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1 Johdanto 

 

Lapsen koulunkäyntfifin latautuu paljon merkfityksellfisfiä yksfilöllfisfiä ja yhtefiskunnallfisfia ar-

voja. Yksfilön elämänkulun näkökulmasta kouluttautumfinen on tärkeä hyvfinvofinnfin ja 

selvfiämfisen ennustaja (Harfinen & Halme 2012, 9). Hfistorfiallfisestfi tarkasteltuna koulun 

ja koulutuksen osuus lasten ja nuorten hyvfinvofinnfissa on ollut merkfittävä. Oppfivelvollfi-

suutta toteuttanefiden kansa- ja peruskoulun merkfitys suomalafisten hyvfinvofinnfin edfis-

tämfisessä on kfifistaton, koska kafikkfien lasten ofikeus koulutukseen nostfi sfivfistystasoa. Sfi-

vfistyksellfinen hyvfinvofintfi puolestaan mahdollfistfi jatkuvan taloudellfisen kasvun. Kautta 

afikojen kouluyhtefisö on perheen ohella ollut tofinen tärkeä kehfitysyhtefisö, jossa lapset 

ovat saaneet tukea myös sfillofin, kun kotona on ongelmfia. (Janhunen 2013, 25; Rfimpelä 

2008, 14.) 

 

Kfirsfi-Marja Janhusen (2013) ja Mattfi Rfimpelän (2008) mukaan erfityfisestfi peruskoululla 

on tärkeä asema nuorten hyvfinvofinnfissa, koska oppfivelvollfisuudesta seuraa se, että jo-

kafinen 7–16-vuotfias suomalafinen on yhdeksän vuoden afikana merkfittävän osan valvefil-

laoloajastaan peruskoulussa ja sfifihen lfifittyvässä lähefisessä tofimfinnassa. Elfina Nfivalan 

(2006, 104–105) mukaan koulu sosfialfisaatfioympärfistönä on sfikälfi erfityfisasemassa, että 

se on nfimenomaan erfikofistunut tuottamaan yhtefiskunnassa tarvfittavfia tfietoja, tafitoja ja 

asentefita. Sen tähden koulua pfidetäänkfin merkfittävänä lasten ja nuorten sosfiaalfisen ke-

hfityksen ja yhtefiskunnallfistumfisen finstfituutfiona, joka valmfistaa uusfia yhtefiskunnan jä-

senfiä yhtefiskunnallfiseen elämään. 

 

Janhusen (2013, 25) mukaan yhtefiskunnan vahvofilla finstfituutfiofilla kuten perhe, koulutus 

ja työ, on ollut perfintefisestfi suurfi merkfitys fihmfisten yhtefiskuntaan kfifinnfittymfisen kan-

nalta. Jos fihmfinen jostafin syystä jää näfiden finstfituutfiofiden ulkopuolelle, tarkofittaa se 

osattomuutta, ja yleensä se merkfitsee erfilafisten tukfitofimfien pfifirfifin joutumfista, tafi tofi-

saalta pääsemfistä. Rfimpelä (2008, 14–15) tuokfin esfille, että jokafisessa kunnassa nuorten 

pahofinvofintfi on perusopetuksen ja koulun sosfiaalfityön haaste. Pahofinvofinnfin lfisäänty-

mfinen näkyy peruskoulun arjessa yleensä koulujen työrauhan rfikkoutumfisena, kfiusaa-

mfisena tafi mufina negatfifivfisfina filmfiöfinä.  
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Rfimpelä (2013, 41–42) korostaa, että hyvfinvofinnfin mukaan ottamfinen koulujen arvfiofin-

tfikeskustelufihfin tehostaa koulun ja kodfin yhtefistyötä. Näfin lapset ja nuoret oppfivat ar-

vfiofimaan realfistfisestfi omaa hyvfinvofintfiaan sekä tulkfitsemaan elfimfistönsä vfiestejä myös 

koulumaafilmassa, koska hyvfinvofintfiosaamfisen perusta rakennetaan ennen koulufikää. 

Tätä oppfimfista on tukemassa kotfikasvatus, joka yleensä tapahtuu filman ulkofista tukea. 

Hyvfinvofinnfin perusosaamfisen ollessa lapsen hallfinnassa vapautuu hänellä vofimavaroja 

muun muassa lukemfiseen ja kfirjofittamfiseen. Tämä teorfia tukee varhafiskasvatuksen 

suunnfitelmallfista arvfiofintfia, sfillä mfikälfi kehfitys alkaa merkfittävästfi pofiketa fiän mukafi-

sesta osaamfisesta, vofidaan vanhempfia tukea lastensa hyvfinvofintfiopettamfisessa.  

 

Rfimpelä (mt., 33–34) toteaa, että hyvfinvofintfioppfimfinen efi ole vafin lapsuuteen kuuluva 

asfia, vaan se jatkuu vanhuuteen astfi. Lapset ja nuoret oppfivat hyvfinvofintfia ja pahofin-

vofintfia samalla tavalla kufin lukemfista, laskemfista ja kfirjofittamfista. Anne Konu (2002, 10–

11) on samofilla lfinjofilla Rfimpelän (2013, 33–34) näkemyksen kanssa sfifitä, että hyvfinvofin-

nfin vastfinparfina on pahofinvofintfi. Ihmfisten tarpeet saada hyvfinvofintfipalvelufita nousevat 

hefidän pahofinvofinnfistaan, jollofin jokfin yhtefiskunnan hyvfinvofintfipalvelu efi ole tavofitta-

nut yksfilöä, tofimfinut hänen kafipaamallaan tavalla tafi yksfilön kyky tofimfia yhtefiskunnassa 

on estynyt jostafin syystä. Lasten ja nuorten hyvfinvofinnfin arvfiofimfinen on ylefisestfi ym-

märretty sfiten, että sfitä tekevät sfifihen tarkofitukseen koulutetut ammattfilafiset.  

 

Useat koululafisten hyvfinvofintfia koskevat vertafilut ovat olleet huolestuttavaa luettavaa. 

Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi onkfin noussut 2000-luvulla yhtefiskunnallfiseksfi huolenafi-

heeksfi Suomessa. Lfisäksfi Rfifitta Vornasen (2001) havafinto sfifitä, että olemassa olevat las-

ten hyvfinvofintfitutkfimukset sfijofittuvat vahvastfi rakentefiden ja finstfituutfiofiden tasolle ja 

että tfiedontuottajfina ovat yleensä afikufiset, herättfi oman kfifinnostuksenfi tutkfia lasten ja 

erfityfisestfi nuorten hyvfinvofintfia. Tutkfimusten mukaan suomalafiset koululafiset efivät 

vfifihdy koulussa kuten fikätoverfinsa mufissa mafissa. Lähfimennefisyyden kouluampumfiset 

ovat antaneet traagfisen esfimerkfin suomalafisten koulujen arjesta. 

 

Henkfilökohtafinen perustelunfi pro gradu -tutkfimuksenfi afiheelle nousee omfista lapsfis-

tanfi. Esfikofisenfi on alofittanut yläkoulun suorfittamfisen samaan afikaan, kun työstän tutkfi-

mustanfi. Pofikanfi käy alakoulun vfifimefistä luokkaa, joten hän on sfifirtymässä yläkouluun 

vuoden kuluttua. Seuratessanfi lastenfi kehfitystä ja kasvamfista pofis välfittömästä äfidfin ja 
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fisän lähefisyydestä mfielenfi valtaavat fisot kysymykset sfifitä, pystyykö nyky-yhtefiskunta pfi-

tämään tarpeeksfi hyvää huolta lapsfistamme ja nuorfistamme. Lastemme kasvaessa yhä 

fisommfiksfi emme ole vanhempfina enää afinofita tärkefitä afikufisfia hefidän elämässään. 

Opettajfista, muusta koulun henkfilökunnasta, koulumfiljööstä ja sfiellä vallfitsevasta kult-

tuurfista ja vuorovafikutuksesta tulee merkfittävä osa lastemme jokapäfiväfistä elämää, 

elfinympärfistöä ja yhtefisöä, jossa he oppfivat hyvfinvofintfia tafi pahofinvofintfia. 

 

Olen päätynyt tekemään kvantfitatfifivfisen tutkfimuksen Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitok-

sen kouluterveyskyselyn afinefistosta, joka on luovutettu käyttöönfi tutkfimussuunnfitel-

maa vastaan (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2014). Tutkfimuksenfi tehtävänä on kuvata 

9. luokkalafisten sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia hefidän näkökulmastaan. Tavofitteena on 

lfisäksfi pohtfia, mfitkä tekfijät erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. Tutkfimuksenfi on 

sosfiaalfityön kohteena olevan filmfiön, sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin tutkfimusta, mutta 

samalla se on sosfiaalfityön tutkfimusta sfifitä lähtökohdasta, että työn sfisältö määrfittyy 

työn kohteesta käsfin (Väänänen 2013, 13). Tämä tarkofittaa sfitä, että tässä tutkfimuk-

sessa tavofitellaan nuorten äänen kuulumfista ja esfille tuomfista, koska he ovat olleet vas-

taajfina kouluterveyskyselyssä, jota afinefistonanfi käytän.  

 

Tutkfimuksenfi rakentuu vfifiteen päälukuun. Tutkfimuksen tofisen luvun tavofitteena on ra-

kentaa ja kuvata vfifitekehys, jonka avulla pafikannan tutkfimuksenfi tutkfimusfilmfiön kent-

tään, jolla lfifikun. Se tapahtuu avaamalla tutkfimuksessa käytettyjä käsfittefitä, jotka ovat 

hyvfinvofintfi, kouluhyvfinvofintfi ja sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi. Käsfittefiden avaamfisen tar-

kofituksena on auttaa tutkfittavan filmfiön ymmärtämfistä ja rajaamfista. Ne ovat kufin työ-

kaluja, jofilla pyrfitään hahmottamaan filmfiöfitä teoreettfisella tasolla. (Hfirsjärvfi ym. 2009, 

146–157.) Tofisen luvun lopuksfi aukfi kfirjofitan tämän tutkfimuksen näkökulmasta sosfiaa-

lfisuus ja sosfiaalfinen tofimfinta ajatusmaafilman, jotta tutkfimusfilmfiön kokonafisvaltafinen 

ymmärrys olfisfi lukfijaystävällfinen. Luvussa kolme kerron lukfijalle tutkfimuksenfi tarkofituk-

sesta, tutkfimuskysymyksfistä, afinefistosta, analysofintfimenetelmfistä ja eettfisyydestä. Nel-

jäs luku sfisältää tutkfimuksen tulosten esfittelyn ja analysofinnfin asettamfienfi tutkfimusky-

symysten mukafisestfi. Luvussa vfifisfi päätän työnfi pohdfintaan sekä tutkfimusprosessfin ar-

vfiofintfifin.   
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2 Hyvfinvofinnfista sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin 

 

 

2.1 Hyvfinvofintfi 

 

Tutkfimuksenfi käsfitteellfinen vfifitekehys juontaa juurensa hfistorfiasta. Olen perehtynyt Erfik 

Allardtfin kolmfijakoon, jonka hän on pelkfistänyt englannfinkfielellä käsfittefisfifin havfing, lo-

vfing ja befing. Hänen teoreettfinen jäsennyksensä hyvfinvofinnfin ulottuvuuksfista auttaa 

luomaan jäsentynyttä kokonafiskuvaa hyvfinvofinnfista. (Allardt 1998, 38–39.) Allardtfin 

kolmfijakoa efi ole kufitenkaan tehty suoranafisestfi tutkfimaan koululafisten sosfiaalfista kou-

luhyvfinvofintfia, joten tulen tutkfimuksenfi edetessä käyttämään jäsennyksen apuna myös 

mufiden tutkfijofiden näkemyksfiä hyvfinvofinnfin määrfittelystä suhteuttaen nfifitä Allardtfin 

hyvfinvofintfikäsfittefistöön.  

 

Hyvfinvofintfikeskustelun keskefinen kysymys lfienee se, mfistä ja kefiden näkökulmasta hy-

vfinvofintfia tarkastellaan (Vornanen 2001). Hyvfinvofintfi koostuu monfista tekfijöfistä, jofihfin 

kuuluu nfifin objektfifivfisestfi mfitattavfia asfiofita kufin subjektfifivfisfia arvostuksfia ja tuntemuk-

sfia. Terveys, elfinolot ja tofimeentulo katsotaan kuuluvaksfi objektfifivfisfiksfi hyvfinvofinnfin 

osatekfijöfiksfi. Sosfiaalfiset suhteet, fitsensä toteuttamfinen ja onnellfisuus ovat puolestaan 

subjektfifivfisen hyvfinvofinnfin osatekfijöfitä. (Janhunen 2013, 15–16; Konu 2002; Mofisfio ym. 

2008, 14.) Kouluterveysafinefisto antaa mahdollfisuuden tutkfia nfifin subjektfifivfisfia kufin ob-

jektfifivfisfiakfin hyvfinvofinnfin osatekfijöfitä. Tutkfimuksenfi pafikantuu koululafisten kokemuk-

sfifin hefidän näkökulmastaan, joten tarkastelun kohteena ovat subjektfifivfiset hyvfinvofinnfin 

osatekfijät.  

 

Allardt (1976, 21; Allardt 1998) on jäsentänyt hyvfinvofintfia ylefisen hyvfinvofinnfin ulottu-

vuuksfina. Se koostuu Allardtfin mukaan elfintasosta (havfing), joka kuvaa laajastfi fihmfisten 

tarvfitsemfia materfiaalfisfia mahdollfisuuksfia, kuten esfimerkfiksfi asufinoloja ja koulutusta. 

Tofinen osa-alue on yhtefisyyssuhteet (lovfing), jotka koostuvat pafikallfis- ja perheyhtefisyy-

destä sekä ystävyyssuhtefista. Kolmas osa-alue Allardtfin mukaan on oman fitsensä toteut-

tamfinen (befing), joka koostuu arvonannosta, afinutlaatufisuudesta ja tyydytystä anta-

vasta tekemfisestä. 
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Allardt (1998, 39–40) on myöhemmfin lfisännyt hyvfinvofinnfin määrfittelyynsä findfikaatto-

refita ja hyvfinvofinnfinehtoja, jofita hän efi vfielä käsfitellyt 1970-luvulla. Allardt on halunnut 

valfita myös fihmfisen tarpeet tarkastelun ja findfikaattorfien valfinnan lähtökohdaksfi. Tarve 

vfifittaa hänen mukaansa sellafisfifin välttämättömyyksfifin, jofita filman fihmfinen kärsfifi. 

 

Mfielenkfifintofiseksfi Allardtfin hyvfinvofinnfin määrfittelyn tekee se, että hän näkee kullakfin 

hyvfinvofinnfin osa-alueella olevan sekä objektfifivfisen että subjektfifivfisen ulottuvuuden. Al-

lardtfin (mt., 40–42) mukaan, kun jako objektfifivfisfifin ja subjektfifivfisfifin findfikaattorefihfin rfis-

tfifintaulukofidaan havfingfin, lovfingfin ja befingfin kanssa, saadaan kuusfi erfi findfikaattorfityyp-

pfiä: 

 

1) Elfintason (havfing) objektfifivfiset findfikaattorfit, esfimerkfiksfi tulotaso ja terveys. 

2) Elfintason (havfing) subjektfifivfiset findfikaattorfit kuten elfintasoa (tulotasoa ja ter-

veyttä) koskeva tyytymättömyys ja tyytyväfisyys. 

3) Yhtefisyyssuhtefiden (lovfing) objektfifivfiset findfikaattorfit kuten ystävfien lukumäärä 

ja perhesuhteet. 

4) Yhtefisyyssuhtefiden (lovfing) subjektfifivfiset findfikaattorfit kuten onnellfisuuden ja 

onnettomuuden elämykset. 

5) Ihmfisenä olemfisen (befing) objektfifivfiset findfikaattorfit esfimerkfiksfi harrastukset ja 

korvaamattomuuden kokemukset. 

6) Ihmfisenä olemfisen (befing) subjektfifivfiset findfikaattorfit kuten omakohtafiset koke-

mukset vfieraantumfisesta ja fitsensä toteuttamfisesta. 

 

Tutkfimuksenfi efi sfisällä Allardtfin (1976) havfing-käsfitettä sellafisenaan, koska allardtfilafi-

sessa jäsennyksessä se tarkofittaa afineellfisfia ja efi-henkfilökohtafisfia perustarpefita. Perus-

telen valfintaanfi sfillä, että tutkfittaessa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia Terveyden ja hyvfin-

vofinnfin lafitoksen kouluterveysafinefisto antaa mahdollfisuuden mennä lähemmäksfi kou-

lulafisen koulupäfivän afikana kokemfia asfiofita, jotka ovat merkfityksellfisfiä hefille. Tällöfin 

vofin turvallfisestfi jättää suurfimman osan Allardtfin havfing-kategorfiaan jaottelemfista asfi-

ofista tämän tutkfimuksen osalta sfivuun ja keskfittyä asfiofihfin, jotka ovat todellfisuutta kou-

lupäfivän afikana koululafisen näkökulmasta. Afiheen rajaus jättää jo sfinällään pofis tofi-

meentuloon lfifittyvät sefikat, sfillä Suomessa on maksuton perusopetus. Tästä tokfi vofidaan 
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olla erfi mfieltä kafikkfine lefirfikoulu-rahakeräyksfineen, mutta ne asfiat efivät ole oleellfisfia 

tässä tutkfimuksessa.  

 

Konu (2002, 6–7, 41, 44) on väfitöskfirjassaan soveltanut koulun hyvfinvofintfimallfin koulu-

ympärfistöön Allardtfin (1976) sosfiologfisen hyvfinvofintfimallfin pohjalta. Näfin hän on myös 

selkfiyttänyt kouluhyvfinvofinnfista käytävää keskustelua sekä tuottanut välfineen kouluhy-

vfinvofinnfin arvfiofintfifin. Mallfi on sovellettavfissa hyvfin yläkoulufikäfisten sosfiaalfisen koulu-

hyvfinvofinnfin tutkfimfiseen (Sfiekkfinen & Nfifiranen 2008, 38).  

 

Allardtfin (1993, 89–91) mallfissa hyvfinvofintfi, kasvatus, opetus sekä oppfimfinen on yhdfis-

tetty tofisfifinsa. Konun (2002, 10, 43–44) näkemyksen mukaan kokonafisvaltafiseen koulun 

hyvfinvofintfifin vafikuttavat myös oppfilafiden kodfit ja muu ympärfillä oleva yhtefisö. Hyvfin-

vofinnfin fitsessään Konu on jakanut neljään osa-alueeseen: koulun olosuhteet (havfing), 

sosfiaalfiset suhteet (lovfing), fitsensä toteuttamfisen mahdollfisuudet (befing) ja terveyden-

tfila (health). Konun tutkfimus tuo esfille kotfikasvatuksen suuren merkfityksen lapsen elä-

mässä, mutta lfisäksfi on nähtävfissä yhtefisön merkfitys, jota efi tule väheksyä (Koskela 

2009, 25–28). 

 

Allardt (1976) on sfisällyttänyt terveyden havfing-kategorfiaan, kun taas Konu (2002, 46) 

on, pofiketen Allardtfista, määrfitellyt kokonaan oman health-kategorfian, joka ymmärre-

tään erfillfisenä hyvfinvofinnfin osa-alueena. Konun koulun hyvfinvofintfimallfissa terveys on 

sfiksfi mukana fisossa merkfityksessä, koska se nähdään vofimavarana. Tutkfimuksessanfi 

olen tarkofituksellfisestfi rajannut pofis erfityfisestfi terveyteen lfifittyvät kysymykset afinakfin 

kolmen erfi perustelun takfia. Ensfiksfikfin sen vuoksfi, että tutkfimuksenfi tavofitteena efi ole 

etsfiä suoranafisestfi vofimavaroja. Tofiseksfi terveyttä ja sen suhdetta hyvfinvofintfifin on jo 

tutkfittu paljon.  

 

Kolmanneksfi sosfiaalfi- ja terveysalalla sosfiaalfinen on pofikkeuksetta alakynnessä. Vasta 

lyhyen afikaa käytännöntyötä tehneenä olen huomannut, että sosfiaalfityön professfio vaa-

tfifi afivan omaa erfityfistä esfille tuomfista. Samofilla lfinjofilla ovat esfimerkfiksfi Mfikko Mänty-

saarfi ja Tufija Kotfiranta (2011, 23), kun he ottavat kantaa sfifihen, mfitä sosfiaalfisella on sen 

nofin sata vuotta kestäneen hfistorfian afikana tarkofitettu ja mfistä syfistä johtuen 2010-lu-

vulla näyttää sfiltä, että käsfite on katoamassa kfielestämme. Hefidän mfielestään nykyfisen 
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kfilpafilukyky-yhtefiskunnan arvot efivät ole yhteensopfivfia arvoja sen kanssa, mfitä sosfiaa-

lfinen perfintefisessä merkfityksessään on.  

 

Mäntysaaren ja Kotfirannan (2011, 23) mukaan asetettaessa hyvfinvofintfi hyvän yhtefis-

kunnan perustaksfi sfiten, että se edellyttää jofidenkfin tarpefiden tyydyttämfistä, tuodaan 

samalla esfille myös sosfiaalfisfia arvoja. Allardt (1976, 30–31) on samofilla lfinjofilla näke-

mystensä kanssa, ja nostaakfin vastattavaksfi kysymyksen, kenen ja mfiten määrfiteltyjä 

arvoja otetaan mukaan arvfiofitaessa hyvfinvofinnfin ulottuvuuksfia. Mäntysaaren ja Kotfi-

rannan (2001, 23) ajatus on yksfi merkfittävä tekfijä tutkfimuksenfi taustalla. Lfisäksfi Tervey-

den ja hyvfinvofinnfin lafitoksen keräämä kouluterveysafinefisto sopfifi omaan arvomaafil-

maanfi muun muassa sfiksfi, että sfifinä ovat vastaajfina koululafiset fitse. Näfin ollen näen tofi-

mfivana Allardtfin (1976; Allardt 1998) jäsennyksen hyvfinvofinnfista tutkfimuksessanfi. 

 

Tutkfimuksenfi tarkastelukulma pafikantuu mfikrotasolle, koska tutkfimuksen kohteena on 

sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi koululafisten näkökulmasta. Lapset ja nuoret tekevät hyvfin-

vofinnfin tutkfimfisen haasteellfiseksfi ja samalla hyvfin mfielenkfifintofiseksfi, koska mefillä on 

erfilafisfia ja hajanafisfia käsfityksfiä sfifitä, mfitkä kafikkfi asfiat vafikuttavat hefidän hyvfinvofin-

tfifinsa. Pohjfimmfiltaan käsfityksemme lasten ja nuorten hyvfinvofinnfista lfifittyy myös käsfi-

tykseemme lapsfista ja lapsuudesta. (Helavfirta 2005, 85.) 

 

Lasten hyvfinvofinnfista efi ole olemassa selvää kuvaa. Tutkfijat ovat todenneet, että hyvfin-

vofintfia täytyykfin lähestyä useasta erfi suunnasta ja erfi tavalla. Ylefisestfi lapsfia ja nuorfia 

pfidetään perheen ja yhtefiskunnan vofimavarojen vastaanottajfina ja oletuksena on, että 

he efivät pysty ohjafilemaan elfinolojaan saamfiensa vofimavarojen kautta. Koska jokafinen 

afikufinen on joskus ollut lapsfi, nfifin afikufinen helpostfi olettaa tuntevansa lapset ja ymmär-

tävänsä hefitä. Käytännössä asfia on monfilta osfin tätä monfimutkafisempfi. Yhtefiskunnan 

kehfittymfinen ja omat kokemukset lapsuudesta luovat jokafiselle yksfilölle ja sukupolvelle 

omanlafisensa elämfisympärfistönsä. Lasten ja nuorten kohdalla hyvfinvofintfi efi rfifipu afino-

astaan afikufisten antamfista vofimavarofista ja huolenpfidosta, vaan myös afikufisten kyvystä 

kuunnella lasta ja ottaa huomfioon lasten ja nuorten näkemykset. (Kfifilfi 1998, 15–16, 19; 

Vornanen 2001.)  
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Erfilafisfia tutkfimuksfia tehdään koskfien lasten ja nuorten tärkefitä elämänaluefita, ja nfifistä 

esfitetään erfilafisfia tulkfintoja. Varmuudella efi kufitenkaan vofida sanoa, mfikä tulkfinta olfisfi 

ofikea ja mfikä väärä. Lasten ja nuorten arjen ympärfistöt ja yhtefisöt, jofissa he elävät, ovat 

monfinafisfia. (Rfimpelä 2013, 20, 35.) Muun muassa sosfiaalfiset verkostot ja fihmfisten omat 

elfinympärfistöt ovat nfifitä pafikkoja, jofissa hyvfinvofintfia rakennetaan (Janhunen 2013, 16–

17; Mofisfio ym. 2008, 16–18). 

 

Ajatuksena tutkfia sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia kouluterveysafinefisto antaa mahdollfisuu-

den yhdfistää Allardtfin (1976) havfing-käsfitteen ja Konun (2002, 44) käyttämän määrfitel-

män koulun olosuhtefista käsfittäen esfimerkfiksfi koulun opfiskelutfilat, valafistuksen ja puh-

tauden. Konulla tähän yhteyteen kuulufivat myös esfimerkfiksfi vfifihtyfisyys, melu ja filma-

vafihto, kuten myös tässä tutkfimuksessa. Olosuhtefita vofidaan Konun mukaan tarkastella 

myös oppfilafille tarjottavfina palvelufina kuten ruokafilu, terveydenhuolto ja oppfilaanoh-

jaus. Vfifimeksfi mafinfittuja olosuhtefita efi oteta mukaan tähän tutkfimukseen ja perustelen 

valfintaanfi sfillä, että tarkofituksenanfi efi ole tutkfia esfimerkfiksfi terveydenhuollon tofimfintaa 

tafi oppfilaanohjauksen tofimfivuutta.  

 

Tutkfimuksenfi rajautuu kouluhyvfinvofinnfin sosfiaalfiseen puoleen, josta kunakfin afikana on 

vallfinnut omanlafisensa ymmärrys ja tulkfinta. Sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin kuuluu 

nähdäksenfi ympärfistö, jossa koululafiset tofimfivat, joten efi ole yhdentekevää, mfillafinen 

se on. Sfifinä mfielessä jaan Konun (mt., 44) ajatuksen joko mukavfista tafi epämukavfista 

fyysfisfistä kouluolofista, jotka vafikuttavat koululafisten tfilofissa vfifihtymfiseen ja sfitä kautta 

hefidän sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifinsa.  

 

WHO:n ylefisen tason määrfitelmän mukaan terveys on ”täydellfisen fyysfisen, psyykkfisen 

ja sosfiaalfisen hyvfinvofinnfin tfila efikä vafin safirauden puuttumfista” (WHO, 1948). Jussfi Sfim-

pura (2009, 39–40) kysyykfin afiheellfisestfi, jyrääkö terveys hyvfinvofinnfin. WHO:n määrfi-

telmä näyttäfisfi määrfittävän sosfiaalfisen hyvfinvofinnfin terveyden alakomponentfiksfi efikä 

ota kantaa taloudellfisesta tafi esfimerkfiksfi ympärfistön tfilaan ja kestävyyteen lfifittyvästä 

hyvfinvofinnfista. Kysymys sfifitä, onko terveys fihmfiselämän ylfin arvo vafi onko se yksfi hyvfin-

vofinnfin komponentefista, olfi keskefisestfi esfillä, kun valmfisteltfifin vuoden 2009 alussa to-

teutunutta Kansanterveyslafitoksen (KTL) ja Stakesfin fuusfiota Terveyden ja hyvfinvofinnfin 

lafitokseksfi (THL). 
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Edellä esfittämfienfi perustelujen tarkofituksena efi ole ollut tehdä tyhjäksfi hyvän tervey-

dentfilan myöntefisfiä vafikutuksfia ylefisestfi ottaen hyvfinvofinnfille ja tarkennettuna sosfiaa-

lfiselle hyvfinvofinnfille. Nähdäksenfi sosfiaalfista on tärkeää tutkfia myös filman jatkuvaa ter-

veyden läsnäoloa, vafikka Konu (2002, 60–59) onkfin sfitä mfieltä, että hyvfinvofinnfista efi 

vofida puhua puuttumatta terveyteen. Konu tuo esfille, että kokonafisvaltafiset terveyden-

edfistämfisen ohjelmat koulufissa korostavat sosfiaalfisen ja henkfisen terveyden merkfitystä, 

mutta empfifirfisfissä tutkfimuksfissa tuloksfia määrfitellään kufitenkfin yksfilöfiden terveydentfi-

lana, terveyskäyttäytymfisfinä, arvofina ja nfifin edelleen. Tofisfin sanoen terveys on pääkä-

sfite, ja se pyrfitään määrfittelemään hyvfin laajastfi. Näfin ollen sosfiaalfisen osuus jää näh-

däksenfi vääjäämättä pfienemmäksfi. 

 

Tutkfimuskfirjallfisuutta lukfiessanfi olen huomannut, että vfifime afikofina on pafinottunut hy-

vfinvofinnfin afiempaa kokonafisvaltafisempfi ja erfi näkökulmfia yhdfistelevä lähestymfinen. 

Tällafinen tutkfimuksellfinen kehfitys on filmefisen tärkeää sosfiaalfityölle. (Janhunen 2013, 

15–16; Konu 2002; Mofisfio ym. 2008, 14.) Myös Janhunen (2013, 14) näkee, että hyvfin-

vofintfitutkfimuksen vfifimeafikafinen kfifinnostus on kohdfistunut fihmfisen subjektfifivfiseen hy-

vfinvofintfifin ja käyttäytymfiseen sosfiaalfisen tafi alueellfisen erfiarvofisuuden sfijaan. 

 

Esfimerkfiksfi Vornanen (2001, 39) toteaa, että lasten hyvfinvofintfi efi ole firrallaan afikufisten 

hyvfinvofinnfista. Työelämä ja sen muutokset, äfitfien ja fisfien hyvfinvofintfi sekä ylefinen 

perhe- ja yhtefiskuntapolfitfifikka vafikuttavat kafikkfi osaltaan sfifihen, että hyvfinvofintfi on 

mahdollfinen nfifin afikufisfille kufin lapsfillekfin. Vfifime vuosfina lasten hyvfinvofintfikeskusteluun 

ja sfitä koskevaan tutkfimukseen ovat tulleet mukaan myös lapsen ofikeudet (Kfifilfi 1998).  

 

Vornanen (2001, 25–28; Vornanen 2010, 51–52) on määrfitellyt lasten ja nuorten hyvfin-

vofinnfin rakentuvan turvallfisuuden, onnellfisuuden ja tyytyväfisyyden tuntefista osallfiseksfi 

pääsemfisestä. Näfistä turvallfisuus tulee fihmfisten välfisfistä suhtefista ja vfifittaa Allardtfin 

(1976; Allardt 1998) kuvaamfifin yhtefisyyssuhtefisfifin. Onnellfisuus puolestaan on suhteessa 

turvallfisuuteen ja tyytyväfisyyteen. Subjektfifivfinen turvattomuuden kokemfinen filmenee 

pelkofina, psykosomaattfisena ofirehdfintana ja lfifiallfisena huolestunefisuutena.  
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Vornasen (2001, 25–28; Vornanen 2010, 51–52)  mukaan nuorten hyvfinvofintfia on tut-

kfittu empfifirfisestfi paljon, mutta sen sfijaan käsfitteellfistä määrfittelyä on tehty Suomessa 

nfiukastfi. Keskefisfiä kysymyksfiä nuorten näkökulmasta ovat kysymykset; mfinne kuulun ja 

onko mfinulla pafikkaa yhtefisössä. Nuoren elämässä pafikka vofi olla alue tafi tfila, ylefisfim-

mfin se on koulu tafi kotfi. Nuorten kohdalla pafikka vofi olla myös tunne sfifitä, että on tur-

vallfista ja hyvä olla. Hyvfinvofintfitutkfimuksella on vahvat perfinteet Pohjofismafissa, mutta 

Suomessa on melko vähän problematfisofitu hyvfinvofintfikäsfitteen määrfitelmää erfi fikäryh-

mfien, kuten koululafisten, näkökulmasta. Hyvfinvofintfikäsfitettä vofidaan pfitää fitsessään 

varsfin fikäneutraalfina termfinä, jota sovelletaan erfi fikäryhmfifin. (Vornanen 2001; Vorna-

nen 2010.) 

 

 

2.2 Kouluhyvfinvofintfi 

 

Janne Pfietarfinen, Tfifina Sofinfi ja Kfirsfi Pyhältö (2008, 56) toteavat, että kouluhyvfinvofinnfin 

tutkfimukset ovat yleensä keskfittyneet oppfilafiden kouluvfifihtyvyyden ja koulumenestyk-

sen tarkasteluun. Tutkfimustuloksfista on havafittavfissa osfin rfistfirfifitafisuuksfia esfimerkfiksfi 

koulussa vfifihtymfisessä ja menestymfisessä, jotka efivät välttämättä ole kfifinteästfi sfidok-

sfissa tofisfifinsa. Oppfilafilta saadun tfiedon mukaan myös työrauhaongelmat ja fyysfisen ym-

pärfistön negatfifivfiset filmfiöt ovat melko ylefisfiä, mutta nfifiden efi koeta olevan afina suo-

rassa yhteydessä oppfilafiden kokemaan kouluhyvfinvofintfifin. Sosfiaalfinen ympärfistö näyt-

täfisfi tutkfimustulosten mukaan nousevan keskefiseen asemaan oppfilafiden hyvfinvofin-

nfissa. Sfirpa Vahteran (2007) näkemys tukee omaa ajatustanfi sfifitä, että kouluympärfis-

tössä hyvfinvofinnfin yhteys sosfiaalfiseen kanssakäymfiseen sekä sfifinä saatuun tukeen ja 

ohjaukseen on olennafinen.  

 

Janhusen (2013, 17–19) mukaan koulufissa hyvfinvofinnfin tutkfimus on ollut melko vä-

häfistä, mutta nykyfisfin koulufissa on pyrfitty kehfittämään kokonafisvaltafisfia hyvfinvofintfioh-

jelmfia. Vofitaneen sanoa, että nykyfisfin hyvfinvofintfikysymysten pohtfimfinen on koulujen 

jokapäfiväfistä elämää. Varsfinafinen tutkfimustyö kouluhyvfinvofinnfin alueella on kufitenkfin 

melko vähäfistä, kun lähestytään kouluhyvfinvofintfia laaja-alafisestfi nfimenomaan koulu-

lafisten näkökulmasta. Kouluhyvfinvofintfia vofikfin lähestyä oppfilafiden kokonafishyvfinvofin-
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nfin tfilana, jonka toteutumfinen on mahdollfista fyysfisen, psyykkfisen ja sosfiaalfisen hyvfin-

vofinnfin kokonafisuutena. Ilmfiönä kouluhyvfinvofintfi on mfielenkfifintofinen, sfillä tutkfimusten 

mukaan oppfilafiden kouluvfifihtyvyys vähenee fiän myötä sfifirryttäessä alemmfilta luokfilta 

ylemmfille luokka-astefille. Kouluhyvfinvofinnfin tutkfimfiseen lfifitetäänkfin usefin myös koulu-

vfifihtyvyyden ja koulutyytyväfisyyden tarkastelua. Kouluvfifihtyvyys ja koulutyytyväfisyys 

puolestaan pohjautuvat elämänlaadun tarkasteluun. (Janhunen 2013, 17–19.) 

 

Elämänlaadun tarkastelu on lfifitetty usefin hyvfinvofinnfin tutkfimfiseen, koska hyvfinvofintfi 

kertoo fihmfisten elämänlaadusta ja sfitä vofidaan tarkastella yksfilön tafi laajemman yhtefi-

sön näkökulmasta. Elämänlaadun tutkfimfisen kohteena vofivat olla yksfilön kokemukset 

omasta elämästä tafi ulkofiset olosuhteet. Sosfiaalfisten suhtefiden subjektfifivfisfia kuvauksfia 

ovat onnellfisuuden tafi pahofinvofinnfin elämykset, ja ne tulevat fihmfisen tarpeesta kokea 

yhtefisyyttä mufihfin fihmfisfifin ja sfiten rakentaa sosfiaalfisfia fidentfiteettejä. (Allardt 1976, 21, 

32, 50–51; Allardt 1998, 40–45.) Allardtfin näkemyksfiä myös krfitfisofitfifin 1970- ja 1980-

luvufilla muun muassa sfiksfi, että hyvfinvofintfikäsfitysten nähtfifin olevan osallfisena enem-

män polfifittfisfifin olosuhtefisfifin kufin yhtefiskuntateorfiaan. Lfisäksfi hyvfinvofinnfin jakamfista 

osa-aluefisfifin krfitfisofitfifin. (Helavfirta 2011, 19.) 

 

Pohdfittaessa, mfitä kouluhyvfinvofintfi on, hahmottuu kaksfi tofisfistaan hfieman pofikkeavaa 

tofimfinta-ajatusta. Ensfimmäfisessä vafihtoehdossa opettamfinen ja oppfimfistavofitteet ero-

tetaan terveys- ja hyvfinvofintfitavofittefista. Koulun opetushenkfilöstö huolehtfifi opettamfi-

sesta kunnan opetustofimen, Opetushallfituksen sekä opetusmfinfisterfiön ohjauksessa. 

Hyvfinvofintfitavofitteet ja hyvfinvofinnfin edfistämfisen kuuluvat oppfilashuollon ja sfifihen sfi-

sältyvän kouluterveydenhuollon tehtävfifin. Tofisessa tofimfinta-ajatuksessa yhdfistetään 

terveys-, hyvfinvofintfi- ja oppfimfistavofitteet. Tästä näkökulmasta katsottuna kouluyhtefisö 

olfisfi jakamaton kokonafisuus. Hyvfinvofintfia ja terveyttä edfistetään kafikessa koulun tofi-

mfinnassa. Oppfilafiden hyvfinvofinnfin edfistämfinen lfisää opettajfien hyvfinvofintfia ja se luon-

nollfisestfi lfisää oppfilafiden hyvfinvofintfia. Nfifin Suomessa kufin kansafinvälfisestfikfin on vfifime 

vuosfina alettu korostaa jälkfimmäfistä tofimfintalfinjaa. (Konu 2002, 44; Rfimpelä 2008, 37–

38.) 
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Usefissa tutkfimuksfissa Allardtfin befing on nähty koulunkäyntfifin lfifittyvänä asfiana ja koulun 

tarjoamfina fitsensä toteuttamfisen mahdollfisuuksfina. Jokafinen yksfilö on tärkeä osa kou-

luyhtefisöä. On tärkeää, että koululafinen pystyy osallfistumaan häntä fitseään ja hänen 

koulunkäyntfiään koskevaan päätöksentekoon. Myöntefiset oppfimfiskokemukset edes-

auttavat fitsensä toteuttamfista, ja lfisäävät kouluhyvfinvofintfia. Vanhemmfilta, opettajfilta 

ja kaverefilta saatu arvostus on ensfiarvofisen tärkeää yksfilön näkökulmasta. Kun koululafi-

nen kokee, että häntä arvostetaan, koulunkäynnfistä ja oppfimfisesta tulee luontojaan 

merkfityksellfistä. Koulupäfivän afikana olevfien nfifin kutsuttujen hyppytuntfien merkfitys on 

myös tärkeää. Koululafiset vofivat vfiettää afikaa yhdessä hfieman vapaammfin ja sfillofin lä-

hefinen yhteys koulukaverefiden kanssa antaa vastapafinoa opfiskelulle ja vahvfistaa fitsensä 

toteuttamfista sekä tukee yhtefisöllfisyyden tuntua. (Konu 2002, 43–46.) 

 

Janhusen (2013, 21) mukaan pedagogfisen hyvfinvofinnfin määrfittelee opettajan ja oppfi-

laan välfinen vuorovafikutusprosessfi ja sen yhteys oppfilaan psyykkfiseen, emotfionaalfiseen 

ja fyysfiseen hyvfinvofintfifin. Marttfi Sfiekkfinen ja Pfirkko Nfifiranen (2008, 39) näkevät myös 

yhteyksfiä esfimerkfiksfi lasten motfivaatfion ja mfinäkäsfityksen välfillä. Ne molemmat hefijas-

tuvat oppfimfistfilantefissa lasten oppfimfiseen ja emotfionaalfisfifin kokemuksfifin. Näfin ajatel-

tuna kouluhyvfinvofintfi näyttäytyy oppfilaan omfien valmfiuksfien ja mahdollfisuuksfien poh-

jalta mutta myös erfilafisfissa vuorovafikutusprosessefissa kouluyhtefisön jäsenten välfillä. 

Janhunen (2013, 22) toteaakfin, että lapsuus- ja nuoruusfiässä syntynefillä myöntefisfillä 

koulukokemuksfilla ja asentefilla on merkfittävä vafikutus fihmfisten myöhempfifin opfiskelu-

vafihefisfifin. 

 

Myöntefisten koulutusasentefiden muodostumfinen ja ennaltaehkäfisevä työ syrjäytymfistä 

vastaan ovat rfifippuvafisfia esfimerkfiksfi sfifitä, mfiten koulussa pystytään tunnfistamaan ja 

hofitamaan erfilafisfia oppfimfisvafikeuksfia mahdollfisfimman varhafin (Huhtanen 2007). Kan-

safinvälfisfissä tutkfimuksfissa on saatu samansuuntafisfia tuloksfia. Esfimerkfiksfi Kathryn E. 

Perryn ym. (2007) Kalfifornfiassa tekemän tutkfimuksen mukaan ongelmat sopeutumfi-

sessa koulun ylefisfifin vaatfimuksfifin ovat olleet yhteydessä lasten oppfimfiseen, mutta myös 

sellafisfifin pfidempfiafikafisfifin vafikutuksfifin kufin kouluvafikeuksfifin ja psyykkfisen hyvfinvofinnfin 

ongelmfifin.  
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Pfietarfisen ym. (2008, 59–60) mukaan pyrkfimys eheään tofimfinnan ymmärtämfiseen on 

yksfilön selvfiytymfiskefino suhteessa ympärfistön asettamfifin haastefisfifin. Pelkkä eheyden 

kokemus efi ole oppfimfisen onnfistumfisen kannalta rfifittävä hyvfinvofintfia tuottava ele-

menttfi, vaan kokeakseen osallfisuutta fihmfisen on myös koettava fitsensä aktfifivfiseksfi tofi-

mfijaksfi yhtefisössä. Hyvfinvofinnfin kokemus puolestaan säätelee vofimakkaastfi sosfiaalfisen 

kouluhyvfinvofinnfin onnfistumfista ja koulutyölle asetettujen tavofittefiden saavuttamfista. 

(Mt.) 

 

Päfivfi Harfisen ja Juha Halmeen (2012) mukaan lapsen ofikeuksfien toteutumfisen pohtfimfi-

nen, afivan kuten kouluhyvfinvofinnfin todellfisen kuvan luomfinen, efi ole yksfiselfittefistä. 

Koululafistemme koulunkäyntfifin lfifittyy paljon hyvfiä asfiofita, ja kun lapset ja nuoret ovat 

lfistanneet elämänsä harmfillfisfimpfia asfiofita, ehkä hfieman yllätykseksfikfin koulu efi näy 

näfillä lfistofilla ollenkaan. Koulunkäyntfifin lfifittyy myös pafinfiskelua erfilafisten vafikeuksfien ja 

pelkojen kanssa. Sen vuoksfi kouluhyvfinvofinnfin rfiskfien ja uhkfien tunnfistamfinen on pyr-

kfimystä hyvfinvofivaan kouluun. Harfinen ja Halme (mt.) ovat lähestyneet mfielenkfifintofi-

sella tavalla peruskoululafisten kouluhyvfinvofintfia. Hefidän tutkfimuksena yhtenä tavofit-

teena on ollut laajentaa hefidän mfielestään melko yksfipuolfista ja tafipumatonta kuvaa, 

joka suomalafisten lasten huonosta kouluhyvfinvofinnfista on syntynyt erfilafisten kansafin-

välfisten vertafilutulosten myötä.  

 

Harfinen ja Halme (mt., 20–21) ovat pefilanneet kouluhyvfinvofintfitutkfimusten tuloksfia 

YK:n lapsen ofikeuksfien ylefissopfimuksen muutamfifin keskefisfifin artfiklofihfin vuodelta 1989. 

Suomfihan on ratfiffiofinut sopfimuksen vuonna 1991, mfikä velvofittaa valtfiota kfifinnfittä-

mään erfityfistä katsetta lapsen ofikeuksfien toteutumfiseen. Tofinen artfikla käsfittelee lap-

sen ofikeutta yhdenvertafisuuteen ja ofikeudenmukafiseen kohteluun. Kouluhyvfinvofintfiky-

symyksenä artfikla lfifittyy sfifihen, pystyykö koulu luomaan lapselle syrjfinnästä vapaan ja 

tasa-arvofisen ympärfistön. Mfikälfi tämä ofikeus toteutuu lapsfi vofi koulussaan olla vapaastfi 

oma fitsensä filman hänen yksfilöllfisfifin omfinafisuuksfifinsa, perheeseensä tafi kollektfifivfisfifin 

ryhmäjäsenyyksfifin perustuvaa erottelua ja erfiarvofistamfista. Perfintefisestfi Suomessa 

koulu on nähty vakaana ja järjestäytyneenä finstfituutfiona, mfikä on osaltaan ylläpfitänyt 

ylefistä uskoa sen turvallfisuuteen ja tasapuolfisuuteen.  
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Harfinen ja Halme (2012) tuovat esfille, että lapsen ofikeuksfien ylefissopfimuksen artfikla 12 

lfifittyy ofikeuteen osallfistua ja vafikuttaa fitseä koskevfifin asfiofihfin. Koululafisten arjessa tämä 

tarkofittaa sfitä, mfiten lasten ja nuorten mfielfipfiteet otetaan huomfioon ja mfiten paljon 

lapset ja nuoret vofivat vafikuttaa hefitä koskevaan päätöksentekoon. Koulu finstfituutfiona 

on yksfi keskefinen tofimfija lapsen elämässä, johon myös kysymykset sfifitä, mfiten koulu 

tukee demokraattfista ja krfifittfistä ajattelua ja varustaako se oppfilafitaan ymmärryksellä 

fihmfisofikeuksfien ytfimestä, lfifittyvät. (Mt., 22–23.) Tällafinen ajattelu on ollut vafikuttfimena 

myös tämän tutkfimuksen synnylle. Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen kouluterveysky-

selyn afinefisto antaa mahdollfisuuden tutkfia sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia myös lapsen ofi-

keuksfien ylefissopfimuksen näkökulmasta.  

 

 

2.3 Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi 

 

Sfimpura nfimeää hyvfinvofinnfin yläkäsfitteeksfi, jonka alle sosfiaalfinen hyvfinvofintfi lukeutuu. 

Sosfiaalfisen filmentymfinen on suurfimmfillaan, kun hyvfinvofinnfin erfi osa-alueet ovat tasa-

pafinossa keskenään. (Sfimpura 2009, 41.) Tutkfimuksellfisestfi tfiedetään, että lapset ovat 

vfielä enemmän kufin afikufiset nfifin sanotustfi omaa ääntä vafilla, ja sfiksfi Allardtfin (1976; 

Allardt 1998) jaottelu antaa hyvän lähtökohdan myös lasten ja nuorten subjektfifivfisen 

hyvfinvofinnfin huomfioon ottamfiselle.  

 

Kuten afiemmfin on todettu lasten hyvfinvofinnfista efi ole olemassa selvää kuvaa. Tutkfimuk-

senfi tavofitteena on selkfiyttää käsfitystä sfifitä, mfitä on sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi kou-

lulafisten kokemana ja hefidän näkökulmastaan vuonna 2013 kerätyn afinefiston mukaan. 

Johanna Kfifilfin (1998, 14–15) mukaan tutkfimus, jota on tehty 1990-luvun lopulla, efi kerro 

paljoakaan hyvfinvofinnfista lasten näkökulmasta ja kokemusten kautta, koska lasten 

olofista efi ole juurfi keskusteltu hyvfinvofinnfin ja elfinolojen käsfittefin. Lasten ja nuorten so-

sfiaalfiseen hyvfinvofintfifin paneutumfinen on tämän päfivän yhtefiskunnassa erfityfisen tärkeä 

asfia. Olen samaa mfieltä Katrfi Savolafisen (2008, 19) kanssa sfifitä, että kun määrfittelemme 

hyvfinvofinnfin edellytyksfiä, mefidän on syytä määrfitellä ne hyvfinvofinnfin osatekfijät, jotka 

tekevät mefistä hyvfinvofivfia.  
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Sosfiaalfinen hyvfinvofintfi vofidaan nähdä myös erfilafisfina tofimfintamahdollfisuuksfina. Tofi-

mfintamahdollfisuuksfia vofivat olla esfimerkfiksfi taloudellfiset ja sosfiaalfiset ofikeudet, efikä 

nfifitä vofida sellafisenaan havafita. Tällafista tofimfintamahdollfisuuksfia korostavaa näkökul-

maa edustaa muun muassa Amartya Sen (1993, 30–31). Hän on kehfittänyt Kalfifornfiassa 

Stanfordfin ylfiopfistossa käsfiteparfin functfionfings (tofimfinnot) ja cabfilfitfies (kyvyt).  

 

Senfin (mt., 30–31) näkemyksen mukaan elämä koostuu tofimfinnofista, jotka ovat olemfisfia 

(befings) ja tekemfisfiä (dofings), ja tästä syystä hyvfinvofinnfin kuvauksen on syytä perustua 

nfifihfin. Tofimfinnofilla Sen (mt.) tarkofittaa tapahtumfista ja mahdollfisuuksfien käyttöönot-

toa. Näkemyksenfi mukaan tämä ajatus tukee osallfisuutta ja sosfiaalfisfia suhtefita korosta-

vaa hyvfinvofintfiteorfiaa, jonka edustaja Allardt (1976) on. Senfin (1993, 31) mukaan jotkut 

tofimfinnot, kuten olla rfifittävästfi ravfittu, ovat hyvfin yksfinkertafisfia ja lähestulkoon kafikkfien 

laajastfi arvostamfia asfiofita. Sen sfijaan tofiset tofimfinnot, kuten fitsekunnfiofitus tafi sosfiaalfi-

nen hyvfinvofintfi, vofivat olla monfimutkafisfia, mutta sfiltfi laajastfi arvostettuja.  

 

Kfifilfin (1998, 19) tutkfimuksessa dofing-kategorfian alle keskfittyy lasten ja nuorten ofikeus 

osallfistumfiseen ja osallfisuuteen, mfikä tarkofittaa sfitä, että lapset ja nuoret ovat ajattele-

vfia yksfilöfitä sekä oman elämänsä subjekteja. Näfin ollen lasten ja nuorten hyvfinvofintfi efi 

ole rfifippuvafinen afinoastaan afikufisten antamfista vofimavarofista ja huolenpfidosta, vaan 

myös sfifitä, että afikufiset jaksavat kuunnella lasta ja ottaa huomfioon hefidän näkemykset. 

Lapsfia koskevassa tutkfimuksessa yksfi selvfimmfin puuttuva alue on laajempfi sosfiaalfinen 

kontekstfi elfi se, mfiten lapset ovat mukana olosuhtefidensa muutoksfissa ja nfifihfin vafikut-

tamfisessa, sanoo Kfifilfi (mt., 19).  

 

Lasten hyvfinvofintfia tutkfittaessa on Kfifilfin (mt., 20) mukaan mufistettava, että osallfistumfi-

sen ja osallfisuuden pfintapuolfinen tutkfimus efi kerro kafikkea lasten elämästä. Subjektfifivfi-

sen tfietouden keräämfinen ja befing-kategorfian laajentamfinen dofing-kategorfiaksfi antaa 

mahdollfisuuden päästä pfintaa syvemmälle lasten hyvfinvofintfifin. Koen, että Kfifilfin (mt., 

19–20) esfittämä dofing-kategorfia on lähellä sfitä ajatusta, mfikä mfinulla on sosfiaalfisesta 

kouluhyvfinvofinnfista. 
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Ajattelen näfin, että sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin kuuluu olennafisena osana se, että 

opettajat ovat kfifinnostunefita sfifitä, mfitä koululafisfille kuuluu. Sosfiaalfisen kouluhyvfinvofin-

nfin kannalta on tärkeää lfisäksfi se, että koululafisten mfielfipfiteet otetaan huomfioon, ja 

että opettajat rohkafisevat koululafisfia oman mfielfipfiteen esfittämfiseen tunnfilla. Näfin ollen 

dofing vofidaan ymmärtää myös kategorfiana, jossa korostuu koululafisten tofimfinnan mah-

dollfisuudet koulupäfivän afikana. Myös Allardt (1993; Allardt 1998) korostaa ylefisessä hy-

vfinvofinnfin tutkfimuksessa sfitä, että befing-kategorfia on syytä ymmärtää laajemmfin kufin 

pelkkänä fitsensä toteuttamfisena.  

 

Kfifilfi (1998) pyrkfi dofing-kategorfiallaan kokonafisvaltafiseen hahmottamfiseen lasten osal-

lfistumfisesta, vofimavarojen käyttöönotosta erfi elämänpfifirefissä sekä nfifissä olevfista rajofi-

tuksfista ja mahdollfisuuksfista. Myös omassa tutkfimuksessanfi tarkofituksena on tavofitella 

kokonafisvaltafista kuvaa koululafisten sosfiaalfisesta kouluhyvfinvofinnfista nfifillä edellytyk-

sfillä, mfitä kouluterveyskyselyn afinefisto antaa mahdollfisuuden.  

 

Kfifilfin (mt., 20–21) esfittelemä belongfing-kategorfia, jossa hän tuo esfille suojelu- ja hofi-

tonäkökulman, laajentaa Allardtfin (1993; Allardt 1998) lovfing-kategorfian ja antaa mah-

dollfisuuden tarkastella lasten ja nuorten osallfisuutta, kuulumfisen ja yhtefisyyden tun-

netta lapsen erfi elämänpfifirefissä, kuten koulussa tafi vapaa-afikana. Erfilafiset koululafisten 

omfista kokemuksfista nousevat tuntemukset, kuten hyväksynnän tunne, syrjfintä ja en-

nakkoluulot ovat tärkefitä koululafisten arkfielämään lfifittyvfiä asfiofita koulupäfivän afikana, 

ja ne on hyvä tunnustaa ja tunnfistaa. Tutkfimuksenfi pafikantuu kouluyhtefisöön, joten sfi-

nällään Kfifilfin ajatus belongfing-kategorfiasta tukee näkemystänfi sfifitä, että kouluterveys-

afinefisto antaa mahdollfisuuden tutkfia sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia, koska näkökulma on 

koululafisten kokemukset ja mfielfipfiteet. Myös Konun (2002) sosfiaalfiset suhteet-katego-

rfia, joka sekfin on mukafiltu Allardtfin (1976) mallfin pohjalta, tukee tätä ajatusta. 

 

Paulfi Nfiemelä (2006, 68, 73; Nfiemelä 2009, 209, 223–225) toteaa, että sosfiaalfityön tfie-

teellfisenä tehtävänä on tuottaa tfietoa sfifitä, mfiten fihmfiset fihmfissuhtefissaan vofivat. Erfi-

tyfisestfi kyse on alfistefisessa asemassa ja usefin rfifippuvuussuhtefissa olevfien, kuten lasten 

ja vammafisten, elämästä. Tätä tehtävää lähdfin myös fitse toteuttamaan, kun pohdfin tut-

kfimuksenfi afihetta, ja sfiksfi tutkfimuksenfi kohteeksfi valfikofitufivat koululafiset. Tämä on 

myös yksfi tärkeä eettfinen perustelu tutkfimuksenfi afiheelle (kts. Mäkfinen 2006, 64–65). 
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Nfiemelän (2009, 211) mukaan suomalafinen sosfiaalfityö perustuu sellafiseen sosfiaalfitfie-

teellfiseen ajatteluun, jossa fihmfinen nähdään olemukseltaan tofimfinnallfisena, yhtefisöllfi-

senä ja yhtefiskunnallfisena. Tuula Gordonfin (2005, 115) ja Suvfi Ronkafisen (1999, 51, 53) 

mukaan tofimfijuudessa on kyse henkfilön fitsensä näkemfisestä fihmfisenä, jolla on valta 

tehdä päätöksfiä ja mahdollfisuus valfita. Tofimfijuuden tuntua ohjaavat fihmfisen kokemuk-

set. Ronkafisen (mt.) mukaan tofimfijuus määrfittyy suhteessa tofimfinnan estefisfifin, näkö-

alofihfin ja realfisofitavfissa olevfifin mahdollfisuuksfifin. Kokemustensa kautta fihmfisellä muo-

dostuu käsfitys fitsestä, osaamfisestaan ja tafidofistaan sekä käsfitys sfifitä, mfikä osa ympäröfi-

västä yhtefiskunnasta on hänen ulottuvfillaan.  

 

Nfiemelä (2006; Nfiemelä 2009) on tarkastellut hyvfinvofintfia tofimfinallfisuuden kautta. Ih-

mfiskäsfitys ja sen ontologfinen analyysfi ovat Nfiemelän yksfi sosfiaalfityön teoreettfisen ana-

lyysfin keskefisempfiä lähtökohtfia. Nfiemelän mukaan allardtfilafisessa jäsennyksessä osal-

lfistuvan tofimfinnan mukanaan tuoma hyvfinvofintfi jää befing-kategorfian varjoon, koska Al-

lardtfin luokfittelussa dofing elfi tofimfinta on sfisältynyt pääosfin befing-kategorfian sfisään. 

Tofimfinnan tasot muodostuvat Nfiemelän (mt.) mukaan olemfisen, tekemfisen ja omfista-

mfisen tasofina. Jokapäfiväfisen elämfisen perustarpeet tyydytetään olemfisen osa-alueella. 

Sosfiaalfisella ulottuvuudella olemfinen koskee yhtefisyyden tarpefiden tyydyttämfistä 

muun muassa ystävyyssuhtefissa. Tekemfisen tasolla hyvfinvofintfi on osallfisuutta, fitsensä 

toteuttamfista ja onnfistumfisen tunteen tuntemfista esfimerkfiksfi opfiskelussa. Omfistamfi-

sen taso tulee afineellfisesta, sosfiaalfisesta ja henkfisestä pääomasta, jollofin hyvfinvofintfi 

muotoutuu resurssfien omfistamfisena.  

 

Olen yhtä mfieltä Nfiemelän (2006, 68, 73; Nfiemelä 2009) näkemyksen kanssa sfifitä, että 

sosfiaalfinen pääoma syntyy sosfiaalfisessa vuorovafikutuksessa, kun koululafinen kokee 

saavansa ystävfiensä seurasta ja tuesta resursseja ja vofimavaroja arkeensa. Näfin ollen 

sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi rakentuu esfimerkfiksfi koululafisten keskfinäfisessä vuorovafi-

kutustfilanteessa. Myös opettajfien kanssa tapahtuvat vuorovafikutustfilanteet kuuluvat 

vahvastfi sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin, koska ne ovat luonnollfinen osa koulupäfivää 

(Aunola ym. 2002). 

 

Kodfin ja koulun välfiset suhteet on asetettu Konun (2002, 44) koulun hyvfinvofintfimallfissa 

sosfiaalfisten suhtefiden osa-alueelle, afivan kuten koulun suhteet ympäröfivään yhtefisöön. 
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Koululafisten hyvfinvofintfifin vafikuttavat myös koulun sfisäfinen ofikeudenmukafisuus ja kou-

lunkäyntfifin saatu kokonafisvaltafinen tukfi. Opettaja-oppfilassuhteella on oma erfityfinen ja 

tärkeä asemansa kouluhyvfinvofinnfin näkökulmasta, koska opettajan asettamat tavofit-

teet ja rohkafisu ovat hyvfinvofinnfin kannalta tärkefitä tekfijöfitä (Aunola ym. 2002).  

 

Opettaja-oppfilassuhdetta on tutkfittu myös kansafinvälfisestfi. Esfimerkfiksfi Wayne K. Hoyn 

ja John W. Hannumfin (1997, 293–294) New Jerseyn osavaltfiossa tekemän tutkfimuksen 

mukaan opettajfien yhtefisöllfisyys on vahva osatekfijä koulun filmapfifirfissä. Posfitfifivfisessa 

mfielessä tämä tarkofittaa sfitä, että opettajat pfitävät tofisfistaan, opettamfisesta ja oppfi-

lafistaan sekä ovat sfitoutunefita työhönsä, ja sfiten myös koulun ja oppfilafiden hyvfinvofin-

nfin ylläpfitämfiseen. Norjalafisen Oddrun Samdalfin (1998) näkemyksen mukaan myös kou-

lun rehtorfin tyylfi ja tapa vafikuttavat nfifin henkfilöstön kufin oppfilafidenkfin kouluhyvfinvofin-

tfifin.  

 

Nfiemelän (2009, 216–217) mukaan olemfisen kysymys koskee sosfiaalfisella ulottuvuu-

della yhdessä olemfista. Ihmfinen on sosfiaalfinen olento, tofisen fihmfisen yhteyteen hakeu-

tuva yksfilö. Usefin sosfiaalfisesta hyvfinvofinnfista ajatellaan, että ystävät ja hyvät suhteet 

sukulafisfifin tuovat hyvfinvofintfia. Ajatus on varmastfi totta. Tutkfin, mfitä sosfiaalfinen hyvfin-

vofintfi on koulussa koululafisten kokemana. Ajatus on sfiltfi sama kufin esfimerkfiksfi Nfieme-

län, elfi että yhdessä olemfisen tarpeen tyydyttymfinen tuottaa hyvfinvofintfia. Henkfisellä 

ulottuvuudella tämä merkfitsee Nfiemelän mukaan sfitä, että fihmfisellä on tarve tulla sel-

lafiseksfi, joksfi hänellä on mahdollfisuus tulla elfi kasvaa mfittofihfinsa. Edellä esfitetty lfifittyy 

nähdäksenfi fihmfisen kokonafisvaltafiseen sosfiaalfiseen hyvfinvofintfifin, mutta kysymys sfifitä, 

mfiten tfifivfifistfi se lfifittyfisfi sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin, jää vfielä pohdfinnan alafiseksfi. 

 

Nfiemelän (mt., 217–218) mukaan hyvfinvofintfi filmenee tarpeen tyydytyksen tfilan tuotta-

mana hyvänä olona. Sen hän nfimeää well-befing -nfimfiseksfi finhfimfillfisen tofimfinnan ta-

soksfi, mfillä tavofitellaan hyvää oloa fyysfisestfi, sosfiaalfisfissa suhtefissa ja fitsensä kanssa. 

Nfiemelän nfimeämfistä kolmesta finhfimfillfisen tofimfinnan tasosta tämä on ensfimmäfinen. 

Tofinen taso on mfielenkfifintofinen oman tutkfimuksenfi näkökulmasta, koska sfifinä käsfitel-

lään hyvfinvofintfia osallfisuutena, ja sen Nfiemelä on nfimennyt well-dofing -nfimfiseksfi finhfi-

mfillfisen tofimfinnan tasoksfi. Kolmas ja vfifimefinen taso lfifittyy hyvfinvofintfifin resurssfina, ja 

sen Nfiemelä on nfimennyt well-havfing/welfare -nfimfiseksfi finhfimfillfisen tofimfinnan tasoksfi. 
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Hyvfinvofintfi resurssfina tarkofittaa Nfiemelän (2009) mukaan nfifin afineellfista, sosfiaalfista 

kufin myös henkfistä varmuutta.  

 

Tekemfisen tason sosfiaalfisella, yhtefisyyden ja lfifitynnän ulottuvuudella fihmfinen luo Nfie-

melän (mt., 219) mukaan sosfiaalfisfia suhtefita. Nfiemelä sanoo, että jos fihmfinen efi vofi to-

teuttaa fitseään, omaa olemustaan ja fitseään vastaavaa tofimfintaa, hän saattaa vfieraan-

tua fitsestään, elämästään ja koko yhtefiskunnasta. Hänen käsfityksensä mukaan tekemfi-

sen puute, erfityfisestfi työttömyys, on katastrofaalfinen asfia fihmfisen elämässä. Se on kufin 

osofitus sfifitä, että henkfilö olfisfi tarpeeton. Tämä on tärkeä näkökulma myös sosfiaalfisen 

kouluhyvfinvofinnfin kannalta, sfillä tätä ajatusta vofi soveltaa myös koulumaafilmaan, koska 

koulunkäyntfi on lasten ja nuorten työtä. Koulumaafilmassa se vofi tarkofittaa mfielekkyy-

den hävfiämfistä koulunkäynnfistä, jos koululafinen efi koe olevansa hyödyllfinen yksfilönä. 

Arvostuksen puuttumfinen ja osattomuuden kokemukset kouluyhtefisössä asettavat kou-

lulafiset syrjäytymfisvaaraan ja alttfifiksfi joutua ulkopuolfisfiksfi omassa sosfiaalfisessa koulu-

ympärfistössään, sanoo Nfiemelä (mt., 219). 

 

Koululafisten näkökulmasta arvostuksen puuttumfinen ja osattomuuden kokemukset 

kouluyhtefisössä lfifittyvät hefidän mahdollfisuuksfifinsa toteuttaa fitseään koulupäfivän afi-

kana. Afikufiset ovat nfifitä, jotka luovat alafikäfisfille reunaehdot, mfinkä pufittefissa tofimfia ja 

toteuttaa fitseään. On tärkeää, että opettajat rohkafisevat oman mfielfipfiteen esfittämfiseen 

ja ovat afidostfi kfifinnostunefita sfifitä, mfitä koululafiselle kuuluu. Tähän samaan yhteyteen 

lfifitän myös Nfiemelän (mt., 117) ajatuksen henkfisestä ulottuvuudesta, joka merkfitsfi hä-

nen mukaansa sfitä, että fihmfisellä on tarve tulla sellafiseksfi, joksfi hänellä on mahdollfisuus 

tulla elfi kasvaa mfittofihfinsa. Koen, että tämä on yksfi koulufinstfituutfion tärkefimmfistä asfi-

ofista, mfissä sen pfitää onnfistua jokafisen koululafisen kohdalla.  

 

Nfiemelän (mt., 229) mukaan tekemfisen tason henkfisessä ulottuvuudessa on kyse kou-

lunkäynnfin onnfistumfisesta. Syrjäytymfinen koulusta saattaa alofittaa kfierteen, joka valfi-

tettavan usefin johtaa syrjäytymfiseen yhtefiskunnasta, työfikäfisenä esfimerkfiksfi syrjäyty-

mfiseen työmarkkfinofilta. Kokemus sosfiaalfisesta tofimfinnasta yhtefistofimfintana tukee hy-

vää sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia, koska Petterfi Nfiemen, Tufija Kotfirannan ja Rafilfi Haakfin 

(2011, 8) mukaan yhtefisöfissä tuotettu hyvfinvofintfi tuottaa lfisäarvoa fihmfisyydelle. Sosfi-

aalfisestfi orfientofitunut fihmfinen toteuttaa fitseään ollessaan kanssakäymfisfissä esfimerkfiksfi 
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ystävfien, koulukaverefiden tafi opettajfien kanssa. Tutkfimuksenfi näkökulman mukaan 

koululafiset toteuttavat fitseään koulun sosfiaalfisfissa suhtefissa koulupäfivän afikana. Teke-

mfisen tasolla hyvfinvofintfi on fitsensä toteuttamfista sekä osallfisuuden ja tofimfinnan muka-

naan tuomaa menestymfistä ja elämässä onnfistumfista, tavofittefiden saavuttamfista elfi 

well-dofing, sanoo Nfiemelä (2009, 220). 

 

Tfifivfistän ajatuksenfi sosfiaalfisesta kouluhyvfinvofinnfista Nfiemelän (mt., 220) well-dofing -

finhfimfillfisen tofimfinnan tasosta sanofiksfi hyvfin tehty. Sanat kuvaavat fihanteellfista aja-

tusta, mfikä on tärkeää olla peruskoulun vfifimefistä luokkaa käyvän koululafisen mfielessä, 

kun yhdeksäsluokka lähenee loppuaan – hyvfin tehty! Hyvfin tehty tarkofittaa tässä tutkfi-

muksessa laajassa merkfityksessä sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia, josta on rajattu tarkofi-

tuksellfisestfi pofis esfimerkfiksfi terveyteen lfifittyvät kysymykset sekä koulussa menestymfi-

sen elfi arvosanofihfin lfifittyvät kysymykset. Hyvfin tehty pfitää sfisällään myös Rfimpelän 

(2013, 33–34) ajatuksen hyvfinvofintfioppfimfisesta, ja näkemyksenfi sfifitä, että tulevafisuu-

den sosfiaalfiset rakennuspalfikat ovat koululafisen takataskussa, kun hän jatkaa mat-

kaansa yläkoulusta eteenpäfin. 

 

 

2.4 Sosfiaalfisuus ja sosfiaalfinen tofimfinta 

 

Mfitä sosfiaalfisuus sfitten on? On helppo yhtyä Annelfi Anttosen (2011, 135) näkemykseen 

sfifitä, että jokafinen afika tarvfitsee omanlafisensa ymmärryksen ja tulkfinnan sfifitä, mfitä so-

sfiaalfinen on. Hänen näkemyksensä mukaan sosfiaalfisen merkfitykset vafihtelevat ajan ja 

pafikan mukaan. Samanakfin afikana sosfiaalfinen afivan kuten yhtefisöllfinen merkfitsevät erfi-

lafisfia asfiofita erfi fihmfisfille ja ryhmfille. Sosfiaalfinen on afina myös unfiversaalfia: afina ja kafik-

kfialla fihmfinen kuuluu johonkfin yhtefisöön. Karfi Salonen (2011) puolestaan toteaa, että 

sosfiaalfisen peruselementfit ovat: fihmfiset, tofimfinta, ympärfistö ja afikaa kuvaavat hfistorfi-

allfiset tapahtumat. 

 

Sfimpuran (2009, 41–42) näkemyksen mukaan sosfiaalfisen pafikanvafihdos on tapahtu-

massa. Se tapahtuu ennen kafikkea sfiksfi, että sosfiaalfista kysymystä ympäröfivässä yhtefis-

kunnallfisessa tfilanteessa muut filmfiöt ovat jo sfifirtyneet globaalfifin tarkasteluun. Jaan suu-



21 
 
relta osfin Sfimpuran näkemyksen sosfiaalfisen muutoksesta, koska myös hän ajattelee Al-

lardtfin (1976) tavofin, että hyvfinvofintfia tulfisfi pfitää terveyteen nähden kattokäsfitteenä 

sen vuoksfi, että hyvfinvofintfi filmenee monella erfi ulottuvuudella. Tutkfimuksenfi tärkefin 

välfillfinen tavofite on sosfiaalfisen näkyväksfi tekemfinen edelleen vuonna 2015, vafikka hy-

vfinvofintfivaltfio on muuttunut näkymättömäksfi ja erfityfisestfi juurfi sen takfia.  

 

Sosfiaalfinen saa erfi merkfityksfiä rfifippuen myös sfifitä, mfillafisessa yhteydessä sfifitä puhu-

taan. Yksfinkertafisfimmfillaan sosfiaalfisuus vfifittaa fihmfiselle omfinafiseen tapaan muodostaa 

yhtefisöjä. Ylefinen käsfitys on, että näfissä yhtefisöfissä tuotetut erfilafiset hyödykkeet, tofisfin 

sanoen hyvfinvofintfi tavalla tofisella, tuottavat lfisäarvoa fihmfisyydelle. Tämä tutkfimuksen 

näkökulma sosfiaalfisuuteen tulee muun muassa Nfiemen ym. (2011, 8) ajatuksesta, jonka 

mukaan sosfiaalfisuudella arkfikfielessä vfifitataan tofimfintaan ryhmässä, ja sosfiaalfisuudella 

efi suoranafisestfi tarkofita ryhmässä tofimfimfisen tafitoja. 

 

Tässä tutkfimuksessa sosfiaalfisuudella tarkofitetaan tfilannetta, kun nuorfi on kouluyhtefi-

sön yhteydessä koulupäfivänsä ajan. Sosfiaalfisella tofimfinnalla tarkofitetaan puolestaan 

sfitä tofimfintaa, jota nuorfi tekee ollessaan nfifissä erfilafisfissa sosfiaalfisfissa tfilantefissa, jofita 

kouluyhtefisö koulupäfivän afikana nuorelle tarjoaa. Nuorfi nähdään sfiten aktfifivfisena sub-

jektfifivfisena tofimfijana sosfiaalfisfissa tfilantefissa, jotka mahdollfistavat nuorelle sosfiaalfisen 

tofimfinnan koulupäfivän afikana.    

 

Huolestuttavaa on sosfiaalfisen katoamfinen julkfisesta keskustelusta. Sosfiaalfialan tutkfi-

mus ja kehfittämfinen ovat korvautuneet hyvfinvofinnfilla. Nfimenmuutoksesta on syytä pfi-

tää yllä keskustelua, koska terveyden ja hyvfinvofinnfin käsfittefiden keskfinäfistä hfierarkfiaa 

pohdfitaan afina, kuten myös tässä tutkfimuksessa. Kuten afiemmfin perustelfin, terveyttä 

pfidetään tarpeettoman usefin ensfisfijafisena käsfitteenä ja hyvfinvofintfi tulee terveyden ala-

käsfitteenä. Yhtefiskuntatfietefissä on totuttu ajattelemaan pfikemmfinkfin päfinvastofin, 

mutta efi rfifitä, että yhtefiskuntatfietefilfijät ajattelevat näfin, vaan ylefiseen keskusteluun täy-

tyy saada hyvfinvofintfi terveyden rfinnalle yläkäsfitteeksfi. (Mäntysaarfi & Kotfiranta 2011, 

45.) 

 

Sfimpura (2009, 36–37) on pohtfinut sosfiaalfisen muutosta laajempana globaalfikysymyk-

senä. Hän kysyy, onko talouden, terveyden ja onnellfisuuden välfissä sellafista uutta tfilaa, 
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josta vofisfi nousta uudenlafista ajattelutapaa afikafisemman sosfiaalfisen tofimfinnan tofimfin-

takentälle – efi museofimalla efikä uudelleen elvyttäen, vaan uutena sfisältönä ja uusfina 

tofimfintatapofina. Jaan Sfimpuran huolen sosfiaalfisen tfilasta tämän päfivän maafilmassa vfie-

den ajatuksen kouluyhtefisöön, koska myös sfiellä sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin taustalla 

vafikuttavat hänen mafinfitsemansa asfiat.  

 

Sfimpura (2009, 36–37) käsfittelee sosfiaalfista EU:n sosfiaalfisen tofimfintaohjelman sfisältä-

mfien määrfitysten avulla. Keskefisfiä pafinopfistefitä raportfista nousee esfille kolme: kollek-

tfifivfisesta yksfilöllfiseen hyvfinvofintfifin, negatfifivfisesta posfitfifivfiseen hyvfinvofintfifin ja objektfifi-

vfisesta subjektfifivfiseen hyvfinvofintfifin. Sfimpuran (mt.) näkemyksen mukaan sosfiaalfi- ja hy-

vfinvofintfipolfitfifikalle vofidaankfin nfimetä EU:n sosfiaalfisen tofimfintaohjelman määrfitysten 

mukaan myös kolme erfi pyrkfimystä tulevafisuuteen. Näfiden pyrkfimysten esfille tuomfi-

sesta vofi olla apua, kun tutkfitaan sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia ja sfitä, mfitä sen taustalla 

on.  

 

Vofidaan pohtfia Sfimpuran (mt., 36–37) esfille tuomaa ensfimmäfistä pyrkfimystä, jonka mu-

kaan tulevafisuudessa nähdään entfistä selvemmfin yksfilöllfisyyden nousu yhtefisöllfisyyden 

jäädessä taka-alalle. Mfinkälafisfia vafikutuksfia tällä vofi olla sosfiaalfiselle kouluhyvfinvofin-

nfille? Tofinen pyrkfimys on hyvfinvofintfitavofittefiden muotofilemfinen posfitfifivfisfin termefin, 

jollofin huomfio efi olfisfi nfifin vofimakkaastfi sosfiaalfisfissa ongelmfissa. Vofivatko sfifinä tapauk-

sessa ongelmat jäädä selvfittämättä, jos asfiofista efi puhuta nfifiden ofikefilla nfimfillä? Ajatus 

posfitfifivfisfista termefistä on sfinällään hyvä. Kolmas pyrkfimys tuo esfille hyvfinvofinnfin tfilan 

seurannan kohdfistumfisen objektfifivfisfista olofista nfimenomaan yksfittäfisten fihmfisten ko-

kemukseen hyvfinvofinnfista. Näkemyksenfi mukaan kolmas pyrkfimys on luonnollfista seu-

rausta ensfimmäfisestä pyrkfimyksestä. Edellä kuvatut pyrkfimykset yhtefiskunnan muutok-

sesta lfisäävät ylefisfiä perustefita tutkfimuksellenfi, ja varsfinkfin kolmas pyrkfimys antaa suo-

ranafisen tarpeen tutkfimuksellenfi, joka kohdfistuu koululafisten omfien näkemysten esfille 

tuontfifin tutkfittaessa, mfitä sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on.  

 

Sosfiaalfisen todellfisuuden luonne, mfillä tässä yhteydessä tarkofitetaan subjektfifivfisfia ko-

kemuksfia ja objektfifivfisfia rakentefita, kertoo koululafisten välfisestä sosfiaalfisesta tofimfin-

nasta ja vuorovafikutuksesta kouluympärfistössä. Pekka Kuuselan (2011, 62) mukaan fih-

mfisten välfinen sosfiaalfinen tofimfinta ja vuorovafikutus ovat osfin sattumanvarafisfia ja osfin 
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kulttuurfisten sääntöjen mukaan määräytynefitä filmfiöfitä. Keskfinäfisen yhtefisymmärryk-

sen, joka myös koulumaafilmassa on tärkeää, saavuttamfinen on monfiselfittefisempfi asfia 

kufin usefin ymmärretään. Yksfilöfiden kykyä ymmärtää tofisfiaan rajofittavat Kuuselan 

(2011, 62) mukaan monet tfiedostamattomat sefikat, jofita efi tulla edes ajatelleeksfi.  

 

Sosfiaalfitfietefiden perfinteessä sosfiaalfisuutta ja sosfiaalfista tofimfintaa on kuvattu määrfitte-

lemällä sfitä, mfillofin fihmfisten välfillä vallfitsee sosfiaalfinen suhde. Mfielenkfifintofiseksfi Kuu-

selan (mt., 70) näkemyksen sosfiaalfisesta tofimfinnasta tekee se, että hänen mukaansa 

fihmfinen on monfisyfisestfi yhteydessä sosfiaalfiseen ympärfistöön, ja että tfila ja pafikka ovat 

menettäneet merkfitystään fihmfisfiä erottavana tekfijänä.  

 

Sosfiaalfiset suhteet ovat myös muuttuneet ajan saatossa joustavfiksfi rakentefiksfi. Afivan 

kuten afiemmfin tofin esfille Vornasen (2001, 25–28; Vornanen 2010, 51–52) näkemyksen 

sfifitä, että nuorfille tfila ja pafikka vofivat olla myös tunne sfifitä, että on turvallfista ja hyvä 

olla. Tämä lfifittyy lähefisestfi Kuuselan (2011) ajatukseen sosfiaalfisesta tofimfinnasta, jonka 

kautta koululafisten välfille syntyy sosfiaalfinen suhde koulupäfivän afikana. Tästä syystä on 

perusteltua puhua sosfiaalfisesta kouluhyvfinvofinnfista, kun tutkfimus rajautuu sosfiaalfisen 

kouluhyvfinvofinnfin tutkfimfiseen koululafisen näkökulmasta.  

 

Rafimo Tuomelan ja Pekka Mäkelän (2011, 87–88) näkemyksen mukaan fihmfiset tofimfivat 

yhdessä, tofimfivat sosfiaalfisfista perustefista ja rakentavat yhdessä sosfiaalfista todellfi-

suutta, joka muodostaa keskefisen osan elämfisen ympärfistöstä. Sosfiaalfisuutensa ansfi-

osta fihmfiset vofivat laajentaa tofimfijuuttaan ylfi yksfilön rajojen. Ihmfisellä on tafipumus elää 

järjestäytynefissä ryhmfissä, jotka parantavat jäsentensä hyvfinvofintfia. Pfidän tätä tutkfi-

muksenfi taustaolettamuksena, joka yhtäältä antaa ontologfisen perustan fihmfisen sosfi-

aalfisuuden motfivaatfiolle ja tofisaalta se on ylefisestfi hyväksytty tosfiasfia. Tähän tarpee-

seen lfifittyy fihmfisen tarve saada tofisten tunnustusta ja kunnfiofitusta, koska se motfivofi 

fihmfisfiä etsfimään kollektfifivfisestfi tyydyttävfiä ratkafisuja kollektfifivfisen tofimfinnan ongel-

mfifin.  

 

Tufija Kotfiranta ja Tufija Vfirkkfi (2011, 124–125) näkevät olennafisena ajatuksena sosfiaalfi-

suudessa ja sosfiaalfisessa tofimfinnassa sen, että fihmfinen on ympärfistönsä osa ja tofimfiva 

subjektfi. Tällöfin sosfiaalfityön kohde on ongelmatfilanteeseen lfifittyvä tofimfinta. Ongelma 
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efi ole fihmfinen, vaan tfilanne. Tutkfittaessa, mfitä sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on, vofidaan 

myöhemmässä mahdollfisessa ongelmatfilanteessa katsoa, mfikä tofimfinta tafi muutos on 

mahdollfisestfi ongelman tafi pahofinvofinnfin takana. Keskefiseksfi asfiaksfi nousee sfitoutumfi-

nen kahteen suuntaan, sekä fihmfiseen että hänen ympärfistöönsä. Rakenteet ja tofimfinta 

vafikuttavat tofisfifinsa, mfinkä mufistamfinen sosfiaalfityössä ja sosfiaalfityön tutkfimuksessa on 

tärkeää. Myös tofimfinta ja tekemfinen on hyvä mufistaa pfitää erfillään. Tekemfinen on jo-

tafin, mfikä vofidaan havafita, mutta tofimfinta lfifittyy motfivaatfioon ja tavofittefisfifin, jofita efi 

vofi suoraan nähdä. (Kotfiranta & Vfirkkfi 2011.) 

 

Sosfiaalfisuuden määrfittelyssä ja tutkfimfisessa oleellfista efi olekaan tfiettyjen käsfittefiden 

hengfissä pfitämfinen. Tärkeää on pohtfia sosfiaalfisuutta sen sfisällön ymmärtämfiseksfi. Tä-

män vuoksfi tutkfimuksenfi afihe on sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi, koska edellä esfitetyn pe-

rusteella koululafiset ovat mfitä suurfimassa määrfin sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin äärellä, 

kun he vfiettävät koulupäfiväänsä kouluyhtefisössä efivätkä pelkästään kouluhyvfinvofinnfin 

kanssa tekemfisfissä. 

 

Tufija Kotfiranta, Rafilfi Haakfi ja Petterfi Nfiemfi (2011, 241–242, 248) näkevätkfin sosfiaalfisuu-

den merkfityksellfisyyden olevan afina suhteessa kysefiseen kontekstfifin. Hefidän mfielestään 

sosfiaalfinen hyvfinvofintfi vofisfi hyvfin korvata sosfiaalfisen käsfitteen. Sosfiaalfitfieteellfiset tut-

kfimukset ovat vahvfistaneet sosfiaalfisen näkökulman laajemman huomfiofimfisen välttä-

mättömyyttä yhtefiskuntapolfifittfisessa päätöksenteossa, mutta myös yksfilötasolla. Esfi-

merkfiksfi yksfinäfisyys hefikentää hyvfinvofintfia, mfinkä vuoksfi erfityfisen tärkeää on huomfi-

ofida sosfiaalfisen hyvfinvofinnfin merkfitystä tarkastelemalla hyvän elämän ja hyvfinvofinnfin 

rakentumfista. Tutkfimuksenfi yhtenä tehtävänä on kuvata sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin 

rakentumfista ja tarkastella nfifitä tekfijöfitä, mfitkä erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfinvofin-

tfia.  

 

Sosfiaalfinen on lopulta kompleksfinen ja monfimuotofinen filmfiö. Se on lähtemätön asfia fih-

mfisestä ja samalla se on jotakfin tavofiteltavaa ja hyvää. Huolfi herää, kun se alkaa vähen-

tyä. Sosfiaalfisen kanssakäymfisen hyvfistä ja jopa elfinfikää pfidentävfistä vafikutuksfista on 

myös tutkfimuksellfista näyttöä. Yhdysvaltalafisessa tutkfimuksessa on tehty meta-analyysfi 

148 tutkfimuksesta, jofissa olfi tutkfittu sosfiaalfisten suhtefiden vafikutusta fihmfisen tervey-

teen. Analyysfin mukaan fihmfisfillä, jofilla on vahvoja fihmfissuhtefita, on jopa 50 prosenttfia 
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paremmat mahdollfisuudet välttää ennenafikafinen kuolema kufin nfifillä, jofilta vastaava tu-

kfiverkosto puuttuu. Näfin ollen efi ole afivan yhdentekevää, mfillafinen on sosfiaalfinen hy-

vfinvofintfimme. (Holt-Lunstad ym. 2010; Kotfiranta ym. 2011, 241.)   
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3 Tutkfimuksen toteuttamfinen 

 

 

3.1 Tutkfimuksen tarkofitus ja tutkfimuskysymykset  

 

Seuraavaksfi perehdyn tutkfimuksenfi tarkofitukseen, tutkfimuskysymyksfifin, afinefistonke-

ruun erfityfispfifirtefisfifin sekä kuvafilen tutkfimusafinefiston. Kuvafilen afinefistonkeruun erfityfis-

pfifirtefitä hfieman syvällfisemmfin, koska en ole fitse kerännyt afinefistoanfi tähän tutkfimuk-

seen, joten mfinulla efi ole henkfilökohtafista kokemusta tällä kertaa konkreettfiseen afinefis-

tonkeruuseen lfifittyvfistä asfiofista.  

 

Tutkfimuksenfi afiheena on 9. luokkalafisten sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi. Tutkfimuksenfi 

tarkofituksena on tuottaa tfietoa sfifitä, mfitä ja mfillafista elfi mfinkä tasofista sosfiaalfinen kou-

luhyvfinvofintfi koululafisten kokemana ja näkökulmasta katsottuna on. Tofinen tutkfimus-

kysymyksenfi on, mfitkä tekfijät erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. Tavofitteenanfi 

on saada määrällfisen tutkfimuksen avulla koululafisten ääntä kuuluvfifin, ja tuoda julkfi hefi-

dän näkökulmastaan sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia peruskoulun vfifimefisenä vuotena.  

 

Olen rajannut tutkfimuksenfi koskemaan 9. luokkalafisfia sen vuoksfi, että he ovat erfityfisen 

tärkeässä elämänvafiheessa. Peruskoulu ja oppfivelvollfisuus ovat kohta takana ja edessä 

on suurfia päätöksfiä sfifitä, mfitä seuraavaksfi hefidän elämässään tapahtuu. Tutkfimusteh-

tävänfi koskee koululafisten fitsensä tuottamaa tfietoa kouluhyvfinvofinnfista, koska he ovat 

fitse vastaajfia kouluterveyskyselyssä, jota afinefistonanfi käytän. Tällafisen tfiedon tuottamfi-

nen on tärkeää myös yhtefiskunnallfisestfi, koska elämme jatkuvassa muutoksen tfilassa. 

Vanhempana koen, että jatkuvan muutoksen vuoksfi on tärkeää pysähtyä hetkeksfi kou-

lulafisten perusasfiofiden äärelle.  

 

Tutkfimuskysymykset:  

 

1) Mfitä ja mfillafista 9. luokkalafisten sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on? 

2) Mfitkä tekfijät erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia?   
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3.2 Tfiedonkeruun erfityfispfifirtefitä  

 

Ollfi Mäkfisen (2006, 64) mukaan alafikäfiset nuoret asettavat tutkfimukselle omanlafisfia 

haastefita. Hefitä efi kufitenkaan saa sulkea tutkfimuksen ulkopuolelle, koska sfillofin hefidän 

ongelmansa jäävät selvfittämättä efikä epäkohtfifin osata puuttua. Margfinaalfiryhmät efivät 

afina osaa myöskään huolehtfia ofikeuksfistaan, vaan jonkun muun on se tehtävä. Näfitä 

margfinaalfiryhmfiä ovat esfimerkfiksfi kehfitysvammafiset, vanhukset ja lapset. Tutkfimuksen 

tarkofituksena on paljastaa hefidän elämäänsä lfifittyvfiä ongelmfia, efikä hefidän käyttämfis-

tään tfiedonkeruun lähteenä vofida välttää, jos korjauksfia halutaan tehdä. Samalla tavalla 

kufin on perusteellfisestfi harkfittava ja perusteltava erfityfisryhmfifin kohdfistuva tutkfimus, on 

myös hyvfin perusteltava, mfiksfi afinefistonkeruu täytyy tehdä jonkun organfisaatfion tafi lafi-

toksen yhteydessä (Kuula 2006, 152).  

 

Koulumaafilmassa tehtävä tutkfimus edellyttää ylefisestfi monenlafisfia lupamenettelyjä. In-

formofitavfien pfifirfifin kuuluvat nfifin opettajat kufin koulun johtokfin, ja hefidän suostumuk-

sensa on saatava, samofin ehkä kaupungfin opetushallfinnon lupa vofi olla tarpeellfinen. 

Arja Kuulan (mt., 147–148) mukaan fihmfistfietefille efi ole kansafinvälfisestfi luotu yhteneväfi-

sfiä säännöksfiä sfille, koska edellytetään vanhempfien lupa lasten ja nuorten tutkfimukseen 

osallfistumfiselle. Kouluterveyskyselyn yhteydessä vanhemmfilta efi ole kysytty lupaa, 

koska kysely on anonyymfi (Mäkelä 2010, 78). 

 

Klaus Mäkelän (mt., 78) mukaan koulufissa tehtävät tutkfimukset luetaan usefin osaksfi nfifi-

den omaa tofimfintaa. Tällöfin osallfistumfinen on joko määrfitelty koulutyöksfi tafi sfitten on 

arvfiofitu, että nuorella fitsellään on ofikeus päättää osallfistumfisestaan. Vuodesta 1995 to-

teutetufissa kouluterveyskyselyfissä kerätään tfietoja koulukokemuksfista, koulujen ja op-

pfilafiden työolofista sekä oppfilafiden terveydestä ja elämäntavofista. Omaksutun tulkfinnan 

mukaan kouluterveystutkfimus efi fitsessään ole tutkfimus, vaan kuntfien kanssa yhtefis-

työssä toteutettava seurantajärjestelmä. Kyselyn toteuttamfinen kuuluu rehtorfin pää-

töksellä koulun opetussuunnfitelmaan. Nykyfisfin lomakkefissa annetaan vastaajalle tfieto, 

jonka mukaan lomakkefilla nfimenomaan kerätään tfietoja.  
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Kfifilfin (1998, 8–9) mukaan, kun tutkfimuksen kohteena ovat lapset ja nuoret, on vafikea 

päästä eroon nfifistä asentefista ja arvofista, jofita olemme omaksuneet ympäröfivästä kult-

tuurfista. Edelleen on paljon helpompaa samafistua afikufiseen kufin lapseen. Indfikaattorefi-

den kehfittämfisen tarkofituksena onkfin ollut, että kehfitettäessä lasten ja nuorten hyvfin-

vofinnfin mfittarfistoa kunnfiofitetaan lasten ja nuorten omaa näkökulmaa. Vornanen (2010, 

54, 56) sanoo, että suunnatessa kyselytutkfimusta nuorfille pohdfittavaksfi tulee se, mfillafi-

sesta normatfifivfisesta ja fikäsfidonnafisesta filmfiöstä hyvfinvofintfitarkastelussa on kyse. Lap-

set ja nuoret kufitenkfin eroavat afikufisväestöstä usealla erfi tavalla. Tärkefin eroavafisuus 

on sfifinä, että he tarvfitsevat afikufisten kautta tulevfia resursseja.  

 

Vornasen (mt., 54, 56) mukaan tärkeä kysymys nuorfifin kohdfistuvassa hyvfinvofintfitutkfi-

muksessa on se, mfiten käsfitämme nuoruusfikäfisen väestön. Ikään lfifittyvät kohdennukset 

ja rajaukset ovat olennafisfia, kun kyselytutkfimusta tehdään tfietyn fikäfisfille nuorfille. Krfi-

teerejä fikäryhmfien valfintaan antavat nfifin lafinsäädännöllfiset reunaehdot kufin myös kou-

luasteet. Erfilafiset fikärajat erfi mafissa ovat vfifitteellfisfiä esfityksfiä sfifitä, mfinkä fikäfinen lapsfi 

vofi osallfistua fitse tutkfimukseen. Ikärajofihfin efi tule kufitenkaan lfifikaa tufijottaa, sfillä lapset 

kypsyvät erfi tahdfissa. Sen sfijaan Kafisa Vehkalahtfi, Nfifina Rutanen, Hanna Lagström ja 

Tarja Pösö (2010, 16) katsovat, että nuorfisotutkfimukselle keskefisempää on tutkfimuksen 

ofikeutuksen hakemfinen nfimenomaan nuorfilta fitseltään.   

 

Ikärajofihfin vafikuttaa myös se, mfissä afinefistonkeruu toteutetaan. Suomessa lähtökoh-

tana on pfidetty perfiaatetta, jonka mukaan lapsen omaa tahtoa pfitää kunnfiofittaa. Tofisfin 

sanoen vanhempfien suostumus efi yksfistään rfifitä tutkfimukseen osallfistumfiseen. Lasten-

suojelulafin mukafisestfi Suomessa lasta on kuultava hänen täytettyään 12 vuotta. Tätä 

soveltaen 12-vuotfias vofi tehdä fitse päätöksen osallfistua tafi olla osallfistumatta tutkfimuk-

seen filman, että hänen vanhemmfiltaan kysyttäfisfifin lupaa alustavastfi. Tofisaalta Suo-

messa lapsella on 15 vuotta täytettyään ofikeus tehdä oma päätös osallfistumfisesta lää-

ketfieteellfiseen tutkfimukseen, jos sfifitä on odotettavfissa hänelle terveydellfistä hyötyä. 

(Kuula 2006, 148–149; Mäkfinen 2006, 65.) Tässä tutkfimuksessa kouluterveyskyselyyn 

vastaajat ovat 15-vuotfiafita, joten näen, että kyselyyn vastaamfisessa efi ole ollut mfitään 

arveluttavaa, vaan nuorfi on vofinut fitse päättää, osallfistuuko kyselyyn vafi efi. 
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Susanna Helavfirta (2005, 95–96) toteaa, että tavofitellessa lasten ääntä sekä näkökulmaa 

joutuu väfistämättä pohtfimaan, mfitä erfityfistä hefiltä saatuun tfietoon ja tfiedontuottamfi-

sen tapofihfin lfifittyy. Usefin lasten tfiedontuottamfisen merkfitystä on krfitfisofitu sfillä, että 

hefillä sfifihen lfifittyy paljon mfielfikuvfituksellfisfia afineksfia. Tämä korostuu erfityfisestfi pfienten 

lasten parfissa tehtävässä tutkfimuksessa. Vfifimeafikafisfissa suomalafisfissa tutkfimuksfissa, 

jofissa tfietoa on kerätty lapsfilta fitseltään, korostetaan, että tutkfimusmetodeja valfittaessa 

on syytä kfifinnfittää huomfio sfifihen, että ne sopfivat lapsen maafilmaan. Helavfirran ajatusta 

vofi soveltaa myös nuorfifin kohdfistuvassa tutkfimuksessa, koska he efivät ole vfielä kufiten-

kaan täysfi-fikäfisfiä kansalafisfia. 

 

Marfi Martfin (2004, 77) tuo esfille, että lapsfilla on lyhempfi hfistorfia elettyä elämää taka-

naan kufin afikufisfilla, joten hefidän ymmärryksensä asfiofista tfietenkfin eroaa afikufisfifin näh-

den. Helavfirran (2011, 32–33) mukaan juurfi sfiksfi on erfityfisen tärkeää mfiettfiä sfitä, mfiten 

asfiofita kysytään lapsfilta. Lfisäksfi on syytä pohtfia jo etukäteen asfiofita, mfitkä vofivat tulla 

tfiedon saannfin esteeksfi tfilantefissa, jofissa ollaan kfifinnostunefita lasten hyvfinvofintfia uh-

kaavfista asfiofista. Jälleen vofin samafistua Helavfirran ajatukseen oman tutkfimuksenfi pa-

rfissa. Asfiofita vofidaan tarkastella nfifin monesta erfi näkökulmasta. Jonkun tofisen mfielestä 

9. luokkalafinen on jo nuorfi, kun taas joku tofinen vofi olla sfitä mfieltä, että hän on vasta 

lapsfi.  

 

Helavfirran (mt., 55–66) näkemys tukee ajatustanfi sfifitä, että esfimerkfiksfi kyselylomakkee-

seen vastaamfinen edellyttää erfilafisfia kognfitfifivfisfia tafitoja, jotka lapsella ovat vasta kehfit-

tymässä. Yksfi merkfittävfimmfistä tafidofista elfi mufistamfinen on tutkfimusten mukaan afi-

kufisten tasolla keskfimäärfin yhteentofista fikävuoteen mennessä. Helavfirran afinefistot 

muodostufivat 8–15-vuotfiafista lapsfista kyselyfiden osalta ja 5–11-vuotfiafista lapsfista haas-

tattelufiden osalta. Oman tutkfimuksenfi afinefiston muodostavat 15–16-vuotfiaat koululafi-

set, joten afivan suoranafista vertafilua Helavfirran ajatukseen efi ole relevanttfia tehdä.  

 

Ajattelen lähtökohtafisestfi nfifin, että kyselytutkfimukset yläastefikäfisfille ovat hyvä tapa tfie-

tojen keräämfiselle. Taustaoletuksena on, että kyselyt tehdään ja analysofidaan luotta-

muksellfisestfi, kuten kouluterveyskyselyt ja -afinefistot tehdään. Yläkoululafisfilla koulupäfi-

vän afikana tapahtuvat asfiat ovat osa hefidän kokonafisvaltafista kehfitystä afikufisuuteen, 

johon lfifittyy olennafisena osana muun muassa erfilafisfifin kyselyfihfin vastaamfinen. Ilman 
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vastaajfia emme safisfi tehtyä mfinkäänlafista tutkfimusta. Ylefisestfi ottaen alafikäfiset ovat 

afina vastaajfina erfityfinen ryhmä, ja hefitä pfitää kohdella erfityfistä varovafisuutta ja harkfin-

taa käyttäen. (Mäkfinen 2006, 64–65.) 

 

Lasten elfinolofihfin ja palvelufihfin kohdfistuvaa määrällfistä tutkfimusta on pfidetty haasteel-

lfisena. Esfimerkfiksfi Vornasen (2001) tutkfimuksen mukaan määrällfisen elfinoloja koskevan 

tfiedon ongelma on sfifinä, että se tuo huonostfi esfille sen, mfiten fihmfiset oman hyvfinvofin-

tfinsa kokevat. Helavfirran (2011) näkemyksen mukaan haastetta lfisää elämän monfiulot-

tefisuus, joka tekee elfinoloja mfittaavfien lukujen tulkfinnofista vafikeaa. Hyvfinvofintfia kos-

keva tfiedontuotanto on kufitenkfin hyvfinvofinnfin edfistämfisen edellytys. Hyvfinvofinnfin sub-

jektfifivfinen kokemfinen on lopulta yksfilöllfinen kysymys (Savolafinen 2008, 23). 

 

Unficef, YK:n lastenjärjestö, on tutkfinut lasten hyvfinvofintfia kansafinvälfisestfi. Kahdenkym-

menen vaurafimman maan lasten hyvfinvofintfia verrattfifin hyvfinvofinnfin erfi osa-aluefilla. 

Tutkfimustulokset olfivat Suomen osalta kokonafiskuvaltaan hyvät, mutta sosfiaalfisten suh-

tefiden ja perhesuhtefiden alueella olemme vasta sefitsemännellätofista sfijalla. Näfitä mfi-

tattfifin perherakentefiden, perhesuhtefiden ja lapsen ystävyyssuhtefiden avulla. (Unficef 

2007.) Tällafiset laajat kansafinvälfiset tutkfimukset herättävät alatfi mfielenkfifintoa tutkfia 

suomalafisten koululafisten kokemuksfia erfilafisfista näkökulmfista. 

 

 

3.3 Metodologfia ja tutkfimusafinefiston esfittely 

 

Laurfi Nummenmaan (2009, 23) mukaan tutkfimusmetodologfialla tarkofitetaan nfifitä sään-

töjä ja ohjefita, jofita tutkfijan on syytä noudattaa tfieteellfistä tutkfimusta tehdessään. Tut-

kfimusotteenfi on kvantfitatfifivfinen, jota käytetään melko paljon sosfiaalfi- ja yhtefiskuntatfie-

tefissä. Sfirkka Hfirsjärvfi, Pfirkko Remes ja Paula Sajavaara (2009, 139) toteavat, että tässä 

ajattelutavassa korostetaan ylefispätevfiä syyn ja seurauksen lakeja. Taustalta löytyy rea-

lfistfinen ontologfia, jonka mukaan todellfisuus rakentuu objektfifivfisestfi todettavfista tosfi-

asfiofista. On hyvä kufitenkfin huomfiofida, että fihmfistfietefissä ja yhtefiskuntatfietefissä tämä 

efi ole ongelmatonta.  
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Hfirsjärvfi ym. (2009, 140) tuovat esfille kvantfitatfifivfisen tutkfimuksen keskefisfiä pfifirtefitä, 

jofista tutkfimuksessanfi tulee näkyväksfi muun muassa seuraavfia omfinafispfifirtefitä: afiempfia 

teorfiofita, käsfittefiden määrfittelyä, afinefiston saattamfista tfilastollfisestfi käsfiteltävään muo-

toon ja päätelmfien tekoa havafintoafinefiston määrällfiseen analysofintfifin perustuen, kuten 

tulosten kuvafilua rfistfifintaulukofintfia apuna käyttäen.  

 

Jukka Mäkelän (1991, 56, 139) ja monfien mufiden, esfimerkfiksfi Marja Alastalon (2005) ja 

Vesa Puurosen (2005) mukaan pafinopfiste kvantfitatfifivfisen ja kvalfitatfifivfisen ajattelun vä-

lfillä on vafihdellut vuosfien saatossa. Mäkelä (1991) tarkastelfi 1990-luvulla Brymanfin1 

esfille tuomfia eroja laadullfisesta ja määrällfisestä tutkfimuksesta. Brymanfin mukaan kvan-

tfitatfifivfisessa tutkfimuksessa tutkfijan suhde tutkfittavfifin fihmfisfifin on etäfinen ja objektfifivfi-

nen, kun taas laadullfisessa tutkfimuksessa tfilanne on usefin päfinvastafinen vafikkakfin vafih-

telufita on löydettävfissä. Brymanfin mukaan kvantfitatfifivfinen tutkfija tarkastelee tutkfitta-

vfiaan ulkopuolelta, kun taas kvalfitatfifivfinen tutkfija pyrkfifi pääsemään jonkfinlafiseksfi sfisä-

pfifirfin jäseneksfi. Nykypäfivänä erot kvantfitatfifivfisen ja kvalfitatfifivfisen ajattelun välfillä ovat 

tasaantuneet. 

 

Edelleen tutkfimukset kufitenkfin jaotellaan esfimerkfiksfi Mäkelän (mt., 56–58) mukaan 

usefimmfiten joko kvantfitatfifivfisfifin tafi kvalfitatfifivfisfifin tutkfimuksfifin. Mäkelä on sfitä mfieltä, 

että näfiden kahden ajattelutavan perfintefiset erot ovat tasaantumassa erfityfisestfi tfieto-

teknfifikan ja tfietokoneohjelmfien kehfittymfisen myötä. Rafine Vallfi (2001) on samofilla lfin-

jofilla Mäkelän (1991) kanssa kvantfitatfifivfisen tutkfimuksen teon muuttumfisesta vfifime 

vuosfikymmenten afikana. Kvantfitatfifivfinen tutkfimus rakentaa kuvausta ja tulkfintaa todel-

lfisuudesta, ja kyselytutkfimukset lfifitetäänkfin tyypfillfisestfi määrällfiseen elfi kvantfitatfifivfi-

seen tutkfimukseen. Kvantfitatfifivfisen tutkfimuksen tuottaman tfiedon avulla kuvataan erfi-

lafisfia asfiofita, muun muassa fihmfisten käsfityksfiä, kuten tässä tutkfimuksessa. Määrfitel-

tfifinpä kvantfitatfifivfinen metodfi mfiten tahansa, on pfidettävä mfielessä määrfitelmän olevan 

sfidoksfissa afikaan ja pafikkaan. (Mt., 60.) 

 

Perttfi Jokfivuoren ja Rfisto Hfietalan (2007, 11) mukaan yhtefiskunta- tafi fihmfistfieteellfistä 

tutkfimusta tekevän tutkfijan mfielenkfifinto ja kfifinnostus kohdfistuvat esfimerkfiksfi filmfiöfiden 

                                                      
1 Bryman, A. 1988: Quantfity and Qualfity fin Socfial Research. Unwfin Hyman Ltd. London. 
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välfisfifin yhteyksfifin, jofita hän vofi todentaa käyttämällä kvantfitatfifivfisfia tutkfimusmenetel-

mfiä. Kvantfitatfifivfisen tutkfimuksen mfielekkyyden peruskysymys on Tapanfi Alkulan, Seppo 

Pöntfisen ja Pekka Ylöstalon (1994, 20–21) mukaan se, mfissä määrfin tutkfittavan filmfiön 

peruspfifirteet ovat systemaattfisestfi mfitattavfissa, tafi mfissä määrfin tutkfittavasta filmfiöstä 

vofidaan erfistää mfitattavfia osfia. Tutkfijan on tunnettava tutkfimuskohteena oleva filmfiö 

hyvfin, jotta hän ymmärtää kvantfitatfifivfisfin menetelmfin saatuja tuloksfia ja osaa tulkfita 

nfifitä ofikefin. Tämä edellyttää tutkfimuskohteen tuntemfista laajemmassakfin mfielessä kufin 

vafin käytetyn afinefiston antaman kuvauksen rajofissa.  

 

Omaa tutkfimustanfi tehdessä mfinulle olfi alusta astfi selvää, että käytän afikaa ja näen vafi-

vaa, jotta tunnen tutkfimanfi filmfiön hyvfin. Todellfisuudessa luettuja teoksfia on paljon 

enemmän kufin tämän tutkfimuksen lähdeluettelo antaa ymmärtää ja kfirjofitettua tekstfiä 

on useampfia sfivuja kufin tämä tutkfimus kokonafisuudessaan. Lopulta ymmärrän, että en 

vofi koskaan ottaa haltuun filmfiötä kokonafisuudessaan tafi kokonafisvaltafisestfi, sfillä afina 

löytyy uusfia näkökulmfia ja näkemyksfiä.  

 

Jos kvantfitatfifivfinen mfittaus pystyy antamaan tutkfittavasta filmfiöstä tutkfimusongelman 

kannalta relevanttfia tfietoa, vofidaan analyysfissä käyttää tfilastollfisfia menetelmfiä, jollofin 

aukeaa mahdollfisuus sattuman ja systemaattfisen vafihtelun erottamfiseen tulosten ja 

johtopäätösten tueksfi. Kvantfitatfifivfisella tutkfimuksella vofidaan sfiten kuvata tutkfittavan 

filmfiön rakennetta elfi sfitä, mfillafisfista osfista se koostuu. (Mt., 21–22.) Edellä vfifitaten vofi-

daan todeta, että tämän tutkfimuksen metodologfiseksfi lähestymfistavaksfi valfittu kvantfi-

tatfifivfinen tutkfimusote on ofikea, koska tutkfimuksen tavofitteena on ensfin selvfittää sosfi-

aalfisen kouluhyvfinvofinnfin osa-alueet, ja sen jälkeen päästään kuvaamaan sosfiaalfisen 

kouluhyvfinvofinnfin tasoa elfi sfitä, mfillafista se on peruskoulun 9. luokkalafisfilla. Tofiseksfi 

tutkfimuksenfi tavofitteena on selvfittää, mfitkä tekfijät erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfin-

vofintfia.   

 

Käytän tutkfimuksessanfi afinefiston analyysfimenetelmfinä faktorfianalyysfia, tarkemmfin sa-

nottuna pääkomponenttfianalyysfia, relfiabfilfiteettfianalyysfia ja kuvafilevfina menetelmfinä 

boxplot-kuvfiota ja rfistfifintaulukofintfia. Mfinulle luontevampfi tapa tehdä tutkfimusta olfisfi 

ollut laadullfinen tutkfimusote, joka onkfin tavanomafisempfi ja käytetympfi lähestymfistapa 
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tämän tyyppfiselle tutkfimukselle. Perustelen valfittua tutkfimusotetta kolmella asfialla. En-

sfimmäfinen tulee omasta utelfiafisuudestanfi kokefilla määrällfisfiä elfi kvantfitatfifivfisfia mene-

telmfiä sosfiaalfitutkfimuksessa. Tofiseksfi tämä valfinta tuntufi turvallfiselta, koska ylfiopfistolla 

on panostettu kvantfitatfifivfisten opfinnäytetyöprojektfien ohjaukseen ja toteutukseen. 

 

Kolmas asfia finnostuksellenfi lähteä pofis omalta mukavuusalueelta tulee sfifitä, kun kuulfin 

mahdollfisuudesta saada valmfis afinefisto tutkfimuskäyttöön. Vuoden 2013 kouluterveys-

kyselyn afinefisto kfifinnostfi mfinua hetfi alkuunsa, koska vastaajfina sfifihen ovat olleet ylä-

koulufikäfiset nuoret ja omat lapsenfi ovat juurfi tuon fiän kynnyksellä. Olfi mfielekästä alkaa 

tehdä tutkfimusta koskfien tämän päfivän yläkoulufikäfisfiä. 

 

Faktorfianalyysfi on kehfitetty menetelmäksfi usefiden muuttujfien samanafikafisen yhtefis-

vafihtelun tarkastelemfiseen ja sfillä on pfitkä hfistorfia tfieteellfisen tutkfimuksen teossa, sa-

noo Nummenmaa (2009, 396). Se on eräs tyypfillfisfimmfistä ja käyttökelpofisfimmfista ana-

lyysfimenetelmfistä kvantfitatfifivfisfissa gradufissa. Faktorfianalyysfi tofimfifi yleensä kysymys-

matrfifisfien kohdalla, ja sfiksfi käytän sfitä omaan afinefistoonfi. (Mt., 396–397.)  

 

Nummenmaan (mt., 397) mukaan faktorfianalyysfissa pyrfitään selvfittämään, mfiten muut-

tujfien välfiset korrelaatfiot kfimputtuvat, elfi mfillä muuttujfilla on keskenään samankaltafista 

vafihtelua. Muuttujat, jofilla on samankaltafista vafihtelua keskenään, yhdfistetään fakto-

refiksfi. Näfin ollen faktorfianalyysfin tavofitteena on tfifivfistää afinefistossa olevat muuttujat 

sfiten, että ne vofidaan esfittää yksfinkertafisemmassa muodossa faktorefiden avulla. Alku-

lan ym. (1994, 267) mukaan vofidaan puhua monfimuuttujamenetelmästä, jonka avulla 

pyrfitään löytämään muuttujajoukofista yhtefisfiä pfifirtefitä tafi ulottuvuuksfia. 

 

Alkulan ym. (mt., 268) mukaan faktorfianalyysfin tfilastollfisen mallfin pohjana on ajatusra-

kennelma, jonka mukaan faktorfit vafikuttavat sfifihen, mfinkä arvon kukfin muuttuja tafi fak-

torfin findfikaattorfi saa. Laskennallfisestfi edetään kufitenkfin päfinvastafiseen suuntaan ja ote-

taan lähtökohdaksfi findfikaattorefiden välfiset korrelaatfiot, jofiden perusteella konstruofi-

daan taustalla oleva muuttuja elfi faktorfi. Perfintefisessä deskrfiptfifivfisessä faktorfianalyy-

sfissä tfilanne on se, että muuttujfien välfiset rfifippuvuudet määräävät, mfillafisfia faktorefita 

jostafin muuttujajoukosta saadaan esfille.  
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Muuttujfien valfintaan on monta mahdollfisuutta (Alkula ym. 1994, 275–276). Erfilafiset va-

lfinnat tuottavat erfilafista tfietoa. Olen valfinnut muuttujat suurfilta osfin sfillä perusteella, 

että tarkofituksenanfi on saada tfietoa kokonafisuudesta, jollofin on kfifinnostavaa tfietää, 

kufinka monta faktorfia syntyy. Tyypfillfisestfi kafikkfi faktorfit efivät ole järkevfiä vaan tehtä-

vänä on löytää faktorfit, jofille löytyy sfisällöllfinen perustelu ja tulkfinta. Usefiden erfi kokefi-

lujen jälkeen päädyfin valfitsemaan faktorefiden määräksfi kolme. Tulosten lukemfisen hel-

pottamfiseksfi valfitsfin sfiten, että kafikfista pfienfimpfiä faktorfilatauksfia efi näytetä tuloksfissa. 

Ehdottomfia rajoja sfille, mfinkä suurufinen lataus on merkfittävä, efi ole, vaan latauksfia ar-

vfiofidaan tfilannekohtafisestfi.  

 

Faktorofintfimenetelmän valfitsemfinen afiheuttfi faktorfianalyysfin osalta enfiten pohdfintaa. 

Maxfimum lfikelfihood -faktorfimenetelmän käyttöä puoltaa suurfi afinefisto, mutta tofisaalta 

pääkomponenttfi-faktorofintfimenetelmä sopfifi summamuuttujfia edeltäväksfi menetel-

mäksfi (Alkula ym. 1994; Jokfivuorfi & Hfietala 2007). Pfitkällfisen pohdfinnan jälkeen valfitsfin 

pääkomponenttfifaktorofinnfin (prfincfipal component) vfinolla rotaatfiolla (=dfirect oblfimfin), 

koska sfifinä faktorfit saavat korrelofida tofistensa kanssa, mfikä on sopusofinnussa tutkfitta-

van filmfiön kanssa (Leskfinen & Kuusfinen 1991). 

 

Alkulan ym. (1994, 94–96) mukaan relfiabfilfiteettfianalyysfin tavofitteena on varmfistaa se, 

mfittaavatko yhteen faktorfifin kuuluvat muuttujat samaa asfiaa parhaalla mahdollfisella ta-

valla. Relfiabfilfiteetfin mfittaamfiseksfi on monfia erfi kefinoja (ks. Nummenmaa ym. 1997, 

201–203; Alkula ym. 1994, 95), jofista tässä tutkfimuksessa on käytetty Cronbachfin alfa-

kerrofinta. Uudelleenmfittauksen tavofitteena on näyttää, mfikälfi mfittaus on tehty vfirheet-

tömästfi, tofistettaessa se tuottaa samalle havafintoyksfikölle täsmälleen saman arvon. Efi 

ole mfitään yksfiselfittefistä sääntöä, joka filmafisfisfi, mfillafinen relfiabfilfiteettfi on hyvä tafi mfil-

lafinen on kelvoton, sanoo Alkula tutkfijakollegofineen. Jos tutkfimuksen tekoon on lfifittynyt 

paljon satunnafistekfijöfistä johtuvfia mfittausvfirhefitä, vofi olla, ettefi relfiabfilfiteettfi nouse nfifin 

hyväksfi kufin pfitäfisfi. (Alkula ym. 1994, 99.)  

 

Koska tfiedot tutkfimukseenfi on kerätty kafikfilta 9. luokkalafisfilta, on kyseessä kokonafistut-

kfimus, jossa efi ole tarvetta arvfiofida tulosten ylefistettävyyttä otoksesta perusjoukkoon 

tfilastollfisfia testejä käyttäen. Testejä vofidaan kufitenkfin käyttää antamaan lfisätfietoa ryh-

mfien välfiseen vertafiluun. Rfistfifintaulukofinnfin yhteydessä käyttökelpofinen testfi on khfifin 
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nelfiötestfi, jota tässä tutkfimuksessa efi kufitenkaan käytetä, koska kouluterveysafinefiston 

suuren vastaajamäärän vuoksfi kafikkfi tulokset olfisfivat tfilastollfisestfi merkfitsevfiä. (Mäky-

nen 2014, 109.) 

 

Vallfin (2001, 47) mukaan afinefiston esfittämfiseen vofi käyttää joko taulukkoa, graaffista 

esfitystä tafi tunnuslukuja. Vesa Kuusela (2000, 9) puolestaan sanoo, että myös kfirjofitettu 

tekstfi on afinefiston esfittelemfistä. Jokafisella esfittämfistavalla on oma luonteensa ja erfilafi-

nen roolfinsa muun muassa sfiksfi, että nfifillä vofidaan esfittää erfilafisfia asfiofita ja lukfija saa 

nfifiden välfittämän tfiedon haltuunsa erfi tavofin. Erfilafiset tavat esfittää numeraalfista tfietoa 

omaavat sfiten omat hyvät ja huonot puolensa, ja ne soveltuvat hfieman erfi tarkofituksfifin. 

Soveltuvuuden päättää afina tutkfija fitse. Tutkfijan täytyy mfiettfiä, kenelle tulokset ja esfitys 

tehdään ja mfillafiseen tarkofitukseen työ tehdään. Myös lukfijan fintressfiä on hyvä mfiettfiä, 

jotta vofidaan antaa hänen tarpeensa mukafista tfietoa. Lopullfinen valfinta muodostuu 

kafikkfien näfiden asfiofiden huomfiofimfisesta ja sfifitä, mfikä on tarkofitukseen sopfivfin esfittä-

mfistapa. (Vallfi 2001, 47.) 

 

Käytössänfi on Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen keräämä vuoden 2013 kouluterveys-

kyselyn afinefisto, jonka olen saanut käyttöönfi graduanfi varten. Käytännössä osallfistumfis-

päätös kouluterveyskyselyyn tehdään koulukohtafisestfi tafi kunnfittafin, ja se on kunnfille 

maksullfista (Konu 2002). Omassa tutkfimuksessanfi käyttämänfi afinefisto on kerätty perus-

koulufissa ajanjaksolla 2.–30.4.2013, ja se on tällä hetkellä uusfin kouluterveyskyselyn 

tuottama afinefisto. Seuraava kysely järjestetään vuonna 2015. Kouluterveyskysely on 

valtakunnallfisestfi kattavfin 14–20-vuotfiafiden nuorten elfinoloja ja hyvfinvofintfia selvfittävä 

tutkfimus. (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2014; Paananen ym. 2013, 36; Lfifite 3.)  

 

Kyselyyn vastasfi koko maasta 50 156 yhdeksäsluokkalafista, jofista 24 914 olfi tyttöjä ja 

25 242 pofikfia.  Vuodesta 2013 alkaen kouluterveyskysely tehdään samanafikafisestfi koko 

maassa. Peruskoulussa vuonna 2013 kyselyyn vastasfi kafikkfiaan 99 478 koululafista. Pe-

ruskoululafisten afinefisto kattofi 84 prosenttfia kafikfista 8. ja 9. luokan koululafisfista. (Ter-

veyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2014.) 

 

Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvfinvofinnfin edfistämfiseksfi 

tehtävää työtä oppfilafitoksfissa ja kunnfissa. Vuonna 2013 kyselyn teema-aluefita olfi vfifisfi. 
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Näfitä olfivat nuorten elfinolot, kouluolot, terveystottumukset, koettu terveys ja kokemuk-

set oppfilashuollon tuesta. (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2014.) Tutkfimuksenfi pafikan-

tuu käsfittelemään kouluolojen osfiota. Tavofitteenanfi on selvfittää ja kuvafilla, mfitä ja mfil-

lafista on 9. luokkalafisten sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi ja mfitkä tekfijät erottelevat sfitä. 

Koen, että tällafinen tfieto on tärkeää vfiranomafisfille ja luottamushenkfilöfille, kun he teke-

vät koululafisten hyvfinvofintfifin lfifittyvfiä päätöksfiä. Tällafinen tfieto on myös merkfityksellfistä 

oppfilafitoksfille, kun muun muassa oppfilashuoltoa, ryhmäkokoja ja opetuksen sfisältöjä 

mfietfitään ja kehfitetään. Myös äfidfit ja fisät vofivat olla kfifinnostunefita tällafisesta tfiedosta.  

 

Kouluterveyskysely on tehty nfimettömästfi, luottamuksellfisestfi ja sfifihen vastaamfinen on 

ollut vapaaehtofista. Koululafiset ovat täyttäneet lomakkeet (lfifite 3) jonkfin oppfitunnfin afi-

kana ja lafittaneet ne kuoreen, jonka opettaja on sulkenut koululafisten läsnä ollessa. Kfir-

jekuoret on lähetetty koulufista tallennuskeskukseen ja tallennuksen jälkeen lomakkeet 

on hävfitetty, efikä kukaan tfiedä yksfittäfisen oppfilaan ja paperfin yhteyttä. (Terveyden ja 

hyvfinvofinnfin lafitos 2014.) 

 

 

3.4 Tutkfimuksen eettfisyys 

 

Kuulan (2006, 41) ja Mäkfisen (2006, 18) mukaan tutkfimusetfifikka on lähtenyt kehfitty-

mään lääketfieteen pfifirfissä, koska lääketfieteessä koehenkfilöt ovat usefin fihmfisfiä. Tutkfi-

museettfiset perfiaatteet ovat lähteneet kehfittymään Nürnbergfin koodefista vuodelta 

1947, jollofin ensfimmäfisen kerran määrfiteltfifin kansafinvälfisestfi tutkfimuseettfiset perfiaat-

teet. Säännöt muodostettfifin keskfityslefirefillä tehtyjen fihmfiskokefiden perusteella tavofit-

teena se, että sama efi enää koskaan pääsfisfi tofistumaan. Nürnbergfin koodfit koostuvat 

kymmenestä pääkohdasta, ja nfifissä määrätään, että koehenkfilön on afina annettava 

suostumuksensa kokeeseen ja että hänen on ymmärrettävä se, mfihfin hän sfitoutuu. 

Tämä on tärkeä näkökulma myös nykyafikana, sfillä se estää muun muassa kehfitysvam-

mafisten, alafikäfisten ja muuten rfifippuvuussuhteessa olevfien henkfilöfiden mfielfivaltafisen 

käyttämfisen tutkfimuskohteena. (Kuula 2006; Mäkfinen 2006.) 

 

Tutkfimuseettfiset kysymykset ovat vfifime vuosfina nousseet tfieteessä entfistä keskefisem-

pään asemaan. Mattfi Hefikkfilä (2002, 165) toteaa, että yhtefiskuntatfieteellfinen tutkfimus 
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on tutkfijalle haasteellfista alusta astfi, koska sfifinä joudutaan hyvfin usefin vafikefiden eettfis-

ten kysymysten eteen jo sfifitä syystä, että afiheet ovat arkaluontofisfia. Tutkfija joutuu te-

kemään myös eettfistä pohdfintaa vaatfivfia valfintoja tutkfimustyön joka vafiheessa suh-

teessa omaan posfitfioonsa. Pohdfintaa afiheuttavat muun muassa mfietfinnät, mfiten lähes-

tytään tutkfimuskohdetta ja mfiten tutkfimustuloksfia esfitellään julkfisuudessa.  

 

Eettfiset kysymykset ja ongelmat yhtefiskuntatfieteellfisessä tutkfimuksessa, samofin kufin 

mufillakaan tfieteen alofilla, efivät ole sfillä tavalla negatfifivfisfia asfiofita, että nfifistä pfitäfisfi 

vafieta tafi että nfifitä pfitäfisfi vältellä. Pfikemmfinkfin ne turvaavat tutkfimuskohteena olevfien 

fihmfisten ofikeuksfia ja fihmfisarvoa. Haasteellfisuus ja eettfiset kysymykset ovat nfifin yhtefis-

kuntatfieteellfisessä kufin muussakfin tutkfimuksessa tutkfimukselle lfisäarvoa tuova asfia. 

 

Yhtefiskuntatfietefitä lukfiessanfi ja sosfiaalfityötä tehdessänfi koen olevanfi etuofikeutetussa 

asemassa päästessänfi tfietofisuuteen yhtefiskuntamme hefikompfiosafisten asfiofista sfifitä nä-

kökulmasta, että mfinulla on sosfiaalfityöntekfijänä mahdollfisuus auttaa hefitä. Tutkfijana 

mfinua finspfirofi ajatus sfifitä, että pääsen tuottamaan tfietoa jollakfin tavofin erfityfisryhmfissä 

elävfien fihmfisten arjesta ja sfitä kautta tuomaan tfietofisuuteen asfiofita, mfitkä vafikuttavat 

hefidän elämäänsä. Jos terveydenhuollon puolella puhutaan kutsumusammatfista, nfifin efi 

ole mfitään estettä sfille, että myös yhtefiskuntatfietefissä ja sosfiaalfialalla vofi tuntea saman-

lafista kutsumusta, joka vetää puoleensa ja pfitää mfielenkfifintoa yllä.  

 

Mfielenkfifintofiseksfi lapsuuden ja nuoruuden tutkfimuksen tekee se, että ne ovat kulttuu-

rfisestfi ja hfistorfiallfisestfi muovautunefita käsfittefitä, koska lapsuuden ja nuoruuden rajat 

ovat häfilyvfiä, toteavat Vehkalahtfi ym. (2010, 10, 13). Erfityfistä huomfiota on kfifinnfitetty 

fiältään nuorfia tutkfittavfia koskevaan tutkfimukseen. Tutkfimustanfi tehdessä pohdfin usefin, 

olenko tekemfisfissä lapsuustutkfimuksen vafi nuorfisotutkfimuksen kanssa. Afikafisempfifin 

tutkfimuksfifin perehtyessänfi olen törmännyt useammfin lapsfi- ja lapsuustutkfimuksfifin kufin 

nuorfisotutkfimuksfifin. Tämä kertoo myös sfifitä vafikeudesta, joka lfifittyfi tämän tutkfimuksen 

kohderyhmästä käyttämäänfi nfimeen, elfi olenko tekemfisfissä lasten vafi nuorten kanssa. 

Kun vfifittaan afinefiston vastaajfifin, käytän nfimfitystä joko 9. luokkalafinen, nuorfi tafi koulu-

lafinen. Uskon, että vafikka vastaajfista käytetään monta erfi nfimfitystä, se efi vafikeuta tut-

kfimuksenfi lukemfista, sfillä olen pyrkfinyt valfitsemaan kullofiseenkfin kohtaan tafi tfilantee-

seen parhafiten sopfivan filmafisun. 
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Samalla, kun lasten ja nuorten tutkfimuksen etfifikka on noussut keskustelufihfin, on vfirfin-

nyt keskustelu lasten ja nuorten tofimfijuudesta ja osallfisuudesta. Hefidän oman äänen 

kuulemfinen ja hefidän osallfisuutensa korostamfinen on levfinnyt yhä selkeämmfin myös 

tutkfimuksen toteutukseen. Kafikkea tutkfimusta lasten ja nuorten kanssa ohjaavat käsfi-

tykset lapsuudesta ja nuoruudesta. (Vehkalahtfi ym. 2010, 14–15.) 

 

Helavfirran (2011, 22, 24, 27) mukaan, kun lasten ja nuorten hyvfinvofintfia määrfitellään, 

konstruofidaan samalla normaalfia ja hyväksyttävää elämää, mfikä tekee sfifitä eettfisestfi 

arkaluontofisen afiheen. Hänen mukaansa pulmana on se, että normaalfin ja ongelmallfi-

sen elämän määrfitykset ovat kulttuurfi- ja ammattfikuntasfidonnafisfia, ajassa ja pafikassa 

muuttuvfia. Lapsfia koskeva hyvfinvofintfitfieto on sfisällöllfisestfi pafinottunut lapsen vanhem-

pfisuhtefisfifin ja kotfifin. Helavfirran näkemyksen mukaan yhtefiskuntatfieteellfisen lapsuus-

tutkfimuksen myötä lapsuuden ja nuoruuden tarkastelu on monfinafistunut, mfikä on tut-

kfimuksellfisestfi tärkeää. Lapsuudesta ja nuoruudesta on kfifinnostuttu yhtefiskunnallfisena, 

kulttuurfisena ja sosfiaalfisena filmfiönä. Lasten yksfilöllfisen aseman ja ofikeuksfien korosta-

mfinen on herättänyt usefita keskusteluja tutkfimuksen kentällä sfifitä, mfiten lasten tfieto ja 

tfietämfinen eroavat afikufisten tfiedosta ja tfietämfisestä.  

 

Helavfirta (mt., 66, 74–75) nostaa esfille Tutkfimuseettfisen neuvottelukunnan (2009, 5) 

eettfisen ennakkoarvfiofinnfin mfietfinnön finstfituutfiolle hyödyllfisen tfiedon -määrfittelyn 

haasteellfisuudesta. Kouluterveyskyselyn nfimfissä lapsfilta kysytään hefidän vanhempfiensa 

tupakofinnfista tafi omfista seksfikokemuksfista. Helavfirta pohtfifi, vofiko olla vaarana, että 

kafikkfi lasten elämää koskeva tfieto tulee perustelluksfi finstfituutfiota hyödyttäväksfi jae-

tuksfi tfiedoksfi, jollofin yksfityfisen tfiedon alue kapenee ja jopa katoaa.   

 

Mäkfinen (2006, 92–93) pohtfifi myös, onko mfielekästä kysellä murrosfikäfisfiltä alkoholfin 

käyttöön ja seksuaalfiseen käyttäytymfiseen lfifittyvfiä sefikkoja. Jos tämän tyyppfisfiä asfiofita 

halutaan kysyä, on syytä hänen mukaansa kfifinnfittää kysymyksenasetteluun erfityfistä 

huolellfisuutta. Arkaluontefisfia ja yksfityfisfiä asfiofita kysyttäessä nuorfilta on syytä pyrkfiä 

varmfistamaan jollafin tavalla myös vastausten luotettavuus. On tärkeää huomfiofida, ettefi 

tutkfimukseen osallfistuvfien henkfilöfiden joukko ole koskaan yhdenmukafinen. Tutkfitta-

vfien maafilmankuva ja fihmfiskäsfitys vofivat olla monfin tavofin erfilafisfia kufin mfitä tutkfijalla 
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on. Eroja vofi löytyä esfimerkfiksfi asentefissa, uskonnossa, kfielessä, sukupuolessa ja koulu-

tuksessa. Nämä erot vofivat vafikuttaa sfifihen, mfiten osallfistujat suhtautuvat esfimerkfiksfi 

kyselylomakkeen täyttämfiseen. (Mäkfinen 2006, 103.) 

 

Mäkfisen (mt., 28) mukaan tfieteen päämäärät vofidaan kfiteyttää kahteen asfiaan, krfifittfi-

syyteen ja pyrkfimyksenä totuuteen. Tämä efi kufitenkaan ole tae sfifitä, ettefikö myös tfie-

teen pfifirfissä tapahtufisfi väärfinkäytöksfiä ja vfilppfiä. Eettfisfillä normefilla on oma erfityfinen 

tehtävä taatessaan sfitä, että tfiede menestyy pyrkfiessään toteuttamaan edellä esfitettyä 

päämääräänsä, krfifittfistä pyrkfimystä totuuteen. Tutkfimusmatkanfi ajan olen pyrkfinyt hy-

vään tfieteellfiseen käytäntöön Tutkfimuseettfisen neuvottelukunnan ohjeen (2012, 6–7) 

mukaan. Tutkfimustanfi tehdessä olen noudattanut tfiedeyhtefisönfi tutkfimuseettfisfiä tofi-

mfintatapoja muun muassa rehellfisyyttä. Menetelmät, jofita olen tutkfimuksessanfi käyt-

tänyt, ovat tfieteellfisen tutkfimuksen krfiteerfien mukafisfia ja eettfisestfi hyväksyttyjä. Kun-

nfiofitan tutkfimuksessanfi tofisten tutkfijofiden töfitä ja saavutuksfia vfifittaamalla hefidän jul-

kafisufihfinsa afina, kun sfifihen on afihetta.  

 

Mäkfisen (2006, 14, 17) mukaan tfieteen ulkopuolfinen tutkfimusetfifikka käsfittelee sfitä, mfi-

ten tfieteen ulkopuolfiset fintressfit vafikuttavat tutkfimukseen: sfifihen, mfitä tutkfitaan ja mfi-

ten tutkfitaan. Tähän alueeseen sfisältyvät myös metodologfiset kysymykset, esfimerkfiksfi 

se, ovatko tutkfittavat fihmfisfiä vafi eläfimfiä. Kokonafisuudessaan eettfiset kysymykset ja on-

gelmat ovat monfisyfisfiä. Nfifihfin efi löydy afina yksfiselfittefisfiä ratkafisuja. Tfieteessä joudutaan 

tekemään kauaskantofisfia ratkafisuja, sfillä nyt tehtävät päätökset vafikuttavat sfitovastfi 

lastemme tulevafisuuteen. Tämän vuoksfi eettfisten ongelmfien ratkafisemfinen edellyttää 

laajaa dfialogfia, johon kafikkfien osapuolten on saatava osallfistua.  

 

Kfirsfi Paulfifina Kallfion (2010, 163) mukaan lasten ja nuorten empfifirfinen tutkfimus vofidaan 

jakaa karkeastfi kahtfia sen suhteen, mfiten tutkfija afinefistoa kerätessään ja sfitä käsfitelles-

sään kohtaa tutkfimuskohteensa. Suosfittu menetelmä on vfifime vuosfina ollut etnograffi-

set tutkfimusmenetelmät, jollofin lapset ja nuoret kohdataan suoraan. Sfillofin tutkfija työs-

kentelee kentällä hefidän kanssaan, rfinnallaan tafi hefitä etäämpää havafinnofiden. Erfilafis-

ten dokumenttfiafinefistojen, rekfisterfitfietojen ja tfilastojen analysofintfifin perustuva tutkfi-

mus sen sfijaan kohtaa lapset ja nuoret pääasfiassa epäsuorastfi. Tutkfija efi välttämättä 

koskaan kohtaa tutkfimuksensa kohtefita sen enempää fyysfisestfi kufin vfirtuaalfisestfikaan 
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vaan tutkfifi hefitä koskevfia, yleensä muuhun tarkofitukseen koottuja tafi tuotettuja afinefis-

toja.  

 

Tutkfimuksenfi edustaa jälkfimmäfistä mallfia. Epäsuoraan tutkfimusmenetelmään lfifittyvät 

eettfiset kysymykset ovat hfieman erfilafisfia kufin suorfissa tutkfimusmenetelmfissä. Keskefi-

sellä sfijalla omassa tutkfimuksessanfi on tfietojen kohtaamfisen elfi afinefistojen keräämfisen, 

tulkfitsemfisen ja käyttämfisen eettfisyys (Kallfio 2010, 163). Lfisäfisfin eettfisfifin pohdfintofihfin 

kohdallenfi vfielä valmfifin afinefiston säfilyttämfisen ja myöhemmfin, kun tutkfimus on valmfis, 

sen asfianmukafisen hävfittämfisen.  

 

Tutkfimuksenfi afinefisto on kerätty kyselymenetelmällä. Koen tärkeäksfi perehtyä muuta-

maan tärkeään asfiaan, jotka lfifittyvät kyselymenetelmän käyttöön, vafikka en ole fitse afi-

nefistoanfi kerännytkään. Kysymykset on tärkeää rakentaa sfiten, ettefivät ne ole johdat-

televfia. Kysymys efi saa myöskään sfisältää keskenään rfistfirfifitafista asfiaa. Kyselylomakkeen 

testaus ennen varsfinafisen afinefiston keräämfistä on hyvä kefino välttää huonostfi suunnfi-

tellun kyselylomakkeen käyttö, koska sfillofin nfifitä vofidaan vfielä korjata. Jälkeenpäfin sfitä 

efi vofida tehdä, vaan on afinoastaan mahdollfista todeta, että kysely efi mfitannut asfiaa, 

josta haluttfifin tfietoa. Tällöfin kyseessä on valfidfiteettfiongelma. (Mäkfinen 2006, 93–94.) 

 

Tutkfittavan täytyy tfietää jo ennen tutkfimukseen suostumfistaan, mfiten anonymfiteettfi 

turvataan tutkfimuksen erfi vafihefissa. Paljon on käyty myös keskustelua sfifitä, pfitääkö ky-

selyyn osallfistumfisesta maksaa palkkfio. Tähän efi ole yksfiselfittefistä vastausta, mutta Suo-

messa palkkfiota efi yleensä käytetä, vaan tavallfisempfi käytäntö on täyttää arvontalfipuke, 

joka palautetaan vastausten mukana. Vafikka fitse kyselyn vastaukset ja arvontalfipuke su-

jautetaan erfi kuorfifin, saattaa se sfiltfi hefikentää anonymfiteettfia vastaajfien mfielestä. Tofi-

saalta jonkfinlafinen mahdollfisuus rahanarvofiseen palkfintoon saattaa nostaa vastauspro-

senttfia huomattavastfi. (Mt., 93–94.) Kouluterveyskyselyyn vastaamfisesta efi makseta 

palkkfiota efikä päästä osallfistumaan arvontaan, joten sfiltä osfin kysely efi afiheuta eettfistä 

pohdfintaa. 

 

Kuula (2006, 88, 92) nostaa esfille tutkfimusafinefistojen luottamuksellfisuuden. Luottamuk-

sellfisuudella hän tarkofittaa nfifitä sopfimuksfia ja lupauksfia, jofita afinefistonkäytöstä tutkfit-

tavfien kanssa tehdään. Luottamuksellfinen vofi olla sekä afinefisto, jota saa käyttää vafin 
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afinefiston kerääjä, että afinefisto, joka on arkfistofitu tfiedeyhtefisön laajempaa käyttöä var-

ten. Ihmfisfiltä suoraan kerättävfien afinefistojen, kuten kyselyfiden, osalta vafitfiolovelvollfi-

suus tarkofittaa sfitä, että tutkfittavfista efi saa kertoa ulkopuolfisfille sen enempää utelfiafi-

suuden nfimfissä kufin hyväntahtofisena puuttumfisenakaan. Afinefistosta ja sen sfisällöstä 

vofi tokfi keskustella tutkfimushenkfilökunnan ja kollegojen kanssa. 

 

Mäkfisen (2006, 96–97) mukaan tfietoteknfifikan kehfittymfisestä on ollut tutkfimusdatan ke-

räämfisen ja käsfittelyn kannalta paljon hyötyä. Esfimerkfiksfi SPSS-ohjelma auttaa valta-

vastfi, kun afinefistoa pfitää käsfitellä. Työstettäessä afinefistoja tfietoteknfifikan avulla on tär-

keää, että tfiedostot arkfistofidaan ja tallennetaan ofikefin. Kun jokfin afinefisto on kerätty 

tfiettyä tarkofitusta varten, pfitää olla selvä päätös sfifitä, saako samaa afinefistoa käyttää 

jälkeenpäfin jotafin tofista tarkofitusta varten. Tämä asfia on yksfi keskefinen tämän tutkfi-

muksen afinefiston näkökulmasta käsfin, koska olen saanut afinefiston Terveyden ja hyvfin-

vofinnfin lafitokselta. Tutkfijana mfinun täytyy säfilyttää tutkfimusafinefisto huolellfisestfi, jotta 

se efi joudu ulkopuolfisten käsfifin tafi edes perheenjäsentenfi luettavaksfi. 

 

Mäkfisen (mt., 102, 104) mukaan tutkfimuksen yksfi tärkefimmfistä eettfisfistä perfiaattefista 

lfifittyy tutkfimustulosten pafikkansa pfitävyyden tarkfistamfiseen, nfifiden ylefistettävyyteen 

ja julkfistamfiseen. Tutkfijan täytyy tofisfin sanoen antaa omat tuloksensa tofisten tarkastel-

tavaksfi, sfillä sfillofin mahdollfiset vfirheetkfin tulevat nopeammfin esfille. Tämän tutkfimuksen 

afinefisto efi ole julkfinen, mutta afinefiston analyysfin jälkeen saadut tulokset tuodaan julkfi-

seen tarkasteluun. (Kuula 2006, 115.) 

 

Kuulan (mt., 227–228) mukaan afinefistojen jakamfinen ja yhtefiskäyttö ovat tfiedeyhtefi-

sölle omfinafinen tofimfintatapa. Perustefita tutkfimusafinefistojen arkfistofinnfille ja pfitkäafikafi-

selle käytölle on usefita. Afinefistojen keräämfinen ja käsfittely tutkfimuskäyttöön edellyttä-

vät paljon sekä teknfistä että työvofimaresursseja. Tämä on yksfi peruste sfille, että on jär-

kevää esfimerkfiksfi lfisätä jo kerättyjen afinefistojen mahdollfisfimman laajaa uudfiskäyttöä 

alkuperäfisen tutkfimuksen valmfistuttua. On myös tavallfista, että alkuperäfiset tutkfimus-

afinefistot saattavat jäädä uusfiokäytössä joltafin osfin käyttämättä ja jo analysofitujakfin afi-

nefistoja vofi tarkastella uusfista näkökulmfista. (Mt.) 
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Tfiettyyn tarkofitukseen kerätylle afinefistolle vofidaan asettaa alkuperäfisestä pofikkeavfia 

tutkfimuskysymyksfiä tafi afinefistoon vofi soveltaa uutta analyysfimenetelmää. Afinefistoja 

vofidaan käyttää myös ajallfiseen vertafiluun. (Kuula 2006, 228.) Olen hyödyntänyt näfitä 

perustefita tehdessänfi valfinnan käyttää valmfista afinefistoa tutkfimuksessanfi jättäen pofis 

afinefiston ajallfisen vertafilun. Kouluterveysafinefisto on nfifin laaja, että efi ole eettfisestfi epäfi-

lyttävää tehdä sfifitä usefitakfin tutkfimuksfia erfi näkökulmfista. 
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4 Tutkfimusafinefiston analyysfi ja tulokset 

 

 

4.1 Sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin osa-alueet 

 

Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen kouluterveyskysely (2014) antofi mahdollfisuuden 

lähteä tutkfimaan sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia koululafisten näkökulmasta. Lähdfin etsfi-

mään kouluterveyskyselystä sellafisfia kysymyksfiä ja väfittämfiä, jotka kuvaavat asfiofita ja 

tfilantefita, mfitkä ovat merkfityksellfisfiä koululafisfille hefidän koulupäfivänsä afikana. Esfitte-

len seuraavaksfi keskefiset asfiat, mfitkä olen ottanut kyselystä mukaan. Käytän tekstfissänfi 

sanoja kysymykset, kysymyspatterfisto, väfittämät ja/tafi muuttujat, jofilla tarkofitan sa-

moja asfiofita elfi kouluterveyskyselyn kysymyksfiä, jofihfin koululafiset ovat vastanneet.  

 

Analyysfifin valfikofitufi kysymyksfiä ja väfittämfiä kouluolot -osfiosta. Koululafisfilta kysyttfifin 

hefidän mfielfipfidettään esfimerkfiksfi sfifitä, rohkafisevatko opettajat filmafisemaan oman mfie-

lfipfiteen oppfitunnefilla ja ovatko opettajat kfifinnostunefita sfifitä, mfitä koululafisfille kuuluu. 

Koululafisfilta tfiedusteltfifin myös sfitä, kohtelevatko opettajat hefitä ofikeudenmukafisestfi. 

Lfisäksfi valfitsfin analyysfifin mukaan muuttujfia, jofilla mfitataan sfitä, otetaanko koululafisten 

mfielfipfiteet huomfioon koulutyön kehfittämfisessä sekä sfitä, tfietävätkö koululafiset, mfiten 

he vofivat vafikuttaa koulunsa asfiofihfin. 

 

Valfitsfin mukaan kysymyspatterfiston koskfien koulunkäynnfin sujuvuutta. Koululafiset pää-

sfivät ottamaan kantaa esfimerkfiksfi sfifihen, onko hefillä vafikeuksfia muun muassa opetuk-

sen seuraamfisessa, fitselle parhafiten sopfivan opfiskelutavan löytämfisessä, omatofimfi-

suutta vaatfivfien tehtävfien alofittamfisessa tafi loppuun saattamfisessa, kfirjofittamfista, lu-

kemfista tafi laskemfista vaatfivfien tehtävfien tekemfisessä. Otfin kysymyspatterfistosta mu-

kaan myös ne kysymykset, jofilla kartofitettfifin sfitä, onko koululafisfilla vafikeuksfia läksyjen 

tafi mufiden vastaavfien tehtävfien tekemfisessä ja kokefisfifin valmfistautumfisessa.  

 

Ylefisestfi vofidaan ajatella, että edellfisessä kappaleessa esfitellyt kaksfi vfifimefisfintä kysy-

mystä efivät kuulu koululafisen koulupäfivän afikana tapahtuvfifin asfiofihfin, vaan että ne ovat 

asfiofita, jofita tehdään yksfin kotona. Nykyfisfin koulufissa kufitenkfin tapahtuu myös näfitä 

asfiofita. On olemassa esfimerkfiksfi kokefisfifin kertaamfistunteja ja joskus, jos tunnfista jää 
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afikaa, jotkut opettajat antavat koululafisten tehdä annettuja läksyjä, joten katson, että 

kysymykset kannattaa ottaa tarkasteluun mukaan. 

 

Vfifimefinen laaja kysymyspatterfisto, jonka otfin mukaan, koskee koulutfiloja. Koululafisfilta 

kysyttfifin esfimerkfiksfi, että hafittaavatko opfiskelutfilojen ahtaus ja sopfimaton valafistus tafi 

huono filmanvafihto työskentelyä koulussa. Myös kysymykset lämpötfilasta, lfikafisuudesta, 

pölyfisyydestä, epämukavfista työtuolefista ja/tafi -pöydfistä ovat mukana analyysfissa.  

 

Vastauksfia koululafisten näkemyksfifin tofimfinnan olosuhtefista haetaan kysymyksfillä, jotka 

käsfittelevät sfitä, hafittaavatko huonot sosfiaalfitfilat ja työympärfistön rauhattomuus tafi kfifi-

refisyys työskentelyä koulussa. Vfifimefisenä mukaan valfikofitufi kysymys sfifitä, jos koululafi-

nen kokee vafikeuksfia koulunkäynnfissä, saako hän apua koulussa. Kokonafisuudessaan 

valfitsemfienfi kysymysten avulla tavofittelen koululafisten näkökulmasta saatua tfietoa 

sfifitä, mfitä ja mfillafista sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on. Lfisäksfi tavofitteena on selvfittää, 

mfitkä asfiat erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. 

 

Seuraavaksfi tarkastelen, mfillafisfifin sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin ulottuvuuksfifin tafi osa-

aluefisfifin yksfittäfisten muuttujfien muodostama vafihtelu vofidaan tfifivfistää. Tarkofitukseen 

sopfifi faktorfianalyysfi, jonka perusfidea vofidaan filmafista sfiten, että menetelmän tarkofituk-

sena on järkefistää muuttujajoukkoa, joka korrelofi keskenään. (Jokfivuorfi & Hfietala 2007, 

93.)  

 

Alkuperäfisessä suunnfitelmassa otfin faktorfianalyysfifin mukaan myös kysymykset sfifitä, 

odottavatko opettajat koululafisten mfielestä hefiltä lfifikaa koulussa ja kokevatko koululafi-

set, että hefidän luokassaan on hyvä työrauha, sekä kysymyksen, joka mfittasfi sfitä, koke-

vatko koululafiset vafikeuksfia koulukaverefiden kanssa tofimeen tulemfisessa. Faktorfiana-

lyysfi tuottfi kolme käyttökelpofista faktorfia. Jokafiselle faktorfille latautufi usefita muuttujfia 

(lfifite 1).  

 

Faktorfianalyysfin jälkeen suorfitfin relfiabfilfiteettfianalyysfin, jolla varmfistfin, mfittaavatko yh-

teen faktorfifin kuuluvat muuttujat samaa asfiaa parhaalla mahdollfisella tavalla. Edellfi-

sessä kappaleessa kuvatut kolme muuttujaa efivät saaneet faktorfianalyysfin tuloksena 

tarpeeksfi vahvaa, joko 0,4 tafi suurempaa latausta yhteenkään faktorfifin, ja se hefikensfi 
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relfiabfilfiteettfia, joten päätfin jättää ne pofis muodostettavfista summamuuttujfista, koska 

olfin päättänyt sfisällyttää kafikkfi ylfi 0,4 suurufisen latauksen saaneet muuttujat muodos-

tettavfifin summamuuttujfifin.  

 

Ensfimmäfiseen faktorfifin kuuluvfien muuttujfien relfiabfilfiteettfikertofimeksfi muodostufi 

0,885 ja tofiseen faktorfifin kuuluvfien muuttujfien relfiabfilfiteettfikerofimeksfi 0,859. Kolman-

teen faktorfifin kuuluvfien muuttujfien relfiabfilfiteettfikertofimeksfi safin lopulta 0,721. Fakto-

rfianalyysfin ja relfiabfilfiteettfitarkastelujen jälkeen nfimesfin saamanfi faktorfit vastataksenfi 

tutkfimuskysymykseenfi, mfitä sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on.  

 

 

4.1.1 Olemfinen ja tekemfinen 

 

Nfimesfin ensfimmäfisen faktorfin olemfinen ja tekemfinen -osa-alueeksfi (befing + dofing). 

Sfifinä kafikkfi väfittämät kuvaavat jollafin tapaa asfiofita, jofita tapahtuu koulupäfivän afikana 

sosfiaalfisessa vuorovafikutuksessa tofisten kanssa ja tehtäessä koulutehtävfiä luokkayhtefi-

sön vuorovafikutuksessa. (Kuvfio 1.) Nfiemelän (2006; Nfiemelä 2009) mukaan allardtfilafi-

sessa jäsennyksessä osallfistuvan tofimfinnan mukanaan tuoma hyvfinvofintfi jää befing-ka-

tegorfian varjoon, koska Allardtfin (1993; Allardt 1998) luokfittelussa dofing elfi tekemfinen 

on sfisältynyt pääosfin befing-kategorfian sfisään. Omassa tutkfimuksessanfi olemfinen ja te-

kemfinen muodostavat yhden keskenään tasa-arvofisen sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin 

osa-alueen (kuvfio 1).  

 

Olemfinen ja tekemfinen -osa-alue pofikkeaa muun muassa Konun ja Rfimpelän (2002) tut-

kfimuksesta nfifiltä osfin, että hefillä ryhmätofimfinta sfisältyy sosfiaalfisfifin suhtefisfifin elfi lovfing-

kategorfiaan. Omassa tutkfimuksessanfi ryhmätofimfinta sfisältyy olemfinen ja tekemfinen -

osa-alueeseen elfi befing- ja dofing-kategorfiaan. Perustelen valfintaanfi samofin kufin Konu 

ja Rfimpelä (mt.), että posfitfifivfiset oppfimfiskokemukset edfistävät fitsensä toteuttamfista. 

Lähdfin sfiten Allardtfin (1976; Allardt 1998) jalanjäljfille, koska hänen näkemyksensä mu-

kaan fitsensä toteuttamfinen sfisältyy befing-kategorfiaan. Ajattelen näfin, että myös ryhmä-

tofimfinnan afikana tapahtuva koulutyö on osa sfitä olemfista ja tekemfistä, josta tutkfimuk-

senfi tässä osa-alueessa on kysymys. 
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Kuvfio 1. Olemfinen ja tekemfinen -faktorfifin kuuluvfien muuttujfien jakaumat 
 

Konu ja Rfimpelä (2002) yhdfistävät befing-kategorfiaan Allardtfin (1976; Allardt 1998) nä-

kemyksen sfifitä, että jokafisella fihmfisellä tulfisfi olla mahdollfisuus vafikuttaa oman elä-

mänsä kysymyksfifin. He tulkfitsevat befing-kategorfian tarkofittavan koululafisen mahdollfi-

suutta pystyä osallfistumaan ja vafikuttamaan omaa koulunkäyntfiä koskevaan päätöksen 

tekoon. Omassa tutkfimuksessanfi nämä asfiat lfifittyvät osa-alueeseen, jonka olen nfimen-

nyt tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueeksfi. 

 

Olemfinen ja tekemfinen -osa-alueeseen latautufi kysymyksfiä, jofilla mfitataan koulunkäyn-

nfin sujuvuutta sosfiaalfisessa kanssakäymfisessä. Kyselyssä koululafisfilta kysyttfifin, onko 

hefillä ollut vafikeuksfia opetuksen seuraamfisessa oppfitunnefilla. Vastaajfista vafin kahdella 

kymmenestä olfi ollut vafikeuksfia seurata opetusta oppfitunnefilla. Ryhmätyöskentelyn 

koululafiset kokfivat sujuvan vfieläkfin paremmfin, sfillä vafin yhdellä kymmenestä olfi ollut 

vafikeuksfia työskennellä ryhmfissä. (Kuvfio 1.)  

 

Kuuselan (2011, 70) mukaan sosfiaalfisuutta ja sosfiaalfista tofimfintaa on kuvattu määrfitte-

lemällä sfitä, mfillofin fihmfisten välfillä vallfitsee sosfiaalfinen suhde. Se, että suurfin osa kou-
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lulafisfista kokee ryhmätyöskentelyn sujuvan hyvfin, kertoo koululafisten sosfiaalfisesta kou-

luhyvfinvofinnfista. Koululafisten näkökulmasta katsottuna ryhmätyöskentely on asfia, joka 

edfistää sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. Kuten Tuomela ja Mäkelä (2011, 87–88) ovat tuo-

neet esfille, fihmfisfillä on tafipumus elää järjestäytynefissä ryhmfissä, jotka parantavat jäsen-

tensä hyvfinvofintfia.  

 

Läksyjen tekemfinen ja kokefisfifin valmfistautumfinen ovat asfiofita, jofita koululafiset tekevät 

yleensä kotona yksfin. Nykyään opettajat pfitävät kokefisfifin kertaamfistunteja, joten katson 

kokefisfifin valmfistautumfisen olevan myös oppfitunnfin afikana tapahtuvaa tofimfintaa. Use-

ampfi kufin joka kolmas on kokenut vafikeuksfia kokefisfifin valmfistautumfisessa. Opettajat 

afivan afiheellfisestfi käyttävät osan afikaa oppfitunnefista kokefisfifin kertaamfiselle. (Kuvfio 1.) 

 

Läksyjen teon suhteen koululafisfilla on hfieman parempfi tfilanne kufin kokefisfifin valmfistau-

tumfisessa. Alle kolmasosalla vastaajfista on ollut vafikeuksfia läksyjen tekemfisessä (kuvfio 

1). Läksyjen teko vofidaan ajatella myös kotfifin kuuluvaksfi asfiaksfi, mutta kuten kokefisfifin 

valmfistautumfisessa nfifin myös läksyjen teossa on ollut muutosta koulujen käytäntefissä. 

Esfimerkfiksfi nykyfisfin jotkut opettajat, mfikälfi oppfitunnfista jää afikaa, antavat luvan tehdä 

annettuja läksyjä oppfitunnfin päätteeksfi. Alkuperäfisessä kysymyksessä efi erfikseen mafi-

nfittu kotfia läksyjen teon ympärfistönä, joten päättelfin sen tarkofittavan kouluyhtefisöä ja 

näfin ollen sfisällytfin sen mukaan tutkfimukseen (lfifite 3, kysymysnumero 11).  

 

Olemfinen ja tekemfinen -osa-alueeseen latautufi mukaan myös muuttuja, joka mfittasfi 

sfitä, onko koululafinen kokenut vafikeuksfia fitselle parhafiten sopfivan opfiskelutavan löytä-

mfisessä. Kolmasosalla koululafisfista efi ollut ongelmfia fitselle parhafimman opfiskelutavan 

löytämfisessä (kuvfio 1). Tämäkfin asfia vofi jakaa mfielfipfitefitä sfifitä, kuuluuko se mukaan so-

sfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin. Vofidaan ajatella, että se on yksfilöllfinen kysymys, mutta 

tofisaalta vofidaan ajatella kysymyksen tarkofittavan sfitä, onko koululafinen kokenut vafi-

keuksfia hänelle parhafiten sopfivan opfiskelutavan löytämfisessä koulutuntfien afikana, jol-

lofin ollaan sosfiaalfisessa vuorovafikutuksessa tofisten kanssa. Tästä näkökulmasta pohdfit-

tuna kysymys on ofikeutettu olemaan mukana analyysfissa.  

 

Omatofimfisuutta vaatfivfien tehtävfien tekemfinen on tuottanut vafikeuksfia nfifin fikään joka 

kolmannelle koululafiselle. Samanlafinen tulos on luettavfissa kfirjofittamfista, lukemfista ja 
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laskemfista vaatfivfien tehtävfien tekemfisessä. Vofidaan pohtfia, onko kyseessä sama kol-

mannes. Tofisekseen jopa yhdeksän kymmenestä koululafisesta efi koe vafikeuksfia ryhmä-

työskentelyssä. Herää kysymys, hyötyvätkö koululafiset, jotka kokevat hefikkoutta oma-

tofimfisuutta vaatfivfien tehtävfien teossa, ryhmätyöskentelystä oppfimfismuotona, elfi kou-

lulafisten vafikeudet omatofimfisuutta vaatfivfien tehtävfien teossa efivät korostufisfivatkaan 

enää ryhmätöfiden parfissa. (Kuvfio 1.) Janhusen (2013) tutkfimustulos tukee tätä näke-

mystä, sfillä hänen mukaansa vafihtoehtofisten oppfimfismuotojen nähdään mahdollfista-

van myös sellafisten koululafisten osallfistumfinen ja osallfisuus, jotka muutofin ovat vetäy-

tyvfiä. 

 

Sosfiaalfista kouluhyvfinvofinnfin kuvaa vofidaan Senfin (1993, 30–31) mukaan rakentaa tofi-

mfinnofista, jotka ovat olemfista (befings) ja tekemfistä (dofings). Tofimfinnofilla Sen (mt., 30–

31) tarkofittaa tapahtumfista ja mahdollfisuuksfien käyttöönottoa. Ylefisestfi kuvfiosta 1 vofi-

daan päätellä, että koululafisten näkökulmasta katsottuna olemfinen ja tekemfinen -osa-

alueella efi tule esfifin suurfia ongelmfia koulutyön toteuttamfisessa. Tästä hyvä esfimerkkfi 

on se, että jopa yhdeksällä kymmenestä koululafisesta efi ole ollut vafikeuksfia opettajfien 

kanssa tofimeen tulemfisessa. (Kuvfio 1.) Myös Janhunen (2013) tuo esfille sen, että koulu-

lafiset yrfittävät tofimfinnan kautta löytää oman pafikkansa yhtefisössä. Yhtefisössä fihmfisen 

tofimfinta saa todellfisen merkfityksen vasta sfillofin, kun hän kokee afidostfi osallfistuvansa ja 

vafikuttavansa tofimfintaan.  

 

Kafisa Aunolan, Esko Leskfisen, Tfifina Onatsu-Arvfilommfin ja Jarfi-Erfik Nurmen (2002) näke-

mykset tukevat edellä esfittämäänfi tutkfimustulosta, sfillä hefidän mukaansa opettajfien 

kanssa tapahtuvat vuorovafikutustfilanteet kuuluvat vahvastfi sosfiaalfiseen kouluhyvfin-

vofintfifin, koska ne ovat luonnollfinen osa koulupäfivää. Tuloksenfi saa myös kansafinvälfistä 

vahvfistusta Hoyn ja Hannumfin (1997) tutkfimustuloksfista. Nfifiden mukaan opettajfien yh-

tefisöllfisyydellä on vahva merkfitys koulun filmapfifirfifin, sfillä mfitä enemmän opettajat pfitä-

vät opettamfisesta ja oppfilafistaan, sfitä sfitoutuneempfia he ovat työhönsä. Tästä seuraa 

luontafinen kfifinnostus myös koulun ja koululafisten hyvfinvofinnfin ylläpfitämfiseen. (Mt.) 

 

Keskefisfiä kysymyksfiä nuorten näkökulmasta ovat kysymykset; mfinne kuulun ja onko mfi-

nulla pafikkaa yhtefisössä (ks. Vornanen 2001, 25–28; Vornanen 2010, 51–52). Koululafi-

sen elämässä pafikka on mfitä suurfimassa määrfin koulu, koulualue, koululuokka tafi tfila, 
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esfimerkfiksfi ryhmätyöskentelytfila. Nuorten kohdalla pafikka vofi olla myös tunne sfifitä, että 

on turvallfista ja hyvä olla. Nämä asfiat tulevat selvästfi esfille olemfinen ja tekemfinen -osa-

alueen tuloksfissa (kuvfio 1).  

 

 

4.1.2 Fyysfiset rakenteet 

 

Nfimesfin tofisen faktorfin fyysfiset rakenteet -osa-alueeksfi (havfing). Kahdeksan kymme-

nestä kysefiseen faktorfifin latautuneesta muuttujasta kuvastaa koulun fyysfisfiä tfiloja ja ra-

kentefita. Lfisäksfi mukaan on latautunut kaksfi tofimfinnan olosuhtefita kuvaavaa muuttujaa. 

(Kuvfio 2.)  

 

Mfielenkfifintofisen fyysfiset rakenteet -osa-alueesta tekee sfifihen latautuneet kaksfi mufista 

pofikkeavaa muuttujaa, jotka kuvaavat tofimfinnan olosuhtefita. Faktorfianalyysfia tehdes-

sänfi määrfittelfin latauksfien alarajaksfi 0,4. Muuttujat, jofilla mfitataan sfitä, kokevatko kou-

lulafiset työympärfistön rauhattomaksfi tafi kfifirefiseksfi, latautufivat arvofilla 0,664 ja 0,566 

efivätkä sfiten hefikentäneet muodostuneen osa-alueen relfiabfilfiteettfikerrofinta. Kokonafi-

suudessaan fyysfiset rakenteet -osa-alueen relfiabfilfiteettfikertofimeksfi muodostufi 0,859. 

Se on yhtefiskuntatfieteellfisessä tutkfimuksessa kohtalafisen hyvä, joten päätfin pfitää tofi-

mfinnan olosuhtefita kuvaavat muuttujat mukana muodostuneessa osa-alueessa huolfi-

matta osa-alueen nfimestä, jossa korostuvat fyysfiset rakenteet. (Kuvfio 2; Lfifite 1.) 

 

Tutkfimusta alofittaessanfi ajattelfin, että koulun fyysfiset rakenteet efivät lfifittyfisfi suoranafi-

sestfi sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin. Vafikka koulun fyysfiset rakenteet efivät olekaan 

henkfilökohtafisfia perustarpefita, kuten Allardt (1976, 21; Allardt 1998) on alun perfin jä-

sentänyt, nfifillä on sfiltfi kokonafisvaltafista merkfitystä sosfiaalfiselle kouluhyvfinvofinnfille. Jan-

husen (2013, 67) mukaan koulutfilat ja koulun ympärfistö ovat merkfittävä ulkofinen ja fyy-

sfinen vfifihtyvyystekfijä koululafisten näkökulmasta ja ne vafikuttavat olennafisestfi myös 

koululafisten sfisäfiseen ja henkfiseen koulunkäynnfin kokemfiseen. Allardt (1976; Allardt 

1998) näkee kullakfin hyvfinvofinnfin osa-alueella olevan sekä objektfifivfisfia että subjektfifivfi-

sfia ulottuvuuksfia, joten efi ole mfitään syytä olla yhdfistämättä nfifitä mahdollfisuuksfien mu-

kaan samaan osa-alueeseen.  
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Kuvfio 2. Fyysfiset rakenteet -faktorfifin kuuluvfien muuttujfien jakaumat 
 

Pfietarfisen ym. (2008) mukaan kouluhyvfinvofinnfin tutkfimuksfissa on yleensä keskfitytty 

koululafisten kouluvfifihtyvyyteen ja koulumenestyksen tarkasteluun. Tutkfimuksessanfi 

tarkastelen kolmen erfi osa-alueen kautta koululafisten sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia pe-

ruskoulun yhdeksännellä luokalla. Fyysfiset rakenteet -osa-alue (kuvfio 2) tuo esfille kou-

lulafisten näkökulmasta katsottuna fyysfisten rakentefiden tofimfintamahdollfisuudet, 

mutta myös tofimfinnan olosuhteet, jotka Allardt (1976; Allardt 1998) on sfisällyttänyt ha-

vfing-kategorfian subjektfifivfisfifin findfikaattorefihfin.  

 

Pfietarfinen ym. (2008) tuovat esfifin myös oppfilafilta saatua tfietoa. Tutkfimuksen mukaan 

työrauhaongelmat ja fyysfisen ympärfistön negatfifivfiset filmfiöt ovat melko ylefisfiä, mutta 

nfifiden efi koeta olevan suoranafisestfi yhteydessä koululafisten kokemaan kouluhyvfinvofin-

tfifin. Omassa tutkfimuksessanfi kolmasosa koululafisfista kokee, että työympärfistön rauhat-

tomuus hafittaa hefidän työskentelyään koulussa. Lfisäksfi kolme vfifidestä on sfitä mfieltä, 

että kfifirefisyys on hafittaava tekfijä koulussa. (Kuvfio 2.)  

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kfifirefisyys
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Mfielenkfifintofiseksfi työrauhaa ja kfifireen kokemfista koskevan tuloksen tekee se, että myös 

Janhusen (2013, 64) mukaan koululafiset tofivovat hyvää työrauhaa ja valvontaa opetta-

jfien ymmärtävän suhtautumfisen rfinnalle. Koululafisfille efi näfin ollen rfifitä vafin opettajfien 

ymmärtävä suhtautumfinen ja se, että kafikenlafinen nuorten käyttäytymfinen ja tofimfinta 

hyväksytään ja sallfitaan. Päfinvastofin koululafiset pfitävät opettajfien ja mufiden koulun afi-

kufisten valvontaa ja järjestyksenpfitoa turvallfisen koulunkäynnfin edellytyksenä. (Mt., 

64.) 

 

Kuvfiossa 2 esfitettyjen väfittämfien taustalla on kysymys, hafittaavatko ne mfillään tavalla 

koululafisten työskentelyä koulussa. Koululafisten vastauksfista näkyy, että hefidän koulun-

käyntfiään efivät hafittaa opfiskelutfilojen ahtaus tafi sopfimaton valafistus. Yhdeksän kym-

menestä koululafisesta on sfitä mfieltä, että ahtaus efi ole hafittaava tekfijä koulutyössä. (Ku-

vfio 2.) Tästä vofitaneen vetää johtopäätös, että suomalafisfia koululuokkfia efi koeta lfifian 

pfienfiksfi tafi afinakaan nfifin pfienfiksfi, että se hafittafisfi koulunkäyntfiä, vafikka joka kolmas kou-

lulafisfista kokeekfin työympärfistön rauhattomuuden hafittaavan koulutyötä. Rauhatto-

muuden takana vofi sfiten olla mufita tekfijöfitä kufin ahtaat tfilat tafi huono valafistus.  

 

Koulutfilojen ahtauteen lfifittyen Janhunen (2013, 67) on saanut myös päfinvastafisen tut-

kfimustuloksen. Janhunen on tehnyt laadullfisen tutkfimuksen, jossa hän selvfittfi sfitä, mfistä 

koululafisten hyvfinvofintfi koostuu hefidän fitsensä tulkfitsemana. Afinefiston tutkfimukseensa 

Janhunen safi koululafisten kfirjofittamfien afinefiden muodossa. Tutkfimustulosten mukaan 

koulufihfin kafivattfifin lfisää tfilaa. Koululafiset kokfivat koulutfilat kokonafisuutena lfifian ah-

tafiksfi: nfifin luokkfien, käytävfien kufin aulojenkfin suhteen. Ahtafitten tfilojen nähtfifin afiheut-

tavan levottomuutta, kärsfimättömyyttä ja erfipurafisuutta, jofiden taas koettfifin vafikutta-

van negatfifivfisestfi tuntfien työrauhaan ja sfitä kautta oppfimfiseen. (Mt.) 

 

Yllättävfin tulos fyysfiset rakenteet -osa-alueella on, että joka tofinen koululafinen kokee 

lämpötfilan olevan sellafinen asfia, joka hafittaa hefidän koulunkäyntfiään (kuvfio 2). Vastauk-

sfista efi vofida erottaa sfitä, mfitä lämpötfilalla tarkalleen ottaen tarkofitetaan, koska koulu-

lafinen on vofinut vastata vafin sfifihen, että hafittaako lämpötfila (kuumuus, kylmyys, veto) 

työskentelyä koulussa. Vastauksessa efi ole ollut mahdollfisuutta erfitellä tafi kertoa, mfiten 

(kuumuus, kylmyys, veto) lämpötfila hafittaa koulunkäyntfiä. (Lfifite 3, Kysymysnumero 10.)  
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Nykyfisfin käydään paljon keskustelua homekoulufista. Tutkfimuksessanfi joka tofinen kou-

lulafinen kokee huonon filmanvafihdon tafi huonefilman olevan hafittaava tekfijä koulutyötä 

tehdessä. Koululafiset ovat tuoneet myös Janhusen (2013, 67–68) tutkfimuksessa esfifin 

filmanlaadun erfilafiset ongelmat, kuten luokan tunkkafisuuden. Koululafiset ovat kokeneet 

huonon filmanlaadun hefikentävän jaksamfista ja laskevan vfireystfilaa. Ihmetystä koululafi-

sfissa olfi Janhusen (mt., 67–68) tutkfimuksen mukaan herättänyt se, että jo todettufihfin 

filmanlaatu- ja homeongelmfifin efi ole tullut parannusta, vafikka ongelmat ovat olleet ylefi-

sestfi tfiedossa. 

 

Samanlafinen tfilanne näyttäytyy työtuolfien ja -pöytfien osalta. Joka tofinen vastaaja on 

sfitä mfieltä, että ne ovat epämukavfia ja hafittaavat työskentelyä koulussa (kuvfio 2). Joh-

topäätöksenä tästä vofidaan todeta, että koulujen työskentelytfilat ovat afikansa eläneet. 

Tarvfitaan uusfia ja nykyafikafisfia oppfimfisympärfistöjä, jotka ovat myös ergonomfisestfi kor-

kealaatufisfia. Tutkfimustulostanfi tukee Janhusen (2013, 67) esfifin saama tfieto, että koulu-

lafisten mukaan ahtaat luokat ovat epämfiellyttävä opfiskeluympärfistö, jossa oppfimfisen 

mfielekkyys kärsfifi, vafikka tofisaalta omassa tutkfimuksessanfi suoranafisestfi ahtaat luokka-

tfilat efivät varsfinafisestfi ole hafitanneet koululafisten työskentelyä koulussa. 

 

Kolmasosa koululafisfista kokee melun ja kafiun olevan koulutyötä hafittaava asfia. Samofin 

näyttää olevan puhtauden kanssa, sfillä yhtä suurfi osa vastaajfista on sfitä mfieltä, että lfi-

kafisuus ja pölyfisyys hafittaavat koulutyötä. Kolme vfifidestä on sfitä mfieltä, että huonot 

sosfiaalfitfilat hafittaavat hefidän työskentelyään koulussa. Sosfiaalfitfilofilla tarkofitetaan 

wc:tä, pukeutumfis- ja peseytymfistfiloja. (Kuvfio 2.)  

 

Kouluterveyskyselystä efi käynyt filmfi, mfiksfi koululafisfilta on lähdetty kysymään suoraan 

huonofista sosfiaalfitfilofista, vofisfihan olla, että on kouluja, jofissa sosfiaalfitfilat efivät hafittaa 

koulutyötä. Kyselyssä koululafinen joutuu ottamaan nyt suoraan kantaa huonofihfin sosfi-

aalfitfilofihfin, efikä ole edes mahdollfisuutta todeta sosfiaalfitfilojen olevan kunnossa, jollofin 

ne efivät hafittaa koulutyötä. (Lfifite 3, Kysymysnumero 10.)  
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4.1.3 Tukfi ja yhtefisöllfisyys 

 

Nfimesfin kolmannen faktorfin tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueeksfi (lovfing). Kolmanteen 

osa-alueeseen yhdfistyfi asfiofita, jotka kuvaavat sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin näkökul-

masta koululafisfille merkfityksellfisfiä asfiofita olemfisen ja tekemfisen sekä fyysfisten raken-

tefiden lfisäksfi. Tässä osa-alueessa korostuvat sosfiaalfiset vuorovafikutusasfiat, ja lfisäksfi 

opettajfilta saatu tukfi koulunkäyntfifin sekä koululafisten keskfinäfinen tofimeen tulemfinen. 

(Kuvfio 3.) 

 

Alkuperäfisessä kysymyksessä koululafisfia pyydettfifin vastaamaan kysymykseen ”jos sfi-

nulla on vafikeuksfia koulunkäynnfissä, kufinka usefin saat apua koulussa” astefikolla: afina, 

kun tarvfitsen; usefimmfiten; harvofin ja en juurfi koskaan (lfifite 3, kysymysnumero 12). Olen 

tulkfinnut tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueen ensfimmäfisen muuttujan ”saan koulusta tukea 

koulunkäynnfin vafikeuksfifin” lopulta samalla astefikolla kufin kafikkfi muutkfin kuvfion 3 väfit-

tämät. Tämä olfi mahdollfista, koska muuttuja olfi nelfiluokkafinen ja sfiten astefikoltaan yh-

teneväfinen tofisten osa-alueeseen kuuluvfien muuttujfien kanssa. Koululafisfista kahdeksan 

kymmenestä on sfitä mfieltä, että he saavat apua koulusta, jos hefillä on vafikeuksfia kou-

lunkäyntfifin lfifittyvfissä asfiofissa. (Kuvfio 3.) 

 

Tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella nousee esfifin usefita mfielenkfifintofisfia asfiofita. Harfinen ja 

Halme (2012) ovat tutkfimuksessaan lähestyneet peruskoululafisten kouluhyvfinvofintfia 

YK:n lapsen ofikeuksfien ylefissopfimuksen kautta. Suomfi ratfiffiofi sopfimuksen vuonna 1991, 

mfikä velvofittaa valtfiota kfifinnfittämään erfityfistä huomfiota lapsen ofikeuksfien toteutumfi-

seen. Kouluhyvfinvofintfikysymyksenä tofinen artfikla lfifittyy sfifihen, pystyykö koulu luomaan 

lapselle syrjfinnästä vapaan ja tasa-arvofisen ympärfistön. Mfikälfi tämä ofikeus toteutuu, 

lapsfi vofi koulussaan olla vapaastfi oma fitsensä filman hänen yksfilöllfisfifin omfinafisuuksfifinsa, 

perheeseensä tafi kollektfifivfisfifin ryhmäjäsenyyksfifin perustuvaa erottelua. Lfisäksfi artfikla 

12 lfifittyy ofikeuteen osallfistua ja vafikuttaa fitseä koskevfifin asfiofihfin. Koululafisten arjessa 

tämä tarkofittaa sfitä, mfiten lasten ja nuorten mfielfipfiteet otetaan huomfioon ja mfiten pal-

jon lapset ja nuoret vofivat vafikuttaa hefitä koskevaan päätöksentekoon. (Mt.) 
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Kuvfio 3. Tukfi ja yhtefisöllfisyys -faktorfifin kuuluvfien muuttujfien jakaumat 
 

Käytössänfi ollut afinefisto antaa mahdollfisuuden tutkfia sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia 

myös lapsen ofikeuksfien näkökulmasta. Kolme vfifidestä koululafisesta kokee tfietävänsä, 

mfiten he vofivat vafikuttaa koulunsa asfiofihfin. Saman verran vastaajfista on sfitä mfieltä, että 

opettajat rohkafisevat hefitä filmafisemaan mfielfipfiteensä oppfitunnefilla. (Kuvfio 3.) Näke-

myksenfi mukaan koulunkäyntfifin kuuluu yhtenä tärkeänä osana kasvamfinen tfietofisuu-

teen sfifitä, mfiten yhtefisfifin asfiofihfin vofidaan vafikuttaa, ja sfitä kautta vahvfistuvat myös ky-

vyt ja mahdollfisuudet kasvaa yhtefiskuntamme kokonafisvaltafiseksfi jäseneksfi. 

 

Janhusen (2013, 61–62) tutkfimuksessa koululafiset odottfivat opettajfilta vahvaa opetta-

juutta ja ammatfillfista osaamfista, mutta myös fihmfisenä olemfista. Koululafiset odottfivat 

opettajfien olevan sellafisfia afikufisfia, jotka näyttävät mallfia ja opastafisfivat esfimerkfillään 

nuorfia elämässä eteenpäfin. Janhusen (mt.) tutkfimus tukee ajatustanfi opettajfista roolfi-

mallefina. Tutkfimuksenfi tulos, jonka mukaan joka tofinen koululafinen kokee, että hefidän 

mfielfipfitefitään efi huomfiofida koulutyön kehfittämfisessä, on huolta herättävä (kuvfio 3). 

 

Joka kolmas koululafisfista on sfitä mfieltä, että opettajat efivät kohtele hefitä ofikeudenmu-

kafisestfi (kuvfio 3), mfikä on huolestuttava tulos. Janhusen (2013, 64) mukaan opettajfien 
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Oppfilafiden mfielfipfiteet huomfiofidaan koulutyön
kehfittämfisessä
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Opettajat rohkafisevat mfielfipfiteenfi filmafisuun

Saan koulusta tukea koulunkäynnfin vafikeuksfifin

täysfin samaa mfieltä samaa mfieltä erfi mfieltä täysfin erfi mfieltä
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ofikeudenmukafisuuden koululafisfia kohtaan koetaan vafikuttavan olennafisestfi sfifihen, mfil-

lafiseksfi kouluyhtefisön filmapfifirfi muodostuu. Koululafisten mukaan opettajfien epätasa-ar-

vofinen suhtautumfinen sekä koululafisfia suosfiva tafi syrjfivä kohtelu vafikuttfivat negatfifivfi-

sestfi filmapfifirfifin. Koululafisten näkökulmasta opettajfien epäofikeudenmukafisuus hefiken-

tää pafitsfi oppfimfista, koululafisten keskfinäfisfiä suhtefita sekä opettajfien ja koululafisten vä-

lfisfiä suhtefita myös ylefisestfi koulunkäynnfin kokemfista. Tasa-arvon ja ofikeudenmukafisuu-

den ohella oppfilaat odottavat enemmän avun saantfia ja kannustusta koulunkäynnfis-

sään. (Janhunen 2013, 64.)  

 

Janhusen (mt., 68) mukaan koulun filmapfifirfi ja yhtefishenkfi rakentuvat kafikkfien kouluyh-

tefisön jäsenten yhtefisvafikutuksessa, joskfin opettajfilla on erfityfisen merkfittävä roolfi 

oman käyttäytymfisensä ja asennofitumfisensa kautta. Koululafisten mukaan kannusta-

vassa, suvafitsevassa ja turvallfisessa koulufilmapfifirfissä oppfimfinen on mfielekästä ja motfi-

vaatfiota ylläpfitävää. Omassa tutkfimuksessanfi huolestuttava tulos on se, että kolme vfifi-

destä koululafisesta on sfitä mfieltä, että opettajat efivät ole kfifinnostunefita sfifitä, mfitä hefille 

kuuluu (kuvfio 3).  

 

Janhusen (2013, 69) tutkfimuksessa koululafiset korostavat kannustavaa koulufilmapfifirfiä, 

jossa opettajan ja koululafisen välfinen kanssakäymfinen on olemukseltaan posfitfifivfista ja 

oppfilaan koulunkäyntfiä tukevaa. Janhunen (mt.) tuo esfille, että koululafiset olfivat kafivan-

neet sfitä, että jokafinen safisfi arvostusta ja hyväksyntää sellafisena kufin on. Jokafisen tulfisfi 

saada olla oma fitsensä ja jokafisella olfisfi oltava mahdollfisuus mfielfipfitefidensä filmafisemfi-

seen.  

 

Oman tutkfimuksenfi mukaan yhdeksän kymmenestä koululafisesta on sfitä mfieltä, että 

luokan filmapfifirfi sallfifi filmafisemaan vapaastfi oman mfielfipfiteensä. Yhtä monfi koululafinen 

kokee myös, että luokan oppfilaat vfifihtyvät hyvfin yhdessä. (Kuvfio 3.) Myös Janhusen 

(2013) tutkfimuksesta nousee esfille tofimfivat fihmfissuhteet, jofiden koetaan olevan edel-

lytys sekä hyvälle koulunkäynnfille että menestymfiselle tulevafisuudessa. Koulussa kave-

rfit ovat tärkefitä nuorfille, koska kaverefiden olemassaolo tuo mukanaan vuorovafikutus-

mahdollfisuudet.  
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Useat tutkfimukset (esfim. Janhunen 2013; Pfietarfinen ym. 2008; Vornanen 2001; Vorna-

nen 2010) korostavat vuorovafikutussuhtefiden tärkeyttä nuorfille.  Keskefisfiksfi kysymyk-

sfiksfi nuorten näkökulmasta nousevat kysymykset; mfinne kuulun ja onko mfinulla pafikkaa 

yhtefisössä. Edellä mafinfitsemfienfi tutkfimusten tulosten mukaan näyttää sfiltä, että tär-

kefintä on kufitenkfin tunne porukkaan kuulumfisesta. Koulun arjessa tapahtuvat vuorovafi-

kutusprosessfit nousevat kouluhyvfinvofinnfin rakentumfisen keskfiöön. 

 

 

4.2 Sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin tasot 

 

Jokfivuoren ja Hfietalan (2007, 10) mukaan teoreettfiset käsfitteet ja nfifitä vastaavat empfifi-

rfiset findfikaattorfit vofivat tutkfimuksessa vastata tofisfiaan hyvfin tafi huonostfi. Tässä vastaa-

vuudessa on kyse mfittauksen käsfitteellfisestä valfidfiteetfista elfi teoreettfisen käsfitteen 

operatfionalfisofimfisen ongelmasta (Nummenmaa ym. 1997, 205–209). Mfikälfi olfisfin ke-

rännyt afinefistonfi fitse, olfisfin operatfionalfisofinut sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin elfi olfisfin 

suunnfitellut sfitä mfittaavfia kysymyksfiä lomakkeeseen. Nyt, kun käytössänfi on ollut valmfis 

afinefisto, en ole tehnyt operatfionalfisofintfia, vaan olen tehnyt operatfionalfisofinnfin kään-

tefistofimenpfiteen elfi koonnut lomakkeen kysymyksfistä faktorfianalyysfin avulla teoreettfi-

sfia käsfittefitä elfi osa-aluefita (Alkula ym. 1994). 

 

Jokfivuoren ja Hfietalan (2007, 105) mukaan faktorfipfistemäärfille rakennetut summa-

muuttujat rakentuvat täysfin afinefistossa esfifintyvän vafihtelun varaan. Sen vuoksfi on hyvä 

pohtfia tutkfimuksen perustavofitetta: kerrotaanko vafin afinefistosta vafi tutkfittavasta filmfi-

östä. Jokfivuoren ja Hfietalan (mt.) mukaan, jos tavofitteena on analysofida afinefiston erfi-

tyfispfifirtefitä, ovat pfistemääräkertofimfille muodostetut summamuuttujat ofikea ratkafisu. 

Jos taas, kuten tässä tutkfimuksessa, tavofitellaan tutkfittavan filmfiön ylefisfiä pfifirtefitä, ovat 

keskfiarvosummamuuttujat turvallfinen ja hyvä vafihtoehto. Tällöfin faktorfianalyysfin tar-

kofituksena on kertoa se, mfistä muuttujfista summamuuttujat kannattaa rakentaa. Jatko-

analyysfin tarpefita ajatellen muodostfin saadufista kolmesta osa-alueesta summamuuttu-

jat kysefisten osa-aluefiden empfifirfisfiksfi vastfinefiksfi afinefistoon. Olen käyttänyt summa-

muuttujfien rakentamfisessa keskfiarvo-menetelmää, joka on yhtefiskuntatfieteellfisessä 

tutkfimuksessa yksfi suosfitufimmfista menetelmfistä (mt., 116).  
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Jokfivuoren ja Hfietalan (2007, 9, 11, 116) mukaan käsfitevetofisessa empfifirfisessä tutkfi-

muksessa keskefistä on afinefiston käyttökelpofisuus teoreettfisesta, tässä tutkfimuksessa 

käsfitteellfisestä, vfifitekehyksestä nostettujen kysymysten tarkasteluun. Afinefiston teo-

reettfinen edustettavuus on sfiten tutkfijan muotofileman tutkfimustehtävän kannalta olen-

nafisfin krfiteerfi. Tämän vuoksfi olen tutkfimuksenfi käsfitteellfisessä vfifitekehyksessä pyrkfinyt 

tuomaan monfin erfi tavofin esfille sen, mfistä näkökulmasta käsfin olen tutkfimustehtäväänfi 

lähestynyt. Tämä on ollut yksfi tärkefimmfistä vafihefista tutkfimusprosessfin afikana, koska 

samasta filmfiöstä on usefin vafihtoehtofisfia määrfitelmfiä, efikä sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi 

tee tästä pofikkeusta.  

 

 

 

Kuvfio 4. Sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin osa-alueet ja nfifiden tasot 
 

 

Kuvfiossa 4 näkyy summamuuttujfista rakennettu boxplot elfi laatfikkojanakuvfio, jota ana-

lysofimalla saadaan vastaus tutkfimuskysymykseen, mfillafista elfi mfinkä tasofista 9. luokka-

lafisten sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi erfi osa-aluefilla on. Boxplotfissa laatfikon alareuna ku-

vaa vastausten alaneljänneksen sfijofittumfista, laatfikon sfisällä oleva vfifiva kuvaa medfiaa-

nfia ja laatfikon yläreuna kuvaa vastausten yläneljänneksen sfijofittumfista. Näfin ollen fitse 
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laatfikko kuvastaa sfitä, mfihfin keskfimmäfiset 50 % vastauksfista on sfijofittunut. Mfitä alem-

pana laatfikkojanat kuvfiossa ovat, sfitä parempaa sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi koululafis-

ten näkökulmasta on. (Kuvfio 4.) 

 

Boxplot-kuvfiosta vofidaan havafita, että sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin kolmen erfi osa-

alueen medfiaanfivfifivofissa on eroja. Olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella vastausten me-

dfiaanfin arvo jää selvästfi alle 2,0, mfikä tarkofittaa sfitä, että koululafisten näkökulmasta 

sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on hyvällä tasolla kysefisellä osa-alueella. Koululafisten nä-

kökulmasta fyysfiset rakenteet -osa-alueella sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on myöskfin hy-

vällä tasolla, joskfin hfieman huonompaa kufin olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella, koska 

kysefisen osa-alueen medfiaanfi on sfijofittunut ylfi 2,0, mutta kufitenkfin lähemmäksfi 2,0 ar-

voa kufin 2,5 arvoa. Mfitä korkeammalla medfiaanfi on, sfitä huonompaa sosfiaalfinen koulu-

hyvfinvofintfi on. Näfin ollen, kuvfiosta 4 vofidaan todeta, että tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alu-

eella medfiaanfin arvo on osa-aluefista korkefin, joten sfillä osa-alueella koululafisten näkö-

kulmasta sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on huonofinta. (Kuvfio 4.) 

 

Laatfikon koko kuvastaa vastausten vafihtelua. Mfitä pfidempfi laatfikko on, sfitä suurempfi 

vafihtelu on vastauksfissa. Olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella sekä fyysfiset rakenteet -

osa-alueella on havafittavfissa vastauksfissa suurempfi vafihtelu kufin tukfi ja yhtefisöllfisyys -

osa-alueella. Tämä tarkofittaa sfitä, että koululafisten vastaukset eroavat tofisfistaan olemfi-

nen ja tekemfinen sekä fyysfiset rakenteet -osa-aluefilla enemmän kufin tukfi ja yhtefisöllfi-

syys -osa-alueella. (Kuvfio 4.) 

 

Tulos on huolestuttava tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella, koska sfillä osa-alueella koe-

taan huonoa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia ja ollaan lfisäksfi nfifin sanotustfi samaa mfieltä 

asfiasta, koska vastausten vafihtelu on pfienfi. Olemfinen ja tekemfinen sekä fyysfiset raken-

teet -osa-aluefilla vastauksfissa on suurempfi vafihtelu, joten vofidaan ajatella, että koulu-

lafisten mfielfipfiteet jakaantuvat kysefisfillä osa-aluefilla. Kuvfiosta 4 vofidaan havafita, että 

sosfiaalfisessa kouluhyvfinvofinnfissa koululafisten näkökulmasta olemfinen ja tekemfinen -

osa-alueella on systemaattfisestfi hyvä tfilanne. Pofikkeavat havafinnot, laatfikkojanan ulko-

puolelle sfijofittuneet yksfittäfislukemat kertovat, että tällä osa-alueella koetaan kufitenkfin 

myös huonoa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. (Kuvfio 4.) 
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Vafikka tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on koululafisten 

mfielestä huonofinta, vofidaan kuvfiosta 4 lfisäksfi havafita, että myös nfifitä vastauksfia, jofissa 

tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella koetaan hyvää sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia, on ollut. 

Tämä näkyy sfifinä, että laatfikkojanan ulkopuolelle on sfijofittunut yksfittäfislukemfia, jotka 

sfijofittuvat astefikolla hyvälle tasolle. (Kuvfio 4.) 

 

 

4.3 Sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia erottelevat tekfijät 

 

Olen rfistfifintaulukofinnfin avulla etsfinyt vastausta tofiseen tutkfimuskysymykseenfi: mfitkä 

tekfijät erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. Rfistfifintaulukofintfia varten luokfittelfin so-

sfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin osa-alueet kolmeen luokkaan ja käytfin tasavälfisfiä luokkara-

joja (lfifite 2). Valfitsfin kouluterveyskyselystä kolme asfiaa, jofita lähdfin rfistfifintaulukofimaan.  

 

Ensfimmäfiseksfi on mfielenkfifintofista katsoa, löytyykö tyttöjen ja pofikfien välfillä eroavafi-

suuksfia sosfiaalfisessa kouluhyvfinvofinnfissa. Koska tarkastelu sukupuolen mukaan on re-

levanttfia jokafisella osa-alueella, rfistfifintaulukofin sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin kafikkfi 

kolme erfi osa-aluetta sen kanssa. Tofiseksfi rfistfifintaulukofin sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin 

kaksfi osa-aluetta, olemfinen ja tekemfinen- sekä tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueet, samalla 

pafikkakunnalla asumfisen keston kanssa. Analyysfista jätfin pofis fyysfiset rakenteet -osa-

alueen. Alkuperäfisessä kysymyksessä koululafiselta kysyttfifin, kufinka kauan hän on asu-

nut nykyfisellä pafikkakunnalla (lfifite 3, kysymysnumero 101).  

 

Luokfittelfin pafikkakunnalla asutun ajan sfiten, että ensfimmäfiseen luokkaan kuuluvat ne 

vastaajat, jotka ovat asuneet samalla pafikkakunnalla koko fikänsä tafi afinakfin nfifin kauan 

kufin ovat olleet koulussa. Tofiseen luokkaan kuuluvat vastaajat, jotka ovat asuneet sa-

malla pafikkakunnalla yhdestä neljään vuotta elfi juurfi yläkoulun ajan, mutta efi välttä-

mättä alakoulufikää. Kolmanteen luokkaan kuuluvat vastaajat, jotka ovat asuneet sa-

malla pafikkakunnalla alle vuoden. Näfin saadaan tfietoa sfifitä, onko olemfinen ja tekemfi-

nen- sekä tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-aluefiden sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin kokemfiselle 

eroa sfillä, onko koululafinen asunut samalla pafikkakunnalla esfimerkfiksfi koko fikänsä tafi 

vasta muuttanut pafikkakunnalle.  
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Lopuksfi tarkastelen, erottelevatko ystävyyssuhteet tafi nfifiden puuttumfinen sosfiaalfista 

kouluhyvfinvofintfia, tarkastelun teen olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella. Omassa tutkfi-

muksessanfi tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alue efi koostu sellafisfista muuttujfista, jofita olfisfi re-

levanttfia rfistfifintaulukofida ystävyyssuhtefiden kanssa. Kun tarkastellaan tukfi ja yhtefisöllfi-

syys -osa-aluetta huomataan, että se sfisältää vafin kaksfi sellafista muuttujaa, jotka koske-

vat vertafissuhtefita. Analyysfistä jätfin pofis myös fyysfiset rakenteet -osa-alueen. 

 

Alkuperäfisessä kysymyksessä kysyttfifin, onko koululafisella tällä hetkellä todella lähefistä 

ystävää, jonka kanssa vofi keskustella luottamuksellfisestfi (lfifite 3, kysymysnumero 93). 

Mfieleenfi tulfi vanha totuus sfifitä, että jo yksfi luottamuksellfinen ystävyyssuhde vofi kantaa 

läpfi elämän, ja sfifitä safin ajatuksen kysymyksen luokfitteluun. Suorfitfin luokfittelun sfiten, 

että ensfimmäfiseen luokkaan kuuluvat vastaajat, jofilla efi ole lähefistä ystävää. Tofiseen 

luokkaan kuuluvat kafikkfi muut elfi ystävfiä vofi olla yksfi tafi useampfia.  

 

 

4.3.1 Sukupuolfi 

 

Konu (2002; Konu ym. 2002, 158, 161) on selvfittänyt yhdessä tutkfijakollegofidensa 

kanssa tyttöjen ja pofikfien välfisfiä eroja hyvfinvofinnfissa. Hefidän tutkfimustulostensa mu-

kaan hyvfinvofinnfin vafihtelu on laajempaa pofikfien kufin tyttöjen keskuudessa. Sen vuoksfi 

on mfielenkfifintofista katsoa myös omasta tutkfimuksestanfi, mfiltä sosfiaalfinen kouluhyvfin-

vofintfi tytöfillä ja pojfilla näyttää.  

 

Suurfin osa vastauksfista on sfijofittunut hyvän sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin puolelle. Tyt-

töjen ja pofikfien välfillä efi tule esfille merkfittävfiä eroja sosfiaalfisessa kouluhyvfinvofinnfissa 

olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella (taulukko 1), vafikka jonkfin verran eroa hefidän vä-

lfiltään löytyy. Tytöfistä 60,7 % kokee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa hyväksfi ja 35,4 % on 

sfitä mfieltä, että se on kohtalafinen. Pojfilla vastaavat luvut ovat 57,6 % ja 38,1 %. Taulukon 

mukaan tytöt sfifis vofivat hfieman paremmfin kufin pojat, mutta tyttöjen ja pofikfien prosent-

tfierot ovat pfienet. Olfisfi ollut mfielenkfifintofista testata khfifin nelfiötestfillä eron tfilastollfista 

merkfitsevyyttä, mutta afinefiston suurfi koko afiheuttaa sen, että testfin tulos efi olfisfi luo-

tettava. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella suku-
puolen mukaan 

 Sukupuolfi Yhteensä 

Pofika Tyttö 

lkm % lkm % lkm % 

 

hyvä 14510 57,6 15103 60,7 29613 59,2 

kohtalafinen 9601 38,1 8804 35,4 18405 36,8 

huono 1067 4,2 976 3,9 2043 4,1 

Yhteensä 25178 100,0 24883 100,0 50061 100,0 

 

 

Fyysfiset rakenteet -osa-alueella korostuu kohtalafisen sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin ko-

kemfinen. Tällä osa-alueella tyttöjen ja pofikfien välfillä on nähtävfissä eroa hyvän ja kohta-

lafisen sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin osalta, sfillä pojfista 48,3 % kokee sosfiaalfisen koulu-

hyvfinvofintfinsa kohtalafiseksfi ja 44,5 % hyväksfi. Tytöfistä 56,2 % kokee sosfiaalfisen koulu-

hyvfinvofintfinsa kohtalafiseksfi ja 36,0 % hyväksfi. Fyysfisten rakentefiden osalta huonoksfi 

olonsa tuntevfissa efi ole tyttöjen ja pofikfien välfillä eroa. (Taulukko 2.) 

 

Taulukko 2. Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi fyysfiset rakenteet -osa-alueella sukupuolen 
mukaan 

 Sukupuolfi Yhteensä 

Pofika Tyttö 

lkm % lkm % lkm % 

 

hyvä 11217 44,5 8958 36,0 20175 40,2 

kohtalafinen 12175 48,3 14001 56,2 26176 52,2 

huono 1836 7,3 1948 7,8 3784 7,5 

Yhteensä 25228 100,0 24907 100,0 50135 100,0 

 

 

Tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella  nfifin pojfista kufin tytöfistäkfin  suurfin osa kokee sosfiaa-

lfisen kouluhyvfinvofintfinsa kohtalafiseksfi. Tällä  osa-alueella pojfista  58,8 %  ja  tytöfistä 

63,9 % on sfitä mfieltä, että hefidän sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfinsa on kohtalafista. Tukfi ja 

yhtefisöllfisyys -osa-alueella pojat erottuvat tytöfistä lfisäksfi hyvän sosfiaalfisen kouluhyvfin-

vofinnfin osalta, sfillä pojfista 36,0 % ja tytöfistä 31,6 % kokee sen hyväksfi. (Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella sukupuolen 
mukaan 

 Sukupuolfi Yhteensä 

Pofika Tyttö 

lkm % lkm % lkm % 

 

hyvä 9096 36,0 7880 31,6 16976 33,9 

kohtalafinen 14849 58,8 15911 63,9 30760 61,3 

huono 1288 5,1 1121 4,5 2409 4,8 

Yhteensä 25233 100,0 24912 100,0 50145 100,0 

 

 

Sekä tytöt että pojat kokevat sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa parhafimmaksfi olemfinen ja 

tekemfinen -osa-alueella. Jokafisella osa-alueella sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin kokee 

huonoksfi vafin pfienfi osa tytöfistä ja pojfista, mfikä on hyvä asfia. Sukupuolfi efi varsfinafisestfi 

ole sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia erotteleva tekfijä. Vafin fyysfiset rakenteet -osa-alueella 

tytöfillä on pofikfia enemmän vafihtelua hyvän ja kohtalafisen sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin 

kokemfisessa. (Taulukko 1; Taulukko 2; Taulukko 3.)  

 

 

4.3.2 Pafikkakunnalla asumfisen kesto 

 

Tässä luvussa vertafillaan sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin ja pafikkakunnalla asutun ajan 

yhteyttä. Taulukko 4 esfittää hyvfinvofinnfin jakautumfisen olemfinen ja tekemfinen -osa-alu-

eella sen mukaan, kufinka kauan koululafinen on asunut samalla pafikkakunnalla. Tulos 

näyttää loogfiselta, sfillä mfitä pfidempään koululafinen on asunut samalla pafikkakunnalla, 

sfitä parempaa hänen sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfinsa olemfinen ja tekemfinen -osa-alu-

eella on. Vähfintään vfifisfi vuotta samalla pafikkakunnalla asunefista koululafisfista 60,1 % 

kokee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa hyväksfi, kun vastaava osuus alle vuoden pafikka-

kunnalla asuvfille koululafisfille on 47,2 %. (Taulukko 4.) 

 

Taulukon 4 ensfimmäfinen luokka, vähfintään vfifisfi vuotta samalla pafikkakunnalla asuneet, 

kuvastaa tfilannetta, jossa koululafinen on lähestulkoon koko koulufikänsä asunut samalla 

pafikkakunnalla ja usefimmfiten käynyt myös samaa koulua. Vafin 3,7 % hefistä kokee sosfi-

aalfisen kouluhyvfinvofintfinsa huonoksfi olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella. On tärkeää 
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pohtfia, mfitä kouluyhtefisössä vofitafisfifin tehdä tofisfin nfifiden koululafisten osalta, jotka 

muuttavat yläkoulun vfifimefiselle luokalle uuteen kouluun, sfillä hefistä 12,4 % kokee huo-

noa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia tällä osa-alueella. (Taulukko 4.) 

 

Taulukko 4. Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella pafikka-
kunnalla asumfisen mukaan 

 Asumfinen pafikkakunnalla Yhteensä 

vähfintään 5 vuotta 1-4 vuotta alle vuoden 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

 

hyvä 27050 60,1 1692 52,9 442 47,2 29184 59,4 

kohtalafinen 16253 36,1 1340 41,9 379 40,4 17972 36,6 

huono 1675 3,7 166 5,2 116 12,4 1957 4,0 

Yhteensä 44978 100,0 3198 100,0 937 100,0 49113 100,0 

 

 

Janhusen (2013) tutkfimustulokset tukevat olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella saamaa 

tulosta sosfiaalfisesta kouluhyvfinvofinnfista, sfillä Janhusen mukaan tofimfinnallfisestfi suun-

tautuneet koululafiset toteuttavat fitseään tofimfinnan kautta. Koululafiset ymmärtävät fit-

sensä kouluyhtefisössä tofimfivfiksfi subjektefiksfi, jofilla on vafikutus- ja osallfistumfismahdollfi-

suuksfia erfityfisestfi tofimfimfisen kautta, sanoo Janhunen (mt., 86). Oman tutkfimuksenfi 

osalta näyttää samalla pafikkakunnalla asumfisen kestolla olevan merkfitystä sfille, että tu-

tuksfi tulleet tofimfintaympärfistöt ja -yhtefisöt tuottavat hyvää sosfiaalfista kouluhyvfinvofin-

tfia (taulukko 4). 

 

Olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella nfifistä koululafisfista, jotka ovat asuneet vähfintään 

vfifisfi vuotta samalla pafikkakunnalla 36,1 % kokee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa kohta-

lafiseksfi. Vähemmän afikaa samalla pafikkakunnalla asunefilla osuudet ovat tätä suurem-

mat. Yhdestä neljään vuotta samalla pafikkakunnalla asunefista 41,9 % ja alle vuoden sa-

malla pafikkakunnalla asunefista koululafisfista 40,4 % on sfitä mfieltä, että sosfiaalfinen kou-

luhyvfinvofintfi on kohtalafista olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella. (Taulukko 4.) 

 

Tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella nfifistä koululafisfista, jotka ovat asuneet vähfintään vfifisfi 

vuotta samalla pafikkakunnalla, 34,0 % kokee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa hyväksfi. 

Nfifin fikään 35,0 % nfifistä koululafisfista, jotka ovat asuneet yhdestä neljään vuotta samalla 
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pafikkakunnalla, kokee myös hyvää sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. Alle vuoden samalla 

pafikkakunnalla asuneet koululafiset erottuvat tällä osa-alueella, sfillä hefistä 28,4 % kokee 

hyvää sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. (Taulukko 5.) 

 

Samalla pafikkakunnalla asumfisajan kesto erottelee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin koke-

mfista tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella, sfillä mfitä pfidempään koululafinen on asunut sa-

malla pafikkakunnalla, sfitä vähemmän hän kokee huonoa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. 

Koululafisfista, jotka ovat asuneet vähfintään vfifisfi vuotta samalla pafikkakunnalla, vafin 4,5 

% kokee huonoa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella. Vähfin-

tään vuoden samalla pafikkakunnalla asunefista osuus on tätä suurempfi. Koululafisfista, 

jotka ovat asuneet samalla pafikkakunnalla yläkouluajan, 6,3 % kokee huonoa sosfiaalfista 

kouluhyvfinvofintfia tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella. Alle vuoden samalla pafikkakunnalla 

asunefista 13,9 % kokee huonoa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia tällä osa-alueella. (Tau-

lukko 5.) 

 

Taulukko 5. Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella pafikkakun-
nalla asumfisen mukaan 

 Asumfinen pafikkakunnalla Yhteensä 

vähfintään 5 vuotta 1-4 vuotta alle vuoden 

lkm % lkm % lkm % lkm % 

 

hyvä 15315 34,0 1123 35,0 266 28,4 16704 34,0 

kohtalafinen 27725 61,5 1882 58,7 542 57,8 30149 61,3 

huono 2007 4,5 201 6,3 130 13,9 2338 4,8 

Yhteensä 45047 100,0 3206 100,0 938 100,0 49191 100,0 

 

 

Kohtalafisen sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin kokemfinen on ylefisfintä tukfi ja yhtefisöllfisyys -

osa-alueella koululafisten näkökulmasta. Vähfintään vfifisfi vuotta samalla pafikkakunnalla 

asunefista koululafisfista 61,5 % kokee kohtalafista sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia, yhdestä 

neljään vuotta pafikkakunnalla asunefista 58,7 % ja alle vuoden pafikkakunnalla asunefista 

57,8 %. (Taulukko 5.) 

 

Janhunen (2013, 97) on nfimennyt kuusfi erfi teesfiä kouluhyvfinvofinnfin edfistämfiseksfi. 

Nfifistä tofisen teesfin mukaan kouluhyvfinvofintfi rakentuu yhtefistyössä, elfi mfitä pfidempään 
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fihmfiset vfiettävät afikaa samofissa yhtefisöfissä, sfitä tfifivfifimmäksfi yhtefisöt muodostuvat. Sa-

malla kasvaa yhtefisön oma halu ja sfitoutumfinen tofimfimfiseen koululafisten parhaaksfi. 

Janhusen (2013, 95) mukaan kouluhyvfinvofinnfin rakentumfinen on pfitkäjäntefistä ja jat-

kuvaa työtä. Koululafisten näkökulmasta Janhusen tutkfimuksessa hyvfinvofintfia edfistävfien 

tofimfien efi tarvfitse olla kovfin suurfia, vaatfivfia tafi kallfifita, vaan pfikemmfinkfin kyse on pfie-

nfistä muutoksfista.  

 

Janhusen (mt.) tutkfimuksessa korostuu koulunkäyntfi koululafisen jokapäfiväfisenä ofikeu-

tena ja mahdollfisuutena. Hänen mukaansa kysymys on myöntefisen tunnefilmaston ja so-

sfiaalfisen vuorovafikutuksen syntymfisestä sekä sfifitä kanssakäymfisestä, jossa kouluyhtefi-

sön jäsenten afito kohtaamfinen tapahtuu tafi jää tapahtumatta. Oma tutkfimuksenfi antaa 

hyvän kuvan koululafisten näkökulmasta tämän asfian toteutumfiselle vuoden 2013 kou-

luterveyskyselyn afinefiston kautta olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella sekä vähfintään 

kohtalafisen kuvan tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alueella (taulukko 4; taulukko 5). 

 

 

4.3.3 Ystävyyssuhteet  

 

Janhusen (2013, 80) mukaan koululafiset korostavat vertafisuutta kaverfipfifirfin tärkey-

dessä. Janhusen tutkfimustulosten mukaan kaverefiden määrällä efi ole juurfikaan merkfi-

tystä, vaan olennafista on kaverfisuhtefiden laatu. Omassa tutkfimuksessanfi rfistfifintaulu-

kofin ystävyyssuhteet afinoastaan olemfinen ja tekemfinen -osa-alueen kanssa, sfillä rfistfifin-

taulukofintfia efi olfisfi ollut sfisällöllfisestfi relevanttfia tehdä kahden muun sosfiaalfisen koulu-

hyvfinvofinnfin osa-alueen kanssa.  

 

Janhusen (mt.) mukaan yläkoulufikäfisfille tärkefimpfiä asfiofita elämässä on kaverefiden hy-

väksyntä. Sfiksfi on tärkeää katsoa, erottelevatko ystävyyssuhteet tafi nfifiden puuttumfinen 

sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin kokemfista olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella. Koululafi-

sfista, jofilla on vähfintään yksfi ystävä, 60,1 % kokee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa hy-

väksfi, mfikä on hyvä asfia. Koululafisfista, jofilla efi ole yhtään ystävää, pfienempfi osuus, elfi 

52,6 % kokee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa hyväksfi olemfinen ja tekemfinen -osa-alu-

eella. Nfifistä koululafisfista, jofilla on vähfintään yksfi ystävä, 36,2 % kokee sosfiaalfisen kou-

luhyvfinvofintfinsa kohtalafiseksfi. Vastaavastfi  koululafisfista, jofilla efi ole yhtään ystävää, 
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40,1 % kokee sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa kohtalafiseksfi olemfinen ja tekemfinen -osa-

alueella. (Taulukko 6.)  

 

Janhusen (2013, 81) mukaan koululafisfille ryhmään kuulumfisen tarpeen tyydyttämfiseksfi 

rfifittää se, että yksfilö kokee olevansa hyväksytty ryhmässä, jos vastakohtana on ulosjää-

mfisen pelko. Ryhmään kuulumfisen tunne on hänen mukaansa koululafisen hyvfinvofintfia 

lfisäävä asfia, sfillä se vähentää epävarmuutta, lfisää turvallfisuuden tunnetta ja vahvfistaa 

fitsetuntoa. Koululafiset ovat tuoneet Janhusen (mt.) tutkfimuksessa esfille tofimfinnallfisen 

näkökulman yhtefisössä olemfisen tapana. Kuulumfinen vofi olla passfifivfista, vastavuorofista 

ja vastuullfista.  

 

Taulukko 6. Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella ystävyys-
suhtefiden mukaan 

 Ystävyyssuhteet Yhteensä 

efi yhtään ystävää vähfintään yksfi ystävä 

lkm % lkm % lkm % 

 

hyvä 2145 52,6 26910 60,1 29055 59,5 

kohtalafinen 1636 40,1 16214 36,2 17850 36,5 

huono 294 7,2 1667 3,7 1961 4,0 

Yhteensä 4075 100,0 44791 100,0 48866 100,0 

 

 

Koululafisten näkökulmasta vähfiten huonoa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia koetaan olemfi-

nen ja tekemfinen -osa-alueella. Ystävyyssuhteet tafi nfifiden puuttumfinen erottelee jonkfin 

verran sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin kokemfista olemfinen ja tekemfinen -osa-alueella. 

Nfifistä koululafisfista, jofilla on vähfintään yksfi ystävä, vafin 3,7 % kokee huonoa sosfiaalfista 

kouluhyvfinvofintfia tällä osa-alueella. Vastaava luku nfifillä koululafisfilla, jofilla efi ole yhtään 

ystävää, on 7,2 %. (Taulukko 6.) 

 

Sfisällöllfisestfi olemfinen ja tekemfinen -osa-alue kuvaa asfiofita, jofita tapahtuu koulupäfivän 

afikana sosfiaalfisessa vuorovafikutuksessa tofisten kanssa ja tehtäessä koulutehtävfiä luok-

kayhtefisön vuorovafikutuksessa. Janhusen (2013) mukaan on tärkeää huomfiofida myös 

koululafisten erfilafiset luonne- ja persoonallfisuuserot. Nuorfi vofi olla hyvfin fitsenäfinen ja 
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omatofimfisen työskentelyn omaksunut koululafinen, ja hän saattaa kokea jopa ahdfista-

vaksfi lfifiallfisen yhtefistyöskentelyn vaatfimuksen. Kuulumfinen luokkayhtefisöön vofi olla 

passfifivfista, efikä se tarkofita sfitä, että koululafinen vofisfi huonostfi tafi olfisfi yksfinäfinen, vafikka 

hänellä efi näkyvfiä ystävyyssuhtefita koulussa olfisfikaan. Janhunen (2013, 80) tuo esfille 

myös mfielenkfifintofisen sefikan sfifitä, että jofidenkfin koululafisten joukosta erottumfista kat-

sotaan suopeastfi ja fihafilevastfi, kun taas jofidenkfin kohdalla sfitä pfidetään outona. Hyvät 

ystävyyssuhteet vafikuttavat posfitfifivfisestfi koko koulunkäyntfifin, kun taas vafikeudet ystä-

vyyssuhtefissa tafi filman ystävää olemfinen afiheuttaa ahdfistusta ja passfifivfisuutta koulun-

käyntfiä kohtaan, sanoo Janhunen (mt., 86). 
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5 Pohdfinta 

 

Sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on ajankohtafinen afihe. Helavfirtaa (2005) lafinataksenfi yh-

tenä lasten ja nuorten hyvfinvofinnfin perusedellytyksenä on pfidetty sfitä, että he saavat 

äänensä kuuluvfifin ja että he saavat vafikuttaa omaa elämäänsä koskevfifin asfiofihfin. Tässä 

tutkfimuksessa kuuluu 50 156 nuoren äänfi. Kouluterveyskysely (Terveyden ja hyvfinvofin-

nfin lafitos 2014) on tehty Suomen koulufissa afina vuodesta 1995 lähtfien. Tämän tutkfi-

muksen afinefistona on käytetty vuonna 2013 tehdyn kyselyn vastauksfia. Maantfieteellfi-

sestfi vuoden 2013 kysely järjestettfifin koko Suomen alueella. Konun (2002) mukaan Kou-

luterveyskyselyssä efi ole kyseessä otos vaan kyselyssä mukana olevfista koulufista muo-

dostunut näyte, sfillä mukana ovat koulut, jotka ovat fitse filmofittautuneet kouluterveys-

kyselyyn.   

 

Kouluterveyskyselyn kattavuus on hyvä, vafikka afinefisto saattaa olla valfikofitunut sfiten, 

että koulufissa, jofissa on enfiten ongelmfia, efi välttämättä ole halua ottaa osaa kyselyyn. 

Tofisaalta vofi olla myös nfifin, että koulufissa, jofissa koetaan kafiken olevan kunnossa, efi 

välttämättä koeta tarvetta lfisätfietoon afiheesta. Tehtfifinpä osallfistumfispäätös koulukoh-

tafisestfi tafi kunnfittafin rahallfinen panostus kyselyyn saattaa jofillekfin olla myös este osal-

lfistumfiselle. Tällöfin taloudellfisestfi hefikommassa asemassa olevfia kuntfia tafi kouluja saat-

taa olla vähemmän kyselyssä mukana, Konu (mt., 54–55) toteaa. 

 

Tutkfimuksen tfieto on saatu koululafisten omfista vastauksfista luokkakyselyn avulla. Opet-

taja on ohjannut oppfitunnfin afikana täytettävän kyselyn yhtefisten ohjefiden mukaan (lfifite 

3). Luottamuksellfisuutta on pyrfitty lfisäämään lafittamalla luokan kafikkfien koululafisten 

vastaukset yhteen tfiedon kerääjälle osofitettuun kuoreen, joka on suljettu koululafisten 

läsnä ollessa (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2014). 

 

Tämän tutkfimuksen tarkofituksena on ollut tuottaa tfietoa sfifitä, mfitä ja mfillafista sosfiaalfi-

nen kouluhyvfinvofintfi koululafisten kokemana ja näkökulmasta katsottuna on. Lfisäksfi tar-

kofituksena on ollut selvfittää, mfitkä tekfijät erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia. Ta-

vofitteenanfi on ollut määrällfisen tutkfimuksen avulla saada koululafisten ääntä kuuluvfifin, 

ja tuoda julkfi hefidän näkökulmastaan sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia peruskoulun yhdek-

sännellä luokalla vuoden 2013 kouluterveyskyselyn afinefiston pohjalta.  
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Seuraavaksfi on afihetta pohtfia, mfiten tutkfimus onnfistufi vastaamaan sfille asettamfifinfi tut-

kfimuskysymyksfifin. Lfisäksfi pohdfin, mfillafisfia ajatuksfia tutkfimusprosessfia tehdessä mfi-

nussa heräsfi ja mfitä olfisfin vofinut tehdä tofisfin. Brymanfin2 mukaan kvantfitatfifivfisessa tut-

kfimuksessa tutkfijan suhde tutkfittavfifin fihmfisfifin on etäfinen ja objektfifivfinen. Lfisäksfi Bry-

manfin mukaan kvantfitatfifivfista tutkfimusta tekevä tutkfija tarkastelee tutkfittavfiaan ulko-

puolelta, kun taas kvalfitatfifivfista tutkfimusta tekevä tutkfija pyrkfifi pääsemään jonkfin-

lafiseksfi sfisäpfifirfin jäseneksfi. Huolfimatta Brymanfin näkemyksfistä tutkfittava filmfiö on tun-

tunut mfinulle lähefiseltä. Uskon mfielekkään lähefisyyden tunteen johtuvan sfifitä, että 

omat lapsenfi ovat parfin kolmen vuoden kuluttua sfifinä fiässä kufin afinefistonfi vastaajat ky-

selynteko hetkellä. Kfifinnostuksenfi 9. luokkalafisten sosfiaalfiseen kouluhyvfinvofintfifin ja 

Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen luovuttaman valmfifin afinefiston antamat mahdollfi-

suudet safivat mfinut tarttumaan tutkfimusafiheeseen.  

 

Pfidfin kovastfi tutkfimuksenfi käsfitteellfisen vfifitekehyksen rakentamfisesta ja käytfinkfin sfifi-

hen kohtalafisen paljon afikaa. Kvantfitatfifivfisten tutkfimusmenetelmfien käyttö hfivenen hfi-

dastuttfi analyysfin alofittamfista, koska en ole afikafisemmfin käyttänyt nfifitä ja sen vuoksfi 

arastelfin analyysfin alofittamfista. Menetelmäesseen kfirjofittamfisen ajofittamfinen analyysfi-

vafiheen alkuun osofittautufi tofimfivaksfi ratkafisuksfi, ja se helpottfi analyysfivafiheen työtä.  

 

Ensfimmäfinen tutkfimuskysymyksenfi olfi, mfitä ja mfillafista sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on. 

Tässä tutkfimuksessa peruskoulun 9. luokkalafisfilta saadun tfiedon mukaan sosfiaalfinen 

kouluhyvfinvofintfi jakaantufi kolmeen osa-alueeseen. Nfimesfin osa-alueet nfifiden sfisältöjen 

mukaan ja nfifille muodostufivat seuraavat nfimet: olemfinen ja tekemfinen -osa-alue, fyysfi-

set rakenteet -osa-alue sekä tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alue.  

 

Osa-aluefiden nfimeämfinen olfi mufiden pafitsfi fyysfiset rakenteet -osa-alueen kohdalta koh-

talafisen helppoa. Fyysfiset rakenteet -osa-alueeseen faktorofitufi kaksfi olosuhtefita kuvaa-

vaa muuttujaa ja joudufin pohtfimaan, pfidänkö ne mukana ja jos pfidän, muutanko muu-

ten fyysfisfiä rakentefita kuvaavan osa-alueen nfimen kokonaan joksfikfin muuksfi. Päädyfin 

pysyttämään olosuhtefita kuvaavat muuttujat mukana, enkä lähtenyt muuttamaan osa-

alueen nfimeä. Ratkafisfin asfian sfiten, että pyrfin tuomaan tekstfissänfi selvästfi esfille sen, 

                                                      
2 Bryman, A. 1988: Quantfity and Qualfity fin Socfial Research. Unwfin Hyman Ltd. London. 



70 
 
mfistä fyysfiset rakenteet -osa-alue kokonafisuudessaan muodostufi. Sama pyrkfimys olfi jo-

kafisen osa-alueen sfisällön kohdalla.   

 

Olemfinen ja tekemfinen -osa-alue koostufi asfiofista, jofita koululafiselle tapahtuu koulupäfi-

vän afikana sosfiaalfisessa vuorovafikutuksessa tofisten kanssa ja tehdessä koulutehtävfiä 

luokkayhtefisön vuorovafikutuksessa. Näfitä olfivat muun muassa opettajfien kanssa tofi-

meen tulemfinen, työskentely ryhmfissä, opetuksen seuraamfinen ja tavallfisten kouluteh-

tävfien tekemfinen. Tutkfimustuloksenfi kertofivat, että koululafiset kokevat esfimerkfiksfi sel-

vfiytymfisen erfilafisfista koulutehtävfistä helpompana ryhmätyömuotofisestfi opfiskeltuna. 

Pohja afikufisfiän hyvfinvofinnfille luodaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Erfiarvofistumfisen 

tfiedetään alkavan myös varhafin, ja sfiksfi on tärkeää huomfiofida ryhmätyöskentelyn mah-

dollfisuudet.  

 

Fyysfiset rakenteet -osa-alue koostufi kahdeksasta koulun fyysfisfiä tfiloja ja rakentefita ku-

vaavasta asfiasta ja kahdesta tofimfinnan olosuhtefita kuvaavasta asfiasta. Tulosten mukaan 

koululafiset efivät kokeneet koulutfiloja esfimerkfiksfi ahtafiksfi. Sen sfijaan kfifirefisyys, huono 

huonefilma ja lämpötfila olfivat asfiofita, jofiden koululafiset kokfivat hafittaavan koulutyötä. 

Tukfi ja yhtefisöllfisyys -osa-alue muodostufi asfiofista, jotka kuvastfivat muun muassa sosfi-

aalfista vuorovafikutusta, opettajfilta saatua tukea koulunkäyntfifin, opettajfien kfifinnostusta 

koululafisten asfiofihfin ja luokan filmapfifirfifin lfifittyvfiä asfiofita. Huolestuttava tulos olfi se, että 

joka kolmas koululafinen on sfitä mfieltä, että opettajat efivät kohtele hefitä ofikeudenmu-

kafisestfi. Ilahduttavaa olfi kufitenkfin se, että yhdeksän kymmenestä koululafisesta olfi sfitä 

mfieltä, että luokan filmapfifirfi sallfifi oman mfielfipfiteen filmafisun, ja että luokan oppfilaat vfifih-

tyvät hyvfin yhdessä.  

 

Haastavfin tehtävä tutkfimusprosessfin afikana olfi vastata kysymykseen, mfillafista elfi mfinkä 

tasofista sosfiaalfinen kouluhyvfinvofintfi on. Tfiedostfin jo etukäteen, että boxplot-kuvfion 

analysofintfi saattaa tuottaa vafikeuksfia ja näfin kävfi. Jälkfikäteen pohdfin, olfisfiko sen osuu-

den vofinut jättää kokonaan pofis, ja sfiltfi tutkfimuksenfi olfisfi täyttänyt pro gradu -tutkfimuk-

selle asetetut vaatfimukset. Lopulta kufitenkfin pfidfin boxplot-kuvfion mukana analyysfissa 

ja vastasfin parhaanfi mukaan kysymykseen, mfillafista elfi mfinkä tasofista sosfiaalfinen kou-

luhyvfinvofintfi on. Päädyfin tähän ratkafisuun sfiksfi, että uskon boxplot-tarkastelun antavan 



71 
 
lfisäselvyyttä sfifihen, mfillafiseksfi koululafiset sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa erfi osa-alu-

efilla kokfivat.  

 

Tofinen tutkfimuskysymyksenfi koskfi sfitä, mfitkä tekfijät erottelevat sosfiaalfista kouluhyvfin-

vofintfia. Tässä vafiheessa, kun pohdfitaan koko opfinnäytetyöprosessfia, on helppo todeta 

jälkfikäteen, että esfimerkfiksfi jofitakfin valfintoja olfisfi vofinut tehdä tofisfin. On myös lohdul-

lfista mufistaa, että opfiskeluafika on juurfi sfitä varten, että opfitaan asfiofita. Opfitaan esfimer-

kfiksfi hahmottamaan kokonafisuuksfia, näkemään asfiofiden välfisfiä yhteyksfiä ja pohtfimaan 

krfifittfisestfi tehtyjä valfintoja. Jos olfisfin nyt alofittamassa tutkfimuksen tekemfistä, käyttäfisfin 

enemmän afikaa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia erottelevfien tekfijöfiden tutkfimfiseen.  

 

Tämän tutkfimuksen mukaan sukupuolfi efi varsfinafisestfi erotellut sosfiaalfisen kouluhyvfin-

vofinnfin kokemfista. Vafin fyysfiset rakenteet -osa-alueella tyttöjen sosfiaalfisen kouluhyvfin-

vofinnfin kokemfinen erottufi pojfista hyvän ja kohtalafisen sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin 

osalta. Samalla pafikkakunnalla asumfisajan kesto erottelfi sosfiaalfisen kouluhyvfinvofinnfin 

kokemfista. Loogfisfimman tuloksen safin rfistfifintaulukofinnfin osalta olemfinen ja tekemfinen 

-osa-alueella sfillä, mfitä pfidempään koululafinen olfi asunut samalla pafikkakunnalla, sfitä 

paremmaksfi hän sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa kokfi. Luonnollfinen jatkumo edellfiselle 

tulokselle olfi myös se, että mfitä pfidempään koululafinen olfi asunut samalla pafikkakun-

nalla, sfitä vähemmän hän kokfi huonoa sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia tukfi ja yhtefisöllfisyys 

-osa-alueella. Ystävyyssuhtefiden puuttumfinen erottelfi sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia jon-

kfin verran. Parhaaksfi sosfiaalfisen kouluhyvfinvofintfinsa kokfivat olemfinen ja tekemfinen -

osa-alueella ne koululafiset, jofilla olfi vähfintään yksfi ystävä.  

 

Janhusen (2013) mukaan nykyfisfistä filmfiöfistä nuorten syrjäytymfinen on noussut vaka-

vaksfi ongelmaksfi sekä yksfilön että yhtefiskunnan kannalta. Koulun perustehtävä on kas-

vatuksen ja opetuksen kautta toteuttaa syrjäytymfisen vastafista työtä, mutta yhä enene-

vässä määrfin rfinnalle tarvfitaan mufita tofimfijofita ja yhtefisöjä. Koulun realfistfiset mahdol-

lfisuudet hyvfinvofintfityössä tulevat opetussuunnfitelmfien kautta. Nykyfisfissä opetussuun-

nfitelmfissa korostuu ajatus sfifitä, että koulussa yhtefisöllfisyyden muodostumfinen tapah-

tuu yksfilöllfisyyden kautta. Lasten ja nuorten syrjäytymfisestä puhuttaessa keskustelun 

ytfimessä on yleensä koulutus tavalla tafi tofisella. Tämän vuoksfi efi ole yhdentekevää, mfi-
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ten lapset ja nuoret kokevat koulunkäyntfinsä arjen ja mfielekkyyden. Sosfiaalfisen koulu-

hyvfinvofinnfin sudenkuoppfien, samofin kufin sfitä edfistävfien olosuhtefiden tunnfistamfinen, 

tukee osaltaan erfilafisfia pyrkfimyksfiä kokonafisvaltafisestfi hyvfinvofivaan kouluun. (Janhu-

nen 2013.) Sfifihen on pyrfitty myös tämän tutkfimuksen osalta.  

 

Tutkfimuksenfi tulokset saavat mfinut vanhempana pohtfimaan nykypäfivän yhtefiskunnal-

lfista tfilannetta. Vanhemmat vofivat joutua tahtomattaankfin joskus tekemään päätöksen 

esfimerkfiksfi muutosta tofiselle pafikkakunnalle työn perässä. Päätös vofi olla vafikea, kun 

ajatellaan lapsen tafi nuoren sosfiaalfista kouluhyvfinvofintfia, mutta tofisaalta se vofi olla esfi-

merkfiksfi perheen taloudellfisen tfilanteen vuoksfi afinoa vafihtoehto. Vornanen (2001) on 

myös pohtfinut lasten hyvfinvofintfia ja todennut, että lasten hyvfinvofintfi efi ole firrallaan 

afikufisten hyvfinvofinnfista. Työelämä ja sen muutokset, vanhempfien hyvfinvofintfi ja ylefinen 

perhe- ja yhtefiskuntapolfitfifikka vafikuttavat kafikkfi osaltaan sfifihen, että hyvfinvofintfi on 

mahdollfinen nfifin afikufisfille kufin lapsfillekfin. 

 

Tämän opfinnäytetyön kfirjofittamfinen on ollut opettavafinen prosessfi. Prosessfiluontofinen 

kfirjofittamfinen ja semfinaarfit kerran kuukaudessa ovat kehfittäneet mfinua kfirjofittajana ja 

tutkfimuksen tekfijänä. Olen tämän opfinnäytetyöprosessfin afikana saanut huomata, mfiten 

pfitkäjäntefistä työtä tutkfimuksen tekemfinen on. Alussa efi kannata lyödä nfifin sanotustfi 

lukkoon juurfi mfitään, sfillä kafikkfi on mahdollfista tutkfimuksen edetessä. Tärkefin asfia tut-

kfimuksen alkumetrefillä on afiheen rajaamfinen sfiten, että se efi lähde rönsyfilemään. Koen 

onnfistuneenfi afiheenfi rajaamfisessa hyvfin. 

 

Lopuksfi haluan lausua lämpfimät kfifitoksenfi Mfikalle rfinnalla kulkemfisesta ja sfifitä, että olet 

pfitänyt huolen kodfista sfillofin, kun olen ollut syventyneenä opfintofihfinfi tafi luentomatkalla 

Rovanfiemellä. Erfityfiskfifitoksenfi menevät tfietenkfin Elfice Mfikaelalle ja Eetu Juhanfille. Te 

olette olleet tutkfimuksenfi finspfiraatfio, filman tefitä tätä tutkfimusta efi olfisfi syntynyt. Vofi-

daan hyvfin! 
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Lfifitteet 

 

Lfifite 1. Pääkomponenttfifaktorofintfi vfinolla rotaatfiolla ja kolmella faktorfilla 

 
Component 

1 2 3 

Kys 8.1 Opettajat rohkafisevat mfinua filmafisemaan oman mfielfipfiteenfi oppfitunnefilla 
  

,698 

Kys 8.2 Opettajat ovat kfifinnostunefita sfifitä, mfitä mfinulle kuuluu 
  

,697 

Kys 8.3 Opettajanfi odottavat mfinulta lfifikaa koulussa 
   

Kys 8.4 Opettajat kohtelevat mefitä oppfilafita ofikeudenmukafisestfi 
  

,615 

Kys 8.5 Luokkanfi oppfilaat vfifihtyvät hyvfin yhdessä 
  

,428 

Kys 8.6 Luokassanfi on hyvä työrauha 
   

Kys 8.7 Luokan filmapfifirfi on sellafinen, että uskallan vapaastfi filmafista mfielfipfiteenfi 
  

,404 

Kys 8.8 Oppfilafiden mfielfipfiteet otetaan huomfioon koulutyön kehfittämfisessä 
  

,715 

Kys 8.9 Tfiedän mfiten koulussanfi vofin vafikuttaa koulun asfiofihfin 
  

,584 

Kys 10.1 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Opfiskelutfilojen ahtaus 
 

,652 
 

Kys 10.2 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Melu, kafiku 
 

,679 
 

Kys 10.3 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Sopfimaton valafistus 
 

,677 
 

Kys 10.4 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Huono filmanvafihto tafi huonefilma 
 

,736 
 

Kys 10.5 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Lämpötfila (kuumuus, kylmyys, veto) 
 

,662 
 

Kys 10.6 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Lfikafisuus, pölyfisyys 
 

,740 
 

Kys 10.7 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Epämukavat työtuolfit tafi työpöydät 
 

,565 
 

Kys 10.8 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Huonot sosfiaalfitfilat (WC, pukeutumfis- ja 

peseytymfistfilat) 

 
,623 

 

Kys 10.9 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Työympärfistön rauhattomuus 
 

,664 
 

Kys 10.10 Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi koulussa? Kfifirefisyys 
 

,566 
 

Kys 11.1 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Opetuksen seuraamfinen oppfitunnefilla ,756 
  

Kys 11.2 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Työskentely ryhmfissä ,511 
  

Kys 11.3 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Läksyjen tafi mufiden vastaavfien tehtävfien tekemfi-

nen 

,792 
  

Kys 11.4 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Kokefisfifin valmfistautumfinen ,800 
  

Kys 11.5 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Itsellenfi parhafiten sopfivan opfiskelutavan löytämfi-

nen 

,732 
  

Kys 11.6 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Omatofimfisuutta vaatfivfien tehtävfien alofittamfinen 

tafi valmfifiksfi hofitamfinen 

,758 
  

Kys 11.7 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Kfirjofittamfista vaatfivfien tehtävfien tekemfinen ,737 
  

Kys 11.8 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Lukemfista (esfim. kfirjasta) vaatfivfien tehtävfien te-

kemfinen 

,718 
  

Kys 11.9 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Laskemfista vaatfivfien tehtävfien tekemfinen ,641 
  

Kys 11.10 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Koulukaverefiden kanssa tofimeentulemfinen 
   

Kys 11.11 Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa? Opettajfien kanssa tofimeentulemfinen ,508 
  

Kys 12.1 Jos sfinulla on vafikeuksfia koulunkäynnfissä ja opfiskelussa, kufinka usefin saat apua KOULUSSA? 
  

,564 
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Terveyden ja hyvfinvofinnfin 
lafitos (THL) 
Kouluterveyskysely 
PL 30 
000271 Helsfinkfi

www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013

Hefi! 

Kouluterveyskysely tehdään maalfis-huhtfikuussa 2013 peruskoulun 8. ja 
9. luokkfien oppfilafille sekä lukfiofiden ja ammatfillfisten oppfilafitosten 1. ja 2.
vuoden opfiskelfijofille. Kyselyllä kerätään tfietoa oppfilafiden koulukokemuksfista, 
terveydestä ja elämäntavofista. Tuloksfia hyödynnetään nuorfille suunnattujen 
palvelujen suunnfittelussa ja kehfittämfisessä. 

Kysely tehdään nfimettömästfi ja luottamuksellfisestfi. Sfifihen vastaamfinen on 
vapaaehtofista. Vastaustfilanteen jälkeen lomakkeet suljetaan kfirjekuoreen, joka 
lähetetään tallennuskeskukseen. Tallennuksen jälkeen lomakkeet hävfitetään. 

Tutkfimuksen tulokset valmfistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Valtakunnallfiset ja maakuntakohtafiset tulokset esfitellään finternetsfivufilla  
www.thl.fi/kouluterveyskysely. Koulu- ja kuntakohtafiset tulokset lähetetään 
nfifihfin kuntfifin, jotka tfilaavat omat tuloksensa. Yksfittäfisten oppfilafiden 
vastaukset efivät tule tuloksfissa esfifin. 

Jos lomakkeessa esfitetyt kysymykset jäävät askarruttamaan Sfinua, 
keskustelethan nfifistä vanhempfiesfi tafi jonkun muun afikufisen kanssa.

Maalfiskuussa 2013

Juha Fräntfi  
Kehfittämfispäällfikkö

Täyttöohjeet Lue ensfin koko kysymys. Vastaa merkfitsemällä rastfi ofikeaan tafi sopfivfimman 
vafihtoehdon mukafiseen ruutuun. Käytä pehmeää lyfijykynää (tafi 
kuulakärkfikynää tafi mustekynää). 

Esfimerkkfi: Jos pfidät koulunkäynnfistä melko paljon, vastafisfit ohefiseen 
kysymykseen näfin: 

Mfitä pfidät koulunkäynnfistä tällä hetkellä? Pfidän koulunkäynnfistä

hyvfin paljon

melko paljon

melko vähän 

en lafinkaan 

Vfirheen sattuessa älä käytä pyyhekumfia, vaan täytä väärfin merkfitsemäsfi 
ruutu kokonaan ja rastfita ofikea vafihtoehto. Näfin: 

 vfirhe   ofikea

Jofidenkfin kysymysten jälkeen huomautetaan, että vofit sfifirtyä suoraan 
numerolla filmofitettuun kysymykseen. Tällöfin sfinun efi tarvfitse vastata välfifin 
jäävfifin kysymyksfifin.

X

Sfivujen reunofissa on 
merkkejä ja numerofita, 
jofita tarvfitaan lomakkeen 
optfisessa tallennuksessa. 

X

6836644726
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1.Sukupuolfi

  pofika   tyttö

2.Syntymäkuukausfi ja -vuosfi

  tammfikuu   1993 tafi afiemmfin 

  helmfikuu   1994 

  maalfiskuu   1995 

  huhtfikuu   1996 

  toukokuu   1997 

  kesäkuu   1998 

  hefinäkuu   1999 

  elokuu   2000 tafi myöhemmfin 

  syyskuu 

  lokakuu 

  marraskuu 

  joulukuu 

3.Koulu tafi oppfilafitos

  peruskoulun 8. luokan oppfilas 

  peruskoulun 9. luokan oppfilas 

  lukfion 1. vuoden opfiskelfija 

  lukfion 2. vuoden opfiskelfija 

  lukfion 3. vuoden opfiskelfija

4.Suorfitatko kaksofis- tafi kolmofistutkfintoa
lukfiossa tafi ammatfillfisessa oppfilafitoksessa?

  kyllä       en  

KOULUOLOT

5.Mfitä pfidät koulunkäynnfistä tällä hetkellä?
Pfidän koulunkäynnfistä

  hyvfin paljon 

  melko paljon 

  melko vähän 

  en lafinkaan 

6.Mfillafiseksfi olet kokenut koulutyöhön
lfifittyvän työmääräsfi tämän lukuvuoden
afikana?

  jatkuvastfi lfifian suurfi

  melko usefin lfifian suurfi

  sopfiva

  melko usefin lfifian vähäfinen

  jatkuvastfi lfifian vähäfinen  

7.Mfikä olfi keskfiarvosfi (kafikkfi afineet) vfifime
todfistuksessasfi?

  < 6,5   8,0 - 8,4

  6,5 - 6,9   8,5 - 8,9

  7,0 - 7,4   9,0 - 9,4

  7,5 - 7,9   9,5 - 10,0 

8.Lue jokafinen seuraavfista väfittämfistä
huolellfisestfi. Merkfitse se vafihtoehto, joka
parhafiten kuvaa omaa mfielfipfidettäsfi. Vastaa
joka kohtaan.

Täysfin  Samaa Erfi Täysfin
samaa mfieltä  mfieltä erfi
mfieltä     mfieltä

Opettajat rohkafisevat  
mfinua filmafisemaan oman 
mfielfipfiteenfi oppfitunnefilla 

Opettajat ovat  
kfifinnostunefita sfifitä,  
mfitä mfinulle kuuluu 

Opettajanfi odottavat 
mfinulta lfifikaa koulussa 

Opettajat kohtelevat 
mefitä oppfilafita  
ofikeudenmukafisestfi  

Luokkanfi oppfilaat  
vfifihtyvät hyvfin yhdessä 

Luokassanfi on hyvä  
työrauha  

Luokan filmapfifirfi on sellafi- 
nen, että uskallan vapaastfi 
filmafista mfielfipfiteenfi  

Oppfilafiden mfielfipfiteet  
otetaan huomfioon  
koulutyön kehfittämfisessä 

Tfiedän, mfiten koulussanfi 
vofin vafikuttaa koulun  
asfiofihfin  

9.Oletko osallfistunut seuraavfifin koulusfi
tofimfintofihfin? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä En
Oppfituntfien järjestelyfihfin vafikuttamfinen 
(esfim. työskentelytavat)

Koulutyön suunnfittelu (mm. oppfituntfien  
sfijofittelu, koulupäfivän alkamfisajankohta, 
koejärjestelyt) 
Välfituntfi- tafi taukotofimfinnan suunnfittelu 
tafi toteutus  

Järjestyssääntöjen laatfimfinen 

Koulun sfisätfilojen suunnfittelu, sfifistfimfinen 
tafi sfisustamfinen  

Koulun pfiha-aluefiden suunnfittelu tafi 
sfifistfimfinen  

Kouluruokafilujärjestelyt 

Koulun teemapäfivfien, juhlfien, retkfien ja 
lefirfikoulun järjestämfinen  

Oppfilaskunnan hallfituksen tofimfinta 

Tukfioppfilas- tafi tutortofimfinta 

6198644727
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10.Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi
koulussa? Vastaa joka kohtaan.

Efi 
lafinkaan

Melko 
vähän

Melko 
paljon

Erfittäfin 
paljon

Opfiskelutfilojen ahtaus 

Melu, kafiku 

Sopfimaton valafistus 

Huono filmanvafihto tafi 
huonefilma

Lämpötfila (kuumuus, 
kylmyys, veto) 

Lfikafisuus, pölyfisyys 

Epämukavat työtuolfit 
tafi työpöydät 

Huonot sosfiaalfitfilat  
(WC, pukeutumfis- ja 
peseytymfistfilat) 

Työympärfistön 
rauhattomuus 

Kfifirefisyys 

Väkfivaltatfilanteet 

Tapaturmavaara 

11.Mfiten koulunkäyntfisfi sujuu?
Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa?
Vastaa joka kohtaan.

Efi 
lafinkaan

Melko 
vähän

Melko 
paljon

Erfittäfin 
paljon

Opetuksen seuraamfinen 
oppfitunnefilla

Työskentely ryhmfissä 

Läksyjen tafi mufiden 
vastaavfien tehtävfien 
tekemfinen 

Kokefisfifin 
valmfistautumfinen 

Itsellenfi parhafiten 
sopfivan opfiskelutavan 
löytämfinen 

Omatofimfisuutta 
vaatfivfien tehtävfien 
alofittamfinen tafi 
valmfifiksfi hofitamfinen 

Kfirjofittamfista vaatfivfien 
tehtävfien tekemfinen 

Lukemfista (esfim. 
kfirjasta) vaatfivfien 
tehtävfien tekemfinen 

Laskemfista vaatfivfien 
tehtävfien tekemfinen

Koulukaverefiden kanssa 
tofimeentulemfinen 

Opettajfien kanssa 
tofimeentulemfinen 

12.Jos sfinulla on vafikeuksfia koulunkäynnfissä,
kufinka usefin saat apua? Vastaa molempfifin
kohtfifin.

Afina  
kun 
tarvfitsen

Usefim- 
mfiten

Harvofin
En juurfi
koskaan

Koulussa

Kotona

13.Kufinka monta kokonafista koulupäfivää olet ollut
seuraavfien syfiden takfia pofissa VIIMEISTEN
30 PÄIVÄN afikana? Vastaa joka kohtaan.

En 
yhtään 

Yhden 
päfivän

2-3 
päfivää

Ylfi 3 
päfivää

Safirauden takfia

Pfinnaamfisen tafi 
lfintsauksen takfia 

Muusta syystä 

14.Oletko kokenut seuraavanlafisfia tuntefita
koulutyöhösfi lfifittyen? Vastaa joka kohtaan.

En juurfi 
koskaan

Muuta- 
man  
kerran 
kuussa

Muuta-
mana 
päfivänä 
vfifikossa

Lähes 
päfivfit-
täfin 

Tunnen hukkuvanfi 
koulutyöhön 

Tuntuu, ettefi opfinnofillanfi 
ole enää merkfitystä 

Mfinulla on rfifittämättö-
myyden tuntefita 
opfinnofissanfi

KOULUKIUSAAMINEN 
Kfiusaamfisella tarkofitetaan tässä sfitä, kun tofinen oppfilas tafi 
ryhmä oppfilafita sanoo tafi tekee epämfiellyttävfiä asfiofita jolle-
kfin oppfilaalle. Kfiusaamfista on myös se, kun oppfilasta kfiusofi-
tellaan tofistuvastfi tavalla, josta hän efi pfidä. Kfiusaamfista efi ole 
se, kun kaksfi suunnfilleen samanvahvufista oppfilasta rfifitelevät. 

15.Kufinka usefin sfinua on kfiusattu koulussa
tämän LUKUKAUDEN afikana?

usefita kertoja vfifikossa

nofin kerran vfifikossa

harvemmfin 

efi lafinkaan 

16.Kufinka usefin sfinä olet osallfistunut
mufiden oppfilafiden kfiusaamfiseen tämän
LUKUKAUDEN afikana?

usefita kertoja vfifikossa

nofin kerran vfifikossa

harvemmfin 

en lafinkaan 

7051644726
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17.Jos sfinua on kfiusattu tafi olet osallfistunut
mufiden oppfilafiden kfiusaamfiseen tämän
LUKUKAUDEN afikana, mfiten se on tapahtu-
nut? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  Efi 

Nfimfitelty filkeästfi, tehty naurunalafiseksfi tafi 
kfiusofiteltu loukkaavastfi 

Jätetty huomfiotta tafi kaverfiporukan ulkopuolelle 

Lyöty, potkfittu tafi tönfitty 

Levfitetty valhefita tofisfille oppfilafille 
loukkaamfistarkofituksessa 

Vfiety rahaa tafi tavaraa tafi rfikottu tavarofita 

Uhkafiltu tafi pakotettu tekemään asfiofita 
vastentahtofisestfi 

Loukattu kännykän tafi finternetfin kautta; vfiestfit, 
sofitot tafi kuvat 

Jollakfin muulla tavalla 

18.Jos sfinua on kfiusattu tafi olet osallfistunut
mufiden oppfilafiden kfiusaamfiseen tämän
LUKUKAUDEN afikana, onko sfifihen puututtu
koulun afikufisten tofimesta?

  efi   kyllä 

TERVEYS

19.Mfitä mfieltä olet terveydentfilastasfi? Onko se

erfittäfin hyvä

melko hyvä 

keskfinkertafinen

melko tafi erfittäfin huono

20.Onko sfinulla vfifimeksfi kuluneen PUOLEN VUO-
DEN afikana ollut jotakfin seuraavfista ofirefista ja
kufinka usefin? Vastaa joka kohtaan.

Harvofin 
tafi efi 
lafinkaan

Nofin 
kerran 
kuussa

Nofin 
kerran 
vfifikossa

Lähes 
joka 
päfivä

Nfiska- tafi hartfiakfipuja 

Selän alaosan kfipuja 

Vatsakfipuja 

Jännfittynefisyyttä tafi 
hermostunefisuutta 

Ärtynefisyyttä tafi 
kfiukunpurkauksfia 

Vafikeuksfia päästä uneen tafi 
heräfilemfistä öfisfin 

Päänsärkyä 

Väsymystä tafi hefikotusta 

21.Pfituus ja pafino (merkfitse selkefin numerofin)

Pfituus Pafino

cm kg

22.Jos haluafisfit mennä koulusfi terveydenhofita-
jan, lääkärfin, kuraattorfin tafi psykologfin
vastaanotolle, mfiten helppo sfinne on päästä?
Vastaa joka kohtaan.

Erfittäfin 
helppo

Melko 
helppo

Melko 
vafikea

Erfittäfin 
vafikea 

Terveydenhofitajan 

Lääkärfin 

Kuraattorfin 

Psykologfin 

23.Kufinka monta kertaa olet tämän LUKUVUO-
DEN afikana käynyt koulusfi terveydenhofitajan,
lääkärfin, kuraattorfin tafi psykologfin vastaan-
otolla? Vastaa joka kohtaan.

En 
lafinkaan

Kerran
Kaksfi 
kertaa

3 kertaa tafi 
useammfin

Terveydenhofitajan 

Lääkärfin 

Kuraattorfin 

Psykologfin 

SEKSUAALITERVEYS

24.Seuraavat väfittämät käsfittelevät seksuaalfi-
suuteen lfifittyvfiä tfietojasfi ja käsfityksfiäsfi.
Vastaa joka kohtaan.

Ofikefin Väärfin
En
tfiedä

Kuukautfisten alkamfinen on merkkfi 
sfifitä, että tyttö vofi tulla raskaaksfi

Ehkäfisyvälfinefistä vafin kondomfi suojaa 
sukupuolfitaudefilta

Sukupuolfitautfi on joskus täysfin ofireeton 

Nafinen efi vofi tulla raskaaksfi 
ensfimmäfisellä yhdyntäkerralla

Sfiemensyöksyjen alkamfinen on merkkfi 
sfifitä, että pofika on tullut sukukypsäksfi 
ja vofi sfifittää lapsfia

Klamydfiatulehdus vofi afiheuttaa 
hedelmättömyyttä

Kerran safirastettua sukupuolfitautfia efi 
vofi saada uudelleen 

Saatuaan HI-vfiruksen henkfilö vofi 
tartuttaa sfitä mufihfin loppufikänsä 

Papfillooma (HPV) -rokote suojaa 
kohdunkaulan syövältä

Papfillooma (HPV) -rokote suojaa 
kafikfilta sukupuolfitaudefilta

0846644721
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25.Ajattele mahdollfista seksuaalfiterveyteen
lfifittyvää käyttäytymfistäsfi. Kufinka helppoa
tafi vafikeaa sfinun olfisfi

Erfittäfin
helppoa

Melko
helppoa

 Melko 
vafikeaa

  Erfittäfin 
vafikeaa 

Puhua avofimestfi seksfistä 
pofika-/tyttöystäväsfi kanssa 

Hankkfia kondomeja 

Ehdottaa pofika-/tyttöystävälle 
kondomfin käyttöä 

Vaatfia pofika-/tyttöystävältäsfi 
kondomfin käyttöä 
yhdynnässä 

Kfieltäytyä seksfistä 
päfihtyneenä 

Kfieltäytyä sellafisesta 
seksuaalfikäyttäytymfisestä, 
jota et halua 

Varata afika lääkärfille 
tafi terveydenhofitajalle 
seksuaalfiterveyteen 
lfifittyvässä asfiassa 

Keskustella jommankumman 
tafi molempfien vanhempfiesfi 
kanssa seksuaalfisuuteen 
lfifittyvfistä asfiofista

26.Seurusteletko nykyfisfin VAKITUISESTI?

  kyllä 

  en

27.Oletko koskaan tehnyt seuraavfia asfiofita?
Vastaa joka kohtaan.

Kyllä En 

Suudellut suulle 

Hyväfillyt vaattefiden päältä 

Hyväfillyt vaattefiden alta tafi alastomana 

28.Oletko ollut sukupuolfiyhdynnässä?

en (sfifirry kysymykseen 33) 

kyllä, kufinka monta kertaa yhteensä?

 kerran

 2-4 kertaa

  5-9 kertaa

  10 kertaa tafi useammfin 

29.Kufinka usefin olet ollut yhdynnässä vfifimeksfi
kuluneen KUUKAUDEN afikana?

en kertaakaan 

kerran 

2-3 kertaa

neljä kertaa tafi useammfin 

30.Kufinka monen kumppanfin kanssa olet ollut
sukupuolfiyhdynnässä?

yhden

kahden

kolmen tafi neljän 

vfifiden tafi useamman 

31.Mfitä ehkäfisymenetelmää käytfitte
VIIMEISIMMÄSSÄ yhdynnässä?

efi mfitään 

kondomfia

e-pfillerefitä, ehkäfisyrengasta tafi -laastarfia 

kondomfia ja e-pfillerefitä, ehkäfisyrengasta tafi -laastarfia 

jotafin muuta menetelmää 

32.Olfitteko nauttfineet alkoholfia ennen VIIMEISIN-
TÄ yhdyntää? Vastaa molempfien osalta.

 Mfinä Kumppanfi 

Efi lafinkaan 

Kyllä, jonkfin verran humalassa

Kyllä, tosfi humalassa

33.Oletko kokenut jotakfin seuraavfista?
Vastaa joka kohtaan.

Kyllä 
tofistuvastfi

Kyllä
joskus

En

Häfirfitsevää seksuaalfista ehdottelua tafi 
ahdfistelua puhelfimessa tafi finternetfissä 

Seksuaalfisuutta loukkaavaa nfimfittelyä 
esfim. huorfittelua tafi homottelua tafi  
kehon loukkaavaa arvostelua

Kehon fintfifimfien aluefiden koskettelua 
vasten tahtoasfi

Yhdyntään tafi muunlafiseen seksfifin 
pafinostamfista tafi pakottamfista

Rahan, tavaran tafi päfihtefiden 
tarjoamfista sfinulle vastfineeksfi seksfistä 

34.Oletko tehnyt INTERNETISSÄ seuraavfia
asfiofita? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  En

Seurustellut nfifin, että ette tavanneet muualla 
kufin finternetfissä

Kuvannut tafi katsonut webkameran avulla 
fintfifimejä kehon osfia tafi fitsetyydytystä  

Levfittänyt omfia fintfifimejä kuvfia mufiden 
nähtäväksfi  

Levfittänyt tofisen henkfilön fintfifimejä kuvfia 
mufiden nähtäväksfi 

Keskustellut tuntemattoman (muun kufin 
terveydenhuollon ammattfilafisen tms.)  
kanssa seksfistä  

Katsonut pornografiaa

2192644727
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Tytöfille  
(pojat sfifirtyvät kysymykseen 37) 

35. Oletko käyttänyt jälkfiehkäfisyä?

  en tfiedä, mfitä jälkfiehkäfisy on  

  en ole käyttänyt 

  kyllä, kufinka monta kertaa yhteensä? 

kerran

kaksfi kertaa

3 kertaa tafi useammfin 

36. Käytätkö nykyfisfin ehkäfisypfillerefitä tafi 
ehkäfisyrengasta tafi ehkäfisylaastarfia? 

  en      kyllä

MIELIALA 

37. Onko sfinua vfifimeksfi kuluneen KUUKAUDEN 
afikana USEIN vafivannut alakulofinen, masen-
tunut tafi tofivoton mfielfiala?

  kyllä      efi

38. Onko sfinusta vfifimeksfi kuluneen KUUKAUDEN 
afikana USEIN tuntunut sfiltä, että mfikään efi 
kfifinnosta tafi tuota mfielfihyvää?

  kyllä      efi

39. Kufinka usefin seuraavat ongelmat ovat  
vafivanneet sfinua lomakkeen täyttöä  
edeltäneen KAHDEN VIIKON afikana?  
Vastaa joka kohtaan.

 
 Efi 

lafinkaan
Useana 
päfivänä

Suurfimpana 
osana 
päfivfistä

Lähes 
joka 
päfivä

Hermostunefisuuden, 
ahdfistunefisuuden tafi 
kfireyden tunne

En ole vofinut 
lopettaa tafi hallfita 
huolestumfistanfi 

Lfifiallfinen 
huolestunefisuus 
erfilafisfista asfiofista

Vafikeus rentoutua

Nfifin levoton olo, 
että on vafikea pysyä 
alofillaan

Tafipumus harmfistua 
tafi ärsyyntyä helpostfi

Pelko sfifitä, että 
jotakfin kauheaa 
saattafisfi tapahtua 

40. Kufinka paljon seuraavat ongelmat ovat  
vafivanneet sfinua vfifimeksfi kuluneen VIIKON 
afikana?  Vastaa joka kohtaan.

Efi 
yhtään

Vähän
Kohta-
lafisestfi

 Hyvfin 
paljon

Äärfim-
mäfisen 
paljon

Nolostumfisen pelko 
saa mfinut välttämään 
jofidenkfin asfiofiden 
suorfittamfista tafi 
puhumfista tofisfille 
fihmfisfille

Vältän tekemfisfiä 
jofissa olen huomfion 
keskfipfisteenä

Nolostuneeksfi tule-
mfinen tafi tyhmältä 
vafikuttamfinen kuu-
luvat pahfimpfifin  
pelkofihfinfi

41. Oletko joskus hakenut apua joltakfin ammattfi-
auttajalta masentuneen tafi ahdfistuneen mfielfi-
alan takfia? Vastaa joka kohtaan.

           Kyllä En

Lääkärfiltä

Terveydenhofitajalta

Psykologfilta

Koulukuraattorfilta

Muulta terveydenhuollon ammattfilafiselta

Opettajalta/opfinto-ohjaajalta

Muun alan ammattfiauttajalta
 

TUPAKOINTI JA PÄIHTEET 

42. Mfiten helppoa fikäfistesfi on nykyfisfin ostaa 
tupakkaa kotfisfi lähfikaupofista, kfioskefista, 
huoltoasemfilta tafi automaatefista? 

erfittäfin helppoa

melko helppoa

melko vafikeaa 

erfittäfin vafikeaa

43. Kufinka monta savuketta, pfifipullfista ja sfikarfia 
olet polttanut yhteensä tähän mennessä? 

en yhtään (sfifirry kysymykseen 47)

vafin yhden (sfifirry kysymykseen 47)

nofin 2-50

ylfi 50

2040644729
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44. Mfikä seuraavfista vafihtoehdofista kuvaa 
parhafiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? 

tupakofin kerran päfivässä tafi useammfin

tupakofin kerran vfifikossa tafi useammfin, en kufitenkaan päfivfittäfin

tupakofin harvemmfin kufin kerran vfifikossa

olen lakossa tafi lopettanut tupakofinnfin

 
45. Mfistä hankfit tupakkaa vfifimeksfi kuluneen kuu-
kauden afikana? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä  En

Kaupasta 

Kfioskfista 

Huoltoasemalta 

Baarfista 

Kaverefilta 

Vanhemmfilta 

Mufilta afikufisfilta 

Sfisaruksfilta 

Otfin kotoa 

46. Mfiten usefin tupakofit koulumatkalla tafi 
koulussa? Vastaa joka kohtaan.  

En 
koskaan

Sfillofin 
tällöfin

Joka 
päfivä

Koulumatkalla 

Koulussa, koulualueella 

Koulun lähefisyydessä 
kouluafikana 

47. Onko tupakofintfi sallfittua sfifinä koulussa, jota käyt? 

kfielletty kokonaan

sallfittu tfietyfissä pafikofissa

sallfittu rajofituksetta

48. Mfiten tarkkaan oppfilafiden tupakofintfi- 
rajofituksfia valvotaan koulussasfi? 

erfittäfin tarkastfi

melko tarkastfi

efi juurfi lafinkaan 

49. Tupakofivatko opettajat tafi muu henkfilökunta 
koulurakennuksessa tafi koulun alueella? 

kyllä, päfivfittäfin

kyllä, joskus

   efivät tupakofi

   en osaa sanoa

50. Ovatko vanhempasfi tupakofineet sfinun  
elfinafikanasfi? Vastaa molempfien osalta. 

Äfitfi Isä

Efi ole koskaan tupakofinut

On tupakofinut, mutta lopettanut

Tupakofi nykyfisfin

En osaa sanoa

51. Nuuskaatko? 

en lafinkaan (sfifirry kysymykseen 53) 

olen kokefillut kerran 

nuuskaan sfillofin tällöfin 

nuuskaan päfivfittäfin 

 

52. Mfistä hankfit nuuskaa vfifimeksfi kuluneen  
6 KUUKAUDEN afikana? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä  En 

Kaupasta 

Kfioskfista 

Huoltoasemalta 

Baarfista 

Kaverefilta 

Ulkomafilta, lafivalta 

Muualta 

53. Mfiten helppoa fikäfistesfi on nykyfisfin ostaa 
KESKIOLUTTA TAI SIIDERIÄ kotfisfi lähfi-
kaupofista, kfioskefista tafi huoltoasemfilta?

erfittäfin helppoa

melko helppoa

melko vafikeaa

erfittäfin vafikeaa

54. Kufinka usefin kafiken kafikkfiaan käytät  
alkoholfia, esfimerkfiksfi puolfi pulloa  
keskfiolutta tafi enemmän? 
kerran vfifikossa tafi useammfin

parfi kertaa kuukaudessa

nofin kerran kuukaudessa

harvemmfin

en käytä alkoholfijuomfia (sfifirry kysymykseen 57) 

55. Kufinka usefin käytät alkoholfia TOSI 
HUMALAAN astfi? 

kerran vfifikossa tafi useammfin 

nofin 1-2 kertaa kuukaudessa

harvemmfin 

en koskaan

56. Mfiten hankfit vfifime käyttökerralla nauttfimasfi 
alkoholfijuomat? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä  En 

Hafin fitse Alkosta 

Hafin fitse kaupasta 

Isä tafi äfitfi hakfi tafi tarjosfi 

Vanhemmat sfisarukset hakfivat tafi tarjosfivat 

Otfin kotoa 

Kaverfit hakfivat tafi tarjosfivat 

Joku tuntematon henkfilö hakfi tafi tarjosfi 

Ulkomafilta tafi lafivalta 

7596644720
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57. Käyttääkö joku sfinulle lähefinen fihmfinen 
mfielestäsfi lfifikaa alkoholfia? 

efi

kyllä, onko sfifitä afiheutunut hafittoja tafi ongelmfia     

elämässäsfi?

  efi    kyllä 

58. Tfiedätkö tuttavfiesfi joukossa jonkun, joka 
vfifimeksfi kuluneen VUODEN afikana olfisfi 
kokefillut huumaavfia afinefita (hasfista, lfifimaa 
tafi muuta nuuhkfittavaa, lääkkefitä, jofista saa 
humalan, tafi mufita vastaavfia afinefita)? 

en tfiedä ketään nuorta

tfiedän yhden nuoren

 tfiedän 2-5 nuorta

 tfiedän useampfia kufin 5 nuorta

59. Onko sfinulle vfifimeksfi kuluneen VUODEN 
afikana tarjottu huumaavfia afinefita SUOMESSA?

  efi 

  kyllä, kuka tarjosfi?

  ystävät tafi tuttavat

  tuntemattomat henkfilöt

60. Oletko koskaan kokefillut tafi käyttänyt 
seuraavfia afinefita? Vastaa joka kohtaan. 

En 
koskaan

Kerran
2-4 
kertaa

5 kertaa tafi  
useammfin 

Marfihuanaa tafi hasfista

Hafistellut jotafin huumaa-
vaa afinetta (lfifimaa, bu-
taanfia tms.) päfihtyäksesfi 

Alkoholfia ja lääkkefitä 
yhdessä päfihtyäksesfi 

Lääkkefitä (rauhofittavfia, 
unfi- tafi särkylääkkefitä, 
filman alkoholfia) päfih-
tyäksesfi 

Ekstaasfia 

Subutexfia

Herofifinfia, kokafifinfia, 
amfetamfifinfia, LSD:tä, 
gammaa tafi mufita 
vastaavfia huumefita 

61. Mufistele vfifimeksfi kulunefita 30 PÄIVÄÄ.  
Kufinka monta kertaa olet tuona afikana 
käyttänyt edellfisessä kysymyksessä mafinfittuja 
HUUMAAVIA AINEITA? 

en lafinkaan  

kerran

2-4 kertaa

  vfifisfi kertaa tafi useammfin

62. Mfillafisfiksfi arvfiofit IKÄTOVERIESI mahdollfi-
suudet hankkfia huumefita, esfimerkfiksfi marfihua-
naa tafi hasfista, OMALLA pafikkakunnallasfi? 

erfittäfin helppoa

melko helppoa

  melko vafikeaa

  erfittäfin vafikeaa

63. Ihmfisfillä on erfilafisfia käsfityksfiä sfifitä, mfikä on 
hyväksyttävää ja mfikä efi. Hyväksytkö sfinä 
seuraavat asfiat? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä En
En osaa 
sanoa

Tupakofintfi sfillofin tällöfin 

10 tafi useamman savukkeen poltto 
päfivässä 

Parfin alkoholfiannoksen juomfinen 
muutaman kerran vfifikossa 

Humala kerran vfifikossa 

Marfihuanan polttamfinen sfillofin tällöfin 

Marfihuanan polttamfinen säännöllfisestfi

MUUT TERVEYSTOTTUMUKSET 

64. Kufinka usefin harrastat urhefilua tafi lfifikuntaa 
VAPAA-AIKANASI vähfintään PUOLEN 
TUNNIN ajan? 

usefita kertoja päfivässä

nofin kerran päfivässä 

4-6 kertaa vfifikossa 

2-3 kertaa vfifikossa

kerran vfifikossa

harvemmfin 

en lafinkaan 

65. Kufinka monta tuntfia VIIKOSSA tavallfisestfi 
harrastat lfifikuntaa VAPAA-AIKANASI nfifin, 
että HENGÄSTYT ja HIKOILET?

en yhtään 

nofin ½ tuntfia

nofin 1 tunnfin

nofin 2-3 tuntfia

nofin 4-6 tuntfia

nofin 7 tuntfia tafi enemmän 

66. Kufinka monena PÄIVÄNÄ VIIKOSSA 
harrastat hengästyttävää ja hfikofiluttavaa 
lfifikuntaa VÄHINTÄÄN TUNNIN ajan?

  0   1   2   3   4   5   6   7 

päfivänä päfivänä

5592644724
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67.Kufinka pfitkä matka sfinulla on kouluun?

0 - 1,0 km

1,1 - 3,0 km

3,1 - 5,0 km

5,1 - 10,0 km

10,1 - 20,0 km

ylfi 20 km 

68.Kufinka monta mfinuuttfia YLEENSÄ kävelet
tafi pyöräfilet edestakafisen koulumatkasfi afika-
na? Ota huomfioon myös esfimerkfiksfi sfifirty-
mfinen bussfipysäkfille ja pysäkfiltä kouluun ja
kotfifin. Vastaa molempfifin kohtfifin.

Keväfisfin tafi 
syksyfisfin

Talvfisfin

En lafinkaan, kuljen koulumatkan 
kokonaan moottorfiajoneuvolla  
(esfim. mopolla, autolla) 

Alle 10 mfinuuttfia päfivässä 

10-30 mfinuuttfia päfivässä

31-60 mfinuuttfia päfivässä

Ylfi tunnfin päfivässä

69.Kufinka usefin syöt aamupalaa (muutakfin
kufin vafin kahvfia, mehua tafi mufita juomfia)
kouluvfifikon afikana?

vfifitenä aamuna 

3-4 aamuna

1-2 aamuna

harvemmfin

70.Mfikä seuraavfista vafihtoehdofista parhafiten
kuvaa perheesfi aterfiofintfia filtapäfivällä tafi fillalla?

efi varsfinafista aterfiaa, vaan jokafinen ottaa fitselleen 
syötävää

valmfistetaan aterfia, mutta koko perhe efi syö yhtä 
afikaa

syömme yhtefisen aterfian, jollofin yleensä kafikkfi ovat 
ruokapöydässä 

71.Mfillafinen koulusfi ruokafiluympärfistö on
yleensä? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  Efi 

Ruokafiluympärfistö on vfifihtyfisä 

Ruokafiluympärfistö on meluton 

Ruokajono kulkee nopeastfi 

Afikufisfia syö kanssamme ruokasalfissa 

72.Kufinka usefin syöt koululounasta kouluvfifikon
afikana?

vfifitenä päfivänä

3-4 päfivänä

1-2 päfivänä

harvemmfin 

73.Mfitä aterfianosfia yleensä syöt kouluruoalla?
Kyllä  En 

Pääruokaa

Salaattfia

Mafitoa tafi pfifimää

Lefipää

74.Mfitä mfieltä olet koululounaasta?
Täysfin 
samaa 
mfieltä

Samaa 
mfieltä

Erfi 
mfieltä

Täysfin  
erfi mfieltä

Koululounasta tarjotaan 
sopfivaan afikaan päfivästä 

Koululounaan syömfiseen on 
varattu rfifittävästfi afikaa

Koululounasta on rfifittävästfi 
tarjolla 

Koululounas on laadultaan 
hyvää 

Koululounas on maultaan 
hyvää 

75.Mfitä MUUTA yleensä syöt tafi juot koulussa
koululounaan lfisäksfi?

  en syö tafi juo muuta (sfifirry kysymykseen 77) 

 syön tafi juon muuta, mfitä? Vastaa joka kohtaan. 
 Harvemmfin 
kufin kerran 
vfifikossa

1-2 
kertaa 
vfifikossa

 3-5 
kertaa 
vfifikossa 

Hedelmfiä/hedelmäsosefita 

Lefipää 

Pullaa, keksejä, lefivoksfia tms. 

Lfihapfifirakkaa, hampurfilafista tms. 

Perunalastuja tms. 

Makefisfia

Jäätelöä 

Sokerofitua vfirvofitusjuomaa 

Vähäkalorfista vfirvofitusjuomaa 

Energfiajuomaa 

Jotafin muuta 

76.Jos syöt koulussa välfipaloja, nfifin mfistä hankfit
ne? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  En 

Koulun välfipalatarjofilusta 

Koulussa olevfista automaatefista 

Kaupasta, kfioskfista tafi huoltoasemalta 

Tuon välfipalat kotoa 

77.Kufinka usefin olet syönyt seuraavfia ruokfia
vfifimeksfi kuluneen VIIKON (7 pv) afikana?
Vastaa kumpaankfin kohtaan.

En  
kertaakaan

1-2 
päfivänä

3-5 
päfivänä

6-7 
päfivänä

Hedelmfiä tafi marjoja

Tuorefita tafi kefitettyjä 
kasvfiksfia

8552644723
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78.Mfitä mfieltä olet pafinostasfi? Oletko mfielestäsfi

selvästfi ylfipafinofinen 

hfieman ylfipafinofinen 

sopfivan pafinofinen 

hfieman tafi selvästfi alfipafinofinen 

79.Mfihfin afikaan tavallfisestfi menet nukkumaan?
Vastaa molempfifin kohtfifin.

Arkfisfin  
Vfifikon- 
loppufisfin 

Nofin 21.00 tafi afikafisemmfin 

Nofin 21.30 

Nofin 22

Nofin 22.30

Nofin 23

Nofin 23.30

Nofin 24

Nofin 00.30 

Nofin 01 

Nofin 01.30 tafi myöhemmfin

80.Mfihfin afikaan tavallfisestfi heräät?  Vastaa
molempfifin kohtfifin.

Arkfisfin  
Vfifikon- 
loppufisfin 

Nofin 6.00 tafi afikafisemmfin 

Nofin 6.30

Nofin 7.00

Nofin 7.30

Nofin 8.00 

Nofin 8.30 

Nofin 9.00 tafi myöhemmfin 

81.Nukutko mfielestäsfi tarpeeksfi?

kyllä, lähes afina

kyllä, usefin

harvofin tafi tuskfin koskaan 

en osaa sanoa

82.Kufinka usefin harjaat hampaasfi?

en koskaan 

harvemmfin kufin kerran vfifikossa 

vähfintään kerran vfifikossa, mutta en päfivfittäfin 

kerran päfivässä 

useammfin kufin kerran päfivässä 

TAPATURMAT

83.Onko sfinulle tämän LUKUVUODEN
afikana sattunut koulussa tafi koulumatkalla
tapaturma, joka on edellyttänyt lääkärfin tafi
terveydenhofitajan vastaanotolla käyntfiä?

Efi 
kertaa-
kaan

Kerran 
Kaksfi 
kertaa 
tafi useam-
mfin

Välfitunnfilla 

Lfifikuntatunnfilla 

Muulla tunnfilla 

Työelämään tutustumfisessa 
tafi työssäoppfimfisjaksolla

Koulumatkalla 

84.Onko sfinulle tämän LUKUVUODEN afikana
sattunut MUULLOIN kufin kouluafikana
tafi koulumatkalla tapaturma, joka on
edellyttänyt lääkärfin tafi terveydenhofitajan
vastaanotolla käyntfiä?

Efi 
kertaa-
kaan

Kerran

Kaksfi 

kertaa
tafi useam- 
mfin

Lfifikennetapaturma 
moottorfiajoneuvolla

Lfifikennetapaturma kävellen 
tafi pyörällä

Urhefilu- tafi lfifikuntatapaturma

Tapaturma kotona tafi 
kotfipfihalla

Muu vapaa-ajan tapaturma

Työtapaturma

85.Käytätkö lfifikenteessä seuraavfia
turvavälfinefitä?

Yleensä 
afina

 Joskus
 En
koskaan

 En lfifiku 
kysefisellä 
tavalla

Kypärää 
pyöräfillessäsfi

Turvavyötä 
autolla 
lfifikkuessasfi

Hefijastfinta tafi 
hefijastavfia asus-
tefita pfimeällä 
lfifikkuessasfi

Pelastuslfifivejä 
vesfillä 
lfifikkuessasfi

8539644728
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RIKKEET JA RIKOKSET 

86. Oletko vfifimeksfi kuluneen 12 KUUKAUDEN 
afikana tehnyt seuraavfia asfiofita? Vastaa joka 
kohtaan. 

En 
ole  

Kerran
2-4 
kertaa

Ylfi 4 
kertaa  

Kfirjofittanut tafi maalannut 
kfirjofituksfia tafi graffiteja 
sefinfifin, bussefihfin, 
pysäkkfikatoksfifin, fikkunofihfin 
tafi mufihfin vastaavfifin 
pafikkofihfin

Tahallasfi vahfingofittanut tafi 
tuhonnut koulun omafisuutta tafi 
koulurakennusta 

Tahallasfi vahfingofittanut tafi 
tuhonnut muuta kufin koululle 
kuuluvaa omafisuutta 

Varastanut jotakfin kaupasta tafi 
kfioskfista 

Varastanut jotakfin koulusta tafi 
oppfilafitoksesta

Osallfistunut tappeluun 

Hakannut jonkun

87. Onko sfinulle vfifimeksfi kuluneen 12 
KUUKAUDEN afikana tehty seuraavfia 
asfiofita? Vastaa joka kohtaan.  

Kyllä  Efi 

Varastettu tafi yrfitetty varastaa jotafin 
käyttämällä väkfivaltaa tafi uhkaamalla 
sfillä 

Muuten varastettu jotafin 

Uhattu vahfingofittaa fyysfisestfi 

Käyty fyysfisestfi kfimppuusfi kuten lyöty, 
potkfittu tafi käytetty jotafin asetta 

MEDIA JA PELIT

88. Kufinka usefin pelaat rahapelejä? 

6-7 päfivänä vfifikossa

3-5 päfivänä vfifikossa 

1-2 päfivänä vfifikossa 

harvemmfin kufin kerran vfifikossa 

harvemmfin kufin kerran kuukaudessa 

en ole pelannut vfifimefisen vuoden afikana 

89. Montako tuntfia käytät YHTEENSÄ PÄI-
VITTÄIN afikaa televfisfion katseluun, tfietoko-
neen käyttöön (vfifihdekäyttö ja opfiskelu) sekä 
käynnykkä- ja konsolfipelefihfin? Vastaa sekä 
koulupäfivfien että vfifikonloppujen osalta.

Koulu- 
päfivfinä 

Vfifikon- 
loppufisfin 

En lafinkaan

Korkefintaan kaksfi tuntfia

Ylfi 2 tuntfia, mutta alle 4 tuntfia

Vähfintään 4 tuntfia, mutta alle 6 tuntfia

6 tuntfia tafi enemmän 

90. Afiheutuuko netfin käytöstäsfi ongelmfia 
fihmfissuhtefissasfi? 

  kyllä   efi

91. Afiheuttaako netfissä vfiettämäsfi afika ongelmfia 
opfiskelussasfi? 

  kyllä   efi

92. Afiheuttaako netfissä vfiettämäsfi afika ongelmfia 
vuorokausfirytmfissäsfi? 

  kyllä   efi

KOTI JA YSTÄVÄT

93. Onko sfinulla tällä hetkellä todella lähefistä 
ystävää, jonka kanssa vofit keskustella 
luottamuksellfisestfi lähes kafikfista omfista 
asfiofistasfi? 

efi ole lähefisfiä ystävfiä

on yksfi lähefinen ystävä

on kaksfi lähefistä ystävää 

on useampfia lähefisfiä ystävfiä 

94. Tuntevatko vanhempasfi usefimmat ystäväsfi? 

molemmat tuntevat

vafin fisä tuntee

vafin äfitfi tuntee

efi kumpfikaan tunne 

95. Tfietävätkö vanhempasfi, mfissä vfietät 
perjantafi- ja lauantafi-filtasfi? 

tfietävät afina

tfietävät joskus

usefimmfiten efivät tfiedä 

1374644728
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96.Pystytkö keskustelemaan vanhempfiesfi kanssa
omfista asfiofistasfi?

en juurfi koskaan 

sfillofin tällöfin 

melko usefin 

usefin 

97.Ovatko vanhempasfi olleet vfifimeksfi kuluneen
VUODEN afikana työttömfinä tafi pakkolomalla?

efi kumpfikaan

tofinen vanhemmfistanfi

molemmat vanhempanfi 

98.Mfikä on korkefin koulutus, mfinkä vanhempasfi
ovat suorfittaneet?

 Äfitfi Isä

Peruskoulu tafi kansakoulu/kansalafiskoulu

Lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos

Lukfion tafi ammatfillfisen oppfilafitoksen 
lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja   

Ylfiopfisto, ammattfikorkeakoulu tafi muu 
korkeakoulu 

Efi koulutusta

99.Mfissä maassa sfinä ja vanhempasfi olette
syntyneet?

Sfinä ÄfitfisfiIsäsfi  

Suomfi

Ruotsfi

Venäjä tafi entfinen Neuvostolfifitto

Vfiro

Muu Euroopan maa

Somalfia

Irak

Kfifina

Thafimaa

Jokfin muu maa

100. Kufinka kauan olet asunut Suomessa?

koko fikänfi

ylfi 10 vuotta, mutta en afina 

5-10 vuotta

3-4 vuotta

1-2 vuotta

alle vuoden

101. Kufinka kauan olet asunut nykyfisellä 
pafikkakunnalla?

koko fikänfi

ylfi 10 vuotta, mutta en afina 

5-10 vuotta

3-4 vuotta

1-2 vuotta

alle vuoden

102. Kefiden afikufisten kanssa asut? Valfitse yksfi 
tfilannettasfi parhafiten kuvaava vafihtoehto.

äfidfin ja fisän kanssa

äfidfin ja fisän kanssa vuorotellen, vanhempanfi 
efivät asu yhdessä 

vafin äfidfin kanssa

vafin fisän kanssa 

äfidfin/fisän ja hänen kumppanfinsa kanssa 

muun afikufisen tafi afikufisten kanssa

asun muulla tavofin

103. Onko sfinulla tofinen kotfi tafi tofinen perhe 
(esfimerkfiksfi jos vanhempasfi ovat eronneet tafi 
asuvat erfillään)?

  efi   kyllä

104. Kufinka paljon sfinulla on rahaa käytettävfissäsfi 
keskfimäärfin VIIKOSSA (vfifikkorahaa tafi mufita 
tuloja, jotka saat käyttää nfifin kufin haluat)? 

alle 5 euroa   30-39 euroa

5-9 euroa   40-49 euroa

10-19 euroa  50 euroa tafi enemmän

20-29 euroa 

105. Oletko käynyt vfifime LUKUKAUDEN afikana 
työssä opfiskelun ohessa filtapäfivfisfin, filtafisfin 
tafi vfifikonloppufisfin?

en

kyllä, työskentelen keskfimäärfin vfifikossa

  1-5 tuntfia

  6-10 tuntfia

  ylfi 10 tuntfia 
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KIITÄMME VASTAUKSISTASI! 
Jos kysymykset jäfivät askarruttamaan mfieltäsfi, keskustele nfifistä vanhempfiesfi tafi muun afikufisen kanssa.  
Vofit myös ottaa yhteyttä opettajaasfi, terveydenhofitajaan, koulusfi psykologfifin tafi kuraattorfifin. 




