjaus. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2017, 7.) 

 

Koulussa terveydenhoitaja on henkilö, joka on luotettava ulkopuolinen terveysvaikuttaja ja henkilö, 

jota koululaiset arvostavat. Terveydenhoitajaa arvostetaan ja hänen koetaan välittävän aidosti las-

ten asioista ja olevan näistä kiinnostunut. (Borup 2000, 316.)  

 

Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvonnalla on tärkeä rooli kou-

lulaisen mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyssä. Terveydenhoitajan koulutukseen ei kui-

tenkaan kuulu kehitys- tai kasvatuspsykologia, johon kasvatusneuvonnan tulisi perustua. 
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2.1 Peruskouluikäisen mielenterveys 

Mielenterveys voidaan määritellä hyvinvoinnin tilaksi, jossa kykenee työskentelemään, ottamaan 

osaa yhteisönsä toimintaan, selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa, sekä näkemään omat 

kykynsä (Mieli Suomen mielenterveys ry 2020, viitattu 17.12.2020). 

 

Keskilapsuuden (noin 6-7 ikävuodesta noin 12-vuotiaaksi ulottuva ikävaihe) aikana lapsen elinpiiri 

laajenee vähitellen laajempiin sosiaalisiin ympäristöihin, kuten kouluun. Keskeinen asema lapsen 

kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on positiivisen käsityksen muodostuminen omasta 

osaamisesta ja selviytymisestä koulussa, kotona ja toveripiirissä. Kun lapselle kehittyy myönteinen 

minäkäsitys ja tavoitteellisuus ja toiveikkuus oppimisessa, suojelee se lasta myöhemmiltä käyttäy-

tymisongelmilta. Jos keskilapsuuden aikana ei kehity myönteistä minäkäsitystä itsestä sosiaalisen 

yhteisön jäsenenä ja oppijana, on lapsi alttiimpi ulospäin suuntautuvalle oireilulle, kuten käytöshäiri-

öille, aggressiivisuudelle ja levottomuudelle, sekä sisäänpäin suuntautuvalle oireilulle, kuten ma-

sentuneisuudelle, ahdistuneisuudelle ja eristäytymiselle. (Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Nurmi, Pulk-

kinen & Ruoppila 2014 77–78.) 

 

 Nuoruuden kolmesta kehitysvaiheesta kaksi ensimmäistä eli varhaisnuoruus (noin 12-14 v) ja kes-

kinuoruuden (noin 15-17 v) alku sijoittuvat peruskouluajalle. Varhaisnuoruus on nuoruuden kehi-

tyksen kuohuvin vaihe nopeiden fyysisten muutosten vuoksi. Sille on ominaista mielialojen, käytök-

sen ja ihmissuhteiden ailahtelu. Tunnekuohut yleensä tasaantuvat keskinuoruudessa ja impulssit 

ovat paremmin hallittavissa ja myös oman toiminnan suunnittelu paranee. Aivojen kehitys on voi-

makasta nuoruusiän alusta loppuun. Etenkin tunteiden tunnistamiseen, käyttäytymisen säätelyyn 

ja vaativampaan oman toiminnan suunnitelmalliseen ohjaukseen osallistuvat aivoalueet kehittyvät 

aikuisikään asti. Toisilla kuohuntavaihe tulee esille voimakkaana ja toisilla sitä ei välttämättä huo-

maa ollenkaan. Erilaiset nuoret tarvitsevatkin tukea erilaisiin asioihin. Kun arvioidaan nuoruuden 

kehitystä, huomioidaan nuoren toimintakykyä eri asioissa, kuten ihmissuhteet ikätovereihin ja ai-

kuisiin, koulusuoriutuminen ja terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2019, viitattu 10.9.2020.) 

 

Nuoruusiässä erilaiset tunne-elämän oireet ovat tavallisia. Kuitenkin tavallisesta nuoruusiän kehi-

tyksestä ja itsestään ohimenevistä oireista on selvästi erotettavissa oireilu, joka vaikeuttaa nuoren 



  

10 

arkielämää ja aiheuttaa voimakasta kärsimystä. Nuoruusiässä ilmaantuvat usein ensikertaa vaike-

ammat masennusoireet ja ilmaantumisen huippukohta ajoittuu 15 ja 18 ikävuoden välille. (Karlsson 

& Raitasalo 2017, 119.) 

 

Moni mielenterveyshäiriö ilmaantuu ensimmäisen kerran nuoruudessa. Nuorilla on noin kaksi ker-

taa enemmän mielenterveyshäiriöitä kuin lapsilla. Laajat väestötutkimukset osoittavat, että ennen 

14 vuoden ikää on alkanut jo noin puolet aikuisiän mielenterveydenhäiriöistä ja ennen 24. ikävuotta 

noin kolme neljästä. Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä, sillä eri tutkimusten mukaan noin 20-25 pro-

sentilla nuorista on jokin mielenterveyden häiriö. Mielenterveydenhäiriöt ovat nykyään Suomessa 

tavallisimpia koululaisten terveysongelmia koululaisia koskevan konsensuslausuman mukaan. 

(Karlsson & Marttunen 2013, 10.) Lähetteiden määrät ovat kasvaneet erikoissairaanhoitoon mie-

lenterveyssyiden vuoksi. Esimerkiksi Taysin nuorisopsykiatriassa lähetteiden määrä kasvanut vii-

dessä vuodessa yli 40 % (TAYS 2020, viitattu 19.3.2021). 

 

Päihdeongelmien yhteys nuoren mielenterveyteen on suora ja nuorilla aivot ovat herkempiä kuin 

aikuisten aivot erilaisten ulkoisten ärsykkeiden haitallisille vaikutuksille, kuten päihteille. Mitä nuo-

rempana päihteidenkäyttö aloitetaan ja mitä suurempaa se on, sitä suuremmalla todennäköisyy-

dellä nuorella on myös muita psyykkisiä oireita ja hän kärsii jostain muusta mielenterveyden häiri-

östä samanaikaisesti. Suomessa arviolta viisi prosenttia nuorista kärsii diagnoositasoisesta päih-

dehäiriöstä ja tällöin päihteet hallitsevat elämää. (THL 2019, viitattu 3.3.2021.) 

 

Lasten ja nuorten mielenterveys on erittäin ajankohtainen asia niin kansallisesti kuin kansainväli-

sestikin. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen mielenterveysstrate-

gian vuosille 2020-2030 yhtenä viidestä painopistealueesta on lasten ja nuorten mielenterveys 

(Kosloff, Larivaara, Rotko & Vorma 2020, 3). Strategian avulla laaditaan tulevissa hallituksissa mie-

lenterveyden toimintaohjelmat, joissa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopis-

teet, toimeenpanon keinot ja välineet, sekä seuranta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020, viitattu 

8.9.2020). Mielenterveysstrategian 2020-2030 tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan esi-

merkiksi osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jossa oppilas- ja opiskeluhuol-

lossa otetaan käyttöön yleisimpien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoi-

toon soveltuvia menetelmiä (Kosloff ym. 2020, 38). 
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2.2 Riskitekijät ja suojaavat tekijät 

 

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Mielenterveyttä voidaan tukea ja 

vahvistaa suojatekijöillä. Hyvä mielenterveys ja sitä suojaavat tekijät kompensoivat mahdollisten 

riskitekijöiden vaikutuksia. 

Mieli Suomen mielenterveys ry jaottelee julkaisussaan suoja- ja riskitekijät seuraavanlaisesti: Suo-

jaavia tekijöitä ovat tunteiden sanottaminen ja niiden ilmaisu. Ihmisen kyky ratkaista ristiriitoja ja 

ongelmia, sekä taito solmia kaverisuhteita ja ylläpitää niitä ovat myös suojaavia tekijöitä. Lisäksi 

mainitaan harrastusten tai muun mielekkään tekemisen kautta itsensä toteuttaminen, fyysisestä 

terveydestä huolehtiminen, sekä itsensä arvostaminen ja hyväksyminen. Myös se, että on mahdol-

lisuus keskustella itseä askarruttavista asioista ja tuntea itsensä hyväksytyksi, ovat suojaavia teki-

jöitä.  Myös perimä, varhaiset ihmissuhteet, perhe, ystävät ja muut läheiset ihmissuhteet vaikuttavat 

positiivisesti hyvään mielenterveyden kehitykseen. Koulunkäynti, opiskelu ja myöhemmin mielek-

kään työn tekeminen tukevat mielenterveyttä. Hyvä turvaverkko ja kyky tukeutua omaan turvaverk-

koon tai ulkopuolisiin auttamispalveluihin helpottaa selviytymistä mielenterveyden riskitekijöissä. 

Kuulluksi tuleminen, turvallinen kasvuympäristö ja se, että vanhemmilla on työtä ja toimeentuloa, 

kuuluvat suojaaviin tekijöihin. Mielenterveyttä horjuttavia riskitekijöitä ovat yleensä erilaiset mene-

tykset ja erot. Lisäksi väkivalta, kiusaaminen, alkoholi ja muut päihteet, kuten huumeet saattavat 

johtaa syrjäytymiseen, yksinäisyyteen ja vieraantumiseen tutuista ihmissuhteista. Haitallinen 

elinympäristö, jossa on esim. hyväksikäyttöä, työttömyyttä ja psyykkisiä häiriöitä perheessä, ovat 

mielenterveyttä heikentäviä tekijöitä. Tämä saattaa aiheuttaa huonommuuden ja avuttomuuden 

tunnetta ja huonontaa suhteita kavereihin, läheisiin ja vanhempiin. Myös ihmisen biologiset tekijät, 

kehityshäiriöt, sairaudet ja oppimisvaikeudet ovat kasvun ja kehityksen kannalta riskitekijöitä. (Mieli 

Suomen mielenterveys ry 2020, viitattu 18.4.2021.) 

 

Kiusaamisen kokemukset ovat yhteydessä kouluikäisten mielenterveyteen. Toiminta, jolla pyritään 

vahingoittamaan tai loukkaamaan toista, on kiusaamista. Kouluviihtyvyys, koulusuoritukset voivat 

heikentyä kiusaamisen vuoksi. Myös poissaolot voivat lisääntyä. Psyykkisiä ongelmia voi olla sekä 

kiusaajalla että kiusatulla. Tutkimusten perusteella psyykkisiä oireita esiintyy eniten lapsilla, jotka 

ovat sekä kiusattuja että kiusaajia. Myöhemmin todettavaan masennukseen ja itsetuhoisuuteen on 

yhteydessä lapsuudessa koettu jatkuva kiusaaminen. Varhainen puuttuminen kiusaamiseen on tär-

keää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2012 valmistuneessa raportissa Lasten ja lapsi-

perheiden terveys- ja hyvinvointierot ilmenee, että pojat kokivat joutuneensa kiusatuiksi yleisemmin 
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kuin tytöt. (Hakulinen-Viitanen, Kaikkonen, Laatikainen, Markkula, Mäki, Ovaskainen & Virtanen 

2012, 56–57.) 

 

Hyvä ja riittävä luku- ja kirjoitustaito on myös todettu mielenterveyden suojaavaksi tekijäksi ja sillä 

on todettu olevan elämänlaatua parantava vaikutus. Varhaisen koulumenestyksen merkitys on 

merkittävä tulevaisuuden ennustetekijä. (Mikkonen ym. 2015, 806.) 

2.3 Yleisimmät mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöt peruskouluikäisillä 

Yleisimmät diagnosoidut mielenterveyshäiriöt hoitoon ohjatuilla lapsilla Suomessa ovat aktiivisuu-

den ja tarkkaavuuden häiriö ADHD sekä käytöshäiriöt. Sen jälkeen yleisimpiä häiriöistä ovat ahdis-

tuneisuushäiriöt, autismin kirjon häiriöt ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt. Masennus, trauma-

peräinen stressihäiriö, pakko-oireet ja syömishäiriöt ovat myös syitä hoitoon ohjautumiseen. (THL 

2020, viitattu 10.9.2020.) Mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt ovat nuorten yleisim-

mät mielenterveyshäiriöt (Karlsson & Marttunen 2013, 10). Nuorilla esiintyy myös syömishäiriöitä, 

aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöitä (ADHD), sekä psykooseja. Eri häiriöitä voi olla myös 

samanaikaisesti. Kun on kyse vakavista mielenterveyshäiriöistä, nuoren kehitys on juuttunut. Jotta 

ongelmien pitkittyminen ja vaikeutuminen voitaisiin estää, oireiden ja häiriöiden varhainen tunnis-

taminen on tärkeää. (THL 2019, viitattu 10.9.2020.) 
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3 MIELENTERVEYTTÄ TUKEVAT MENETELMÄT KOULUTERVEYDENHOI-

TAJAN TYÖSSÄ 

Menetelmän valinta on ensimmäinen tehtävä, kun halutaan tukea lasta tai nuorta vaikuttavasti. On 

myös varmistettava, että menetelmä tulee käytetyksi oikealla tavalla, jotta sen käytöllä saadaan 

toivottuja tuloksia. Myös toimintaa ylläpitävää tukea tarvitaan. (Kasvun tuki 2017, viitattu 3.3.2021.) 

 

Perusterveydenhuollossa keskeinen haaste on erityistä psykososiaalista tukea tarvitsevien lasten 

tunnistaminen.  Kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa kuuluu seurata lapsen psykososiaa-

lista terveyttä. Kouluterveydenhuollolla on tärkeä tehtävä nuorten hoitoa vaativan psyykkisen oirei-

lun tunnistamisessa ja seulomisessa. Eri toimintaympäristöistä, kuten vanhemmilta, päivähoidosta 

tai koulusta on tärkeää koota tietoa arvioitaessa lapsen psykososiaalista terveyttä, toimintakykyä 

ja kehitystä. Huomioon otetaan myös harrastukset ja kaverisuhteet. Useiden tietolähteiden hyödyn-

täminen lapsen asioissa tekee arvioinnista merkittävästi luotettavamman ja auttaa tuen kohdenta-

misessa asianmukaisesti. Nykytiedon mukaan tärkeä ennustetta parantava tekijä on mahdollisim-

man aktiivinen hoito sairauden mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Borg 2017, 112; Borg & 

Kaukonen 2017, 116; Karlsson & Raitasalo 2017, 119.) 

3.1 Psykososiaalista hyvinvointia ja oireilua kartoittavat menetelmät 

Laajojen terveystarkastusten esitietolomakkeet oppilaalle ja vanhemmille, sekä opettajan täytet-

tävä Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake voivat auttaa kartoittamaan psykososi-

aalista hyvinvointia ja oirehdintaa, jonka perusteella voidaan kartoittaa tarkemmin asiaa. 

 

Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (the Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ) on kansainväli-

sesti laajasti käytössä oleva kysely, joka on todettu luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi arvioitaessa 

psykososiaalisesti oireilevia lapsia. Suomessa kysely on todettu luotettavaksi menetelmäksi kou-

luikäisillä. Kysely kokoaa kouluterveydenhuollon arviointiin kodin, päivähoidon ja koulun näkemyk-

set lapsen voinnista, käytöksestä ja toimintakyvystä arvioitaessa lapsen psykososiaalisen oireilun 

ja sen vaikutusten vakavuutta. Kysely tehdään myös lapselle itselleen, jos hän on täyttänyt 11 

vuotta. Kyselyä voidaan käyttää 4-16-vuotiaiden lasten laajoissa terveystarkastuksissa. Myös, jos 
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jollakin lapsen tuntevalla taholla on herännyt huoli lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista tai ke-

hityksestä, käytetään tätä kyselyä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Sovituin määräajoin 

voidaan tehdä myös seurantakysely arvioitaessa esimerkiksi tuen ja hoidon vaikutusta lapsen voin-

tiin. (Borg 2017, 112-115.) Myös Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suosituksessa ohja-

taan käyttämään perusterveydenhuollossa Vahvuudet ja Vaikeudet -kyselyä (SDQ) alustavaan ar-

viointiin ja seurantaan kokonaisoireilun kartoituksessa (Duodecim 2018, viitattu 11.9.2020). 

 

Kouluterveydenhoitaja voi käyttää LAPS-lomaketta lääkärin kanssa työparina työskennellessä. Se 

on kattava lapsen psykososiaalista kehitystä ja terveyttä kartoittava menetelmä. LAPS-lomakkeella 

arvioidaan lapsen mahdollisten psyykkisten oireiden vakavuutta, sekä lapsen ja perheen tuki- ja 

hoitotoimenpiteiden tarvetta ja niiden kiireellisyyttä. Siinä kartoitetaan lapsen psyykkinen vointi ja 

mahdolliset oireet, lapsen toimintakyky arjen eri ympäristöissä sekä lapsen kehitykseen vaikuttavat 

perhe- ja ympäristötekijät. Lomake auttaa myös määrittämään, tuleeko tarvittavat tuki- ja hoitotoi-

met toteuttaa perusterveydenhuollossa ja muissa peruspalveluissa, peruspalveluiden ja erikoissai-

raanhoidon yhteistyönä tai erikoissairaanhoidossa ja muissa erityispalveluissa. LAPS-lomaketta 

voidaan käyttää 4–15-vuotiaiden lasten laajoissa terveystarkastuksissa perustutkimuksena arvioi-

taessa lapsen psykososiaalista terveyttä. Se soveltuu myös terveysseurannan työmenetelmäksi 

laajoissa terveystarkastuksissa ja myös tarvittaessa käytettäväksi, mikäli on herännyt huoli lapsen 

psykososiaalisesta hyvinvoinnista tai kehityksestä. (Borg & Kaukonen 2017, 116-118.) 

 

HEADS-malli (Nuoren psykososiaalisen haastattelun malli) ja GMI (Nuorten Geneerinen Mielenter-

veysinstrumentti) ovat hyviä työkaluja eri ammattihenkilöiden tiedon kokoamiseen ja sopivien inter-

ventioiden valintaan. Niitä käytetään haastattelun tukena, jos esimerkiksi epäillään nuoren olevan 

masentunut. GMI:n avulla perustason työntekijä pystyy arvioimaan oireiden vakavuuden ja riski- ja 

suojatekijät. (Haravuori ym. 2019, 1417.) 

 

Nuoren masennusepäilyssä RBDI-mielialakyselyllä voidaan selvittää oireita ja interventioiden te-

hokkuutta (Haravuori ym. 2019, 1417). Kyselyn avulla kartoitetaan nuoren masennusoireilua, sen 

vakavuutta ja mahdollista konsultaation ja hoidon tarvetta. Useiden tutkimusten perusteella mie-

lialakysely RBDI on osoittautunut toimivaksi masennuksen ja itsetunnon kartoittamisessa kouluikäi-

sillä ja nuorilla. Sen käyttöä suositellaan käytettäväksi kaikkien 8. luokkalaisten terveystarkastuk-

sessa. Kyselylomake on tarkoitettu myös nuoren depressio-oireiden seulontaan esimerkiksi vas-

taanottotilanteen yhteydessä. Lomaketta voi hyödyntää myös seurannassa ja nuorelle voi sen 

avulla havainnollistaa esimerkiksi oireiden lievittymistä tai uusiutumista. (Karlsson & Raitasalo 
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2017, 119-121.) BDI-21-, PHQ-2- ja PHQ-9-oirekyselyjä voidaan käyttää nuoren masennusoireiden 

kartoitukseen esimerkiksi terveystarkastusten yhteydessä. PHQ-2-kyselyä käytettäessä kysymys-

ten lisäksi on kysyttävä itsetuhoisuudesta. (Haravuori ym. 2019, 1416-1417.) 

 

Masennusta epäiltäessä on aina arvioitava myös itsemurhavaara. Itsemurha-ajatuksista ja mah-

dollisista suunnitelmista tulee kysyä suoraan. Mahdolliset aiemmat itsemurhayritykset selvitetään. 

Itsemurhayritysten ja -ajatusten, vakavuuden ja intensiteetin, sekä myös itsemurhayrityksen piirtei-

den ja vakavuuden arvioimiseen suositellaan strukturoitua riskinarviointiasteikkoa Columbia Sui-

cide Severity Rating Scale (C-SSRS). Jos nuorella on vakavia itsemurha-ajatuksia tai selvä suun-

nitelma itsemurhan tekemiseksi, ohjataan hänet kiireellisesti erikoissairaanhoidon arvioon. (Hara-

vuori ym. 2019, 1419.) 

 

Children’s IES-itsearviointikysely on Suomessa muokattu kysely traumaperäisten stressioireiden 

arviointiin (Kasvutuki 2020). Lapsille sovelletulla Children's Revised Impact of Event Scale CRIES-

lomakkeella seulotaan ja kartoitetaan lasten traumaperäisiä oireita (Haravuori 2020). 

 

Tällä hetkellä Turun yliopiston lastenpsykiatrian Voimaperheet-työryhmällä on käynnissä mielen-

kiintoinen Huolet hallintaan -tutkimus, jossa tutkitaan alakouluikäisten ahdistusoireilun varhaistun-

nistusta kouluterveydenhuollossa ja kehitetään netin ja puhelimen välityksellä toteutettavaa ahdis-

tuksen ja pelkojen hoitoa, sekä tutkitaan hoidon vaikuttavuutta. Tavoitteena on helppokäyttöinen 

työväline kouluterveydenhoitajille ahdistusoireiden havaitsemiseen ja matalan kynnyksen ohjelma 

ahdistus- ja pelko-oireiden hoitoon, joka perustuu vaikuttavuusnäyttöön. Tutkimuksessa kouluter-

veydenhoitajat seulovat ahdistuneisuutta ja pelko-oireita 4.-6.-luokkalaisten vuosittaisten terveys-

tarkastusten yhteydessä lyhyellä kyselyllä ja tutkimuksen kriteerit täyttävien lasten perheet kutsu-

taan tutkimukseen. Siellä osa perheistä saa hoito-ohjelman ja osa saa tietoa ahdistuneisuudesta 

digitaalisessa muodossa. Hoitojen tehoa tutkitaan. Ne perustuvat kognitiivis-behavioraaliseen hoi-

tomalliin. (Turun yliopisto 2020, viitattu 26.8.2020.) 

 

Varhaisen puuttumisen malli on kehitetty päihteidenkäytön arvioimiseen nuorilla ja tueksi päihteet-

tömyyttä edistävään terveyskeskusteluun. Malliin kuuluu päihdemittari ADSUME ja varhaisen puut-

tumisen toimintamalli. ADSUME-päihdemittarin tarkoitus on tukea terveydenhuollon työntekijää ja 

14–18-vuotiasta nuorta itseään arvioimaan päihteidenkäyttöä ja riskikäyttäytymisen tunnistaminen. 

Näin saadaan tietoa terveyskeskusteluun ja tarvittaessa perusteeksi varhaiseen puuttumiseen. Mit-
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taria suositellaan 8. luokan laajaan terveystarkastukseen käytettäväksi seulontamielessä. Toimin-

taohjeisiin ja varhaisen puuttumisen toimintamalliin tutustutaan ennen päihdemittarin käyttöä, jol-

loin voi hyödyntää myös toimintakaaviota työskentelyssä. (THL 2020, viitattu 3.3.2021.) Varhaisen 

puuttumisen toimintamalli sisältää toimintakaaviot ja interventiosuositukset ADSUME-päihdemitta-

rin teon jälkeen tehtäviksi (THL 2010, viitattu 18.4.2021). 

 

SCOFF-syömishäiriöseulalla voidaan kartoittaa tavallisimpia laihuus- ja ahmimishäiriöihin liittyviä 

oireita (Mielenterveystalo.fi 2021, viitattu 3.3.2021). 

 

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) Käypä hoito -suosituksen mukaan ADHD-oireiden 

selvitykseen soveltuvat kyselyt ja menetelmät lapsilla ja nuorilla ovat ADHD Rating Scale IV 

(ADHD-RS-IV), joka soveltuu käytettäväksi ADHD-oireiden diagnostisessa arvioinnissa, sekä myös 

hoitovastetta arvioitaessa. Myös SNAP-IV-kyselylomake soveltuu käytettäväksi ADHD-oireiden 

diagnostisessa arvioinnissa. (Duodecim 2019, viitattu 30.3.2021.) 

3.2 Mielenterveyden tukemisen ja ennaltaehkäisyn menetelmiä 

Lapset puheeksi -menetelmissä tarkoituksena on mahdollistaa lapselle hyvä ja toimiva arki sekä 

ehkäistä ongelmia. Työ perustuu ymmärrykseen arjessa olevista lapsen suojaavista tekijöistä ja 

niistä muodostuvasta pärjäävyydestä. Koti, koulu ja varhaiskasvatus, sekä erilaiset vapaa-ajan ym-

päristöt tukevat lapsen hyvän arjen ja pärjäävyyden muodostumista lapsen ollessa eri ihmisten 

kanssa vuorovaikutuksessa. Lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia estäviä konkreettisia tekoja 

suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lapset puheeksi -työmenetelmä on kaksiportainen 

ja siihen kuuluu Lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito. Työmenetelmä on ennaltaehkäisevä, 

lapsikeskeinen toimintamalli, jonka tavoitteena on rakentaa lapselle toimivia ihmissuhteita ja tuke-

vaa arkipäivää lapsen suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin tueksi eri ympäristöissä. Menetelmää 

käytetään esimerkiksi tilanteissa, joissa jokin iso tekijä perheen arjessa verottaa vanhemmuuden 

voimavaroja, kuten vanhemman vankeus, mielenterveys- tai päihdeongelmat, vakava fyysinen sai-

raus tai lapsen käyttäytymisen tai tunne-elämän haasteet. Lapset puheeksi -menetelmien käyttö 

vaatii koulutuksen. (Kasvuntuki 2017, viitattu 25.2.2021.) 
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Huolen puheeksi otolla tarkoitetaan kunnioittavaa tapaa ottaa puheeksi mietityttävä asia tai huoli. 

Tällöin otetaan esille oma huoli ja keskustellaan asioista niin, että ei loukata toista osapuolta ja 

tilanteessa suhteet muuttuvat paremmaksi. Hankalan tilanteen puheeksi otto kannattaa tehdä var-

hain ja näin yhteistyön aloittaminenkin päästään aloittamaan ajoissa. (THL 2020, viitattu 

23.3.2021.) 

Maestro (MAsennuksen Ehkäisyä STRessinhallintaa Oppimalla) on ryhmämuotoinen nuorten ma-

sennuksen ehkäisymenetelmä, joka pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Hyvän elämän 

kompassi on verkkopohjainen interventio, joka pohjautuu hyväksymis-omistautumisterapiaan. (Ha-

ravuori ym. 2019, 1416.) 

 

Terveydenhoitaja voi ohjata alakouluikäisen lapsen vanhemmat Ihmeelliset vuodet -vanhemmuus-

ryhmään, jos kunnassa on sellaista tarjolla. Sen on todettu olevan tehokas menetelmä käytöshäiri-

öisten ja käytöksellään oireilevien lasten vanhemmille. Vanhempia ohjataan uusien myönteisten 

kasvatuskeinojen käyttöönotossa. Lapsen hyvän käytöksen pitkäjänteinen vahvistaminen ja huo-

non käytöksen sammuttaminen saa aikaan muutoksia lapsen käytöksessä. (Turun yliopisto 2021, 

viitattu 2.3.2021.) Terveydenhoitaja voi ohjata lapsen ja perheen myös muihin käytösongelmien 

hoitoon tarkoitettuihin ohjelmiin, kuten Voimaperheet-ohjelmaan. Voimaperheet-toimintamalli on 

kehitetty alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten käytösongelmien hoitoon, joilla on vanhem-

man tai ammattilaisen arvioimana käyttäytymiseen, uhmakkuuteen tai keskittymiseen ja tarkkaa-

vaisuuteen liittyviä vaikeuksia, sekä lapsuusiän käytösongelmien ennaltaehkäisyyn. Menetelmä 

perustuu vanhempainohjausmenetelmiin, jotka on todettu vaikuttaviksi. Niillä pyritään vahvista-

maan ja lisäämään myönteisiä keinoja lapsen kanssa toimimisen yhteyteen. Toimintamallissa läh-

tökohtana on vanhempien oma arvio lapsestaan (Vahvuudet ja vaikeudet -kysely). Mukana ole-

vissa maakunnissa ja suurissa kaupungeissa järjestetään kohdennetut koulutuspäivät neuvolan, 

perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunnalle. (Kasvuntuki 2016, viitattu 

26.8.2020.) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota uusimpia tutkimustuloksia lasten ja nuorten mielenterveyden 

tukemisesta kouluterveydenhoitajan työssä, sekä kuvata lasten ja nuorten mielenterveyden tuke-

misen menetelmiä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa lasten mielenterveyden tukemisen menetelmistä 

kouluterveydenhoitajan työssä sekä kehittää omaa ammatillista osaamista. 

 

Tutkimuskysymys oli: 

 

1. Millaisia menetelmiä kouluterveydenhoitaja käyttää työssään peruskouluikäisen lapsen 

mielenterveyden tukemiseksi? 
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5 KUVAILEVAN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Fink (2005, 3) määrittelee tutkimuskirjallisuuteen perustuvan kirjallisuuskatsauksen systemaat-

tiseksi, täsmälliseksi ja toistettavissa olevaksi menetelmäksi, jonka avulla tutkijoiden, tiedemiesten 

ja käytännön asiantuntijoiden valmiina oleva ja julkaistu tutkimusaineisto voidaan tunnistaa, arvi-

oida ja tiivistää. Katsaus rakentuu johtopäätöksiin, jotka on tehty alkuperäisestä korkealaatuisesta 

tutkimustyöstä. (Fink 2005, 3.) Kirjallisuuskatsauksessa jo tehtyjä tutkimuksia tarkastellaan ja koo-

taan niiden tuloksia ja ne ovat pohjana uusiin tutkimustuloksiin (Salminen 2011, 4). 

 

Yleisimpänä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Sitä 

voidaan kuvailla yleiskatsaukseksi, jonka tekoa eivät rajaa tarkat säännöt. Aineistot ovat laajoja ja 

tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata näin laajana ilmiönä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla 

voidaan kuvata tutkittavaa ilmiöitä mahdollisimman monipuolisesti. Kriittinen tarkastelu kuuluu 

olennaisesti kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen. (Salminen 2011, 6, 8.) 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmä voidaan jakaa neljään vaiheeseen, joista ensimmäi-

nen on tutkimuskysymyksen muodostaminen. Toinen vaihe on aineiston valitseminen. Kolmas 

vaihe on kuvailun rakentaminen ja neljännessä vaiheessa tarkastellaan tuotettua tulosta. Vaiheet 

etenevät kuitenkin myös päällekkäisesti. (Ahonen, Jääskeläinen, Kangasniemi, Liikanen, Pietilä, & 

Utriainen 2013, 294.) 

5.2 Aineiston valinta  

Aineiston valinnassa noudatimme eksplisiittistä valintaa, jolloin kuvaillaan tarkasti kirjallisuuden va-

linta. Kun käytetään eksplisiittistä aineiston valintaa, toteutetaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

haut sähköisesti eri tietokannoista, ja tarvittaessa myös manuaalisesti valituista lehdistä. Hauissa 

käytetään aineiston kieli- ja aikarajauksia. Tutkimuskysymys ohjaa hakuja. Hakusanoista ja kieli- ja 

aikarajoituksista voidaan poiketa prosessin aikana, jos se on olennaista tutkimuskysymykseen vas-

taamisen kannalta. Tärkein peruste kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmässä mukaan otet-

tavalle aineistolle on sisältö ja sisällön suhde toisiin mukaan valittuihin tutkimuksiin. Keskeistä ei 
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ole niinkään ennalta asetettujen ehtojen mukainen haku, kuten systemaattisessa kirjallisuuskat-

sauksessa. Tämä tarkoittaa aineiston valinnassa jatkuvaa, molemminpuolista reflektointia tutki-

muskysymyksen kanssa. Näin tutkimuskysymys tarkentuu, kuten myös siihen vastaamaan valittu 

aineisto, koko prosessin aikana. (Ahonen ym. 2013, 296.) 

 

Aloitimme aineiston keräämisen tekemällä kirjallisuushaut tutkimusaiheestamme. Määrittelimme 

tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Valitsimme tiedonhaun tuloksista ne artikkelit ja tutki-

mukset, jotka käsittelivät kouluterveydenhuollon menetelmiä koskevaa tietoa. Valitsimme vain tie-

teellisiä julkaisuja. Valittuihin artikkeleihin ja tutkimuksiin tuli olla ilmainen pääsy. Valitsimme vain 

vertaisarvioidut julkaisut. Saimme apua tietokantojen valitsemiseen OAMK:n informaatikolta. Käy-

tettäviksi tietokannoiksi valikoitui Medic- ja Ebscohost web -tietokanta, josta tarkemmin vielä Cinahl 

ja Academic Search Premier -tietokannat.  

 

 

Laadimme hakusanat tietokantoihin yhdessä OAMK:n informaatikon kanssa. Teimme useita testi-

hakuja, kunnes valikoitui eri tietokantoihin sopivat täsmällisimmät ja parhaimmat tulokset tuottavat 

hakusanat. Medic-tietokantaan tekemässämme haussa hakusanoina käytimme kouluterv* nurs* 

terveydenhoi* AND school* AND "mental health" mielenterv*. Synonyymit asiasanoille olivat 

käytössä haussa. Haussa Ebscohost web -tietokantaan, josta valitsimme vielä tarkemmin Cinahl 

ja Academic Search Premier -tietokannat hakusanoiksi valikoituivat seuraavat sanat: ( "school 

nurs*" or "school health nurs*" or "school nurs*" OR ("health visitor*" AND school*) ) AND ( "mental 

health" or "well-being" or "well being" or "emotional health" or "psychological health" ) AND ( pre-

vention or intervention or treatment or program OR promotion ) AND ( primary school or elementary 

school or primary education or elementary education ). Hakukriteereinä olivat myös, että kaikki 

termit löytyvät. Taulukossa 1 on kuvattu hakulausekkeet, haun rajaukset ja tulokset.  

 

TAULUKKO 1. Hakulausekkeet, haun rajaukset ja tulokset 

 

  

    

Tietokanta 

 

Hakusanat 

 

Rajaukset 

 

Haun tulokset, 

hakupäivä 
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Ebsco 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( "school nurs*" OR "school health 

nurs*" OR "school nurs*" OR 

("health visitor*" AND school*) ) AND 

( "mental health" OR "well-being" 

OR "well being" OR "emotional 

health" OR "psychological health" ) 

AND ( prevention or intervention or 

treatment or program OR promotion 

) AND ( primary school or elemen-

tary school or primary education or 

elementary education ) 

  

  

  

  

 

Ebscon tieto-

kannoista 

Chinal ja Ac-

ademic 

Search 

Premier - tie-

tokannat. Jul-

kaisuväli: 

tammikuu 

2018 - 

kesäkuu 

2020, koko 

teksti saa-

tavilla, ab-

strakti, su-

omi, englanti 

Tuloksia 4, 30.6.2020. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Medic 

  

  

  

  

  

kouluterv* nurs* terveydenhoi* AND 

school* AND "mental health" mielen-

terv* 

  

  

  

  

  

Julkaisuväli: 

2015-2020, 

koko teksti 

saatavilla, 

abstrakti, 

englanti, 

suomi 

Tuloksia 12, 30.6.2020 

  

  

  

  

 

    

 

Kuviossa 1 on kuvattu aineiston valintaprosessi kokonaisuutena. Hakujen jälkeen, kumpikin tutkija 

luki itsenäisesti hakujen tuloksista otsikot ja tiivistelmät, joiden perusteella kumpikin arvioi itsenäi-

sesti, käsitteleekö tutkimus kouluterveydenhoitajan käyttämiä mielenterveyttä tukevia menetelmiä 

ja täyttääkö se sisäänottokriteerit. Sen jälkeen vertasimme kummankin tuloksia, jotka olivat yhte-

näisiä eikä ristiriitoja valintojen välillä syntynyt.  
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Julkaisut valikoituivat tutkimusaineistoomme, kun niiden sisällössä käsiteltiin lasten mielenterveyttä 

tukevaa työtä ja menetelmiä kouluterveydenhuollossa. Taulukossa 2 on kuvattu tarkemmin aineis-

toksi valikoitujen julkaisujen sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

 

TAULUKKO 2. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

. 

 

Seuraavaksi luimme tutkimuksista koko tekstit. Arvioimme lukiessamme julkaisuja tutkimuskysy-

mykseen sekä sisäänotto- ja poissulkukriteereihin peilaten.  Vähintään kahden ihmisen pitää tehdä 

valikoitujen tutkimusten arviointi itsenäisesti ja sen jälkeen vertailla saatuja tuloksia keskenään (Le-

metti & Ylönen 2016, 67). Kumpikin tutkija arvioi julkaisut itsenäisesti ja sen jälkeen tuloksia verrat-

tiin. Eriäviä näkemyksiä ei ollut, vaan tutkijat olivat yhtä mieltä valituista julkaisuista. Kirjallisuuskat-

sauksemme analysointivaiheeseen valikoitui lopulta viisi julkaisua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Tutkimus julkaistu aikavälillä 2015-

2020 

Lyhyet artikkelit 

Kouluterveydenhuollon menetelmiä 

koskeva tieto  

Koko teksti ei ollut luettavissa 

Tutkimusten tiivistelmät käsittelivät 

mielenterveyttä tukevaa työtä ja me-

netelmiä 

Tutkimukset, jotka olisivat vaatineet 

maksua 

Tutkimus oli luettavissa kokonaan   

Luotettava   

Vertaisarvioituja tekstejä   
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Taulukko 3 Aineiston valintaprosessi 

 

 



  

24 

5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analysointi on tärkein osio kirjallisuuskatsausta tehdessä. Sen tarkoituksena on löytää 

vastauksia tutkimuskysymyksiin valitun tutkimusaineiston pohjalta. (Salminen 2011, 20.) Kuvaile-

van kirjallisuuskatsauksen analyysivaihe sisältää aineiston käsittelyä teoreettisen viitekehyksen nä-

kökulmista. Analyysivaiheessa saimme vastauksia tutkimuskysymykseemme. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2013, 221.) Teimme analyysia narratiivisesti kuvailemalla. Aloitimme analyysin luke-

malla aineistoksi valikoituneet tutkimukset kokonaisuudessaan. Sen jälkeen etsimme tutkimuksista 

kouluterveydenhoitajan käyttämät mielenterveyttä tukevat menetelmät ja muita tutkimukseen liitty-

viä oleellisia asioita. Lopuksi analysoimme ja vertasimme valikoiduista tutkimuksista esiin nous-

seita menetelmiä tutkimuskysymykseemme. Synteesi muodostui, kun tulkitsimme ainestoa ja muo-

dostimme siitä kokonaisuuden (Niela-Vilen & Hamari 2016, 30). 

 

Jaottelimme tutkimuksista esiin nousseet kouluterveydenhoitajan käyttämät menetelmät kahteen 

eri teemaan: 

 

1. Psykososiaalista hyvinvointia ja oireilua kartoittavat menetelmät 

2. Mielenterveyden tukemisen ja ennaltaehkäisyn menetelmät 
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6  TULOKSET 

Kirjallisuuskatsaukseemme valikoituneissa tutkimuksissa tuli esille useita eri menetelmiä, joita kou-

luterveydenhoitaja käyttää työssään mielenterveyden tukemiseksi.  

 

6.1. Tutkimusten taustatiedot 

Aineistoomme valikoitui viisi tutkimusta, joista yksi on julkaistu vuonna 2015 ja muut vuosina 2018-

2020. Neljä tutkimuksista on suomalaisia ja yksi tutkimuksista on brittiläinen. Niissä tutkittiin yleis-

lääkärien roolia nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa, lasten mielenterveysjärjestelmää ter-

veyskeskuslääkäreiden näkökulmasta, lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyötä kuntien 

mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa, masentuneet nuoren tunnistamista, arviointia ja 

hoitoa perustasolla sekä harjoitusohjelman vaikutusta kouluterveydenhoitajien tietämykseen, asen-

teisiin ja masennuksen tunnistamisen taitoihin. 

6.2. Psykososiaalista hyvinvointia ja oireilua kartoittavat menetelmät 

Alla esitettävät tulokset ovat lomakkeita ja kyselyjä. Sen vuoksi kirjasimme ne luettelomuotoon. 

 

1. ADHD-oirekysely 

Tutkimuksessa Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö kuntien mielenterveys-

palvelujen ja lastensuojelun kanssa mainittiin lapsen psykiatrisen tutkimuskokonaisuuden 

osana koulun henkilökunnan tekemät kyselylomakkeet, joista mainittiin esimerkkinä 

ADHD-oirekysely (Huikko, Kovanen, Lämsä, Santalahti, Torniainen-Holm, Tuulio-Henriks-

son & Vuori 2018, 1831). 

2. BDI-21-oirekysely 

BDI-21-oirekyselyä voidaan käyttää nuoren masennusoireiden kartoitukseen esimerkiksi 

terveystarkastusten yhteydessä (Haravuori ym. 2019, 1416). 

3. C-SSRS-riskinarviointiasteikko 

C-SSRS-riskinarviointiasteikkoa käytetään itsemurha-ajatusten syiden, vakavuuden ja in-

tensiteetin arviointiin, sekä myös itsemurhayrityksen piirteiden ja vakavuuden arviointiin. 
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Aina, kun epäillään masennusta, tulee arvioida itsemurhavaara. Itsemurha-ajatuksista ja -

suunnitelmista pitää kysyä suoraan. Vakavia itsemurha-ajatuksia tai selvän itsemurha-

suunnitelman tullessa esille, tulee henkilö ohjata erikoissairaanhoidon arvioon kiireellisesti. 

(Haravuori ym. 2019, 1419.) 

4. GMI 

GMI:n avulla perustason työntekijä pystyy arvioimaan oireiden vakavuuden ja riski- ja suo-

jatekijät. Se on hyvä työkalu eri ammattihenkilöiden tiedon kokoamiseen ja sopivien inter-

ventioiden valintaan. Sitä käytetään haastattelun tukena, jos esimerkiksi epäillään nuoren 

olevan masentunut. (Haravuori ym. 2019, 1417.) 

5. HEADS-malli (Nuoren psykososiaalisen haastattelun malli) 

HEADS-malli on hyvä työkalu eri ammattihenkilöiden tiedon kokoamiseen ja sopivien in-

terventioiden valintaan. Sitä käytetään haastattelun tukena, jos esimerkiksi epäillään nuo-

ren olevan masentunut. (Haravuori ym. 2019, 1417.) 

6. RBDI-kysely 

RBDI-kyselyllä voidaan selvittää oireita ja interventioiden tehokkuutta (Haravuori ym. 2019, 

1417). 

7. PHQ-2-oirekysely 

PHQ-2-oirekyselyä voidaan käyttää nuoren masennusoireiden kartoitukseen esimerkiksi 

terveystarkastusten yhteydessä. Kyselyn kysymysten lisäksi on kysyttävä itsetuhoisuu-

desta. (Haravuori ym. 2019, 1416-1417.) 

8. PHQ-9-oirekysely 

PHQ-9-oirekyselyä voidaan käyttää nuoren masennusoireiden kartoitukseen esimerkiksi 

terveystarkastusten yhteydessä (Haravuori ym. 2019, 1416). 

9. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyvät kyselylomakkeet  

Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyvät kyselylomakkeet mainittiin hyviksi menetelmiksi 

(Huikko ym. 2020, 83). Näihin voidaan ajatella kuuluvan esimerkiksi Laajojen terveystar-

kastusten esitietolomakkeet oppilaalle ja vanhemmille ja opettajan täytettävä Oppilaan sel-

viytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake, Vahvuudet ja vaikeudet -kysely sekä LAPS-

lomake. 

6.3. Mielenterveyden tukemisen ja ennaltaehkäisyn menetelmät 

1. Hyvän elämän kompassi 
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Hyvän elämän kompassi on verkkopohjainen interventio, joka pohjautuu hyväksymis-omis-

tautumisterapiaan (Haravuori ym. 2019, 1416). 

2. MAESTRO (MAsennuksen Ehkäisyä STRessinhallintaa Oppimalla) 

MAESTRO on ryhmämuotoinen nuorten masennuksen ehkäisymenetelmä, joka pohjautuu 

kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (Haravuori ym. 2019, 1416). 

3. Voimaperheet-menetelmä 

Voimaperheet-menetelmällä annettu varhainen tuki käytösoireilevien lasten vanhemmille 

nimettiin hyödylliseksi (Huikko ym. 2020, 83). 

4. Mini-interventio 

Tutkimuksessa Yleislääkärin rooli nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa pohditaan, 

että oireileva nuori voisi hyötyä perustasolla toteutetuista varhaisista interventioista, kuten 

päihdekäyttöön kohdistuvasta mini-interventiosta (Haravuori ym. 2015, 813). Mini-inter-

ventio kuuluu myös terveydenhoitajan käyttämiin menetelmiin. 
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7 POHDINTA 

7.1 Pohdinta tutkimustuloksista 

Peruskouluikäisten mielenterveyden tukemiseksi perustasolla on monia menetelmiä, mutta yhte-

näinen malli puuttuu. Suomeen tulisi luoda yhtenäinen kansallinen malli nuorten mielenterveyson-

gelmien hoidosta perustasolla (Haravuori ym. 2019, 1420). 

 

Brittiläisessä tutkimuksessa The effect of training programme on school nurses’ knowledge, attitu-

des, and depression recognition skills: The QUEST cluster randomised controlled trial (Ford, Had-

dad, Pinfold, Tylee & Walsh 2018, 1) todetaan myös, että etulinjan työntekijöillä kuten koulutervey-

denhoitajilla on tärkeä rooli mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa, sekä lasten 

pääsemisessä lisäpalveluihin. Myös tutkimuksessa Masentunut nuori – Miten tunnistan, arvioin ja 

hoidan perustasolla? kehotetaan terveydenhoitajia tunnistamaan paremmin masennusta tekemällä 

terveystarkastuksen yhteydessä oirekyselyitä sekä haastattelemaan mahdollisista masennukseen 

viittaavista oireista (Haravuori ym. 2019, 1415). Masennuksen tunnistamiseen pitäisi siis panostaa 

systemaattisesti. 

 

Tutkimuksessa Lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta 

(Huikko ym. 2020, 79) todetaan, että lasten mielenterveyspalvelujen hoitoketjun alussa palvelujen 

käyttäjistä jopa kolmasosa voi tuntea jääneensä vaille heidän tarvitsemaa apua. Myös tutkimuk-

sessa Masentunut nuori - Miten tunnistan, arvioin ja hoidan perustasolla? todetaan, että ainoastaan 

noin 40-60 % masennusta sairastavista nuorista saa hoitoa ja hoitoon hakeutumisen viive on suuri 

(Haravuori ym. 2019, 1415). 

 

Tiedonkulun heikkous ja sen vaikutus laadukkaaseen hoitoon on tullut esille useammassa yhtey-

dessä ja erilaisten yhteistyörakenteiden kehittäminen voisi tukea tiedonkulkua. Valtiontalouden tar-

kastusviraston vuonna 2017 tekemän selvityksen Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hy-

vinvoinnin tukeminen kouluterveydenhuollossa mukaan, oppilas- ja opiskeluhuoltolain tietosuoja-

periaatteiden soveltaminen on vaikeuttanut opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisten yhteistyötä ja 

jopa osa toimivista käytännöistä lopetettiin ja tiedonkulku ja oppilaskohtaisen tiedon jakaminen ovat 

heikentyneet tietosuojan epäselvistä tulkinnoista johtuen.  
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 Tiedonkulkua opiskelijahuollon ja muiden palveluntuottajien välillä on kehitettävä, jotta kaikki opis-

keluhuollon toimijat saisivat tiedon hoidossa olemisesta, tuen saamisesta ja tarvittavista jatkotoi-

mista. (Selvitys Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen koulutervey-

denhuollossa 2017, 8.) Jos esimerkiksi terveydenhoitaja ei saa tarvittavia taustatietoja oppilaasta 

tai perheestä muilta toimijoilta, saattaa häneltä jäädä kartoittamatta tarkemmin esimerkiksi psyko-

sosiaaliset riskitekijät, jotka vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin ja hoidontarpeen arviointi saattaa 

epäonnistua. Tiedonkulkuun pitäisi panostaa enemmän oikean ja tehokkaan hoidon turvaamiseksi. 

 

Tutkimuksessa The effect of training programme on school nurses’ knowledge, attitudes, and dep-

ression recognition skills: The QUEST cluster randomised controlled trial (Ford ym. 2018) tutkittiin 

kouluterveydenhoitajille toteutettua koulutusta, jonka tarkoituksena oli masennuksen tunnistamisen 

ja tietämyksen lisääminen siitä. Koulutuksen ansiosta masennuksen arvioinnin spesifisyydessä ta-

pahtui merkittäviä parannuksia. Myös hoitajien tietämys masennuksesta parantui ja heidän var-

muutensa ammatillisesta roolistaan suhteessa masennukseen kasvoi. Esiin tuli myös huomattava 

muutos optimismissa masennuksen tuloksiin. (Ford ym. 2018, 1.) Tutkimuksessa Lasten mielen-

terveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta lääkärit kokivat haastattelun 

perusteella, että terveydenhoitajilta puuttui koulutusta perustasolle sopivista hoitomenetelmistä 

(Huikko ym. 2020, 83). Voidaankin päästä johtopäätökseen, että terveydenhoitajien koulutukseen 

tulee panostaa ja menetelmäkoulutukset tukevat laadukasta työtä ja ammattitaidon ylläpitoa jatku-

vasti muuttuvassa työssä. 

 

Pohdimme sitä, vaikka hyviä menetelmiä löytyy paljon, onko terveydenhoitajalla aikaa paneutua 

niihin, ja onko hänellä mahdollisuus saada eri menetelmiin tarvittava koulutus. Työnantajalla ei 

välttämättä ole resursseja kustantaa kalliita koulutuksia, eikä mielestämme ole myöskään työnte-

kijän velvollisuus maksaa niitä itse.  Lisäksi terveydenhoitajan perustyö vie suurimman osan re-

sursseista.  Onko terveydenhoitaja työssään vain “tulipalojen sammuttelija”, kun oppilaalla ilmenee 

ongelmia? Monesti ongelmatilanteiden jo kärjistyessä ei apua mahdolliseen akuuttiin tilanteeseen 

löydy. Kouluterveydenhuolto tunnistaa enimmäkseen somaattisen puolen sairauksia ja ennaltaeh-

käisee niitä. Nykyään yleisimmät terveysvaivat oppilailla ovat kuitenkin jollain lailla mielenterveys-

asioihin kuuluvia.  

 

Tämä ongelma on jo huomattu joissakin kaupungeissa ja terveydenhoitajalle on järjestetty mahdol-

lisuus työparityöskentelyyn ja jakamaan työtaakkaa.  Joissakin kaupungeissa esimerkiksi Turussa 
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on päätetty ostaa sairaanhoitopiiriltä psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut osaksi koulun perusta-

son palveluita. Myös tutkimuksessa Masentunut nuori – Miten tunnistan, arvioin ja hoidan perusta-

solla? ehdotetaan myös vahvistamaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa esimerkiksi psykiatrisilla 

sairaanhoitajilla (Haravuori ym. 2019, 1420). Mielestämme tämä on hyvä vaihtoehto jakaa tervey-

denhoitajan työtaakkaa, ja täydentää sitä asiantuntijajoukkoa, joita koulussa jo on. Asiantuntijat, 

kuten kuraattorit ja koulupsykologit ovat myös työssään kuormitettuja, ja terveydenhoitaja joutuu 

monesti yksin kannattelemaan oppilasta siihen asti, että tämä saa tarvitsemansa avun. Tästä 

syystä psykiatrinen sairaanhoitaja on mielestämme tervetullut työpari kouluterveydenhoitajalle ja-

kamaan tätä kuormaa.  Olisi hyvä, jos mahdollisimman moni oppilas saisi avun matalalla kynnyk-

sellä omassa tutussa kouluympäristössään. 

 

Jatkossa tulee tutkia lisää terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan yhteistyötä, minkälaiset ovat työn-

tekijöiden omat kokemukset ja millainen työnjako tämän työparin välillä on kaikista hedelmällisintä. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Olemme noudattaneet hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuksen teon aikana. Tähän kuuluvat esi-

merkiksi oikeaoppinen viittaustekniikka tekstin sisällä, sekä riittävän selkeä ja läpinäkyvä lähteiden 

merkitseminen. Olemme tutustuneet hyvän tieteellisen käytännön määritelmään ja tutkimuksen 

eettisiin vaatimuksiin (Vilkka 2020, 44). Olemme noudattaneet Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) 

ohjeita tutkimuksemme eri vaiheissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, viitattu 11.4.2021). 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkittavaa ilmiötä kuvaillaan laaja-alaisesti (Salminen, 6). 

Tämän johdosta asiasta avautuu tutkijalle ja lukijalle laajempi kuva ja se edistää eettisemmän nä-

kökulman rakentamista tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Mukaan valittiin vain tieteellisiä julkaisuja, mikä lisää tutkimuksemme luotettavuutta. Olemme myös 

etsineet laajasti monesta eri luotettavasta lähteestä tutkittua tietoa aiheeseen liittyen. Se lisää luo-

tettavuutta ja eettisyyttä tässä työssä. Muita lähteitä ovat olleet esimerkiksi eri lait, Käypä Hoito -

suositukset, selvitykset, raportit, julkaisut, erilaiset aiheeseen liittyvät luotettavat sivustot, sekä kirjat 

ja artikkelit. 
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