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1 Johdanto 
 

Mielenterveys voidaan nähdä yhtenä ihmisen elämän merkityksellisimpänä osa-

alueena. Mielenterveys on voimavara, jonka yhteydet ulottuvat kokonaisvaltai-

seen terveyteen, hyvinvointiin, opiskeluun, työhön, ihmissuhteisiin ja koko elä-

män kulkuun. Nykypäivänä mielenterveydellä nähdään olevan yhä selkeämpi 

merkitys elinikäisen terveyden tekijänä. Kiinnostus mielenterveyden edistämistä 

kohtaan sekä yleisesti mielenterveyden merkitys ovat kasvattaneet suosiotaan 

entisestään viime vuosikymmenten aikana. (Vorma, Rotko, Larivaara & Kosloff, 

2020, s. 11, 18; THL, 2021a; THL, 2013, s. 7, 10; Stewart-Brown & Schrader-

McMillan, 2011, s. 10.) Erityisesti huoli lasten ja nuorten henkisestä pahoinvoin-

nista sekä mielenterveyden ongelmien lisääntymisestä ovat herättäneet laajalti 

keskustelua yhteiskunnassamme (Pirkola, 2019, s. 165; Karlsson & Mikkonen, 

2019, s. 272). Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat yleisiä, ja useimmi-

ten aikuisten mielenterveysongelmat voidaankin paikantaa alkaneen jo lapsuus- 

ja nuoruusiässä (Anttila, Huurre, Malin & Santalahti, 2016, s. 12). 

 

Lapsuus ja nuoruus ovat avainasemassa mielenterveyden kehittymisen kannalta, 

sillä kyseisinä ikäkausina rakentuu mielenterveyden perusta (Vorma ym., 2020, 

s. 17, 21; Iivonen, 2020). Erityisesti varhaislapsuus on merkittävä ajanjakso tule-

vaisuuden henkisen, sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen kannalta. Lisäksi 

nuoruusiän yksilöllisen identiteetin muodostumisprosessi luo perustaa mielenter-

veyden suotuisalle kehittymiselle. (Stewart-Brown & Schrader-McMillan, 2011, s. 

10; Solin, Appelqvist-Schmidlechner, Nordling, & Tamminen, 2018, s. 4.) Hyvä 

mielenterveys luo pohjan lasten ja nuorten myönteiselle kehitykselle, oppimiselle 

sekä yhteiskuntaan integroitumiselle (Solin ym., 2018, s. 2; Anttila ym., 2016, s. 

11). Voidaan siis todeta, että lapsuus ja nuoruus tarjoavat keskeisen mahdolli-

suuden niin mielenterveyden perustan kehittämiseksi kuin myös mielenterveys-

ongelmien ehkäisemiseksi, ja koulu on ainutlaatuinen resurssi auttaa saavuttaa 

tämä (Weare & Nind, 2011, s. 29). 
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Koulu on nähty tärkeänä terveyden edistämisen ympäristönä jo 1950-luvulta läh-

tien. Terveyden edistämisen mahdollisuuksia lisäävät koulunkäynnin pakollisuus 

sekä suuri tuntimäärä, jonka oppilaat viettävät kouluympäristössä. (THL, 2013, s. 

11.) Koulut voivat auttaa torjumaan merkittävästi lasten ja nuorten ongelmia sekä 

tukea oppilaita, jotka jo kokevat mielenterveysongelmia. Lisäksi koulut voivat 

edistää positiivista mielenterveyttä ja luoda joustavuutta tarjoamalla lapsille ja 

nuorille resursseja menestymiseen, ja epäsuotuisissa olosuhteissa puolestaan 

selvittää ongelmia puskuroimalla negatiivisia stressitekijöitä (Weare & Nind, 

2011, s. 29). Kouluympäristö on siis mielekäs paikka mielenterveyden tukemi-

selle ja edistämiselle sekä mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisylle (THL, 

2013, s. 11; THL, 2021b). 

 

Maaliskuun puolivälissä 2020 Suomessa siirryttiin uuteen aikaan. Koronavirus 

astui suureksi osaksi arkeamme, ja sen vuoksi määrätyt rajoitukset astuivat voi-

maan nopeasti ja laajasti. (Paju, 2020, s. 6.) Sosiaalinen eristäytyminen, erilaiset 

rajoitukset ja etäopetus olivat nyt osa jokapäiväistä elämäämme. Koronapande-

mian vaikutukset iskivät erityisesti lapsiin ja nuoriin niin sosiaalista kuin psyyk-

kistä dimensiota tarkastellen (ks. esim. Paju, 2020; Suomen Lukiolaisten Liitto, 

2020, Anttonen, 2020). Millä tavoin lasten ja nuorten mielenterveyttä on tuettu 

kouluissa koronapandemian aikana?  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella lasten ja nuorten mielenterveyden 

edistämistä kouluinstituutioissa koronapandemian aikana. Tutkielman teoreetti-

nen viitekehys rakentuu kuudesta mielenterveyden edistämisen menetelmästä 

(THL, 2021e; Anttila ym., 2016): opettajan tunne-, vuorovaikutus ja mielenter-

veysosaamisesta, lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaa-

misesta, vertaistoiminasta ja osallisuudesta, toimintakulttuurista, kohdennetusta 

tuesta sekä opiskeluhuoltotyöstä ja mielenterveyspalveluista. Tutkielma perustuu 

41 suomalaisen peruskoulun sekä toisen asteen opettajien käsityksiin mielenter-

veyden edistämisestä koronapandemian aikana. Tutkielmalla kartutetaan ajan-

kohtaista tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen mahdollisuuksista 

kouluinstituutioissa poikkeusolojen vallitessa, samanaikaisesti saaden merkityk-

sellistä informaatiota opettajien työnkuvassa näkyneen koronapandemian aikai-

sesta mielenterveyden edistämisestä.  
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2 Teoreettinen tausta 
 

Tutkielman teoreettisessa taustassa lähdetään liikkeelle mielenterveyden määri-

telmästä, jonka jälkeen tarkastellaan koronapandemian yhteyttä mielentervey-

teen. Teoreettisen viitekehyksen painopisteenä toimivat edellä mainittujen luku-

jen jälkeen esiteltävät mielenterveyttä edistävät menetelmät, joita tarkastellaan 

omissa alaluvuissaan. Mielenterveyden edistämisen menetelmiin pohjaamalla 

luodaan moniulotteisia mahdollisuuksia tarkastella nimenomaan kouluinstituuti-

oissa tapahtuvaa mielenterveyden edistämistä. Vaikka tutkielman aihe perustuu 

opettajien käsityksiin, ei opettajien aiempien mielenterveyden edistämiseen liitty-

vien näkökantojen esille tuominen olisi ollut relevanttia tässä asiayhteydessä. 

Tutkielman aihe nimittäin nojautuu vahvasti koronapandemiaan, mikä luo uuden-

laisen perspektiivin mielenterveyteen ilmiönä. Teoreettisen viitekehyksen tavoit-

teena on avata käsiteltäviä aiheita, joista opettajat ovat esittäneet käsityksiään 

tutkielman kyselylomakkeen välityksellä. Tällä tavoin teoreettisen viitekehyksen 

ja aineistosta muodostuvien tutkimustulosten myötä voidaan muodostaa eheä 

kokonaiskuva kouluinstituutioissa tapahtuneen lasten ja nuorten mielentervey-

den edistämisestä koronapandemian aikana.  

 

2.1 Mielenterveyden määritelmä 

 

Mielenterveys on keskeinen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja se voidaan 

nähdä muodostuvan erilaisten hyvinvoinnin dimensioiden summana. Mielenter-

veys käsitetään psyykkiseksi, fyysiseksi, sosiaaliseksi ja henkiseksi kokonaisuu-

deksi (Karlsson & Mikkonen, 2019, s. 272; Vorma ym., 2020, s. 13; Hannukkala 

& Törrönen, 2010, s. 8). Dimensiot tulevat asianmukaisesti ilmi WHO:n (2014) 

lausunnosta, jonka mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen on 

tietoinen omista kyvyistään, pystyy käsittelemään ja selviytymään normaaleista 

elämään kuuluvista paineista ja kykenee työskentelemään tuottavasti tuloksia ai-

kaansaaden sekä toimimaan osana yhteisönsä toimintaa. Tulee muistaa, ettei 

mielenterveydellä ole universaalisti yhtäläistä käsitettä, vaan siihen vaikuttavat 

merkittävästi niin yhteiskunta, ympäristö ja kulttuuriset arvot kuin myös ihminen 
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itse vuorovaikutuksessaan toisten ihmisten kanssa (Hannukkala & Törrönen, 

2010, s. 7–8).  

 

Mielenterveyttä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Positiivisesta nä-

kökulmasta lähestyessä hyvä mielenterveys nähdään toimintakykyä ja elämän-

laatua tukevana voimavarana. Siihen kuuluu kyky solmia ja ylläpitää ihmissuh-

teita, selviytyä vastoinkäymisistä ja nauttia elämästä. Lisäksi itseluottamus, taito 

ratkaista ongelmia ja palautumiskyky vastoinkäymisten jälkeen ovat osa hyvää 

mielenterveyttä. (Vorma ym., 2020, s. 12, 14.) Tarkennettuna palautumiskyvyllä 

tarkoitetaan kykyä kohdata vastoinkäymisiä rakentavasti niiden aiheuttamasta 

kärsimyksestä tai mielenterveyden häiriöistä huolimatta. Mielenterveys on siis 

emotionaalista ja henkistä kestävyyttä. Hyvä mielenterveys lisää sekä yksilön 

elämänlaatua ja hyvinvointia että yhteiskunnan tuottavuutta. Hyvä mielenterveys 

onkin ratkaisevan tärkeää yhteiskunnan toimiakseen parhaimmillaan. Mielenter-

veyden heikentyessä osa edellä mainituista kyvyistä voivat heiketä tai psyykkis-

ten oireiden ilmaantuminen mahdollistuu. (Hannukkala & Törrönen, 2010, s. 6; 

Korkeila, 2017, s. 209; Solin ym., 2018, s. 1; UN, 2020, s. 2; Vorma ym., 2020, s. 

14.) 

 

Toinen näkökulma mielenterveyden tarkasteluun kohdistuukin psyykkiseen oirei-

luun ja sairauksiin (Vorma ym., 2020, s. 12). Toisaalta tämä on erittäin mustaval-

koinen ajattelutapa, sillä hyvä mielenterveys ei koostu mielen sairauksien puut-

tumisesta, vaan se tulee nähdä laajemmin edellä mainittujen asianhaarojen mu-

kaisesti yksilön itsensä ja yhteiskunnan tärkeänä voimavarana (Solin ym., 2018, 

s. 1). Kummassakin näkökulmassa kuitenkin ovat läsnä yksilön mielenterveyteen 

vaikuttavat perinnölliset tekijät, elinympäristö ja muut ympäristötekijät (Vorma 

ym., 2020, s. 12). 

 

Mielenterveys ei siis ole pysyvä ominaisuus, vaan se muotoutuu koko elämän 

ajan. Se kehittyy, häiriintyy ja korjaantuu vähitellen yksilöllisten tekijöiden ja olo-

suhteiden vuorovaikutuksessa. Tähän muotoutumisprosessiin vaikuttavat lukui-

sat eri tekijät. Tekijöitä on niin sosiaalisia, taloudellisia, biologisia kuin ympäris-

töön liittyviä.  Yksilölliset ominaisuudet ja kokemukset, sosiaalinen vuorovaikutus 
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sekä yhteiskunnan rakenteet, resurssit ja arvot luovat mahdollisuuksia mielenter-

veyden muovautumiselle. (Vorma ym., 2020, s. 14; Solin ym., 2018, s. 2). Yksi-

tyiskohtaisemmin tarkasteltuna voidaan nostaa esille myös muita mielenterveyttä 

ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä, kuten turvattu perustoimeentulo, yhteisöllisyys, 

turvalliset ja toimivat elinympäristöt, instituutiot ja palvelut, itsemääräämisoikeu-

den sekä elämän tarkoituksen toteutuminen (Hannukkala & Törrönen, 2010, s. 

7). Kaikkien näiden tekijöiden osalta suotuisissa olosuhteissa psyykkiset voima-

varat lisääntyvät ja epäsuotuisissa ne ovat uhattuna (Vorma ym., 2020, s. 14). 

 
 
On myös laajalti todistettu fyysisten tekijöiden, kuten ravitsemuksen, unen, liikun-

nan ja päihteidenkäytön yhteys mielenterveyteen (Karlsson & Mikkola, 2019, s. 

273; Solin ym., 2018, s. 5). Fyysiset tekijät ovat siis yhteydessä mielenterveyteen, 

ja samanaikaisesti voidaan nähdä mielenterveyden olevan yhteydessä fyysiseen 

terveyteen (Vorma ym., 2020, s. 14). Vastaava yhteys voidaan nähdä niin psyyk-

kisen, sosiaalisen kuin henkisenkin dimension ja mielenterveyden välillä. Yhteen-

vetona voidaan siis todeta mielenterveyden olevan moniulotteinen käsite, johon 

vaikuttavat niin yhteiskunnan arvot ja odotukset kuin myös yhteisön ja yksilön 

käsitykset.  

 

 

2.2 Koronapandemia ja mielenterveys 

 

Vaikka koronapandemia nähdään pääosin fyysisenä terveyskriisinä, on sillä läh-

tökohdat myös suuressa mielenterveyskriisissä, mikäli mielenterveyden edistä-

miseen liittyviä toimia ei toteuteta (UN, 2020, s. 2). Tutkijoiden keskuudessa ni-

mittäin vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että koronapandemia ei ole yhteydessä 

vain fyysiseen terveyteen, vaan myös mielenterveyteen ja yleiseen hyvinvointiin 

(Fiorillo & Gorwood, 2020, s. 1). Kriisi onkin vaikuttanut vakavasti koko yhteis-

kunnan mielenterveyteen ja hyvinvointiin, ja heikentänyt suomalaisten mielenter-

veyttä entisestään (UN, 2020, s. 2; Anttonen, 2020). Erityisesti nuorten ja nuorten 

aikuisten mielenterveyttä on koeteltu koronavuosien aikana, sillä Suomen Mie-

lenterveys ry:n (Mieli) syksyllä 2021 teettämän kyselyn mukaan jopa 52 % 18–

34-vuotiaista suomalaisista koki pandemian vaikuttaneen negatiivisesti omaan 
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mielenterveyteensä. Viime vuoden selvityksessä vastaava oli 44 %, eli nousua 

on tapahtunut vuodessa peräti kahdeksan prosenttiyksikköä. (Mieli, 2021b.) 

 

Koronakriisi on myös vaikuttanut niin fyysiseen kuin sosiaaliseen ympäris-

töömme, ja muuttuvassa ympäristössä hyvä mielenterveys on yksilöille yhä tär-

keämpi voimavara (Vorma ym., 2020, s. 11). Pandemiaan liittyvät suojatoimenpi-

teet – karanteeni, sosiaalinen etäisyys ja itsensä eristäminen – ovat mielenter-

veyden näkökulmasta suuria riskitekijöitä. Erityisesti lisääntynyt yksinäisyys ja 

vähentyneet sosiaaliset kanssakäymiset ovat tunnettuja altistavia tekijöitä useille 

mielenterveydenhäiriöille, kuten skitsofrenialle ja vakavalle masennukselle. (Fio-

rillo & Gorwood, 2020, s. 1; UN, 2020, s. 2, 7; Kilkku, 2020.) Koronapandemiaan 

kytkeytynyttä yksinäisyyttä onkin havaittu kaikissa ikäryhmissä ja sen määrä on 

myös noussut pandemian pitkittyessä (Mieli, 2021a). Lisäksi haitallisen alkoholin 

ja huumeiden käytön sekä itsensä vahingoittamisen tai itsemurhakäyttäytymisen 

on odotettu nousevan koronapandemian aikana (WHO, 2020). Ensimmäisen ke-

väällä 2020 alkaneen korona-aallon myötä suomalaisten itsemurhat näyttivätkin 

lisääntyneen. Tällöin maalis–huhtikuun aikana epäiltyjä itsemurhia tehtiin Suo-

messa lähes 15 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2019 (Tolonen, 2020). 

Lisäksi Suomen Mielenterveys ry:n (Mieli) tutkimuksen mukaan lähes 90 000 

suomalaisella on ollut itsetuhoisia ajatuksia vuoden 2020 koronakevään ja -kesän 

aikana (Anttonen, 2020). Syksyllä 2021 suomalaisista 18–34-vuotiaista jopa yh-

deksällä prosentilla oli ollut vakavia itsetuhoisia ajatuksia viimeisen vuoden ai-

kana (Mieli, 2021b). On myös havaittu, että moni itsemurhan kautta menehtynyt 

on ollut nuori (Mieli, 2021a).  

 

Fyysisen eristäytymisen lisäksi samassa kotitaloudessa tai muiden riskiryhmään 

kuuluvien läheisten terveydestä huolehtiminen on aiheuttanut stressiä yksilöille. 

Stressaantuneisuuden lisääntyminen olikin yleisin henkinen seuraus poikkeus-

ajasta. Lisäksi riskiryhmiin kuuluvat ilmoittivat tuntevansa olonsa vähemmän tur-

valliseksi muihin kansalaisiin verrattuna. (Paju, 2020, s. 30.) Huoli omasta ja lä-

heisten terveydestä sekä epävarmuus tulevaisuudesta voivat aiheuttaa tai pa-

hentaa pelkoa, masennusta ja ahdistusta (Fiorillo & Gorwood, 2020, s. 1; UN, 

2020, s. 2, 7). Kaikilla ihmisillä on riski psykologisiin haittavaikutuksiin eristäyty-
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misen seurauksena, mutta heikoimmassa asemassa näissä tilanteissa ovat lap-

set ja nuoret, vanhemmat ihmiset, vähemmistöryhmät, alemman sosioekonomi-

sen luokan jäsenet, naiset ja henkilöt, joilla on ennestään mielenterveyden haas-

teita (Usher & Bhullar, 2020, s. 2756). Tutkimusten mukaan pandemian sosiaali-

set seuraukset voivat vaikuttaa pienten lasten ja nuorten aivojen terveen kehityk-

sen sekä ikääntyvän väestön kognitiivisten kykyjen heikkenemiseen (UN, 2020, 

s. 7).  

 

 
2.2.1 Lapset ja nuoret 
 

Lapset ja nuoret ovat riskiryhmä nykyisessä kriisissä, sillä mielenterveyden pe-

rusta rakentuu tänä elämänjaksona (UN, 2020, s. 13; Laajasalo & Pirkola, 2012, 

s. 46; Vorma ym., 2020, s. 21; Iivonen, 2020). Koronakriisin aikana erityisesti 

nuorten keskuudessa on havaittu heikentynyttä mielenterveyttä ja itsetuhoisia 

ajatuksia (Anttonen, 2020). Arjen struktuurien väheneminen, epävarmuus sekä 

koulunkäynnin, vapaa-ajan ja harrastuksien rajoittamisesta kasvanut yksinolo, 

ovat luoneet haasteita lasten ja nuorten elämään. Yksinäisyys on selkeästi kas-

vanut nuorten keskuudessa, sillä vuosina 2017–2019 itsensä yksinäiseksi tunsi 

10–11 prosenttia, kun taas vuoden 2021 keväällä 16 prosenttia 8.- ja 9.-luokka-

laisista. Yksinäisyys oli yleisempää tyttöjen keskuudesta, sillä heistä jopa 22 % 

tunsi itsensä yksinäiseksi, kun taas pojilla vastaava luku oli 9 %. Yksinäisyyden 

lisäksi nuoret ovat kokeneet yleisen terveydentilansa aiempaa heikommaksi. 

Vuosina 2006–2019 vajaa viidennes 8.- ja 9.-luokkalaisista koki terveydentilansa 

keskinkertaiseksi tai huonoksi, kun vuonna 2021 joka neljäs koki vastaavasti. 

(THL, 2021c.) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikkenemistä ilmentää myös las-

tensuojelun asiakkaiden mielenterveysongelmien selkeä yleistyminen (Eriksson, 

Nelimarkka, Paasivirta, Tiili & Yliruka, 2021, s. 2, 9).  

 

Mielenterveyden rakentumisen kannalta lasten ja nuorten lähtökohdat kasvulle ja 

kehitykselle voivat olla erittäin vaihtelevia (Vorma ym., 2020, s. 21). Lapset ja 

nuoret, joiden lähtötilanne on heikoin, tulevat kärsimään eniten koronakriisin vä-

littömistä vaikutuksista (Paju, 2020, s. 69). Koronan aikana onkin ensiarvoisen 

tärkeää kiinnittää huomiota ja tukitoimia niihin yksilöihin, joilla on jo entuudestaan 
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ollut erilaisia haasteita, joko oppimiseen tai mielenterveyteen liittyen (THL, 

2021c). Vaikeita kokemuksia omaavat lapset ja nuoret saattavat reagoida voi-

makkaasti tapahtumiin, jotka eivät heitä välittömästi kosketa. Koronapandemia 

on tällainen maailmanlaajuinen huolta herättävä, moniulotteinen ilmiö, jonka kä-

sittelyssä vaaditaan aikuisen rauhallista puhetta ja tyynnyttelyä. (MLL, 2020.)  

 

Kun yhteiskunnallinen huolen ja ahdistuksen ilmapiiri vallitsee ympärille, on sillä 

merkittävä vaikutus myös lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin (Anttila ym., 

2016, s. 11). Huojentava tieto on, ettei enemmistö lapsista ole ollut peloissaan 

koronasta, eikä turvallisuuden tunne ole massamittaisesti horjunut. Siitä huoli-

matta kolmasosa vanhemmista arvioi vuonna 2020 lastensa olleen huolissaan 

sairastumisesta, mikä voidaan nähdä huomattavana osuutena. (Paju, 2020, s. 

30.) Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) lasten ja nuorten puhelimen ja kes-

kustelupalstan yhteydenottojen perusteella lapset ja nuoret ovat seuranneet me-

diaa suurissa määrin koronapandemian aikana, minkä myötä osa on ahdistunut 

kuulemastaan (MLL, 2020). Keväällä 2021 tehdyn Kouluterveyskyselyn mukaan 

peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten kokema ahdistuneisuus on yleistynyt merkit-

tävästi. Vuosina 2013–2019 ahdistuneisuutta oli kokenut 11–13 % kaikista vas-

taajista, kun puolestaan tämän kevään kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ah-

distuneisuudesta raportoi 19 % 8. ja 9. luokan oppilaista. (THL, 2021c.) 

 

Lisäksi tyttöjen ja poikien väliset erot ovat ahdistuksen kokemuksessa suuret, 

sillä tytöt (30 %) kokivat ahdistuneisuutta huomattavasti yleisemmin kuin pojat (8 

%). Tämä ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, sillä tytöt ovat raportoineet jo aiemmissa 

Kouluterveyskyselyissä lisääntyvästi ahdistuneisuudesta ja se on ollut määrälli-

sesti suurempaa verrattuna poikien ahdistukseen. Lisääntyneen tyttöjen ahdis-

tuksen taustalla osasyynä voidaan pitää pandemian vaikutuksia. Esimerkiksi lä-

heisten sairastumisen mahdollisuus on aiheuttanut huolta tyttöjen keskuudessa. 

Lisäksi rajoitustoimien ja etäopiskelun voidaan nähdä vaikuttaneen tyttöihin poi-

kia enemmän. (THL, 2021c.)  

 

Etäopiskelua yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna voidaan nähdä sen laajat vaiku-

tukset lasten ja nuorten kannalta. Etäopetus kokonaisuudessaan on selkeästi ol-

lut yhteydessä lasten ja nuorten stressitasoihin ja muuhun jaksamiseen (Paju, 
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2020, s. 54; Mieli, 2021b).  Suomen Lukiolaisten Liiton kyselytutkimuksen perus-

teella lähes 60 prosenttia lukiolaisista koki etäopinnot henkisesti raskaiksi. Etä-

opetuksen koetaan myös kasvattaneen merkittävästi työmäärää, kun samanai-

kaisesti lähes puolet lukiolaisista arvioivat opetuksen laadun heikentyneen.  Li-

säksi noin kolme neljäsosaa vastaajista koki, ettei etäopetus tukenut riittävän mo-

nipuolisesti omia oppimistapoja. Tämän kaiken kuormituksen kasvamisen lisäksi 

yli puolet vastaajista ilmaisivat ahdistustaan koronatilanteesta. (Suomen Lukio-

laisten Liitto, 2020.) 

 

Etäopetus on muuttanut merkittävästi kouluarjen rutiineita ja sosiaalisia suhteita. 

Vertaiskontaktien osalta kouluilla, harrastuksilla ja lasten vapaamuotoisella 

leikillä ystävien kanssa on suuri merkitys. Kun koronaviruksen myötä asetettiin 

rajoituksia, iskivät ne suoraan ja merkittävästi juuri näihin aspekteihin. Vaikka toi-

saalta rajoituksien merkitys vaihtelee lasten ja nuorten mukaan, ei koronatilan-

teen yhteyttä kaverisuhteisiin voida kieltää. (Paju, 2020, s. 27.) Suomen Lukio-

laisten liiton (2020) tekemän tutkimuksen mukaan joka toinen lukiolainen on ollut 

korona-aikana vähemmän yhteydessä kavereihinsa kuin yleensä. Elämä on ollut 

tasapainoilua, kun kavereiden näkemistä on voinut hankaloittaa samassa talou-

dessa asuva tai muuten lähipiiriin kuuluva riskiryhmäläinen (Paju, 2020, s. 42). 

Yhteydenpidon muodot ovat myös rajoituksien myötä muuttuneet, mikä on lisän-

nyt jo ennestään suurta ruutuaikaa. (Suomen Lukiolaisten Liitto, 2020.)  

 

Etäopetuksen myötä vuorovaikutus koulun aikuisiin on heikentynyt ja oman per-

heen ja huoltajien merkitys kasvanut. Vuorovaikutuksen muuttuminen on tuotta-

nut haasteita muun muassa koulutehtävien haasteellisuuden ja opiskelutilojen 

kannalta. Vanhemmat ovat kokeneet nuorten koulutehtävät liian vaikeina, eikä 

osa etäopiskelijoista ole voinut opiskella täysin rauhassa kotonaan. Kotona opis-

kelun haasteita ovat lisänneet esimerkiksi kotona etätyöskentelevät tai lomaute-

tut vanhemmat sekä muut etäkoululaiset sisarukset. (Paju, 2020, s. 42; Suomen 

Lukiolaisten Liitto, 2020.) Myös päivittäiset hyvinvointia edistävät rutiinit, kuten 

kouluruokailu on muuttanut muotoaan koronakriisin myötä. Esimerkkinä tästä, lu-

kiolaisilla ei ole ollut etäopetusaikana oikeutta kouluruokaan, eikä vuonna 2020 

lähes 60 prosenttia ollut saanut koulunsa tarjoamaa kouluruokaa tai eväsjakelua 

(Suomen Lukiolaisten Liitto, 2020).  
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Toisaalta, kun käännetään katse etäopetuksen positiivisiin puoliin, voidaan 

nähdä koulukiusaamisen jyrkkä lasku. Etäopetukseen siirtymistä onkin kuvattu 

parhaaksi interventioksi koulukiusaamiseen ikinä (Paju, 2020, s. 69). Suomen 

Lukiolaisten Liiton kyselytutkimuksen mukaan alle 1 % lukiolaisista on kokenut 

olleensa toistuvan kiusaamisen kohteena etäopetuksen aikana (Suomen Lukio-

laisten Liitto, 2020). Toisaalta voidaan kuitenkin nähdä, että uusi tilanne jakaa 

lapsia ja nuoria uudella tavalla, ja ulosjääminen myös koronakaveriringeistä on 

mahdollista (Paju, 2020, s. 69).  

 

Etäopetus on siis tuottanut haasteita ja osittain myös positiivisia asioita lapsille ja 

nuorille. Olisi äärimmäisen tärkeää, että etäopetuskin nähtäisiin terveyden edis-

tämisen sekä mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden ehkäisy- ja tunnistamis-

paikkana, sillä etäopetuskin normaalin kouluympäristön kaltaisesti tavoittaa 

kaikki lapset ja nuoret. Mielenterveyden edistämisen merkitys yhteiskunnallisissa 

instituutioissa on riippuvainen yhteiskuntamme asenteista ja arvostuksista eli toi-

sin sanoen siitä, millä tavalla huomiota kiinnitetään mielenterveyden tukemiseen 

yhtenä hyvinvoinnin peruspilarina. (Anttila ym., 2016, s. 35–36.) Varsinkin etä-

opetuksessa ja sen jälkeenkin on syytä keskittää resursseja lasten ja nuorten 

mielenterveyden edistämiseen.  

 

Vaikka koronakriisi nähdään pääosin negatiivisessa valossa, voidaan sen nähdä 

aiheuttaneen myös positiivisia asioita niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin 

kannalta. Pandemia on osaltaan muuttanut kiireistä arkea rauhallisemmaksi. Etä-

opetus, etätyö ja monenlaiset etäyhteydet ovat astuneet osaksi arkeamme, luo-

den uusia mahdollisuuksia aktiivisen vuorovaikutuksen toteuttamiseen paikasta 

riippumatta. Etäyhteydet ovat kehittäneet palvelujärjestelmiä ja helpottaneet mo-

niammatillisen yhteystyön toteuttamista. Osa vanhemmista on myös koronakrii-

sin myötä huomannut, etteivät lapset ja nuoret ehkä tarvitsekaan valtavasti erilai-

sia harrastuksia. (Paju, 2020, s. 50–51; Nellimarkka ym., 2021, s. 18.) 

 

Kokonaisuudessaan mielenterveys on yksi laiminlyödyimmistä terveysalueista 

(UN, 2020, s. 6). Kun pandemia jonain päivänä on ohi, sen vaikutukset väestön, 

terveydenhuollon ammattilaisten sekä niin yksilöiden kuin koko yhteiskuntamme 
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hyvinvointiin pysyvät vielä pitkään (Kilkku, 2020; Fiorillo & Gorwood, 2020, s. 2; 

UN, 2020, s. 2; Usher & Bhullar 2020, s. 2756–2757; WHO, 2020; Nellimarkka 

ym., 2021, s. 17). Tarvitaan yhteiskunnallisesti hyvää mielenterveyttä, jotta ko-

ronapandemiasta voidaan selvitä ja aikanaan myös toipua (UN, 2020, s. 5). Tulee 

keskittää resursseja mielenterveyden edistämiseen eli niiden voimavarojen vah-

vistamiseen, jotka edesauttavat rakentamaan toimivaa arkea ja löytämään ratkai-

suja elämän kriisitilanteissa ja vastoinkäymisissä (Vorma ym., 2020, s. 18). Kou-

lun merkitys mielenterveydelle ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat olleet ilmei-

siä jo jonkin aikaa, ja viimeisten vuosikymmenten aikana on tapahtunut huomat-

tavaa mielenterveystutkimuksen kasvua (Weare & Nind, 2011, s. 30). Seuraa-

vassa luvussa käsittellään koulun osuutta mielenterveyden edistämisessä ko-

ronapandemian aikana, esitellen kuusi mielenterveyttä edistävää menetelmää.  

 

 

2.3 Mielenterveyttä edistävät menetelmät 

 

Tarkastellen koulua instituutiona, voidaan hyvä kasvatus ja opetus nähdä toimi-

van jo sinällään mielenterveyttä tukevina tekijöinä (Anttila ym., 2016, s. 35). 

Tässä tutkielmassa kouluinstituutioon liitetyn mielenterveyden tukemisen suh-

teen kuitenkin keskitytään Anttilan ja kumppaneiden (2016) tekemään aineisto-

lähtöiseen jaotteluun mielenterveyttä edistävistä menetelmistä. Kyseinen luokit-

telu on yleisesti nähtävillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivustoilla 

(THL, 2021e) ja se tukee sisällöiltään Wearen ja Nindin (2011) lasten ja nuorten 

mielenterveyden edistämistä ja kouluinterventioita käsittelevää katsausta. Luokit-

telu mielenterveyttä edistävistä menetelmistä perusopetuksessa ja toisella as-

teella koostuu kuudesta mielenterveyttä edistävästä menetelmästä: työntekijän 

tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisesta, lapsen ja nuoren tunne-, 

vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisesta, vertaistoiminnasta ja osallisuu-

desta, toimintakulttuurista, kohdennetusta tuesta sekä opiskeluhuoltotyöstä ja 

mielenterveyspalveluista (Kuvio 1). Jaottelu on suuntaa antava, sillä menetelmät 

ovat osittain limittäisiä (Anttila ym., 2016, s. 15).  
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Tässä tutkielmassa työntekijän tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaami-

sen menetelmässä keskitytään tutkimustehtävän mukaisesti opettajien osaami-

seen. Toinen muutos Anttilan ja kumppaneiden (2016) jaotteluun on menetelmien 

tarkastelu laajemmasta perspektiivistä, ikään kuin aihealueina. Menetelmä -sa-

nan käyttäminen tässä tutkielmassa saattaa siis harhaanjohtavasti antaa mieli-

kuvia peruskouluissa ja toisella asteella käytetyistä konkreettisista opetukseen 

liittymättömistä koulutuksista tai teemapäivistä. Tästä inhimillisestä käsitteen 

määrittelyn sekaannuksesta huolimatta tutkielmassa saatiin sitä tietoa, johon täh-

dättiin, joten sanan vaihtaminen jälkikäteen ei olisi välttämättä palvellut tutkiel-

man luotettavuuden rakentumista.   

 

 

 

Kuvio 1. Mielenterveyttä edistävät menetelmät Anttilaa ja kumppaneita (2016) mukaillen. 

 

 

2.3.1 Tunne- , vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen 
 
Tunneosaamisella tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja ymmärtää niin omia kuin tois-

tenkin tunteita sekä kykyä säädellä ja käsitellä tunteita. Vuorovaikutusosaami-

sella viitataan konkreettisiin keinoihin, joita käytetään sosiaalisessa interaktiossa. 

Tunnetaidot sekä toisia kunnioittava toiminta ovat yksiä vuorovaikutustaitojen te-

hokkaan käytön ja omaksumisen edellytyksiä. (Lindblom, Kampman, Ojala & So-

lantaus, 2015, s. 24, 29.) Mielenterveysosaaminen laajuudessaan merkitsee tie-

toa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja merkittävänä terveyden 

osa-alueena. Siihen kuuluu ymmärrys mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä 
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sekä tietämys mielenterveyden vahvistamisen keinoista. Mielenterveyteen liitty-

vien asenteiden ja käsityksien ymmärtäminen on myös merkittävässä osassa 

mielenterveysosaamisen käsitettä. Lisäksi tulee omata tietoa mielenterveyden 

häiriöistä sekä niiden hoitomahdollisuuksista sekä mielenterveyspalveluista. 

(Vorma, 2020, s. 16.) Seuraavaksi käsitellään tunne-, vuorovaikutus- ja mielen-

terveysosaamista opettajan sekä lasten ja nuorten näkökulmista.  

 
 
 
Opettaja 
 
Jokainen opettaja on vastuussa opetusryhmänsä oppimisesta, toiminnasta ja hy-

vinvoinnista (POPS 2014, s. 34). Opettajalla on keskeinen vaikutusvalta kouluar-

jessa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin sekä hyvinvointiin. Opet-

taja on koulupäivän aikana lapselle ja nuorelle lähin aikuinen, jolle voi jakaa huo-

let ja murheet. Hän toimii lasten ja nuorten kehityksen tukemisen tukipilarina, ja 

omalla toiminnallaan tukee lasten ja nuorten kaverisuhteiden muodostumista 

sekä ennaltaehkäisee kiusaamista. Huolta herättävissä tilanteissa voidaan yh-

dessä huoltajien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa selvittää tapahtuman kul-

kua ja sen ratkaisukeinoja. Huolien puheeksi ottaminen, eläytyvä kuuntelu sekä 

lasten ja nuorten erilaisten kasvuhaasteiden kohtaaminen lisäävät lasten ja nuor-

ten kouluviihtyvyyttä ja mielenterveyttä, ja samanaikaisesti ovat hyviä esimerk-

kejä tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistävästä toiminnasta. 

(Anttila ym., 2016, s. 11–12, 15.) 

 

Toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö edistävät kaikkien yhteisön jäsenien oppimista 

ja hyvinvointia (POPS 2014, s. 27). Opettajien vuorovaikutus koulupäivän aikana 

voi koostua sadoista kohtaamisista, minkä vuoksi sujuvuuden, kaikkien osapuol-

ten välisen kunnioituksen sekä yleisesti hyvän vuorovaikutuksen aspektit tulee 

olla opettajalla hallussa. Opettajan tehtävänä on myös sosiaalisten interaktiotai-

tojen avulla vastata sellaisiin lasten ja nuorten tunteisiin, jotka saattavat olla hai-

taksi oppimisen suhteen. (Talvio, 2014, s. 44–45.) Opettajan tulee siis omata mo-

nenlaisia toimintatapoja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin lasten ja nuorten sekä 

heidän vanhempiensa kanssa (Anttila ym., 2016, s. 23). Tunne- ja vuorovaiku-

tustaitoja voi harjoittaa erilaisten koulutusten avulla (Talvio, 2014, s. 44). Opettaja 
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voi myös saada henkilökohtaista työnohjausta vuorovaikutusosaamisen harjoit-

tamiseen, mutta tämä ei ole kovinkaan yleistä (Anttila ym., 2016, s. 23).  

 

On tärkeää, että opettaja kiinnittää huomiota vuorovaikutusosaamiseensa, sillä 

vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit siirtyvät oppilaille ja opiskelijoille (POPS 

2014, s. 26). Tuomitsematon, vahvuuksiin perustuva lähestymistapa tulisi olla 

läsnä jokaisessa koulupäivässä (Stewart-Brown & Schrader-McMillan, 2011, s. 

23). Opettajan käyttäytymisellään antama toimintamalli toisten huomioimiseen 

määrittää myös luokkayhteisössä vallitsevia arvoja ja sääntöjä. On tutkittu, että 

opettajan empaattinen ja kannustava suhtautuminen lapsia kohtaan on yhtey-

dessä lasten prososiaalisempaan käyttäytymiseen. (Lindblom ym., 2015, s. 28.) 

Lisäksi opettajan ilmaisussa tulee ilmetä hyödyllisyyden ja uuden tiedon dimen-

sioita. Aiemmin omaksuttujen tietojen ja taitojen käyttäminen sekä uuden oppimi-

nen on merkityksellistä niin tunnetaitojen kuin vuorovaikutusosaamisen suhteen. 

Esimerkiksi palautteenannossa opettajan on hyvä keskittyä tukevaan, oppimista 

sitouttavaan ja mielenterveyttä edistävän tiedon jakamiseen. (Talvio, 2014, s. 

44.) 

 
Mielenterveysosaamisen aspektin kannalta opettajalla on suuri rooli. Opettajan 

vastuualueisiin kuuluvat lasten ja nuorten arvostaminen, ohjaaminen ja tukemi-

nen sekä jokaisen yksilön hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen. Mielenter-

veysosaamiseen kuuluu myös mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistami-

nen. Lasten ja nuorten pärjäämisen resurssien ovat yksilöllisesti vaihtelevia, 

minkä vuoksi mahdollisiin tuen ja hoidon tarpeisiin tulee kiinnittää huomiota var-

haisessa vaiheessa. Opettajilla olisi siis hyvä olla monipuolisia valmiuksia lasten 

ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ja tukemiseen, sekä keinoja toimia 

myös sellaisissa tilanteissa, joissa mielenterveydenongelmia on jo todettu. (Ant-

tila ym., 2016, s. 35; Vorma ym., 2020, s. 23; POPS 2014, s. 34.) 
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Lapset ja nuoret 
 

Tunnetaitoja voidaan pitää keskeisenä psyykkisen hyvinvoinnin ja mielentervey-

den avaimena. Tunneosaamisen merkittävä kehittymisaika keskittyy kouluikään, 

jolloin omien tunnetilojen tunnistaminen ja ymmärtäminen vahvistuu. Tunteiden 

tunnistaminen on erityisen tärkeää, sillä se on kiistatta yhteydessä lapsen jous-

tavaan kykyyn säädellä omia tunnetilojaan. Mikäli tunteita ei opittaisi tunnista-

maan, saataisi se johtaa tunneyllykkeiden harkitsemattomaan toteuttamiseen. Li-

säksi lapsen olisi haastavaa ymmärtää niin oman kuin toistenkin toiminnan taus-

talla vallitsevia syitä. (Lindblom ym., 2015, s. 24.) 

 

Tunneosaamisen kannalta lasten ja nuorten on oleellista oppia käsittelemään po-

sitiivisten tunteiden lisäksi negatiivisia emootioita. Negatiivisten tunteiden sävyyn, 

voimakkuuteen sekä kestoon liittyvä säätelykyky antaa mahdollisuuksia suun-

nata voimavaroja joustavasti tilanteen edellyttämillä tavoilla. Vastoinkäymisissä 

kyky säädellä negatiivisia tunteita astuu merkittävään rooliin, sillä sen avulla mie-

len joustokyky kestää suuremman paineen. Kognitioiden joustavuutta voidaan 

kehittää myös tietoisen läsnäolon eli mindfulness -harjoitteiden kautta. Positiivis-

ten ja negatiivisten tunteiden säätelyn lisäksi tunnetaitoihin lukeutuvat taito 

kuulla, taito ilmaista itsensä selkeästi sekä taito toimia rakentavasti erilaisissa 

ryhmätilanteissa. Nämä kaikkia taidot tukevat lasten ja nuorten mielenterveyttä.  

(Korkeila, 2017, s. 210–211; Kuusela & Lintunen, 2010, s. 119.) Tunnetaidot ovat 

vahvasti kietoutuneet vuorovaikutustaitojen aspektiin, sillä sujuva ja palkitseva 

vuorovaikutus edellyttää kykyä tunnistaa ja ymmärtää toisten tunnetiloja (Lind-

blom ym., 2015, s. 24). 

 

Tunteita tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä kehitetään myös vuorovai-

kutustaitoja. Tunteita hyödynnetään vuorovaikutuksen voimavarana. On tutkittu, 

että taitavan vuorovaikutusosaaminen aktivoituminen edellyttää muun muassa 

ihmissuhteisiin liittyvää oivalluskykyä sekä kykyä vaikuttaa omiin tunnekokemuk-

siin. Lapsia ja nuoria ohjataan kunnioittamaan, kuuntelemaan ja ennakoimaan 

toisten tunteita ja näkemyksiä sekä niiden ilmentymiä. Lasten ja nuorten vuoro-



 

 16 

vaikutusosaamisen kehittäminen sekä hyvinvoinnin edellyttämät hyvät tunnetai-

dot ovat opetuksen kulmakiviä. (LOPS 2019, s. 62; Lindblom ym., 2015, s. 21; 

Anttila ym., 2016, s. 11.) 

 
 
Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan käsitellä myös yhtenä kokonaisuutena, 

jolloin puhutaan sosioemotionaalisista taidoista. Sosioemotionaalisiin taitoihin 

katsotaan kuuluvaksi lapsen tai nuoren ihmissuhteet, vuorovaikutus sekä tunne-

elämään liittyvät taidot. Toisin sanoen tunne- ja vuorovaikutustaidot koostuvat 

laajasta kirjosta erilaisia taitoja, joilla on mahdollista ilmaista tunteita ja näkemyk-

siä, säädellä omia tunteita sekä ylläpitää omaa hyvinvointia tukevia ihmissuhteita 

niin ikätovereiden kuin aikuistenkin kanssa. Kyseiset taidot luovat mahdollisuuk-

sia lapselle muun muassa ikätasonsa mukaiseen ristiriitatilanteiden sovitteluun 

sekä ikätovereiden ryhmissä aktiivisena jäsenenä toimimiseen. (Lindblom ym., 

2015, s. 21, 23.) 

 

Lasten sosioemotionaalisten taitojen oppiminen ja kehitys saavat alkunsa kehi-

tysympäristöjen vaikutuksesta. Kehitysympäristöjen ilmapiiriä definioi vallitsevia 

arvoja, asenteita ja sääntöjä ilmentävät vuorovaikutustapahtumat. Yksi merkit-

tävä lasten ja nuorten kehitysympäristö on kouluympäristö, joka psykososiaaliset 

perustarpeet huomioimalla kannustaa yksilöitä tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

harjoittamiseen. On tutkittu, että lasten sosioemotionaalisten taitojen systemaat-

tinen kehittäminen koulussa alakouluikäisillä lapsilla on tuloksellista, ja kehittämi-

nen olisi parasta aloittaa mahdollisimman aikaisessa koulupolun vaiheessa. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin resurssien suuntaaminen kouluinstituutiossa luo 

myös usein myönteistä ilmapiiriä, joka on yhteydessä lasten ja nuorten jaksami-

seen ja hyvinvointiin. (Lindblom ym., 2015, s. 23, 37; Weare & Nind, 2011, s. 65; 

Vorma ym., 2020, s. 21.) 

 

Lasten ja nuorten sosioemotionaaliset taidot ovat hyvinvoinnin ja kehityksen voi-

mavara. Ne tukevat mielenterveyttä, merkityksellisiä ihmissuhteita, haasteista 

selviytymistä sekä uuden oppimista. Tästä tutkimustiedosta huolimatta arkipäi-

väisissä vuorovaikutustilanteissa sosioemotionaaliset taidot asettuvat tarkastelun 
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valokeilaan useimmiten vain silloin, kun lasten taidoissa on havaittavissa puut-

teita. Niiden puute on yhteydessä niin psyykkisiin kuin sosiaalisiin haasteisiin, 

päihteidenkäyttöön sekä koulunkäynnin ongelmiin. (Laajasalo & Pirkola, 2012, s. 

38; Lindblom ym., 2015, s. 21; Anttila ym., 2016, s. 11.)  

 

Lasten ja nuorten mielenterveysosaamisen kannalta yhteiskunnalla on merkit-

tävä rooli. Mielenterveyttä vahvistaakseen yhteiskunnan toiminnan tulee luoda 

jokaiselle yksilölle yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen, onnistumisen koke-

muksiin, hyvään itsetuntoon sekä mielenterveystaitoihin. (Vorma ym., 2020, s. 

21.) Lasten ja nuorten mielenterveysosaamisella viitataan hyvinvointia, sosiaa-

lista vuorovaikutusta, elämäntaitoja ja kokonaisvaltaista terveyttä tukevaan toi-

mintaan (Karlsson & Mikkola, 2019, s. 272). Käytännössä lasten ja nuorten mie-

lenterveystaitojen yhtä yksilötason merkittävää rakennusosaa ilmentää ymmär-

rys elintapojen vaikutuksesta mielen hyvinvointiin. Huomiota tulisi siis kiinnittää 

riittävään lepoon, monipuoliseen ravintoon, liikuntaan sekä päihteiden välttämi-

seen. (Solin ym., 2018, s. 5.) Näiden mielenterveysosaamisen osa-alueiden, ku-

ten myös tunne- ja vuorovaikutusosaamisen harjoittaminen ovat vahvasti läsnä 

kouluinstituution laajassa kasvatustehtävässä (ks. POPS 2014, s. 156, 283; Ant-

tila ym., 2016, s. 11).  

 

Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista voidaan vah-

vistaa koulussa niitä käsittelevien oppituntien, toimintatuokioiden sekä ryhmäta-

paamisten muodoissa. Tällöin keskitytään empatia-, vuorovaikutus-, ongelman-

ratkaisu- sekä tunteidensäätelytaitoihin. Lisäksi kyseiset taidot harjaantuvat 

osana koulun arkea. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat koulusta eväitä 

tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen kehittämiseen myös kouluym-

päristön ulkopuolisissa tilanteissa. (Anttila ym., 2016, s. 15, 24.) 

 
 
2.3.2 Vertaistoiminta ja osallisuus 
 
Vertaistoiminnalla ja osallisuudella tarkoitetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia 

vaikuttaa itseään koskeviin ja yhteisesti organisoituihin asioihin ikätasonsa mu-

kaisesti. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta heitä koskevissa asi-

oissa, samanaikaisesti yhteisöllisyyttä vahvistaen. (Lindblom ym., 2015, s. 34; 
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Anttila ym., 2016, s. 15.) Osallisuus ja kuulluksi tuleminen toimivat koulutyön pe-

rustana. Lasten ja nuorten näkemykset tulee tulla kuulluiksi ja huomioiduiksi, jotta 

he voivat kasvaa yhteisön jäseniksi sekä arvostetuiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. 

Kouluyhteisössä tulee vallita kannustavaan demokraattiseen vuoropuheluun ja 

osallistumiseen innostava ilmapiiri. Yhteisö myös luo näille kyseisille aspekteille 

toimintatapoja ja rakenteita. Toisaalta osallisuuden kokemus ei vaadi lapsen tai 

nuoren omaa aloitetta, vaan siihen riittää, että hän hyväksyy aidosti yhteisen toi-

minnan. Kokonaisuudessaan osallisuudesta on monia hyötyjä, sillä sitä toteutta-

vat toimintatavat edesauttavat ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden tunnistamista 

sekä tarvittavan tuen järjestämistä. (Lindblom ym., 2015, s. 34; POPS 2014, s. 

30, 35, 79; LOPS 2019, s. 21.) 

 

Lasten ja nuorten osallistuminen koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitte-

luun edistää laajalti ja luontevasti osallisuutta. He ovat osallisina oman kehitys-

vaiheensa mukaisesti toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioimisessa. 

(POPS 2014, s. 30, 35.) Vertaistoiminnan ja osallisuuden avulla voidaan pystyä 

ratkaista yksilöiden välisiä ristiriitatilanteita ja tukea onnistunutta koulunaloitusta, 

sekä saada lasten ja nuorten äänet kuuluviin niin kouluinstituutiossa kuin yhteis-

kunnassa (Anttila ym., 2016, s. 25). Yleisimmin oppilaat ovat osallistuneet koulu-

ruokailun suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, koulun toiminnan arviointiin, 

koulun tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun sekä järjestyssääntöjen laatimiseen 

(Wiss, Saaristo, Ståhl, Peltonen & Laitinen, 2014, s. 4). Luokan tasolla tarkastel-

taessa osallisuus näyttäytyy demokraattisena ilmapiirinä, jossa kaikkien yksilöi-

den näkemysten kunnioittaminen sekä monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet 

luokan tapahtumiin ja toimintatapoihin ovat läsnä. Opettajan kanssa yhteistyössä 

voidaan esimerkiksi laatia luokan yhteiset säännöt tai tehdä päätöksiä luokka-

huoneen sisustuksesta. (Lindblom ym., 2015, s. 34.) Opettajan tai muun aikuisen 

aktiivinen läsnäolo osallisuuden ja vertaistoiminnan toteuttamisessa ei kuiten-

kaan ole vaadittua, vaan hän voi olla vain välillisesti mukana toiminnassa esimer-

kiksi varmistamassa riittävät resurssit toiminnalle (Anttila ym., 2016, s. 15).   

 

On olemassa monia osallisuuden toimintamuotoja, kuten oppilas- ja opiskelija-

kuntatoiminta, tukioppilas-, tutor- ja kummitoiminta sekä erilaiset kestävän kehi-

tyksen toiminnat ja vapaaehtoistyö. Kyseisten toimintamuotojen avulla luodaan 
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oppilaitokseen yhteisöllisyyttä, vahvistaen samalla yhteistyötä ja vuorovaikutusta 

koko kouluyhteisössä. Lisäksi niillä kannustetaan lapsia ja nuoria aktiivisuuteen 

sekä edistetään demokratiakasvatuksen toteutumista oppilaitoksessa. (POPS 

2014, s. 30; LOPS 2019, s. 21; Anttila ym., 2016, s. 25, 31.) Myönteinen kokemus 

vertaisryhmään, koululuokkaan tai yhteisöön kuulumisesta on yhteydessä hy-

vään itsetuntoon, kehittyneempiin sosioemotionaalisiin taitoihin sekä positiivi-

seen asenteeseen opiskelua ja oppimista kohtaan (Laajasalo & Pirkola, 2012, s. 

37). Osallisuuden tunne vahvistuu myös luotettavan ja tukea tarjoavan oppimis-

ympäristön avulla. On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on ympärillään arvostava, 

hoivaava ja kannustava ilmapiiri sekä olosuhteet, jotka tuottavat onnistumisen 

elämyksiä. Kun kyseiset aspektit toteutuvat, edistyy myös hyvinvointi. (THL, 

2013, s. 15, 27, 29; Anttila ym., 2016, s. 35.) 

 
Koronapandemian luomien poikkeusolojen vuoksi vertaistoiminnan ja osallisuu-

den muodot ovat luonnollisesti muuttaneet muotoaan. Toiminta on muuttunut lä-

hinnä sähköisesti toteutettavaksi, mikä on osaltaan luonut haasteita. Suomen Lu-

kiolaisten Liiton toteuttaman tutkimuksen (2020) mukaan vain reilu viides lukio-

laisista koki, että opiskelijat ovat saaneet vaikuttaa koulun asioihin poikkeustilan 

aikana. Samanaikaisesti lähes puolet opiskelijoista eivät tienneet vaikutusmah-

dollisuuksistaan tänä ajanjaksona. (Suomen Lukiolaisten Liitto, 2020.) Olisi siis 

tärkeää, että myös korona-aikana yhteiskunta keskittäisi resursseja tasa-arvoi-

sesti vertaistoiminnan ja osallisuuden toteuttamiseen, sillä toteutuessaan se on 

merkittävä mielenterveyttä suojaava tekijä (Vorma ym., 2020, s. 21; Laajasalo & 

Pirkola, 2012, s. 46).  

 
 
2.3.3 Toimintakulttuuri 
 
Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta instituution opetus- ja kasvatustehtävästä 

(LOPS, 2019, s. 20). Toimintakulttuuri nähdään kokonaisuutena, jonka rakennus-

palasiin kuuluvat muun muassa johtaminen, pedagogiikka ja ammatillisuus sekä 

työn organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi (POPS 2014, s. 29). Li-

säksi toimintakulttuurin käsitteen alle voidaan katsoa kuuluvaksi lasten kehitys-

ympäristöjen ja aikuisten työympäristön suotuisat ominaisuudet – lämpimät ih-



 

 20 

missuhteet, kuulluksi tuleminen ja osallisuus, selkeys ja ennakoitavuus, osaami-

nen ja onnistuminen sekä ilo. Lämpimät ihmissuhteet toimintakulttuurin kannalta 

tarkoittavat, että kaikkia kohdellaan ystävällisesti ja kunnioittavasti. Avun ja tuen 

saaminen ovat oletettuja aspekteja, kuten myös läheiset, luottamukseen perus-

tuvat ihmissuhteet. (Lindblom ym., 2015, s. 32.) Yhteisöön luottamuksen anta-

mista edesauttavat erilaisten mielipiteiden hyväksyminen sekä ajatusten ja tun-

teiden ilmaisun turvallisuuden kokemukset (Talvio, 2014, s. 44). Yhteisön kaikki 

toiminta ja sen jäsenten tapa kohdata toinen toisensa ilmentävät oppilaitoksen 

toimintakulttuuria (LOPS, 2019, s. 20).  

 

Kuulluksi tulemisen ja osallisuuden kannalta jokaisella tulee olla mahdollisuus 

vaikuttaa yhteiseen toimintaan sekä oikeus kertoa ajatuksistaan ja kokemuksis-

taan (Lindblom ym., 2015, s. 32). Toimintakulttuuri rakentuu vuorovaikutuksesta, 

ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä (POPS 2014, s. 29). Sen 

tulee tukea lasten ja nuorten omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa, saman-

aikaisesti myös edistäen heidän mahdollisuuksiaan osallistua oppimisympäristön 

ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen (LOPS, 2019, s. 20; Wiss ym., 

2014, s. 4). Jokaisen näkemyksiä kunnioittava, osallisuutta edistävä ja demo-

kraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalai-

siksi (POPS 2014, s. 30; Lindblom ym., 2015, s. 32). 

 
Toimintakulttuuriin liittyy myös selkeys ja ennakoitavuus. Tällöin toiminnalle kou-

luympäristössä on asetettu selkeät säännöt, joiden myötä toiminta etenee enna-

koitavasti ja organisoidusti. Säännöt ja normit ovat kaikkien tiedossa ja helposti 

saatavilla. (Lindblom ym., 2015, s. 32.) Toimintakulttuuri rakentuu työtä ohjaavien 

normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta (POPS 2014, s. 29). Lisäksi toimin-

takulttuuri muodostuu yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä, jota ilmentää 

osaamisen ja onnistumisen osa-alue. Tähän osa-alueeseen kuuluu myönteisen 

itsearvostuksen ja omiin kykyihin uskomisen vahvistaminen. Mikäli taitoja puut-

tuu, tarjotaan siihen rakentavaa tukea. Myös kokonaisvaltaisiin tavoitetasojen so-

pivuuksiin kiinnitetään huomiota. (Lindblom ym., 2015, s. 32; POPS 2014, s. 29.) 

 
Ilon osa-alueella on merkityksellistä arvostaa ja antaa tilaa lasten ja nuorten luon-

taiselle leikille, ilolle ja huumorille. Koulutyön tavoitteena on tuottaa myönteisiä 
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tunteita ja kokemuksia, ja näitä luodaan toimivan toimintakulttuurin avulla. (Lind-

blom ym., 2015, s. 32.) Lukion opetussuunnitelman perusteissa korostetaan toi-

mintakulttuuria, joka luo myönteistä asennetta, innostaa oppimiseen ja edistää 

kestävää tulevaisuutta (LOPS, 2019, s. 20). Ilon kautta edistetään myös koulu-

yhteisön toiminnan merkityksellisyyttä ja turvallisuutta, jotka ovat tärkeitä arvoja 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta (Anttila ym., 2016, s. 35). 

 

Toimintakulttuuri muodostuu ja muovautuu sekä tiedotetuista että tiedostamatto-

mista tekijöistä, jotka heijastuvat oppilaitoksen toimintaan. Toimintakulttuurin vai-

kutus on aina läsnä sen merkityksen ja vaikutuksien tunnistamisesta riippumatta. 

(POPS 2014, s. 29; LOPS, 2019, s. 20). Mielenterveyden näkökulmasta olisi tär-

keää, että yhteisön arvopohja ja toiminta huomioisi mielenterveyden ja hyvinvoin-

nin tukemisen osana lasten ja nuorten arkea päivittäisissä toiminnoissa (Anttila 

ym., 2016, s. 15). Koko yhteisön toiminta vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin 

ja mielenterveyteen, josta esimerkkinä on aikuisten tapa toimia. Oppilaat omak-

suvat aikuisten toiminnan välityksellä kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. 

(Anttila ym., 2016, s. 25; POPS 2014, s. 29.) Täten myös mielenterveyteen suh-

tautumisen mallien syntymisen juuret voivat olla merkittävästi kiinni oppilaitoksen 

aikuisten toiminnassa. Olisi siis äärimmäisen tärkeää, että koulun työntekijöillä 

olisi käytössään riittävästi mielenterveyttä tukevaa informaatiota ja toimintata-

poja. Mikäli näin ei ole, toimintakulttuuria voidaan kehittää ja muuttaa mielenter-

veyttä tukevaan suuntaan. Tavoitteena on, että oppilaitoksen toimintakulttuuri tu-

kisi myönteistä vuorovaikutusta kouluyhteisössä, vähentäisi kiusaamista sekä 

edistäisi kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. (POPS 2014, s. 29; 

Anttila ym., 2016, s. 25.) 

 

2.3.4 Kohdennettu tuki 
 
Kohdennetun tuen muodoilla tuetaan niitä lapsia ja nuoria sekä heidän perhei-

tään, joilla on suurentunut riski mielenterveyshäiriöön tai jo tunnistettavissa olevia 

mielenterveyden tai hyvinvoinnin ongelmia (Anttila ym., 2016, s. 16). Kohdenne-

tun tuen piirissä voivat olla esimerkiksi aggressiivisesti tai itsetuhoisesti käyttäy-

tyvät, tunne- ja vuorovaikutustaidoissaan haasteita omaavat, erityistä sosioemo-

tionaalista tukea tarvitsevat tai stressinhallinnassa tukevat kaipaavat lapset ja 
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nuoret. Kohdennetun tuen tarve voi olla syntyperiään vanhemmista johtuvaa. 

Muun muassa vanhempien avioero, välinpitämättömyys, valvonnan puute, väki-

valta sekä alhainen sosioekonominen status altistavat kohdennetun tuen tar-

peelle. Vanhempien mielenterveysongelmat ovat yksi merkittävimmistä tuentar-

peen riskitekijöistä. (Anttila ym., 2016, s. 16, 26, 31; Laajasalo & Pirkola, 2012, s. 

37; Stewart-Brown & Schrader-McMillan, 2011, s. 24.) 

 

Koronakriisi ja sen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat lisänneet kohdennetun 

tuen tarpeita lasten ja nuorten keskuudessa. Erityistä huomiota ja tukitoimia tulee 

nyt kohdistaa yksilöihin, joilla on jo entuudestaan ollut erilaisia opillisia tai mielen-

terveyteen liittyviä haasteita. Myös sijoitetut lapset ja muut lastensuojelun piirissä 

olevat lapset, nuoret ja perheet ovat koronapandemian myötä olleet haavoittu-

vassa asemassa. (THL, 2021c; Nelimarkka, Maijala, Eriksson & Heino, 2021, s. 

16.) Pandemiasta selviämisessä ja toipumisessa avainasemassa on avuntarjoa-

minen niille, joilta muuttunut arki on vienyt eniten jokapäiväistä tukea. Toimia tu-

lee tehdä ripeästi ja laajasti, tartuntariskit huomioiden. (Paju, 2020, s. 70.) Tuen 

kohdentamisessa tulee ottaa huomioon mielenterveyden suhteen haavoittuvien 

ryhmien osallisuudesta huolehtiminen, kuitenkin samanaikaisesti ennakkoluuloja 

hälventäen. Kun yhteiskunnassa kiinnitetään yhdenvertaisesti huomiota haavoit-

tuvassa asemassa tai elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten oikeuksien tur-

vaamiseen, mielenterveydenkin dimensio vahvistuu. (Vorma ym., 2020, s. 21; 

Pirkola, 2019, s. 166.) 

 

Kohdennettua tukea voidaan tarjota monipuolisesti kouluissa. Kouluissa voidaan 

edistää positiivista mielenterveyttä ja luoda joustavuutta tarjoamalla lapsille ja 

nuorille resursseja menestymiseen (Weare & Nind, 2011, s. 29). Jokaisen lapsen 

tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet tulee ottaa huomioon koulutaipaleen alka-

essa. Siirtyessään esiopetuksesta alkuopetukseen lapselle tuttu kehitysympä-

ristö muuttuu ja samanaikaisesti lapsen ympärille muodostuu yhä suurempia kou-

lunkäyntiin ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä haasteita. On tärkeää, että nivelvai-

heessa lapsi saa riittävästi oppimisen tukea ja koulunkäynnin tuki turvataan. Siir-

tymävaiheessa korostuu esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö, joka onnistu-

essaan tarjoaa lapselle mahdollisuuden valmistautua omassa tahdissaan uusiin 
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haasteisiin. (Anttila ym., 2016, s. 11; POPS 2014, s. 98; Lindblom ym., 2015, s. 

31.) 

 

Epäsuotuisissa olosuhteissa sen sijaan ongelmien selviämiseksi huomio voidaan 

kiinnittää negatiivisten tekijöiden vähentämiseen (Weare & Nind, 2011, s. 29). 

Yksi toimintatapa kohdennetun tuen toteuttamiseen on auttamisen verkoston luo-

miseen tähtäävä yhteystietojärjestelmä, johon aikuinen voi ilmoittaa huolensa 

lapsen tai nuoren hyvinvoinnista. Kyseisellä tavalla lapselle tai nuorelle voidaan 

tarjota asiantuntevasti tarvittavaa apua. Myös erilaiset ryhmätapaamiset sekä op-

pilaan kokemusmaailmaan perustuva itsetunnon tukeminen ovat oivia keinoja to-

teuttaa kohdennettua tukea. (Anttila ym., 2016, s. 26, 31.) 

 
 
2.3.5 Opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalvelut 
 
Opiskeluhuoltotyöllä tarkoitetaan lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosi-

aalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvää toimintaa. Opiskelu-

huoltotyöllä huolehditaan kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä oppimisympäristön 

turvallisuudesta ja terveellisyydestä. (POPS 2014, s. 77; Suontausta-Kyläinpää, 

2010, s. 96; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2 ja 3 §; LOPS 2019, s. 

32.) Opiskeluhuolto on osa kouluinstituution kasvatus- ja opetustehtävää. Sen 

tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet rakentavat eheän kontinuumin 

aina esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen asti.  Opiskeluhuoltotyötä ohjaa-

vat lapsen ja nuoren edun ensisijaisuus. Luottamuksellisuus, kunnioittava suh-

tautuminen oppilaaseen tai opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa 

tukeminen ovat merkittävästi läsnä opiskeluhuollon toiminnassa. Opiskeluhuolto 

keskittyy muun muassa lasten ja nuorten huolien nopeaan tunnistamiseen sekä 

sektorirajat ylittävän toiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen. Opiskeluhuol-

lolla pyritään edistämään kouluyhteisön yhteenkuuluvuutta, avointa vuorovaiku-

tusta sekä huolenpidon osa-aluetta. Opiskeluhuolto on noussut yhä merkittäväm-

mäksi osaksi koulun perustoimintaa, kun lasten ja nuorten kehitysympäristöt sekä 

toimintaympäristöt ovat muuttuneet. (POPS 2014, s. 77–79; Anttila ym., 2016, s. 

16.) 
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Perusopetuksen ja lukion oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista sää-

detään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (POPS 2014, s. 77, LOPS 2019, s. 33). 

Vuonna 2014 voimaanastunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää opetuk-

sen järjestäjiltä opiskeluhuollon suunnitelmallista arviointia sekä pääasiallisten tu-

losten julkaisemista (Wiss ym., 2014, s. 4). Opiskeluhuoltotyö voidaan jakaa yh-

teisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla vii-

tataan kaikkia kouluyhteisön jäseniä koskevaan, ennaltaehkäisevään ja koko-

naisvaltaista hyvinvointia tukevaan toimintaan. Tämän lisäksi jokaisella lapsella 

ja nuorella on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. (POPS 

2014, s. 77; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2 ja 3 §; LOPS 2019, s. 

32.) 

 
Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, 

joilla edistetään lasten ja nuorten oppimista, vuorovaikutusta ja terveyttä. Sen 

suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtana toimii myönteinen interaktio sekä las-

ten ja nuorten osallisuus. Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tavoitteena on seurata, 

arvioida ja kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Opiskeluhuol-

totyötä voidaan myös kohdentaa tietyille ryhmille tai luokka-asteille, kuten ryh-

mään liittyvien ongelmien pohjalta tai koulutaipaleen merkityksellisiin vaiheisiin, 

kuten aloittamis- tai päätösvaiheeseen. Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö rakentuu 

muun muassa vuorovaikutustaitojen ja mielenterveyden edistämisestä, terveyttä 

ja hyvinvointia edistävien elintapojen tukemisesta sekä kiusaamisen, väkivallan 

ja häirinnän ehkäisystä. (THL, 2021d; POPS 2014, s. 27, 78; LOPS 2019, s. 33.) 

 
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan sen sijaan oppilaalle tai opiskeli-

jalle annettavia oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja, kouluterveyden-

huollon palveluja sekä lasta tai nuorta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. 

Vaikka kouluterveydenhuollossa toteutetut terveystarkastukset ovat osa yksilö-

kohtaista opiskelijahuoltoa, niiden pohjalta laaditut yhteenvedot tuottavat merki-

tyksellistä informaatiota yhteisölliseen opiskelijahuoltoon. (POPS 2014, s. 79.) 

Toisin sanoen yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto tukevat toisiaan, ja 

toistensa pohjalta nousevan tiedon pohjalta on mahdollista kehittää kumpaakin 

toimintaa. Kuten yhteisöllisenkin opiskeluhuollon, on myös yksilökohtaisen oppi-

lashuollon tarkoituksena seurata ja edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista 
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kehitystä, hyvinvointia, terveyttä ja oppimista. Lisäksi on tärkeää tunnistaa kysei-

siin osa-alueisiin ja yksilön elämäntilanteeseen liittyviä subjektiivisia tarpeita. Yk-

silökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on myös varhainen ongelmien ehkäisy 

sekä tarvittavan tuen järjestämisen turvaaminen. (POPS 2014, s. 79; LOPS 2019, 

s. 34.) 

 
Lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa opettajalla on hyvin 

keskeinen rooli, mutta myös muilla oppilaitoksen henkilöillä sekä ulkopuolisilla 

ammattilaisilla on osansa kouluyhteisön hyvinvoinnin takaajana. Moniammatilli-

nen yhteistyö toimii opiskeluhuollon perustana, ja samanaikaisesti sillä myös tue-

taan opettajan omaa jaksamista. Opiskeluhuoltotyöstä vastaavat paikallisen ti-

lanteen ja tarpeiden mukaisesti rehtorit, erityisopettajat, oppilaanohjaajat, koulu-

terveydenhuollon työntekijät, psykologit sekä kuraattorit. Lisäksi sosiaalityönteki-

jät, kunnan ja seurakunnan nuorisotyö, poliisi sekä muut lasten ja nuorten kanssa 

toimivat tahot voivat olla osallisina toimivaa opiskeluhuoltotyötä toteuttaessa. 

Opiskeluhuoltotyössä voi myös olla lapsen tai nuoren oppimista, hyvinvointia ja 

kuntoutusta edistäviä erityistyöntekijöitä, jotka moniammatillisesti huoltajan lu-

valla pohtivat tarvittavia tukikeinoja. Tämän lisäksi oppilaitoksessa työskentele-

villä työntekijöillä, kuten talonmiehillä sekä ruokailu- ja siivouspalveluiden henki-

löstöllä on omat roolinsa yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisessa. Kokonai-

suudessaan opiskeluhuoltohenkilöstö on merkittävä osa lasten ja nuoren tuki-

verkkoa koulussa, minkä vuoksi opiskeluhuollon palveluiden toimivuus, resur-

sointi ja arvostus sekä opiskeluhuoltotyötä tekevien kouluttaminen ovat tärkeä 

osa yksilön ja yhteisön mielenterveyden edistämisen kannalta. (Hannukkala & 

Törrönen, 2010, s. 6, 20; Suontausta-Kyläinpää, 2010, s. 96, 102; Mäenpää, 

2010, s. 60; THL, 2021d; Wiss ym., 2014, s. 1; Anttila ym., 2016, s. 12, 35.) 

 
Lasten ja nuorten ohjautuminen mielenterveyspalveluihin on lisännyt suuresti 

kasvuaan 1990-luvun alun jälkeen (Anttila ym., 2016, s. 12). Vaikka mielenter-

veysongelmien tiedetään lisääntyneen (ks. esim. Pirkola, 2019, s. 165; Karlsson 

& Mikkonen, 2019, s. 272), suuren kasvun selittäjinä toimivat myös mielentervey-

teen liittyvän stigman väheneminen sekä ongelmien aikaisempaa parempi tun-

nistaminen (Anttila ym., 2016, s. 12). Mielenterveyden ongelmiin liittyvien asen-
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teiden lieventymisen ja sen myötä hoitoon hakeutumisen yleistymisen seurauk-

sena mielenterveyspalveluita on suunniteltava uusista lähtökohdista (Vorma ym., 

2020, s. 10). Mielenterveyspalveluiden suunnittelun lähtökohtana tulisi olla avun-

saannin helppous ja kynnyksettömyys (Pajamäki, 2019, s. 12). Lasten ja nuorten 

kannalta on tärkeää, että mielenterveyspalveluita suunnataan osaksi heidän 

omia elinympäristöjään, erityisesti kouluihin. Koulun henkilöstö ja opiskeluhuollon 

ammattilaiset voivat tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten mielen-

terveysongelmat, antaa apuaan lievien häiriöiden hoidossa ja tarvittaessa ohjata 

jatkohoitoon. Mielenterveyspalveluiden tavoitteena on tehokas ja nopea ongel-

miin puuttuminen, ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä sektorirajat ylittävän 

työskentelyn edistäminen lasten ja nuorten edun näkökulmasta. Lisäksi mielen-

terveyspalveluiden kannalta on merkityksellistä kohdistaa huomiota perheiden 

osallisuuteen. (Anttila ym., 2016, s. 27; Marttunen & Karlsson, 2013, s. 13.) 

 

Koronaviruksen saavuttua Suomeen on opiskeluhuollon ja mielenterveyspalve-

luiden toteuttamisessa tapahtunut muutoksia. Vielä keväällä 2020 opiskeluhuolto 

lukioissa toteutui pääosin hyvin; lähes 80 prosenttia lukiolaisista kertoi, että heillä 

oli ollut halutessaan mahdollisuus opiskeluhuoltoon ja opinto-ohjaukseen. Toi-

saalta samanaikaisesti noin joka viides lukiolainen koki epätietoisuutta kyseisten 

palveluiden mahdollisuuksien osalta. (Suomen Lukiolaisten Liitto, 2020.) Ko-

ronapandemian jatkuessa vuoden 2020 talveen, oli tilanne koettu laajalti opiske-

luhuollon ja mielenterveyspalveluiden osalta aiempaa puutteellisemmaksi (Eriks-

son ym., 2021, s. 4–5). Koronakriisin aikana opiskeluhuoltopalvelut ovat olleet 

käytössä vain rajoitetusti ja palveluiden saanti oli vaikeutunut erityisesti lasten 

mielenterveyspalveluiden näkökulmasta (THL, 2021c; Nellimarkka ym., 2021, s. 

17). Olisi siis äärimmäisen tärkeää varmistaa opiskeluhuoltopalveluiden riittävyys 

sekä suunnata resursseja lasten ja nuorten mielenterveyden lähipalveluiden ke-

hittämiseen, jotta voidaan minimoida koronapandemian haitalliset seuraukset 

(THL, 2021c).  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin opettajat näkevät mie-

lenterveyden edistämisen menetelmien olevan yhteydessä lasten ja nuorten mie-

lenterveyden edistämiseen koronapandemian aikana. Lisäksi kartutetaan tietoa 

mielenterveyden edistämisen näkymisestä opettajien työnkuvassa koronapande-

mian aikana. Tutkielmassa keskitytään erityisesti koronapandemian aikaiseen 

mielenterveyden edistämiseen ja osaltaan myös siihen liittyviin haasteisiin. Tut-

kielma rakentuu mielenterveyden edistämisen menetelmiä (Anttila ym., 2016; 

THL, 2021e) mukaillen. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

 

1. Millä tavoin opettajat kokevat mielenterveyden edistämisen menetelmien 

olevan yhteydessä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ko-

ronapandemian aikana? 

2. Millä tavoin opettajat kokevat mielenterveyden edistämisen näkyvän hei-

dän työnkuvassaan koronapandemian aikana? 

 

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia laadullisesti fenomenografista tutki-

musasetelmaa hyödyntäen. Aineiston koonnin menetelmänä käytetään avointa 

kyselylomaketta. Mielenterveys ilmiönä voi olla arka, tunteita herättävä ja henki-

lökohtainen asia, minkä vuoksi kyselylomakkeen täyttämisellä voidaan saada 

avattua vastaajien tuntemuksia aiheesta laajemmin, verrattuna esimerkiksi haas-

tatteluun. Kyselylomakkeeseen vastaamiseen ei myöskään ole suurta kynnystä 

ja sen voi tehdä itselleen sopivana aikana, mikä osaltaan lisää myös vastaajien 

heterogeenisuutta. Lisäksi kyselylomakkeella saadaan luotettavasti turvattua 

vastaajien anonymiteetti. Aineiston analyysimenetelmänä on fenomenografista 

tutkimusasetelmaa mukaillen aineistolähtöinen sisällönanalyysi.  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkielman toteutus ajoittui touko- ja joulukuun 2021 välille. Aineisto kerättiin 

touko- ja kesäkuun aikana kyselylomakkeella. Kyselylomake jaettiin neljään kas-

vatusalan Facebook-ryhmään, joista kyselyyn vastasi yhteensä 41 suomalaista 

peruskoulun sekä toisen asteen opettajaa. Fenomenografisen tutkimusasetel-

man mukaisesti tutkielmassa kartoitettiin laadullisesti opettajien käsityksiä ja ko-

kemuksia mielenterveyden edistämisestä koronapandemian aikana. Aineiston 

analyysiprosessi toteutettiin loka- ja marraskuun aikana aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin keinoin.  

 

4.1 Laadullinen tutkimusstrategia 

 
Tutkielma nojautuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusstrategiaan. Laadul-

lista tutkimusta kuvailevia määreitä ovat muun muassa induktiivinen, konstrukti-

vistinen, ymmärtäminen ja subjektiivinen (Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä, 

2005, s. 341). Kvalitatiivisen tutkimuksen subjektiivisuutta ilmentää tutkijan oma 

positio tärkeimpänä tutkimusvälineenä. Subjektiivisuuden voidaan nähdä lisää-

vän tutkimuksen tieteellistä selitysvoimaa, sillä tutkijan antaessa oman viiteke-

hyksensä tarkasteltavaksi, on tutkimusta hyödyntävillä mahdollisuus saada tietoa 

olosuhteista ja muista tekijöistä, joiden myötä tutkimus on rakentunut. (Grönfors, 

2011, s. 5.) Tässä tutkielmassa on nimenomaan keskitytty kriittiseen tarkasteluun 

ja monipuoliseen perusteluun. Lisäksi itsereflektiivinen ote on ollut läsnä koko 

tutkielmaprosessin ajan.  

 

Kvalitatiivinen tutkimusstrategia pitää sisällään monenlaisia lähestymistapoja ja 

käsityksiä, joista osa voidaan paikantaa lähemmäksi perinteistä realistista näke-

mystä kuin nykyään yleistä konstruktivistista näkökantaa. Osa laadullisista lähes-

tymistavoista voidaan myös nähdä olevan kauempana toisistaan kuin määrälliset 

metodit laadullisista. (Heikkinen ym., 2005, s. 343–344.) Kvalitatiivisia tutkimus-

menetelmiä on mahdollista soveltaa tutkimuksessa monin eri tavoin, kunhan va-

lintojen perusteluun osaa kohdistaa merkittävää huomiota (Paloniemi & Huusko, 

2016, s. 119). Tärkeintä olisikin tehdä hyvää tutkimusta erilaisten, kyseiseen tut-
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kimusongelmaan sopivien menetelmien avulla (Eskola & Suoranta, 1998). Laa-

dullinen tutkimusstrategia tukee tutkielmaani, sillä sen avulla on mahdollista pal-

jastaa laajempia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön (Kettunen & Tynjälä, 2018, s. 

1). Tämän tutkielman aihe on ajankohtainen ja edustaa merkittävällä tavalla uutta 

näkökulmaa, minkä vuoksi laadullisen, selittävän tutkimuksen avulla koronapan-

demian aikaiseen mielenterveyden edistämiseen luodaan moniulotteisia tarkas-

telumahdollisuuksia. Lisäksi kvalitatiivisin menetelmin saadut tutkimustulokset 

voivat inhimillisellä ja tärkeällä tavalla nostaa esille ihmisten olemassaolon, hei-

dän tarpeensa ja toiveensa (Grönfors, 2011, s. 4). Tutkielman tarkoituksena on 

ajankohtaisen informaation ilmentämisen lisäksi tuoda ilmi opettajien henkilökoh-

taisia käsityksiä liittyen niin yksilöiden mielenterveyden tukemiseen kuin koulu-

maailman organisaatioiden sekä yhteiskunnan rooliin mielenterveyden edistä-

jänä.  

 
 

4.2 Fenomenografia 

 
Tutkielmani tutkimusasetelma pohjautuu fenomenografiaan. 1970-luvun alussa 

Ference Martonin ja kollegoiden kehittämän fenomenografian juuret juontuvat 

opetuksen tutkimukseen, mutta vuosien saatossa se on kasvattanut suosiotaan 

muidenkin alojen keskuudessa (Kettunen, 2021; Åkerlind, 2008, s. 633; Palo-

niemi & Huusko, 2016, s. 119). Fenomenografinen tutkimus kartoittaa laadulli-

sesti ihmisten erilaisia käsityksiä, kokemuksia ja näkökulmia tutkittavasta ilmi-

östä. Tavoitteena on käsitysten välisten suhteiden kuvailu, analysointi ja ymmär-

täminen sekä erityisesti kokemuksissa tai käsityksissä ilmenevän variaation pal-

jastaminen. (Marton, 1981, s. 177; Kettunen & Tynjälä, 2018, s. 1–2; Rovio-Jo-

hansson & Ingerman, 2016, s. 268; Paloniemi & Huusko, 2016, s. 119; Kettunen, 

2021.) 

 

Fenomenografisissa tutkimuksissa osallistujamäärät ovat tyypillisesti pieniä, 

koostuen korkeintaan muutamista kymmenistä osallistujista (Kettunen, 2021; 

Kettunen & Tynjälä, 2018, s. 3). Tässä tutkielmassa osallistujia oli 41, mikä siis 

lukeutuu luvullisesti fenomenografisen tutkimuksen yleisiin piirteisiin. Toisaalta 
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tutkielmani osallistujamäärää voisi pitää suhteellisen korkeana fenomenografi-

sesta viitekehyksestä tarkasteltaessa, mutta koen valintani liittyvän strategiseen 

pyrkimykseen maksimoida erilaisuus osallistujakokemusten edustuksessa, jotta 

mahdollistetaan kattava näkemys tutkimuksen tavoitteisiin peilaten. Fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa on monenlaisia aineistonkeruumahdollisuuksia, jotka 

perustuvat avoimeen, tutkivaan tiedonkeruuseen. (Kettunen, 2021; Åkerlind, 

2005, s. 66; Kettunen & Tynjälä, 2018, s. 3.) Tässä tutkielmassa aineiston koon-

nin menetelmänä toimi sähköinen kyselylomake.  

 
 

4.3 Kyselylomake aineiston koonnin menetelmänä 

 

Aineiston koonnin menetelmänä oli Google Forms -kysely, joka jaettiin neljään 

eri Facebook-ryhmään. Ryhmät olivat Alakoulun aarreaitta – Ideoita ja oivalluksia 

opetuksen tueksi, Opettajien vuosityöaika, professio ja edunvalvonta, Suomen 

opettajien ja kasvattajien foorumi #SOFK sekä al-ku-o-pet-ta-jat. Kyseiset ryhmät 

valikoituivat tutkielman aineistonkeruunvälineeksi niiden opettajuutta koskevan 

sisällön sekä suurien jäsenmäärien vuoksi. Toteuttaessaan kyselyitä sosiaalisen 

median alustoilla, on kuitenkin otettava huomioon muutamia seikkoja. Ensinnäkin 

ryhmien sisällä jokaisella halukkaalla on mahdollisuus vastata kyselyyn, eikä tut-

kija voi omalla toiminnallaan rajata vastaajia. Tutkija ei siis ole etukäteen millään 

tavalla yhteydessä osallistujiin eikä voi valita heitä yksilökohtaisesti mukaan tut-

kimukseen. Tällöin aineiston yhteydessä ei voida puhua otoksesta, vaan näyt-

teestä. Tuleekin pohtia aineiston mahdollista valikoituneisuutta ja aineiston ulko-

puolelle jääneitä ihmisryhmiä. Tulee myös ymmärtää, ettei Facebook-ryhmistä 

kerättyä tietoja voida yleistää kaikkien ryhmän jäsenten mielipiteiksi, saati sitten 

koskemaan kaikkien suomalaisten opettajien näkökantoja. (Valli & Perkkilä, 

2018.) 

 

Facebookin toimiessa aineiston koonnin menetelmänä, on myös kohdistettava 

katse tutkielman eettiseen puoleen. Facebook perustuu pitkälti julkisuuteen ja 

avoimuuteen, minkä myötä on varmistettava, ettei kyselylomakkeen julkistami-

sesta aiheudu vahinkoa kellekään. (Valli & Perkkilä, 2018.) Ennen kyselylomak-

keen julkistamista tulee pitää huoli, että kysely informaatioineen on muodoltaan 
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asianmukainen, ja että kyseisiin ryhmiin saa ylipäätään julkaista tutkimuksiin liit-

tyviä päivityksiä. Lisäksi ryhmissä on usein laadittu yhteiset säännöt, joihin tulee 

perehtyä.  

 

Vaikka kyselylomakkeen julkaisemiseen Facebook-ryhmissä on monia huomioi-

tavia seikkoja, on siinä myös merkittäviä etuja esimerkiksi perinteisiin paperisiin 

kyselyihin verrattuna. Sähköinen kysely on taloudellinen vaihtoehto, sillä sen 

avulla ei aiheudu kuluja aineistonkeruuvaiheessa (Valli & Perkkilä, 2018). Toi-

saalta nykyaikana koronapandemian myötä etäyhteyksien hyödyntäminen on 

kasvattanut merkittävästi suosiotaan myös muiden tutkimuksellisten aineiston 

koonnin menetelmien osalta, joten en laskisi taloudellisuutta yksinomaan säh-

köisten kyselyiden eduksi. Siitä voidaan kuitenkin olla yhtä mieltä, että verkkoky-

selyiden etuna on nopeus niin vastaajien saavutettavuudessa, kyselyn julkaise-

misessa kuin kyselylomakkeen palauttamisessa.  

 

Lisäksi yhdeksi merkittäväksi positiiviseksi puoleksi voidaan laskea tutkijan 

omien työvaiheiden väheneminen. Verkkokyselyn avulla aineisto on valmiiksi 

sähköisessä muodossa ja ennen kaikkea vastaajan omin sanoin kirjoitettu, mikä 

osaltaan myös edistää tutkimuksen luotettavuutta. (Valli & Perkkilä, 2018.) Toi-

saalta vastaajan omin sanoin kirjoittama teksti voi tuottaa myös haasteita, kuten 

tässä tutkielmassa kävi. Avoimiin kysymyksiin vastatessa voi helposti tulla kirjoi-

tusvirheitä ja epäselvyyksiä. Lisäksi mobiililaitteissa oleva ennakoiva tekstin-

syöttö voi muuttaa sanat merkitykseltään aivan toisiksi. Esimerkkinä tästä yh-

dessä kyselylomakkeen vastauksessa korona olikin muuttunut kotimaaksi:  

 

”En edistä sen enempää oppilaiden mielenterveyttä nyt kuin ennen kotimaa.”  

(37, M59, PK, Keski-Suomi) 

 

Ennen tutkimuksen kannalta oleellisiin aihealueisiin ja kysymyksiin etenemistä 

tulee osoittaa kyselyn tärkeys ja mielekkyys (Valli, 2018). Tässä tutkielmassa 

kiinnostus kyselyä ja tutkielman aihetta kohtaan heräteltiin esittelytekstin (Liite 1) 

sekä kyselyn sisältöä koskevan kuvan avulla (Liite 2). Toukokuussa julkaistun 

kyselylomakkeen esittelytekstissä tuotiin ilmi koronapandemian vaikutuksia las-

ten ja nuorten mielenterveyteen, kerrottiin informaatiota pro gradu -tutkielmaan 
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liittyen sekä perusteltiin tutkielman tärkeyttä. Värikkäässä ja huomiota herättä-

vässä kuvassa oli esitelty kuusi mielenterveyttä edistävää menetelmää, jotta nii-

hin voisi tutustua ja pohtia niiden merkitystä jo ennen kyselyyn vastaamista. Hei-

kon vastaajamäärän myötä kyselylomake julkaistiin kesäkuussa uudelleen sa-

moihin Facebook-ryhmiin, esittelyteksti muokattuna (Liite 3). Tällöin jo tekstin 

alussa tuotiin ilmi arvioitu vastausaika sekä kiireellinen tarve vastaajien suhteen. 

Lisäksi esittelytekstissä otettiin aiempien vastaajien antama palaute huomioon 

liittyen kysymysten haasteellisuuteen.  

 

Kyselylomake alkaa usein taustakysymyksillä, joiden avulla muodostuu tutkitta-

van ominaisuuden suhteen tarkasteltavat eli selittävät muuttujat (Valli, 2018). Tut-

kielmani taustakysymykset koostuivat sukupuolesta, iästä, kouluasteesta, jolla 

opettaa sekä maakunnasta, jolla työskentelee. Kaikkiin taustatietoihin vastaami-

nen tapahtui avointen vastausten avulla, joiden perusteella on laadittu alla olevat 

taustatietojen taulukot.  

 

Taulukko 1. Vastaajien sukupuolijakauma. 

 
Sukupuoli Määrä 

Nainen 37 

Mies 4 

 

Vastaajista 37 identifioivat itsensä naiseksi ja 4 mieheksi. Epätasaisen jakauman 

vuoksi sukupuolien välistä vertailua ei ollut mielekästä tehdä.  

 

Taulukko 2. Vastaajien ikäjakauma. 

 
Ikähaarukka Määrä 

30–39 12 

40–49 12 

50–59 12 

60–61 4 

Ei ikää 1 

 

Vastaajien ikäjakauma asettui vuosiin 30–61. Yhdessä vastauksessa ei ollut ikää.  
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Taulukko 3. Kouluaste, jolla opettaa. 

 
Kouluaste, jolla opettaa Määrä 

Peruskoulu 26 

Toinen aste 15 

 

Kouluasteet jaettiin karkeasti peruskouluun ja toiseen asteeseen mukaillakseen 

teoreettisen viitekehyksen painotuksia. Peruskoulukategoriaan laskettiin kuulu-

vaksi ala- ja yläkoulussa opettavat sekä luonnollisesti peruskoulun koulutusas-

teeksi vastanneet. Toiseen asteeseen kuului niin lukiossa kuin ammatillisella 

puolella opettavia. Lisäksi kaksi vastaajaa opettivat sekä yläkoulussa että luki-

ossa. Nämä vastaajat laskettiin toisen asteen kategoriaan, perusteluna kokemus 

vanhempien oppilaiden kanssa työskentelystä.  

 

Taulukko 4. Maakunta, jossa työskentelee. 

 
Maakunta, jossa työskentelee Määrä 

Etelä-Karjala 2 

Etelä-Pohjanmaa 1 

Kanta-Häme 2 

Keski-Pohjanmaa 2 

Keski-Suomi 1 

Kymenlaakso 1 

Lappi 1 

Pirkanmaa 3 

Pohjanmaa 2 

Pohjois-Karjala 2 

Pohjois-Pohjanmaa 1 

Pohjois-Savo 3 

Päijät-Häme 1 

Satakunta 1 

Uusimaa 16 

Varsinais-Suomi 2 

 

Vastaajien työpaikat sijoittuivat jopa 16:sta maakunnalle. Selkeä enemmistö vas-

taajista kuitenkin työskenteli Uudellamaalla.  
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Taustatietojen jälkeen, ennen varsinaisiin kysymyksiin siirtymistä oli ohjenuora 

kysymyksiin vastaamisen helpottamiseksi: 

 
Seuraavat kysymykset käsittelevät mielenterveyden edistämisen menetelmiä. Kysymyk-
set ovat laajoja ja moniulotteisia, minkä myötä vastaaminenkin voi ymmärrettävästi olla 
haasteellista. Pyri kuitenkin tarkastelemaan jokaista kysymystä koronapandemian näkö-
kulmasta, eli toisin sanoen pohdi, mitkä tekijät jokaisessa menetelmässä korostuvat eri-
tyisesti koronapandemian aikana.  

 

Tämän jälkeen kyselylomakkeessa siirryttiin varsinaisiin kysymyksiin, jotka ra-

kentuivat kahdeksasta avoimesta kysymyksestä liittyen lasten ja nuorten mielen-

terveyden edistämiseen koronapandemian aikana. Avoimien kysymysten käyttä-

minen oli sinänsä riski, sillä niitä käyttäessä voi kohdata epätarkkuutta, ylimalkai-

suutta sekä asian vierestä vastaamista. Lisäksi haasteena voi olla vastaamatta 

jättäminen, mutta toisaalta verkkokyselyssä jokaiseen kysymyskohtaan vastaa-

minen voidaan tehdä pakolliseksi eteenpäin etenemisen kannalta. (Valli, 2018.) 

Avoimien kysymysten käyttäminen koettiin kuitenkin perustelluksi tutkielman ai-

heen näkökulmasta, sillä avoimien kysymysten avulla on mahdollisuus saada sel-

ville vastaajan käsitykset ilmiöstä laaja-alaisesti. (ks. Valli, 2018.) Kyselylomak-

keen rakenne aihealueittain oli seuraava: 

 
Taulukko 5. Kyselylomake. 

 
Opettajan tunne- , vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen 
Millä tavoin näet  tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisesi olevan yhteydessä 
mielenterveyden edistämiseen koronapandemian aikana? 
 

Lasten ja nuorten tunne- , vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen 
Millä tavoin näet lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen ole-
van yhteydessä mielenterveyden edistämiseen koronapandemian aikana? 
 

Vertaistoiminta ja osallisuus 
Millä tavoin näet lasten ja nuorten vertaistoiminnan ja osallisuuden olevan yhteydessä 
mielenterveyden edistämiseen koronapandemian aikana? 
 

Toimintakulttuuri 
Millä tavoin näet koulunne toimintakulttuurin olevan yhteydessä mielenterveyden edistä-
miseen koronapandemian aikana? 
 

Kohdennettu tuki 
Millä tavoin näet lasten ja nuorten kohdennetun tuen olevan yhteydessä mielenterveyden 
edistämiseen koronapandemian aikana? 
 

Opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalvelut 
Millä tavoin näet opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden olevan yhteydessä mie-
lenterveyden edistämiseen koronapandemian aikana? 
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Lopuksi 
Mitkä mielenterveyden edistämisen menetelmät koet merkittävimmiksi lasten ja nuorten 
mielenterveyden edistämisen kannalta? Miksi? 
 
Kaikki yllä mainitut mielenterveyden edistämisen menetelmät huomioiden, millaiseksi ku-
vailisit omia toimintamahdollisuuksiasi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä? 
 

Sana on vapaa 
Tähän voit vielä vapaasti tuoda esille omia ajatuksiasi liittyen lasten ja nuorten mielenter-
veyden edistämiseen koronapandemian aikana: 
 

 

Kysymysten muotoilemisessa pyrittiin avoimuuteen, huolellisuuteen ja yksiselit-

teisyyteen. Kysymykset on rakennettu vahvasti tutkielman tavoitteisiin ja tutki-

musongelmiin nojaten. (Valli, 2018; Kettunen, 2021.) Kun kyselylomake julkaistiin 

ensimmäisen kerran toukokuun lopulla, ei siinä vielä avattu mielenterveyden 

edistämisen menetelmien käsitteitä. Tällöin vastaajia kertyi yhteensä 10. Heikko 

vastaajamäärä selittynee haastavilla käsitteillä, avoimien kysymysten suosimi-

sella sekä kevätlukukauden lopetusajankohdalla. Kun kyselylomake julkaistiin 

uudelleen kesäkuun alkupuolella samoihin Facebook-ryhmiin, oli vastauspro-

sentti huomattavasti korkeampi. Tällöin mielenterveyden edistämisen menetel-

mien käsitteiden määrittelyt oli lisätty aluksi julkaisun kommentteihin (Liite 4), 

josta samana iltana ne vielä nostettiin itse kyselyyn erään vastaajan kehotuk-

sesta. Kahdessa päivässä vastaajia oli kertynyt yhteensä 41, jolloin kyselyn sul-

keminen oli asianmukaista.  

 

Toimintani pohjalta voitaisiin todeta vastaajien olleen eriarvoisessa asemassa 

taustatiedon kannalta, ja myönnänkin tässä omat virheeni, mutta toisaalta näen 

tässä myös arvokkaita mahdollisuuksia aineiston analyysin kannalta. Kun kyse-

lyssä näkyy valmiiksi käsitteiden määrittelyä, saattaa se johdatella omaa ajattelua 

tiettyyn suuntaan. Kun käsitettä ei taas ole ennalta määritelty, voidaan havaita 

laajemmin vastaajan omia näkemyksiä ja kokemuksia, tosin käsitteen väärinym-

märryksen uhalla. Jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija, on riski tu-

losten vääristymiseen (Valli, 2018). Joka tapauksessa analyysia tehdessä on 

kiinnitetty erityistä huomiota kymmenen ensimmäisen osallistujan vastauksiin ja 

verrattu niitä systemaattisesti vastaajajoukon loppupäässä oleviin.  
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4.4 Sisällönanalyysi 

 

Fenomenografisen tutkimusasetelmaa mukaillen aineiston analyysi toteutettiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysilla tarkoitetaan sa-

nallista tekstin sisällön kuvailua (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Ta-

voitteena on aineistoon syventyen luoda tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty, selkeä, 

verbaalinen kuvaus, joka saa aikaan yhteyksiä niin ilmiön laajempaan kontekstiin 

kuin aihetta käsitteleviin muihin tutkimustuloksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 

105; Vuori, 2021; Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4). Sisällönanalyysi on mahdol-

lista toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti, riippuen ai-

neiston ja teoreettisen viitekehyksen painoarvon jakamisesta analyysivaiheessa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 116; Eskola & Suoranta, 1998). 

 

Tämän tutkielman analyysi pohjautuu aineistolähtöisyyteen. Fenomenografiseen 

tutkimusasetelmaan perustuen analyysin tarkoituksena on paljastaa erilaisia ta-

poja, joilla tietty ilmiö koetaan ja ymmärretään. Analyysin luokittelurunkona ei 

käytetä teoriaa, vaan sen sijaan tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta teoreet-

tinen kokonaisuus. (Kettunen, 2021; Kettunen & Tynjälä, 2018, s. 4; Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, luku 4.) Aineistolähtöisen sisällönanalyysin valintaa tukee tutkiel-

man uusi näkökulma, jossa tarkoituksena on paneutua koronapandemian aikai-

seen mielenterveyden edistämiseen. Tällöin teoreettinen viitekehys on osallisena 

tutkimuskysymyksissä, mutta itse analyysi toteutetaan ainoastaan aineistoa 

kuunnellen.   

 

Aineiston teoreettinen kokonaisuus rakentuu järjestämällä aineiston tarjoama in-

formaatio selkeään ja tiiviiseen muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa aineiston 

konkreettisista ilmauksista siirtymistä yhä abstraktimpiin käsitteisiin ja lopulta 

koko aineistoa kuvaavaan yhteen yhteiseen käsitteelliseen ilmaukseen. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, luku 4; 2002, s. 111; Vuori, 2021.) Aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: aineiston redusointiin eli pel-

kistämiseen, aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn sekä aineiston abstrahointiin 

eli teoreettisten käsitteiden luomiseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4). 
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4.4.1 Aineiston redusointi eli pelkistäminen 
 

Analyysi alkoi tarkastelemalla kyselylomaketta. Erilliselle tiedostolle siirrettiin vas-

taajien taustatiedot (Taulukko 1–4) sekä kyselylomakkeen kysymykset. Jokaisen 

kysymyksen alle siirrettiin osallistujien vastaukset koodimerkkeineen. Koodimer-

kit koostuivat siitä, kuinka mones kyselyyn vastaaja oli, vastaajan sukupuolesta 

(N=nainen, M=mies), iästä, kouluasteesta (PK= peruskoulu, TA= toinen aste) 

sekä maakunnasta. Eli esimerkiksi: (5, N34, TA, Uusimaa). 

 

Koodausmerkkien käyttö mahdollisti 10 ensimmäisen vastaajan vastausten ver-

taamista muihin. 10 ensimmäisellä vastaajalla ei siis ollut määriteltyinä mielen-

terveyden edistämisen menetelmiä (Liite 4). Analyysin edetessä tehtiin havain-

toja, kuinka 10 ensimmäisen vastaajan kokemukset eivät poikenneet merkittä-

västi muiden vastaajien käsityksistä. Heidän näkemyksensä edustivat saman 

tyyppisiä arvoja ja huomioita kuin muidenkin osallistujien vastauksissa oli havait-

tavissa. Ainut selkeä huomio oli kohdennetun tuen kohdalla, joka ilman selven-

nöstä aiheutti ymmärtämättömyyttä ja sekaannusta: 

 

”En ymmärrä kysymystä. Mitä ovat kohdennetut palvelut?” (2, N50, PK, Uusimaa) 
 
”En osaa sanoa” (3, N42, TA, Päijät-Häme) 
 
”Mitä se kohdennettu tuki on?” (4, N35, PK, Kanta-Häme) 

 

Toisaalta kyseiset vastaukset ovat täysin ymmärrettäviä, sillä eihän ilman asia-

yhteyttä kohdennetusta tuesta puhuessa ole mahdollista tietää varmuudella vii-

tataanko kohdentamisella yksilön mielenterveyteen, koronapandemian riskiryh-

mäläisiin vai oppilaitokseen kohdistettuun tukeen. Vastaukset täsmentyivät tut-

kielman aiheen mukaiseksi käsitteen määrittelyn myötä, minkä vuoksi voidaan 

nostaa esille hieman epäoikeudenmukainen asema kyselyyn ensimmäisinä vas-

tanneiden osalta.  

 

Lisäksi koodausmerkit mahdollistivat tarkastelua niin iän, kouluasteen kuin maa-

kunnan perusteella. Koodausmerkkejä höydynnettiin erityisesti pääluokkien vas-

taajien variaation tarkastelussa. Yhteiselle tiedostolle siirrettiin siis jokaisen kah-
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deksan avoimen kysymyksen alle 41 vastausta sekä sana on vapaa -osion vas-

taukset, joita oli 29. Lähestymistapa aineistoa kohtaan nojautui tutkimusongel-

man ja tutkimuskysymysten asettelun mukaisesti. Aineistoon tutustuessa olikin 

asianmukaista kohdistaa kriittistä tarkastelua asetettuun tutkimusongelmaan 

(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 10–12; Salo, 2015, s. 172) eli mie-

lenterveyden edistämiseen koronapandemian aikana. Analyysin redusointivai-

heessa karsittiin aineistosta tutkimukselle epäolennainen informaatio (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, luku 4). Karsiminen aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa ta-

pahtuu useimmiten aineiston huolellisen läpikäymisen seurauksena syntyneen 

koodausrungon avulla (Vuori, 2021).  

 

Koodausrungon rakentumisen ideaali olisi analyyttinen neutraalius, mutta todelli-

suudessa koko analyysiprosessin taustalla vaikuttaa tutkijan oma konstruktio. 

Koodaukset eivät siis mitenkään nouse esille aineistosta, eikä aineisto puhu, 

vaan tutkimuskysymys sekä niin tutkijan lukemisen tavat, tulkinnat kuin valinnat-

kin toimivat aineiston käsittelyn ohjaajina ja jäsentäjinä. Lisäksi aineiston tarkas-

telua ohjaavat ainakin piiloisesti tutkijan omat ennakkokäsitykset ja perehtynei-

syys tutkimusaiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Koodauksen voidaankin katsoa 

olevan sekoitus tutkijan ennakkoluuloja ja aineiston tulkintaa. (Eskola & Suo-

ranta, 1998; Ruusuvuori ym., 2010, s. 15, 20; Salo, 2015, s. 166–167; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Tässä tutkielmassa pyrittiin säilyttämään kriittinen ja itsereflektiivinen ote koko 

analyysiprosessin ajan. Koodausrunkoa ei tarvinnut juurikaan rakentaa, sillä jo-

kaisesta vastauksesta pyrittiin säilyttämään sen sisältämä informaatio. Kyselylo-

makkeen hyöty on sen vastauksen pysytteleminen useimmiten aiheessa, minkä 

myötä karsittavaa ei juurikaan ole. Osa vastauksista oli myös itsessään jo niin 

pelkistettyjä, ettei niitä tarvinnut lyhentää. Aineistossa karsiminen kohdistui vas-

tauksiin, joista ei olisi saatu analyysin jatkon kannalta lisäinformaatiota:  

 

”En osaa vastata.” (4, N35, PK, Kanta-Häme) 
 
”Jonkin verran” (14, N42, TA, Pohjanmaa) 
 
”Liian vaikeita kysymyksiä” (29, N51, PK, Uusimaa) 
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Kun aineistosta oli karsittu analyysin kannalta tarpeeton informaatio, alkoi alku-

peräisdatasta pelkistettyjen ilmauksien muodostaminen. Pelkistettyjä ilmauksia 

muodostettaessa on huomioitava, että yhdestä lausumasta on mahdollista löytää 

useampiakin pelkistettyjä ilmauksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4). Tässä tut-

kielmassa pelkistämisvaiheessa pyrittiin säilyttämään vastauksen informaatio 

kattavasti, joten useimmiten yhdestä vastauksesta muodostui usein monia il-

mauksia: 

 
Taulukko 6. Esimerkki aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä. 

 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Meillä on hyvin ohr-myönteinen kulttuuri 
ja apua sinänsä saa ja sitä tarjotaan her-
kästi. Paljon kysellään nuorten kuulumisia 
ja tavoitellaan heitä, joista ei ole kuulunut. 
(31, N42, TA, Uusimaa) 

Opiskelijahuoltoryhmämyönteinen kult-
tuuri (31, N42, TA, Uusimaa) 
Avunsaaminen ja -tarjoaminen herkästi 
(31, N42, TA, Uusimaa) 
Nuorten kuulumisten aktiivinen kysely 
(31, N42, TA, Uusimaa) 
Tavoitellaan nuoria, joista ei ole kuulunut 
(31, N42, TA, Uusimaa) 

 

Pelkistettyjä ilmauksia muodostettaessa pyrittiin huolellisuuteen ja kattavan infor-

maation säilyttämiseen alkuperäiseen ilmaukseen nähden. Avointen vastausten 

pohjalta pelkistettyjen ilmausten laatiminen vaati aikaa ja keskittymistä, sillä jo-

kaisen vastauksen taustalla oli eri henkilön arvomaailma, kokemukset sekä nä-

kemykset aiheista. Jokaiseen vastaukseen tuli perehtyä yksilön perspektiivistä, 

pohtien kirjoittajan tarkoittamaa näkökulmaa sekä vastauksessa sanomatta jää-

neitä merkityksiä. Joidenkin vastausten ymmärtämisessä oli omat haasteensa, 

sillä niistä pystyi aistimaan passiivisaggressiivisuutta, turhautumista ja empatian 

puutetta. Toisaalta jokaisella on omat tyylinsä kirjoittaa, eikä pelkän tekstin väli-

tyksellä voi ymmärtää esimerkiksi vitsailua ja sarkasmia. Oma näkemykseni on, 

että lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt koronapandemian myötä, minkä 

vuoksi oli haastavaa ymmärtää vastauksia, joissa pahoinvoinnilta suljetaan silmät 

tai se sysätään lasten ja nuorten omaksi syyksi. Tästä kaikesta huolimatta omaa 

näkemystäni vastaan kamppailevat näkökannat on huomioitu yhdenvertaisesti 

kaikkiin vastauksiin nähden.  

 

Mielenterveyden edistämisen menetelmät ovat osittain päällekkäisiä, joten myös 

vastauksissa tuli moneen eri menetelmään sopivia vastauksia. Kun pelkistetyt 
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ilmaukset oli muodostettu, ne luettiin huolellisesti läpi ja siirrettiin osa niistä myös 

muiden menetelmien tiedostoihin. Pelkistettyjä ilmauksia ei ikinä poistettu alku-

peräisestä tiedostosta, mutta lisäyksiä muihin tiedostoihin tehtiin lisäinformaation 

saamiseksi. Lisäykset tapahtuivat vastauksien sisältöjen mukaisesti, esimerkiksi 

ilmaisemalla tiedon olleen jo edellisessä vastauksessa:  

 
”Yllä vastasin jo tuohonkin.” (41, N40, TA, Uusimaa) 

 
Lisäksi sanavalinnat avittivat siirtojen tekemistä. Esimerkiksi kun toimintakulttuu-

rin menetelmässä puhuttiin opiskeluhuollosta ja mielenterveydestä, voitiin pelkis-

tetyt ilmaukset lisätä myös opiskeluhuollon ja mielenterveyden menetelmän tie-

dostoon. Usein lisäyksiä tehdessä toinen vastauksista oli yksityiskohtaisempi, jol-

loin oli asianmukaista saada tarkentavat tiedot kummankin menetelmän tiedos-

toon.  

 
Taulukko 7. Pelkistetyn ilmauksen siirtäminen toiseen tiedostoon. 

 
Pelkistetty ilmaus – Toimintakulttuuri  Pelkistetty ilmaus – Opiskeluhuoltotyö ja 

mielenterveyspalvelut 

Erittäin huonosti toimivat oppilashuollolli-
set palvelut (2, N50, PK, Uusimaa) 
 
Surkeat lasten mielenterveyspalvelut (2, 
N50, PK, Uusimaa) 

Eivät ole toimineet (2, N50, PK, Uusimaa) 

 

Pelkistetyt ilmaukset listattiin allekkain eri tiedostolle, millä luotiin pohja seuraa-

valle analyysin vaiheelle (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4).  

 

4.4.2 Aineiston klusterointi eli ryhmittely 
 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin toista vaihetta kutsutaan klusterointi- eli ryh-

mittelyvaiheeksi. Ryhmittelyvaiheessa pelkistettyjen ilmausten pohjalta aineistoa 

eritellään, eroja ja yhtäläisyyksiä etsien. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006; Vuori, 2021; Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.)  Aineiston klusterointi aloi-

tettiin siirtämällä aihealueittain pelkistetyt ilmaukset omille tiedostoilleen. Mielen-

terveyden edistämisen menetelmät siirrettiin kaikki omille tiedostoilleen, toiseen 

tutkimuskysymykseen liittyvät kahden kyselylomakkeen kysymysten vastaukset 
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omalleen ja sana on vapaa -osion pelkistetyt ilmaukset omalleen. Ryhmittelyvai-

heen alussa oli siis yhteensä 8 eri tiedostoa. Vaikka kyselylomakkeen kuusi en-

simmäistä kysymystä liittyivät samaan tutkimuskysymykseen, niistä muodostet-

tiin alaluokat erikseen. Mielenterveyden edistämisen menetelmiä ei siis käsitelty 

alussa yhdessä, sillä jokainen niistä liittyi eri aiheeseen. Kun ryhmittelyn aloitti 

menetelmät omina osioinaan, on mahdollista paneutua juuri kyseisiin aiheisiin, 

ilman tulkinnallisten väärinymmärrysten riskiä. Tällä tavoin on myös mahdollista 

tarkastella menetelmien yhteyttä toisiinsa sekä niiden eroja, kuten fenomenogra-

fisessa tutkimusasetelmassa on kyse. 

 

Jokaisen menetelmän pelkistetyt ilmaukset luettiin huolellisesti läpi. Tiettyjä tee-

moja toistui vastauksissa ja niiden perusteella alettiin ryhmittelemään vastauksia 

alaluokkiin. Alaluokkien muodostumisen myötä myös aineisto tiivistyy (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, luku 4). Tiedostoon koottiin samaan alaluokkaan kuuluvia il-

mauksia ja annettiin alustava alaluokan nimi ryhmittelyä helpottamaan. Alustavaa 

nimeä muokattiin alaluokan täydentyessä. Kun aineistoa oli ryhmitelty, siirryttiin 

seuraavaan tiedostoon ja palattiin myöhemmin täsmentämään ja varmistamaan 

niiden relevanttiutta. Alaluokat pyrittiin nimeämään mahdollisimman tarkasti sen 

sisältöä kuvaten sekä tutkimuskysymykset ja -tehtävät huomioiden.  

 

Taulukko 8. Esimerkki aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä. 

 
Pelkistetyt ilmaukset (Toimintakulttuuri) Alaluokka 

Keskustelu huolesta jo pienimmässäkin 
vaiheessa (1, N54, PK, Etelä-Karjala) 
Luokan avoin ja oppilaita kunnioittava 
keskusteluilmapiiri (35, N38, PK, Uusi-
maa) 
Muidenkin kuin kouluasioiden jakaminen 
yhdessä (26, N44, PK, Keski-Pohjanmaa) 
Avoin ja ajantasainen viestintä hyvinvoin-
nin lisääjänä (19, N57, PK, Pirkanmaa) 
Lapsille omien toimintamahdollisuuksien 
kertominen pandemian aikana (24, N31, 
PK, Uusimaa) 
Nuorten kuulumisten aktiivinen kysely 
(31, N42, TA, Uusimaa) 
Avoin keskustelu koronasta (35, N38, PK, 
Uusimaa) 

Avoin keskustelukulttuuri 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa alaluokkien muodostamisen ja nimeämi-

sen jälkeen luokittelu jatkuu yhdistelemällä alaluokkia yläluokiksi, yläluokkia pää-

luokiksi sekä lopuksi muodostamalla pääluokkia yhdistäväksi luokaksi, joka osal-

taan ilmentää tutkimustehtävää. Aineistolähtöisyydestä johtuen ei ole mahdollista 

etukäteen määritellä luokkien lukumäärää tai tasoja. Alaluokkia ja yhdistäviä 

luokkia voisi kutsua analyysin vakio-ominaisuuksiksi, kun taas niiden välillä muo-

dostuvien luokkien tarve selviää vasta analyysin edetessä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, luku 4.) Tässä tutkielmassa aineisto oli melko suuri ja sisällöltään vaihte-

leva, minkä vuoksi oli tarkoituksenmukaista hyödyntää kaikkia kyseisiä luokkia.  

 

Tästä poikkeuksena kuitenkin Sana on vapaa –kyselylomakkeen osio. Osion vas-

taukset ryhmiteltiin alaluokkiin, mutta sisällönanalyysia ei jatkettu siitä pidem-

mälle. Alaluokat otettiin laajalti huomioon tutkimustuloksia muodostaessa, jolloin 

niitä vertailtiin analyysissa muodostuneiden yläluokkiin. Sana on vapaa –osion 

alaluokat eivät kuitenkaan asettuneet merkittävimpään asemaan tutkimustulos-

ten kannalta, sillä ne eivät suoraan tue tutkimuskysymystä ja suuri osa vastauk-

sista painotti jo aiemmin ilmi tulleita käsityksiä. Alaluokat olivat: 

 
Taulukko 9. Sana on vapaa -osion muodostuneet alaluokat. 

 

Yhteiskunnan resurssien riittämättömyys 

Turvallisuus ja työrauha 

Tilanteen huolestuttavuus 

Etäopetus 

Tarve ammattilaisille ja matalan kynnyksen palveluille 

Haasteet maahanmuuttajien kanssa 

Yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit 

Kokonaisuuden hahmottaminen 
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4.4.3 Aineiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen 
 

Klusterointi luo perustan aineistolähtöisen sisällönanalyysin viimeiselle vaiheelle 

– abstrahoinnille eli teoreettisten käsitteiden luomiselle. Abstrahoinnilla viitataan 

nimenomaan aiemmin mainittuun alaluokkien muodostamisen jälkeen tapahtu-

vaan toimintaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.) Kun ensimmäisen tutkimus-

kysymyksen alaluokat oli muodostettu, koodattiin mielenterveyden edistämisen 

menetelmien alaluokat omilla väreillään seuraavasti: 

 

Taulukko 10. Mielenterveyden edistämisen menetelmien värikoodaus. 

 

Opettajan tunne-, vuorovaikutus ja mielenterveysosaaminen 

Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus ja mielenterveysosaaminen 

Vertaistoiminta ja osallisuus 

Toimintakulttuuri 

Kohdennettu tuki 

Opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalvelut 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen värikoodatut alaluokat siirrettiin yhdelle uu-

delle tiedostolle ja niistä alettiin muodostaa yläluokkia. Toisen tutkimuskysymyk-

sen kohdalla saman tyyppistä värikoodausta ei tarvittu, sillä siihen liittyvät kaksi 

kyselylomakkeen kysymystä käsiteltiin yhdessä, tutkimuskysymykseen pohjau-

tuen. Yläluokkien muodostamisen jälkeen koottiin ne yhdessä taulukkoon ala-

luokkien kanssa ja muodostettiin pääluokat sekä yhdistävät luokat. Käytännössä 

abstrahoinnissa huomio kiinnitettiin tutkimuksen näkökulmasta relevanttiin infor-

maatioon, jonka pohjalta muodostettiin teoreettisia käsitteitä. Eteneminen kulki 

alkuperäisdatan käyttämien kielellisten ilmauksien kautta teoreettisiin käsitteisiin 

ja johtopäätöksiin. Koko analyysin ajan pidettiin huoli, että alkuperäisdata oli yh-

teydessä aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.)  

 

Analyysiprosessin aikana alaluokkien perään laitettiin vastaajien koodausmerkit 

vertailun mahdollistamiseksi. Täten pystytään varmistamaan, toistuuko samojen 

henkilöiden näkemykset samojen aiheiden parissa, vai onko varianssi suurem-

paa. Saman alaluokan alta poistettiin saman henkilön koodausmerkit, jolloin ky-

seinen henkilö näkyi vain kerran alaluokissa. Alun perin tarkoituksena oli vertailla 
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muodostuneissa alaluokissa vastaajien varianssia, mutta sisällönanalyysin val-

mistuessa katse kohdistui tiiviimmässä muodossa oleviin yläluokkiin. Jokaisen 

yläluokan osallisena olevan vastaajan koodausmerkit siirrettiin tutkimuskysymys-

ten mukaisesti omille tiedostolleen ja vertailtiin niissä esiintyvää vaihtelua vastaa-

jien kesken. Myös yläluokista poistettiin saman henkilön koodimerkit, jolloin tietty 

henkilö näkyi vain kerran jokaisessa luokassa. Tällä tavoin tarkastelemalla ja ver-

tailemalla analyysi ei jää pelkäksi luokitteluksi, vaan se luo mahdollisuuksia oival-

tamiselle, yllätyksille ja teräville paikoille (Ruusuvuori ym., 2010, s. 19; Salo, 

2015, s. 187). Lisäksi koodausmerkkien tarkastelu yläluokkien yhteydessä pal-

jastaa todelliset vastaajat yläluokan muodostumisen takana, eli toisin sanoen voi-

daan nähdä, onko luokkien taustalla yhtenäinen vastaajien näkemys vai uupuuko 

joistakin pääluokista vastaajien konsensus. Myös vertailu niin vastausjärjestyk-

sen, iän, kouluasteen kuin maakunnankin osalta mahdollistuu. Tällaisen toimin-

nan tarkoituksena on myös lisätä tutkielman luotettavuutta. Vastaajien koodi-

merkkejä ei lisätty valmiisiin taulukoihin selkeyden säilyttämiseksi. 

 
Taulukko 11. Esimerkki aineiston abstrahoinnista. 

 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Resurssien rajallisuus 
Resurssien puute mielenterveysongel-
mien lisääjänä 
Resurssien puute 
Resurssien puute 

Resurssien puute Korona- 
pandemian 
esille  
nostamat 
haasteet 

Mielenterveyden edistä-
minen  
koronapandemian aikana 

Lasten ja nuorten elämänhaasteet 
Etäopetuksen luomat haasteet 
Lasten ja nuorten erilaisuus vertaistoi-
minnan ja osallisuuden toteuttamisen 
haasteena 
Koronarajoitukset vertaistoiminnan ja 
osallisuuden toteuttamisen haasteena 
Vertaistoiminnan porukan merkitys 
Kohdennetun tuen saamisen ja vas-
taanottamisen haasteet 
Ammattiryhmistä riippuvat haasteet 

Mielenterveyden edistä-
misen haasteet 

Osaamisen heikentyminen koronapan-
demian myötä 
Vertaistoiminnan ja osallisuuden vä-
hentyminen koronapandemian myötä 
Heikentynyt toimintakulttuuri ko-
ronapandemian aikana 
Kohdennetun tuen riittämättömyys 
Mielenterveyttä tukevien palveluiden 
ruuhkautuminen 
Opiskeluhuoltotyön ja mielenterveys-
palveluiden toimimattomuus 

Heikentyminen ko-
ronapandemian myötä 



 

 45 

 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tämän tutkielman näyte koostui 41 suomalaisesta peruskoulun ja toisen asteen 

opettajasta. Näytteen edustajien vastausten perusteella muodostuneita yläluok-

kia analysoitiin vastaajamäärän (n/41), ikäjakauman (Taulukko 2), kouluasteen 

(Taulukko 3) sekä maakunnan (Taulukko 4) suhteen. Lisäksi ensimmäisessä tut-

kimuskysymyksessä otettiin huomioon 10 ensimmäistä vastaajaa, joilla ei ollut 

määriteltynä mielenterveyden edistämisen menetelmiä (Liite 4). Taustatietojen 

mahdollistaman vertailun avulla pyrittiin lisäämään tutkimustulosten laadullisen 

näkemyksen moniulotteisuutta, tuoden samalla ilmi mahdollisia jatkotutkimuk-

sissa kvantitatiivisesti tutkittavia asianhaaroja.  

 

Mikäli yläluokassa oli havaittavissa määrällisesti monen eri vastaajan näkemyk-

siä, nähtiin sen lisäävän kyseisen luokan muodostumisen luotettavuutta. Ikäja-

kauman (30–61 v.) suhteen tarkasteltiin vastaajien iän yhteyttä muodostuneisiin 

yläluokkiin, ja joissakin yläluokissa olikin havaittavissa tiettyjen ikäluokkien vah-

vempaa käsitysten kuulumista. Peruskoulussa ja toisella asteella tapahtuneen 

koronapandemian aikaisen mielenterveyden edistämisen painotuksia oli mahdol-

lista vertailla kouluasteiden ilmentymistä tarkastelemalla. Myös kouluasteen suh-

teen tehtiin mielenkiintoisia löydöksiä. Vastaajia oli 16:sta eri maakunnasta, tosin 

suurin osa vastaajista oli Uudeltamaalta. Tutkielman analyysissa tarkasteltiin 

maakuntien määrän varianssin yhteyttä yläluokkiin. Mikäli yläluokassa oli monien 

eri maakunnissa työskentelevien opettajien käsityksiä, saadaan kansalliselle 

yleistämiselle mahdollisuuksia. Toisaalta tulee muistaa, ettei yhden maakun-

nassa työskentelevän kokemusta tai mielipidettä voi yleistää kaikkia siinä maa-

kunnassa työskenteleviin. Yläluokissa tarkasteltiin myös vastaajien tasaista ja-

kautumista ja sitä, uupuiko yläluokista merkittävä määrä 10 ensimmäisen vastaa-

jan näkemyksiä. Analysoinnin perusteella 10 ensimmäisen vastaajan näkemyk-

set muodostivat laajalti konsensuksen muiden osallistujien kanssa, joten kaikkia 

sisällönanalyysin luokkia oli mahdollista tarkastella yhdenvertaisesti. Tutkimustu-

lokset on jaettu tutkimuskysymysten mukaisesti kahteen eri lukuun, joissa käsi-

tellään yksityiskohtaisesti analyysin tuloksia.  
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5.1 Mielenterveyden edistäminen kouluinstituutioissa 

koronapandemian aikana 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla kartoitettiin opettajien käsityksiä mie-

lenterveyden edistämisen menetelmien yhteyksistä koronapandemian aikaiseen 

lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen (Liite 5). Opettajien näkemysten 

pohjalta saatiin muodostettua neljä pääluokkaa: koronapandemian esille nosta-

mat haasteet, mahdolliset muutokset, inhimillinen mielenterveyden edistäminen 

sekä interaktiivisuus hyvinvoinnin edistäjänä. Yhdistäväksi luokaksi muodostui 

luonnollisesti tutkimuskysymystä mukaillen mielenterveyden edistäminen kou-

luinstituutioissa koronapandemian aikana. Seuraavissa alaluvuissa syvennytään 

tarkemmin jokaiseen pääluokkaan, avaten sen yläluokkia ja tarkastellen alaluok-

kia. Alaluokat on värikoodattu mielenterveyden edistämisen menetelmien mukai-

sesti (Taulukko 10). Analyysin tuloksia suhteutetaan tässä luvussa myös aiem-

paan tutkimustietoon.  

 

 

Kuvio 2. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysin yhdistävä luokka ja pääluokat. 
 

 

5.1.1 Koronapandemian esille nostamat haasteet 
 

Kyselylomakkeen vastausten perusteella oli selvää, että koronapandemia on 

nostanut esille monenlaisia haasteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Tä-

män tutkielman tuloksissa haasteet keskittyvät resurssien puutteen, mielenter-

veyden edistämisen haasteiden sekä mielenterveyden edistämisen menetelmien 

heikentymiseen koronapandemian myötä.  

Pääluokka

Yhdistävä luokka
Mielenterveyden edistäminen 

kouluinstituutioissa koronapandemian aikana

Korona-
pandemian 

esille 
nostamat 
haasteet

Mahdolliset
muutokset

Inhimillinen 
mielen-

terveyden 
edistä-
minen

Inter-
aktiivisuus

hyvin-
voinnin 

edistäjänä
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Resurssien puute 

 

Resurssien puute tuli ilmi 15 vastaajan näkökulmissa. Vastaajien iät sijoittuivat 

30–57 ikävuosien väliin tasaisesti. Kouluasteen suhteen voidaan nähdä eroa, 

sillä vastaajista 12 työskenteli peruskoulussa ja 3 toisella asteella. Tästä voitaisiin 

päätellä, että peruskoulussa resurssien puute mielenterveyden edistämisen suh-

teen koronapandemian aikana on saattanut olla näkyvämpää kuin toisella as-

teella. Resurssien puute oli nähtävissä 9 eri maakunnassa, ja kokonaisuudes-

saan 15:sta resurssipuutteen puolestapuhujista 7 työskenteli Uudellamaalla. Re-

surssien puutteella voisi siis olla jonkinlainen maakuntakohtainen yhteys.  

 

 

Kuvio 3. Resurssien puute. 
 

Resurssien puute oli nähtävissä opettajan tunne-, vuorovaikutus- ja mielenter-

veysosaamisen, lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaa-

misen, kohdennetun tuen sekä opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden 

suhteen. Resurssien rajallisuus sekä niiden puute mielenterveysongelmien lisää-

jänä muodosti tämän yläluokan:  

 
”Tukea täytyy ohjata entistä enemmän tukea tarvitseville ja pandemian vuoksi 
syrjäytyneille nuorille. Resurssit eivät tosin nykyisellään riitä tähän.” (6, N44, PK, 
Pohjanmaa) 
 
”Opiskeluhuollon resurssit ovat olleet melko riittämättömät lisääntyneen tarpeen 
edessä. – –” (18, N40, PK, Uusimaa) 

 
”Resurssit liian vähäiset jotta kaikki apua kaipaavat saavutettaisiin. Parhaimmil-
laan suuri vaikutus, valitettavan useasti yhdentekevää.” (22, N31, PK, Uusimaa) 

 

Myös Sana on vapaa -osion yhteiskunnan resurssien riittämättömyyden -ala-

luokka tukee tätä yläluokkaa.  

 

Resurssien puute

•Resurssien rajallisuus

•Resurssien puute mielenterveysongelmien lisääjänä

•Resurssien puute

•Resurssien puute
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”Yhteiskunta ei mielestäni resursoi tarpeeksi henkisen hyvinvoinnista huolehtimi-
seen.” (1, N54, PK, Etelä-Karjala) 

 

Resurssien keskittäminen mielenterveyden edistämiseen olisi äärimmäisen tär-

keää kriisitilanteessa niin toimivan arjen rakentamisen kuin vastoinkäymisistä sel-

viämisen kannalta (Vorma ym., 2020, s. 18). 

 

Mielenterveyden edistämisen haasteet 

 

Mielenterveyden edistämiseen liittyviä haasteita edusti 24 vastaajan näkemykset. 

Ikäjakauma oli tasainen. Sen sijaan kouluasteen suhteen voidaan nähdä paino-

tusta, sillä kaikkiaan 15:sta toisen asteen opettajasta 11 kuului tähän yläluok-

kaan. Maakuntia tässä yläluokassa oli yhteensä 11. Suurin osa Uudellamaalla 

työskentelevistä oli kohdannut mielenterveyden edistämisen haasteita (10/16).  

 

 

Kuvio 4. Mielenterveyden edistämisen haasteet. 
 

Mielenterveyden edistämisen haasteet tulivat ilmi lasten ja nuorten tunne-, vuo-

rovaikutus- ja mielenterveysosaamisen, vertaistoiminnan ja osallisuuden, koh-

dennetun tuen sekä opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden välityksellä. 

Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamiseen olivat yh-

teydessä lasten ja nuorten elämänhaasteiden sekä etäopetuksen luomien haas-

teiden alaluokat. Etäopetus onkin korona-aikana ollut selkeästi yhteydessä lasten 

ja nuorten stressitasoihin ja muuhun jaksamiseen (Paju, 2020, s. 54; Mieli, 

2021b). Lisäksi yli puolet lukiolaisista koki etäopinnot vuonna 2020 henkisesti 

raskaiksi. Etäopetuksen koettiin myös kasvattaneen merkittävästi työmäärää, 

kun samanaikaisesti lähes puolet lukiolaisista arvioivat opetuksen laadun heiken-

tyneen. (Suomen Lukiolaisten Liitto, 2020.) Sana on vapaa -osion etäopetus -

Mielenterveyden edistämisen haasteet

•Lasten ja nuorten elämänhaasteet

•Etäopetuksen luomat haasteet

•Lasten ja nuorten erilaisuus vertaistoiminnan ja osallisuuden toteuttamisen haasteena

•Koronarajoitukset vertaistoiminnan ja osallisuuden toteuttamisen haasteena

•Vertaistoiminnan porukan merkitys

•Kohdennetun tuen saamisen ja vastaanottamisen haasteet

•Ammattiryhmistä riippuvat haasteet
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alaluokka oli yhteydessä mielenterveyden edistämisen haasteisiin. Kyseisessä 

alaluokassa tuotiin ilmi etäopetuksen haittoja sekä lähiopetuksen tärkeyttä. Toi-

saalta tässä alaluokassa ilmennettiin myös hybridiopetuksen toimivuutta sekä 

oman opettajan tärkeää roolia etäopetuksessa stressin lievittäjänä:  

 

”– – Etäopetus ei todellakaan ole tehnyt hyvää. – – ” (3, N42, TA, Päijät-Häme) 
 
” – – Myös hybridimalli opiskelussa on opiskelijoiden mielestä enimmäkseen 
hyvä. – – ” (16, N61, TA, Lappi) 
 
”Luulen, että etäopetuksen aikana tutun, oman opettajan äänen kuuleminen, kas-
vojen näkeminen ja mahdollisimman tutut rutiinit helpottivat lasten oloa ja stressiä 
pandemian pahimmassa vaiheessa.” (24, N31, PK, Uusimaa) 

 

Vertaistoimintaan ja osallisuuteen liittyvät alaluokat muodostuivat lasten ja nuor-

ten erilaisuuden haasteiden, koronarajoitusten luomien haasteiden sekä vertais-

toiminnan porukan merkityksen pohjalta. Lasten ja nuorten erilaisuus vertaistoi-

minnan ja osallisuuden toteuttamisen haasteena voisi olla yhteydessä myös 

Sana on vapaa -osiossa muodostuneeseen haasteet maahanmuuttajien kanssa 

-alaluokkaan. Tarkoituksena ei ole luokitella ketään erilaiseksi, vaan enemmän-

kin tarkastella kielellisiä ja kulttuurisia eroja, jotka ovat läsnä kouluarjessa. Ver-

taistoiminnan ja osallisuuden toteuttamiseen tulee merkittäviä haasteita, mikäli 

yhteistä kieltä tai kommunikointitapaa ei ole:  

 

”Maahanmuuttajien auttaminen vaikeinta, ei yhteyttä koteihin ja puutteellinen 
kieli. – – Kodeissa paljon ongelmia, joihin etäopetuksen aikana mahdotonta puut-
tua.” (26, N44, PK, Keski-Pohjanmaa) 

 

Koronarajoitukset vertaistoiminnan ja osallisuuden toteuttamisessa voi aiheuttaa 

luultua suurempaa vahinkoa. Tutkimusten mukaan pandemian sosiaaliset seu-

raukset voivat nimittäin vaikuttaa pienten lasten ja nuorten aivojen terveen kehi-

tyksen heikkenemiseen (UN, 2020, s. 7). Myös vertaistoiminnan porukalla on 

merkitystä ja korona-aikana uusi tilanne jakaa lapsia ja nuoria uudella tavalla, ja 

ulosjääminen myös koronakaveriringeistä on mahdollista (Paju, 2020, s. 69). Mie-

lenterveyden edistämisen haasteisiin lukeutuivat myös kohdennetun tuen saami-

sen ja vastaanottamisen haasteet sekä opiskeluhuoltotyöhön ja mielenterveys-

palveluihin liittyvät ammattiryhmistä riippuvat haasteet:  
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”Jos koululla ei ole kuraattoria ja/ tai psykologia, oppilashuollon tukea mielenter-
veyden edistämiseksi ei voida toteuttaa. Lähetteitä lastenpsykiatrialle ei saa il-
man koulupsykologia.” (17, N43, PK, Uusimaa) 

 

Toisen asteen opettajien suuri määrä tässä yläluokassa voinee selittyä muun mu-

assa etäopetuksen painottamisella. Peruskouluun verrattuna toisella asteella etä-

opetuksen suosiminen on ollut yleisempää. Tällöin niin lasten ja nuorten tunne-, 

vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen kehittäminen kuin vertaistoiminnan ja 

osallisuuden toteuttaminen on tuottanut merkittäviä haasteita. Myös kohdenne-

tun tuen saaminen ja vastaanottaminen etäopetuksen aikana on niin yksilölle kuin 

avunantajalle haaste. 

 

Heikentyminen koronapandemian myötä 

 

Mielenterveyden edistämisen menetelmien heikkenemiseen viittaava yläluokka 

sai 30 kannattajaa. Niin ikäjakauma kuin kouluaste olivat jakautuneet suhteellisen 

tasaisesti (PK 20, TA 10). 16:sta tutkielman maakunnasta 14 oli tässä yläluo-

kassa. Voidaan siis päätellä, että mielenterveyden edistämisen menetelmät ovat 

mahdollisesti heikentyneet koronapandemian myötä laajalti ympäri Suomea.  

 

 

Kuvio 5. Heikentyminen koronapandemian myötä. 
 

Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna heikentyminen on nähtävää lasten ja nuorten 

tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisessa, vertaistoiminnassa ja osal-

lisuudessa, toimintakulttuurissa, kohdennetussa tuessa sekä opiskeluhuolto-

työssä ja mielenterveyspalveluissa. Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja 

mielenterveysosaamisen nähtiin heikentyneen, jonka osasyyksi voitaisiin nostaa 

koronapandemian paljastaman osaamisen puutteen:  

 

Heikentyminen koronapandemian myötä

•Osaamisen heikentyminen koronapandemian myötä

•Vertaistoiminnan ja osallisuuden vähentyminen koronapandemian myötä

•Heikentynyt toimintakulttuuri koronapandemian aikana

•Kohdennetun tuen riittämättömyys

•Mielenterveyttä tukevien palveluiden ruuhkautuminen

•Opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden toimimattomuus
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”Mielestäni lapsilla menivät vuorovaikutustaidot huonompaan suuntaan. Myös 
mielenterveys kärsi. Napakkaa päivärytmiä ei ollut ja arjen koulutehtävät tuntui-
vat ylivoimaisilta.” (1, N54, PK, Etelä-Karjala) 

 

Useimmiten huomio nimittäin kohdistetaan sosioemotionaalisiin taitoihin vain 

puutteita havaittaessa. Puutteisiin olisi tärkeää reagoida, sillä ne ovat yhteydessä 

muun muassa psyykkisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. (Laajasalo & Pirkola, 2012, 

s. 38; Lindblom ym., 2015, s. 21; Anttila ym., 2016, s. 11.) 

 

Vertaistoiminnan ja osallisuuden vähenemisen alaluokkaa tukee Suomen Lukio-

laisten Liiton (2020) toteuttama tutkimus, jossa vain reilu viides lukiolaisista koki, 

että opiskelijat ovat saaneet vaikuttaa koulun asioihin poikkeustilan aikana. Sa-

manaikaisesti lähes puolet opiskelijoista eivät tienneet vaikutusmahdollisuuksis-

taan tänä ajanjaksona. (Suomen Lukiolaisten Liitto, 2020.) Lisäksi vertaistoimin-

nan ja osallisuuden vähentyessä myös yhteydenpito kavereihin voi heiketä. Suo-

men Lukiolaisten liiton (2020) tekemän tutkimuksen mukaan joka toinen lukiolai-

nen olikin ollut korona-aikana vähemmän yhteydessä kavereihinsa kuin yleensä. 

Tämä on sinänsä huolestuttavaa, sillä lisääntynyt yksinäisyys ja vähentyneet so-

siaaliset kanssakäymiset ovat tunnettuja altistavia tekijöitä useille mielentervey-

denhäiriöille, kuten skitsofrenialle ja vakavalle masennukselle (Fiorillo & Gor-

wood, 2020, s. 1; UN, 2020, s. 2, 7; Kilkku, 2020). 

 

Lisäksi kouluinstituutioiden toimintakulttuurin koettiin heikentyneen, kuten myös 

kohdennetun tuen olleen riittämätöntä ja mielenterveyttä tukevien palveluiden 

ruuhkautuneen. Myös opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalvelut nähtiin toimi-

mattomina koronapandemian aikana: 

 
”Eivät ole toimineet.” (2, N50, PK, Uusimaa) 
 
”Kokemukseni mukaan, apua ei ole ollut saatavilla.” (29, N51, PK, Uusimaa) 
 
”Ei paljon tule tukea tai tuki on vääränlaista” (34, M57, TA, Pohjois-Karjala) 

 

Havainnot tukevat aiempaa tutkimustietoa, sillä niidenkin mukaan opiskeluhuolto 

ja mielenterveyspalvelut oli koettu laajalti aiempaa puutteellisemmaksi (Eriksson 

ym., 2021, s. 4–5). Koronapandemian aikana opiskeluhuoltopalvelut ovat olleet 

käytössä vain rajoitetusti ja palveluiden saanti on vaikeutunut erityisesti lasten 
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mielenterveyspalveluiden näkökulmasta (THL, 2021c; Nellimarkka ym., 2021, s. 

17). 

 

Sana on vapaa -osion tilanteen huolestuttavuus -alaluokka tukee tätä yläluokkaa. 

Kyseisessä alaluokassa tuotiin esille opiskelijoiden henkistä pahoinvointia, kuten 

myös viivästynyttä avunantoa:  

 
”Yhteiskuntamme kasvaa kovaa tahtia kieroon, kun lapset eivät saa ajoissa apua 
ja voivat pahoin jo pienestä pitäen. – – ” (35, N38, PK, Uusimaa) 

 

Vain opettajan tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen puuttui tästä 

yläluokasta, todennäköisesti siksi, että korona-aika on vaatinut opettajan osaa-

misen jatkuvaa kehitystä: 

 
”Taidot ovat mielestäni kehittyneet, sillä tilanne on pakottanut panostamaan” (27, 
N40, PK, Etelä-Karjala) 

 

 

5.1.2 Mahdolliset muutokset 
 

Mahdollisten muutosten yläluokka koostui toisistaan hieman poikkeavista ala-

luokista. Ei muutosta, merkitys korostunut sekä koronapandemian luomat muu-

tokset kuvasivat tätä yläluokkaa. Alaluokat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 

ne käsittelevät koronapandemian aikaista mielenterveyden edistämistä omista 

näkökulmistaan.  

 

Ei muutosta 

 

Vastaajista 11 ei ollut havainnoinut merkittävää muutosta mielenterveyden edis-

tämisessä koronapandemian aikana. Vastaajien iät jakautuivat tasaisesti 30–61 

ikävuoden välille. Vastaajista 6 työskenteli peruskoulussa ja 5 toisella asteella. 

Koska toisen asteen opettajia oli kokonaisuudessaan vähemmän kuin peruskou-

lun opettajia, voidaan nähdä toisen asteen opettajien käsitysten korostuvan tässä 

yläluokassa. Voitaisiin siis päätellä, että toisella asteella ei mahdollisesti ole ollut 

yhtä suurta tarvetta muutosten tekemiseen, verrattuna peruskouluun. Maakuntia 

oli yhteensä 8.  
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Kuvio 6. Ei muutosta. 
 

Koronapandemia ei luonut tämän yläluokan mukaan muutoksia opettajan tunne, 

vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamiseen, lasten ja nuorten tunne-, vuorovai-

kutus ja mielenterveysosaamiseen eikä toimintakulttuuriin;  

 

”Samoja taitoja sovelletaan erilaisissa tilanteissa. On ollut paljon haastavampia-
kin vuosia.” (17, N43, PK, Uusimaa) 
 
”Ei kovin suurta eroa normaali tilanteeseen nähden” (34, M57, TA, Pohjois-Kar-
jala) 
 
”En ole huomannut muutosta aikaan ennen koronaa.” (40, N60, PK, Pohjois-
Savo) 

 

Lisäksi kohdennettu tuki nähtiin olevan pandemiasta riippumatonta. Sana on va-

paa -osion kokonaisuuden hahmottaminen -alaluokka toi myös ilmi samankaltai-

sia näkemyksiä. Kyseisessä alaluokassa painotettiin, kuinka mielenterveyden 

edistäminen perustuu pohjimmiltaan samoihin keinoihin koronapandemiasta riip-

pumatta: 

 

”Keinot ovat pohjimmiltaan samat, kuin muinakin aikoina. – – ” (17, N43, PK,  

 Uusimaa) 

 

 

Merkitys korostunut 

 

Vastaajista suurin osa, 28 henkilöä oli huomannut mielenterveyden edistämisen 

menetelmien merkityksen korostuneen koronapandemian aikana. Ikäjakauman 

ja kouluasteen suhteen vastaajat sijoittuivat melko tasaisesti (PK 18, TA 10). 

Maakunnista jopa 15:sta oli nähty merkityksen korostuminen, joten tämän yläluo-

kan suhteen voidaan nähdä valtakunnallinen merkitys.  

Ei muutosta

•Ei muutosta mielenterveyden edistämisessä koronapandemian myötä

•Ei muutosta koronapandemian myötä

•Ei muutosta koronapandemian myötä

•Kohdennettu tuki pandemiasta riippumatonta
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Kuvio 7. Merkitys korostunut. 
 

Lukuun ottamatta toimintakulttuuria, oli merkityksen korostuminen nähtävissä 

kaikissa mielenterveyden edistämisen menetelmissä. Erityisesti niin opettajan-

kuin lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamiselle oli ko-

ronapandemian myötä havaittavissa merkittävä tarpeenkasvu:  

 
”Osaamisen vaikutus korostuu poikkeusaikana” (25, N58, PK, Pohjois-Savo) 

 
Lasten ja nuorten osaamisen kannalta tuotiin myös laajalti ilmi taitojen yhteyttä 

parempaan mielenterveyteen:  

 
”Totta kai, jos nuorella on tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja ymmärrystä mielen-
terveyttä ylläpitävistä asioista ja jaksamista soveltaa niitä, niin hänellä on pie-
nempi riski saada mielenterveysongelmia – – ” (39, N57, TA, Uusimaa) 

 
Vertaistoiminnan ja osallisuuden menetelmän suhteen painotettiin kodin ja per-

heen merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Kun vertaistoiminta ja 

osallisuus ovat vähentyneet koulussa, on niiden merkitys korostunut kotona. Eri-

tyisesti etäopetus on nostanut esille heikentyneen vuorovaikutuksen koulun ai-

kuisiin ja oman perheen ja huoltajien merkityksen kasvamisen (Paju, 2020, s. 42). 

Toisin sanoen vertaistoiminta ja osallisuus ovat laajentaneet vaikuttamisaluet-

taan koronapandemian myötä, säilyttäen kuitenkin kouluinstituution niiden mer-

kittävimpänä luojana.  

 

Tuen tarpeen kasvun alaluokka tukee aiempaa tutkimustietoa, jonka mukaan ko-

ronakriisi ja sen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat lisänneet kohdennetun 

Merkitys korostunut

•Koronapandemian aikana kasvanut tarve opettajan tunne-, vuorovaikutus- ja 
mielenterveysosaamiselle

•Koronapandemia nosti esille tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen 
tärkeyden

•Tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen yhteys parempaan mielenterveyteen

•Kodin ja perheen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta

•Tuen tarpeen kasvu

•Kasvanut tarve koronapandemian myötä

•Koronapandemia korostaa opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden merkitystä
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tuen tarpeita lasten ja nuorten keskuudessa (THL, 2021c; Nelimarkka ym., 2021, 

s. 16). Lisäksi opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden perspektiivistä ko-

ronapandemia on tuonut ilmi niiden kasvaneen tarpeen: 

 
”Terveydenhoitajan ja kuraattorin tuki korostuu varsinkin pelkotilojen, ahdistuk-
sen ja oppilaiden hyvinvoinnin tukena.” (27, N40, PK, Etelä-Karjala) 

 
”Mielenterveyspalveluiden merkitys korostuu koronapandemian aikana.” (30, 
N46, TA, Satakunta) 

 

Vaikka mielenterveysongelmien tiedetään lisääntyneen jo ennen koronapande-

miaa (ks. esim. Pirkola, 2019, s. 165; Karlsson & Mikkonen, 2019, s. 272), selit-

tänee kasvanutta tarvetta myös mielenterveyteen liittyvän stigman väheneminen 

sekä ongelmien aikaisempaa parempi tunnistaminen (Anttila ym., 2016, s. 12). 

Siten niin ongelmien tunnistamiseen, avunantamiseen kuin mahdolliseen jatko-

hoitoon on suurempien resurssien tarve, erityisesti koronapandemian aikana.  

 

Koronapandemian luomat muutokset 

 

Tutkielman näytteestä 20 vastaajan näkemyksiä oli paikannettavissa koronapan-

demian luomien muutoksien yläluokkaan. Näistä vastaajista puolet eli 10 henki-

löä oli 50–61-vuotiaita. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen havainto, sillä suhteel-

lisesti tarkasteltuna tässä yläluokassa siis painottui vanhemmat ikäluokat. Tästä 

ei suoraan voida päätellä mitään, mutta asian ilmi tuomiseen voisi vaikuttaa pit-

kän työuran ja rutinoituneen arjen äkillinen muuttuminen koronapandemian 

myötä. Tällöin muun muassa etäopetuksen järjestäminen sekä opetuksen uuden-

lainen soveltaminen luovat mielipiteitä herättäviä uudistuksia työnkuvaan. Ko-

ronapandemian luomia muutoksia oli havaittavissa suhteellisesti tarkasteltuna 

hieman enemmän peruskoulussa (PK 15, Toinen aste 5). Voidaankin nostaa 

esille, olisiko koronapandemian myötä peruskoulussa toista astetta suurempi 

tarve muutoksiin. Tämän yläluokan vastaukset koostuivat 9 eri maakunnassa 

työskentelevän opettajan näkemyksistä.  
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Kuvio 8. Koronapandemian luomat muutokset. 
 

Koronapandemian luomat muutokset tulivat esille kaikissa mielenterveyden edis-

tämisen menetelmissä uusien mielenterveyttä tukevien tapojen löytämisenä ja 

opetuksen soveltamisena: 

 
” – – Tärkeintä on ollut opettaa tuntosarvet pitkällä, aistia lasten voimavarat ja 
kotien lähtökohdat, ja soveltaa opetusta yksilötasolla. Tsemppaaminen erityisen 
tärkeää, ja oppisisältöjen muokkaaminen vuorovaikutuksen pohjalta.” (26, N44, 
PK, Keski-Pohjanmaa) 

 

Muutostarpeen taustalla voidaan nähdä laajalti olevan koronapandemian luomat 

poikkeusolosuhteet, jotka ovat synnyttäneet tarpeen etäopetukselle sekä vertais-

toiminnan ja osallisuuden keskittymiselle pienempiin joukkoihin. Myös oppilaitos-

ten toimintakulttuuria oli muokattu mielenterveyttä tukevaksi:  

 
”Kannustava, auttava ja ymmärtävä ote sekä aikuisten kesken että lapsiin päin. 
Lasten arjesta tuli osa toimintakulttuuria, ja jaoimme paljon muutakin kuin koulu-
asioita yhdessä.” (26, N44, PK, Keski-Pohjanmaa) 

 

Jokaisen oppilaitoksen toimintakulttuurin tulisikin tukea niin myönteistä vuorovai-

kutusta kouluyhteisössä kuin edistää kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvin-

vointia (POPS 2014, s. 29; Anttila ym., 2016, s. 25). Poikkeusolosuhteet ovat 

myös synnyttäneet tarpeen uusille toteuttamistavoille opiskeluhuoltotyössä ja 

mielenterveyspalveluissa. Koronapandemian aikana monenlaiset etäyhteydet 

ovatkin osaltaan kehittäneet palvelujärjestelmiä ja helpottaneet moniammatillisen 

yhteystyön toteuttamista (Paju, 2020, s. 50–51; Nellimarkka ym., 2021, s. 18). 

 

 

 

Koronapandemian luomat muutokset

•Opetuksen soveltaminen

•Poikkeusolosuhteiden luomat muutokset lasten ja nuorten elämässä

•Vertaistoiminnan ja osallisuuden lisääntyminen omassa luokassa

•Toimintakulttuurin muokkaaminen mielenterveyttä tukevaksi

•Lähiopetuksen merkityksen korostuminen

•Uusien tapojen löytäminen opiskeluhuollon ja mielenterveyspalveluiden toteuttamiseksi 
koronapandemian aikana
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5.1.3 Inhimillinen mielenterveyden edistäminen 
 

Inhimillisen mielenterveyden edistämisen pääluokan muodostivat opettaja mie-

lenterveyden edistäjänä, moniammatillinen yhteistyö sekä henkilökohtaiset koh-

taamiset. Tässä pääluokassa ilmennettiin laaja-alaisesta näkökulmasta ihmis-

keskeistä hyvinvoinnin tukemista.  

 

Opettaja mielenterveyden edistäjänä 

 

Vastaajista 27 henkilöä, tasaisella ikäjakaumalla, nosti esille opettajan merkityk-

sen mielenterveyden edistäjänä. Heistä 18 työskenteli peruskoulussa ja 9 toisella 

asteella, jonka voidaan nähdä olevan suhteellisen tasainen jakauma. Maakuntia 

tässä yläluokassa oli yhteensä 12.  

 

Kuvio 9. Opettaja mielenterveyden edistäjänä. 
 

Kyseisessä yläluokassa korostui luonnollisesti opettajan tunne-, vuorovaikutus- 

ja mielenterveysosaaminen. Opettaja oli avuntarpeen tunnistaja, avun piiriin oh-

jaaja sekä turvallisuuden tunteen luoja:  

 

”Turvallinen ja tasapainoinen, rauhallinen aikuinen – – edistää lasten ja nuorten 
mielenterveyttä.”  (2, N50, PK, Uusimaa) 
 
”– – Oppilaan kohtaaminen, hänen muuttuneen vointinsa huomaaminen, huolien 
kuunteleminen ja eteenpäin avun pariin ohjaaminen.” (4, N35, PK, Kanta-Häme) 

 

Lisäksi opettajan rooli näkyi vastuuna vertaistoiminnassa ja osallisuudessa:  

 

”Alakouluikäiset tarvitsevat aikuisen läsnäoloa ja apua, vaikka käytössä olisikin 
vertaistoiminta.” – – (38, N53, PK, Uusimaa) 

Opettaja mielenterveyden edistäjänä

•Opettaja avun piiriin ohjaajana

•Opettaja avuntarpeen tunnistajana

•Opettaja turvallisuuden tunteen luojana

•Pätevyydet ja kiinnostukset osaamisen edistäjinä

•Aikuisten vastuu vertaistoiminnassa ja osallisuudessa

•Opettaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana

•Opettajan vastuu kohdennetun tuen antamisessa

•Opettaja ja koulun henkilökunta avun piiriin ohjaajana
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Toisaalta vastuun suhteen opettajan tai muun aikuisen aktiivinen läsnäolo osalli-

suuden ja vertaistoiminnan toteuttamisessa ei ole aina vaadittua, vaan toimin-

nassa voi olla mukana vain välillisesti esimerkiksi toiminalle riittävien resurssien 

varmistamisella (Anttila ym., 2016, s. 15). Muita opettajan rooliin mielenterveyden 

edistäjänä liittyviä alaluokkia olivat toimintakulttuurissa lasten ja nuorten hyvin-

voinnin tukijana, kohdennetun tuen antajana sekä opiskeluhuoltotyön ja mielen-

terveyspalveluiden menetelmässä avun piiriin ohjaajana. Muissakin mielenter-

veyteen liittyvissä teoksissa on nostettu esille opettajan ja koulun henkilöstön 

merkitys lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnistamisessa, lievien häi-

riöiden hoidossa sekä jatkohoitoon ohjaamisessa (ks. esim. Anttila ym., 2016, s. 

27; Marttunen & Karlsson, 2013, s. 13). 

 

Moniammatillinen yhteistyö 

 

Moniammatillisen yhteistyön yläluokka rakentui 24 vastaajan näkemyksien sum-

mana. Ikäjakauma sijoittui 31–61 ikävuoden väliin ja oli tasainen. Tasaisuus oli 

läsnä myös kouluasteen suhteen, sillä peruskoulussa työskenteleviä oli 16 ja toi-

sella asteella 8. Maakuntia oli melko laajasti, yhteensä 13. Voitaisiin siis päätellä, 

että moniammatillinen yhteistyö on ollut kansallisesti tarkastellen merkittävä osa 

lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä koronapandemian aikana.  

 

 

Kuvio 10. Moniammatillinen yhteistyö. 
 

Moniammatillinen yhteistyö

•Yhteistyö koulun sisällä ja muiden ammattilaisten kanssa

•Moniammatillisen yhteistyön tarve

•Kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi ja erityisopettajat mielenterveyden edistäjinä

•Psykiatrinen sairaanhoitaja ja sairaalakoulu

•Opiskeluhuoltotyön keskittyminen mielenterveyteen

•Lapset ja nuoret ovat saaneet apua opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden 
kautta



 

 59 

Moniammatillinen yhteistyö koronapandemian aikana voitiin paikantaa toiminta-

kulttuuriin, kohdennettuun tukeen sekä opiskeluhuoltotyöhön ja mielenterveys-

palveluihin. Toimivan toimintakulttuurin rakentamiseksi tarvitaan yhteistyötä niin 

koulun sisällä kuin muiden ammattilaisten kanssa: 

 

”Aikuisten napakka yhteystyö – – ”(1, N54, PK, Etelä-Karjala) 

 
”Oppilashuoltohenkilöstö on toiminut kaiken aikaa aktiivisesti ja oppilaille on py-
ritty järjestämään mahdollisuus pienryhmät/kontaktiopiskeluun. – – ”(36, N61, 
TA, Pohjois-Pohjanmaa) 

 

Ammattilaiset ovat oleellinen osa kohdennettua tukea sekä luonnollisesti erityi-

sen tärkeässä roolissa opiskeluhuoltotyössä ja mielenterveyspalveluissa, varsin-

kin korona-aikana. Erityisesti opiskeluhuoltohenkilöstö on merkittävä osa lasten 

ja nuorten tukiverkkoa oppilaitoksissa, minkä vuoksi opiskeluhuollon palveluiden 

toimivuus, resursointi ja arvostus sekä opiskeluhuoltotyötä tekevien kouluttami-

nen ovat tärkeä osa yksilön ja yhteisön mielenterveyden edistämistä. (Hannuk-

kala & Törrönen, 2010, s. 20; Suontausta-Kyläinpää, 2010, s. 96, 102; Mäenpää, 

2010, s. 60; THL, 2021d; Wiss ym., 2014, s. 1; Anttila ym., 2016, s. 12, 35.) Mo-

niammatillinen yhteistyö korostui myös Sana on vapaa -osiossa, jossa yhdeksi 

alaluokaksi muodostui tarve ammattilaisille ja matalan kynnyksen palveluille: 

 
”Tarvitsemme lisää mielenterveyden ammattilaisia ja heidän kouluttamiseensa 
tulisi panostaa. – – ” (8, N32, TA, Pohjois-Karjala) 
 
”Matalan kynnyksen palveluita lisää kouluun esimerkiksi koulukoutsi on ollut mai-
nio juttu.” (15, N55, PK, Varsinais-Suomi) 

 

 

Henkilökohtaiset kohtaamiset 

 

17 vastaajaa oli mukana muodostamassa henkilökohtaisten kohtaamisten ylä-

luokkaa. Ikäjakauman puolesta tässä yläluokassa on havaittavissa mielenkiintoi-

nen huomio, sillä vastaajista 15 oli alle 45-vuotiaita. Yksilön huomioiminen sisäl-

täen henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden näkeminen voi siis mahdollisesti ko-

rostua nuorempien opettajien keskuudessa. Kouluasteet jakautuivat tasaisesti 

(PK 11, TA 6) ja maakuntia oli yhteensä 8. 
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Kuvio 11. Henkilökohtaiset kohtaamiset. 
 

Henkilökohtaisten kohtaamisten yläluokka rakentui alaluokista, jotka edustivat 

opettajan tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista, toimintakulttuuria 

sekä kohdennettua tukea:  

 

”Tärkeä osa jokapäiväisiä kohtaamisia. – – ” (6, N44, PK, Pohjanmaa) 

 
” – – Kukaan ei kyseenalaista kohtaamisen tärkeyttä. ” (13, N39, PK, Pohjois-
Savo) 
 
”Nuoret ovat tarvinneet normaalia enemmän kohtaamista etäaikoina. – – ” (18, 
N40, PK, Uusimaa) 
 
”Kohtaamiset – – auttoi tosi paljon.”  (21, N33, PK, Uusimaa) 

 

Henkilökohtainen kontakti ja yhteydenotot sekä toimintakulttuurissa kohtaamis-

ten tärkeyden painottaminen antoivat osviittaa mielenterveyden edistämisestä 

koronapandemian aikana. Kouluyhteisön tavat kohdata toinen toisensa osaltaan 

ilmentävätkin oppilaitoksen toimintakulttuuria (LOPS, 2019, s. 20). 

 

 

5.1.4 Interaktiivisuus hyvinvoinnin edistäjänä 
 

Interaktiivisuus hyvinvoinnin edistäjänä -pääluokka koostui empaattisesta ja avoi-

mesta keskustelukulttuurista, yhteisöllisyydestä sekä psyykkisen hyvinvoinnin 

edistämisestä. Kyseiset yläluokat ovat sisältöjen varianssiltaan melko laajoja, 

mutta niitä kaikkia sitoo kokoon vuorovaikutukseen perustuva hyvinvoinnin as-

pekti.  

 

 

 

 

Henkilökohtaiset kohtaamiset

•Kohtaamiset

•Henkilökohtainen kontakti

•Kohtaamisten tärkeys koronapandemian aikana

•Henkilökohtaiset yhteydenotot kohdennetun tuen muotona
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Empaattinen ja avoin keskustelukulttuuri 

 

Empaattisen ja avoimen keskustelukulttuurin yläluokassa voitiin havaita 20 vas-

taajan käsityksiä. Vastaajista 13 oli 31–45-vuotiaita, minkä vuoksi voitaisiin 

nähdä mahdollisuus kyseisen yläluokan korostumiseen nuorempien opettajien 

keskuudessa. Peruskoulussa työskenteli 13 vastaajaa ja toisella astella 7, mikä 

ilmentää suhteellisesti tasaista jakaantumista. Vastaajien työpaikat sijaitsivat yh-

teensä 10 eri maakunnalla.  

 

 

Kuvio 12. Empaattinen ja avoin keskustelukulttuuri. 
 

Tässä yläluokassa korostuu niin opettajan kuin lasten ja nuorten tunne-, vuoro-

vaikutus- ja mielenterveysosaaminen. Empatia, kuunteleminen, yhteinen keskus-

telu sekä avun pyytäminen ja vastaanottaminen ovat empaattisen ja avoimen 

keskustelukulttuurin rakennuspalasia:  

 
”Hyvät taidot käsitellä vaikeita asioita ja lasten tasoisesti selittää asioita on var-
masti auttanut käsittelemään myös koronaan liittyviä hankalia ja pohdituttavia 
asioita.” (32, N36, PK, Uusimaa) 

 
”Paljonkin. Esim. avun pyytäminen ja vastaanottaminen” (4, N35, PK, Kanta-
Häme) 
 
”Moni nuori tunnistaa ongelmiaan ja osaa sanallista niitä, kun kysyn kuulumisia. 
Tämä nopeuttaa avun saamista.” (7, N39, TA, Uusimaa) 

 

Opettaja on koulupäivän aikana lapselle ja nuorelle lähin aikuinen, jolle voi jakaa 

huolet ja murheet (Anttila ym., s. 12). On tutkittu, että opettajan empaattinen ja 

Empaattinen ja avoin keskustelukulttuuri

•Koronapandemiasta keskusteleminen

•Kuunteleminen

•Empatia

•Empatia

•Tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamiseen liittyvä yhteinen keskustelu ja 
tekeminen

•Tuntemusten sanoittaminen

•Avun pyytäminen ja vastaanottaminen

•Avoin keskustelukulttuuri
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kannustava suhtautuminen lapsia kohtaan on myös yhteydessä lasten prososi-

aalisempaan käyttäytymiseen (Lindblom ym., 2015, s. 28). Tunne-, vuorovaiku-

tus- ja mielenterveysosaamisen lisäksi toimintakulttuuri on tässä yläluokassa 

osallisena avoimen keskustelukulttuurin alaluokan muodossa:  

 
”Avoin viestintä ja ajantasainen tiedotus lisäsivät hyvinvointia. – – ” (19, N57, PK, 
Pirkanmaa) 

 

 

Yhteisöllisyys 

 

Yhteisöllisyys oli nähtävissä 26 vastaajan myötä. Ikäjakauma ja kouluasteet ja-

kautuivat suhteellisen tasaisesti tässä yläluokassa (PK 16, TA 10). Vastaajien 

koodimerkkien perusteella tähän yläluokkaan liitettiin yhteensä 11 eri maakuntaa. 

Uudellamaalla työskentelevien suhteen voitaisiin nähdä jonkinlaista painotusta 

tässä yläluokassa, sillä 16:sta siellä työskentelevällä 11:sta oli jollain tavalla osal-

lisena tämän yläluokan syntymisessä.  

 

 

Kuvio 13. Yhteisöllisyys. 
 

Yhteisöllisyyden yläluokka muodostui kahden mielenterveyden edistämisen me-

netelmään liittyvän alaluokan myötä – vertaistoiminnan ja osallisuuden sekä toi-

mintakulttuurin. Vertaistoimintaa ja osallisuutta edustavat alaluokat olivat yhtei-

söllisyys koulussa mielenterveyden edistäjänä, oppilaiden/opiskelijoiden osallis-

taminen kouluarkeen sekä sosiaalinen media yhteydenpidon välineenä.  

 

” – – Yhteisöllinen paine tulla kouluun auttaa. – –” (7, N39, TA, Uusimaa) 

 

Yhteisöllisyys

•Yhteisöllisyys koulussa mielenterveyden edistäjänä

•Vertaistoiminta avun tarjoajana

•Oppilaiden/opiskelijoiden osallistaminen kouluarkeen

•Konkreettinen vertaistoiminta ja osallisuutta tukeva toiminta koulussa

•Sosiaalinen media yhteydenpidon välineenä

•Oppilaantuntemus yhteisöllisyyden lisääjänä

•Yhteisöllinen toiminta rajoitusten mukaisesti

•Yhteisenä periaatteena kaikkien oppilaiden/opiskelijoiden mukana pitäminen
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Yhteisöllisyyden tiedetään olevan mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä 

(Hannukkala & Törrönen, 2010, s. 7). Myönteinen kokemus vertaisryhmään, kou-

luluokkaan tai yhteisöön kuulumisesta on yhteydessä hyvään itsetuntoon, kehit-

tyneempiin sosioemotionaalisiin taitoihin sekä positiiviseen asenteeseen opiske-

lua ja oppimista kohtaan (Laajasalo & Pirkola, 2012, s. 37). Oppilaiden ja opiske-

lijoiden osallistaminen kouluarkeen sekä kuulluksi tuleminen tulisi olla koulutyön 

perusta. Osallisuutta toteuttavat toimintatavat myös edesauttavat ongelmien en-

naltaehkäisyä, niiden tunnistamista sekä tarvittavan tuen järjestämistä. (Lindblom 

ym., 2015, s. 34; POPS 2014, s. 30, 35, 79; LOPS 2019, s. 21.) Sosiaalinen me-

dia yhteydenpidon välineenä edustaa koronapandemian aikaista, uudenlaisten 

viestintätapojen suosimista:  

 

” – – Ryhmällä oli oma Kaizala-kanava, jossa oli mahdollista kysyä ja kommen-

toida opiskeluun liittyviä asioita. – – ” (41, N40, TA, Uusimaa) 

 

Toisaalta nämä koronarajoituksien myötä muuttuneet yhteydenpidon muodot 

ovat positiivisten puoliensa ohella myös lisänneet hyvinvointiin heikentävästi vai-

kuttaen jo ennestään suurta ruutuaikaa (Suomen Lukiolaisten Liitto, 2020). Edellä 

mainittujen alaluokkien lisäksi vertaistoimintaa ja osallisuutta käsitteli konkreetti-

nen vertaistoimintaa ja osallisuutta tukeva toiminta koulussa sekä vertaistoiminta 

avun tarjoajana:  

 
”Tukioppilastoiminta on entistäkin tärkeämpää. – – ”(40, N60, PK, Pohjois-Savo) 
 
” – – Vertaistoiminta taas on matalan kynnyksen apua, jota nuoren on helpompi 
ottaa vastaan.” (15, N55, PK, Varsinais-Suomi) 

 

Toimintakulttuurissa painottui sen sijaan oppilaantuntemus yhteisöllisyyden li-

sääjänä, yhteisöllinen toiminta rajoitusten mukaisesti sekä yhteisöllisyyttä tukevat 

periaatteet. Yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit -alaluokka, joka muodostui 

Sana on vapaa -osion vastauksista, voitaisiin myös sijoittaa sisällöltään tähän 

yläluokkaan: 

 
”Yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit ovat niin tärkeitä mielenterveydelle, että 
kaikki mahdolliset keinot näiden ylläpitoon pitäisi käyttää koronapandemiankin 
aikana.” (33, N40, PK, Kanta-Häme) 
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Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen 

 

17 vastaajan näkemyksistä muodostui psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen ylä-

luokka. Vastaajista 10 oli alle 45-vuotiaita, joten kyseisen ikäluokan ja yläluokan 

välillä voisi olla mahdollinen yhteys, mutta tässä kontekstissa sitä ei voi nostaa 

merkittäväksi. Peruskoulussa työskenteleviä oli tässä yläluokassa 12 ja toisen 

asteen opettajia 5, kokonaisuuteen suhteutettuna jakauma kallistuu hieman pe-

ruskoulun puoleen. Maakuntia psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen yläluokassa 

oli yhteensä 10.  

 

 

Kuvio 14. Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen. 
 

Sisällöltään tämä yläluokka oli melko laaja, eikä sen alaluokat olleet yhtä tiiviisti 

toistensa kaltaisia. Yläluokka koostui opettajan tunne-, vuorovaikutus- ja mielen-

terveysosaamiseen, vertaistoimintaan ja osallisuuteen, toimintakulttuuriin sekä 

kohdennetun tuen myötä muodostuneisiin alaluokkiin. Opettajan tunne-, vuoro-

vaikutus- ja mielenterveysosaamiseen liittyi kannustamisen ja jaksamisen edis-

tämisen alaluokat. Vertaistoimintaa ja osallisuutta edusti turvallisuus mielenter-

veyden edistäjänä:  

 

” – – Mielenterveyttä edisti se, että huolehdittiin turvallisuudesta ja luotiin uudet 
turvalliset rutiinit poikkeusaikaan.” (17, N43, PK, Uusimaa) 

 

Turvallisuuden tiedetäänkin olevan yksi tärkeä mielenterveyttä ja hyvinvointia 

edistävä tekijä (Hannukkala & Törrönen, 2010, s. 7). Osa tämän yläluokan vas-

taajista näki tärkeäksi myös mielenterveyden edistämisen toimintakulttuurin ar-

vona:  

 

Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

•Kannustaminen

•Jaksamisen edistäminen

•Turvallisuus mielenterveyden edistäjänä

•Mielenterveyden edistäminen toimintakulttuurin arvona

•Kohdennettu tuki opintostressin lievittäjänä
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” – – Näkisin yhteyden mielenterveyden edistämiseen vahvana, sillä se on kou-
lussamme tärkeä arvo.” (9, N30, PK, Pirkanmaa) 

 

Mielenterveyden näkökulmasta olisikin tärkeää, että yhteisön arvopohja ja toi-

minta huomioisi mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemisen osana lasten ja nuor-

ten arkea päivittäisissä toiminnoissa (Anttila ym., 2016, s. 15), eli toisin sanoen 

edistäisi psyykkistä hyvinvointia. Psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyy 

olennaisesti myös kohdennettu tuki opintostressin lievittäjänä:  

 
” – – Oppimisen tuki sekä mieltä painavien asioiden läpikäynti lievittävät stressiä.” 
(24, N31, PK, Uusimaa) 

 

 

 

5.2 Opettajan työnkuvassa näkyvä koronapandemian aikainen 

mielenterveyden edistäminen 

 

Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkasteltiin opettajien työnkuvassa näky-

vää koronapandemian aikaista mielenterveyden edistämistä (Liite 6). Kyseiseen 

aiheeseen luotiin näkökulmia analysoimalla opettajien merkittävimpinä pitäviä 

mielenterveyden edistämisen menetelmiä sekä heidän kokemuksiaan omista toi-

mintamahdollisuuksistaan lasten ja nuorten mielenterveyden edistäjänä. Vas-

tausten pohjalta saatiin muodostettua kolme pääluokkaa; ammattiryhmien osaa-

minen mielenterveyden edistäjänä, empaattinen ilmapiiri sekä jo aiemminkin ilmi 

tullut resurssien puute. Pääluokaksi muodostui asianmukaisesti opettajan työn-

kuvassa näkyvä koronapandemian aikainen mielenterveyden edistäminen.  

 

Kuvio 15. Toisen tutkimuskysymyksen analyysin yhdistävä luokka ja pääluokat. 
 

Pääluokka

Yhdistävä luokka
Opettajan työnkuvassa näkyvä koronapandemian 

aikainen mielenterveyden edistäminen

Ammatti-
ryhmien

osaaminen 
mielen-

terveyden 
edistäjänä

Empaattinen
ilmapiiri

Resurssien
puute
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5.2.1 Ammattiryhmien osaaminen mielenterveyden edistäjänä 
 

Moniammatillinen yhteistyö, opettaja mielenterveyden edistäjänä sekä opettajan 

henkilökohtainen kontribuutio muodostivat ammattiryhmien osaaminen mielen-

terveyden edistäjänä -pääluokan. Tässä pääluokassa tulee ilmi opettajan merkit-

tävä rooli mielenterveyden edistäjänä, mutta myös moniammatillisen yhteistyön 

tarve. Lisäksi opettajan henkilökohtaisella kontribuutiolla voidaan nähdä olevan 

yhteys kouluympäristössä tapahtuvan mielenterveyden edistämisen laajuuteen.  

 

 

Moniammatillinen yhteistyö 

 

Moniammatillisen yhteistyön yläluokka muodostui 17 vastaajan näkökulmista. 

Ikäjakauma oli tasainen, kuten myös suhteutettuna tarkasteltuna kouluasteiden 

välinen jakautuminen (PK 11, TA 6). Maakuntia oli 10, mitä voidaan pitää melko 

suurena lukuna vastaajamäärään nähden.  

 

 

Kuvio 16. Moniammatillinen yhteistyö. 

 

Moniammatillisuuden, opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden, perheen 

tukimuotojen sekä tukiverkostojen alaluokat rakensivat moniammatillisen yhteis-

työn yläluokan. Vaikka tämän luvun tutkimuskysymyksessä käsiteltiin opettajan 

työnkuvassa näkyvää mielenterveyden edistämistä, on siinä laajalti läsnä mo-

niammatillinen yhteistyö:  

 

”Olen omassa koulussani avainasemassa muiden opettajien ja koulun aikuisten 
kanssa.” (5, N-, PK, Pirkanmaa) 
 
”– – Onneksi meillä on lukiossa myös paikan päällä osaavaa moniammatillista 
osaamista.” (8, N32, TA, Pohjois-Karjala) 
 

Moniammatillinen yhteistyö

•Moniammatillisuus

•Opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalvelut

•Perheen tukimuodot

•Tukiverkostot
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”Pystyn vaikuttamaan asioihin omalta osaltani, lasua, kuraattoria, psykologia las-
tenpsykiatrista hoitoa jne en korvaa.” (17, N43, PK, Uusimaa) 
 
” – – Moniammatillista yhteistyötä tarvitaan. ” (20, N53, PK, Keski-Pohjanmaa) 
 
”Perheen ilmapiiri ja tuki, ystävyyssuhteet, koulun ilmapiiri, opiskeluhuoltoon toi-
met.” (16, N61, TA, Lappi) 
 

 

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä tuotiin ilmi, lasten ja nuorten kehityksen ja 

hyvinvoinnin tukemisessa opettajalla on hyvin keskeinen rooli, mutta myös muilla 

oppilaitoksen henkilöillä sekä ulkopuolisilla ammattilaisilla on osansa kouluyhtei-

sön hyvinvoinnin takaajana. Moniammatillinen yhteistyö toimii opiskeluhuollon 

perustana, ja samanaikaisesti sillä myös tuetaan opettajan omaa jaksamista. 

(Anttila ym., 2016, s. 12; Hannukkala & Törrönen, 2010, s. 6, 20.) Myös perheen 

tukimuodot ovat merkityksellisiä mielenterveyden edistämisen kannalta, sillä 

huolta herättävissä tilanteissa voidaan yhdessä huoltajien kanssa selvittää tapah-

tuman kulkua ja sen ratkaisukeinoja (Anttila ym., 2016, s. 15).  

 

Opettaja mielenterveyden edistäjänä 

 

Suurin osa vastaajista, 31, oli osallisena opettaja mielenterveyden edistäjänä -

yläluokan muodostumisessa. Vastaajien varianssin laajuus ei sinänsä ole yllättä-

vää, sillä tutkimuskysymys käsitteli nimenomaan opettajien työnkuvaa mielenter-

veyden edistämisen suhteen. Niin ikäjakauma kuin kouluasteet olivat tasaisesti 

jakautuneita (PK 20, TA 11). Suuri vastaajamäärä luonnollisesti tuo vastaajia eri 

maakunnista, tässä yläluokassa oli yhteensä 14 eri maakuntaa. 

 

 

Kuvio 17. Opettaja mielenterveyden edistäjänä. 

 

 

Opettaja mielenterveyden edistäjänä

•Opettaja avuntarpeen tunnistajana

•Opettaja avunantajana lievissä ongelmissa ja elämänhallinnassa

•Opetuksen soveltaminen mielenterveyden edistäjänä

•Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

•Yksilöllinen tukeminen

•Rutiinien rakentaminen
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Opettajan rooli mielenterveyden edistäjänä keskittyi alaluokkien mukaan ennen 

kaikkea avuntarpeen tunnistamiseen, avunantamiseen lievissä ongelmissa sekä 

ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Lisäksi opettaja tukee yksilölli-

sesti, rakentaa rutiineja sekä soveltaa opetusta:  

 

”Minulla on hyvät mahdollisuudet olla helposti lähestyttävä ja tunnistaa ongelmia 
itselleni tuttujen opiskelijoiden kohdalla. – –” (7, N39, TA, Uusimaa) 

 
”Tuntimäärällisesti se on pientä, mutta yksittäisissä tapauksissa voin vaikuttaa 
paljon esimerkiksi avun löytymisessä” (15, N55, PK, Varsinais-Suomi) 
 
”Voin vaikuttaa siihen päivittäin tukemalla, kuuntelemalla, opettamalla, apua tar-
joamalla. Varhainen puuttuminen on tärkeää ja ennaltaehkäisy vielä tärkeämpää. 
– –” (27, N40, PK, Etelä-Karjala) 
 
”On paljon nuoria, joita pystyn auttamaan koulussa. Heillä ongelmat ovat sillä 
tavalla lieviä, että niitä voidaan konkreettisesti ratkaista. – –” (31, N42, TA, Uusi-
maa) 

 

 
Jokaisen opettajan kuuluukin olla vastuussa opetusryhmänsä oppimisesta, toi-

minnasta ja hyvinvoinnista (POPS 2014, s. 34). Opettajan mielenterveysosaami-

seen kuuluu mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen. Lasten ja nuor-

ten pärjäämisen resurssien ovat yksilöllisesti vaihtelevia, minkä vuoksi mahdolli-

siin tuen ja hoidon tarpeisiin tulee kiinnittää huomiota varhaisessa vaiheessa. 

Opettajilla tulisi olla monipuolisia valmiuksia lasten ja nuorten mielenterveyden 

edistämiseen ja tukemiseen, sekä keinoja toimia myös sellaisissa tilanteissa, 

joissa mielenterveydenongelmia on jo todettu. (Anttila ym., 2016, s. 35; Vorma 

ym., 2020, s. 23; POPS 2014, s. 34.) 

 

 

Opettajan henkilökohtainen kontribuutio 

 

12 vastaajan käsitykset muodostivat opettajan henkilökohtaisen kontribuution 

yläluokan. Vastaajien iät sekä kouluaste jakautuivat tasaisesti (PK 8, TA 4). Nä-

kemykset olivat peräisin 8 eri maakunnan opettajilta.  
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Kuvio 18. Opettajan henkilökohtainen kontribuutio. 

 

Opettajan henkilökohtaisen kontribuution yläluokan muodostivat kolme alaluok-

kaa; aiempien koulutuksien hyöty mielenterveyden edistämisessä, mielentervey-

den edistämisen pitäminen tärkeänä arvona sekä opettajuus kutsumuksena. Ky-

seisissä alaluokissa painotettiin mielenterveyden edistämiseen liittyvää omaa 

henkilökohtaista panosta: 

 

”Opettajan pitää nähdä sydämellään ja kuulla silmillään. Numeroilla ei ole väliä, 
jos oppilas ei pysty elämään tervettä elämää onnellisena.” (1, N54, PK, Etelä-
Karjala) 

 
”Näen mahdollisuuteni ihan hyviksi, tosin suhtaudun asioihin kutsumuksena enkä 
vain opettajana. Minulla on ihmisenä vapaus ja etuoikeus olla rinnallakulkija ja 
välittää aikuisena yhdestä kerrallaan.” (9, N30, PK, Pirkanmaa) 
 
”Kasvattaminen on tärkeämpää kuin opettaminen. Tämä asia unohtuu liikaa.” 
(11, M60, PK, Uusimaa) 

 

Erityisesti aiempien koulutuksien ja muiden pätevyyksien katsottiin olevan suo-

raan yhteydessä mielenterveyden edistämisen laatuun ja monipuolisuuteen:  

 

”Taidot ovat minulla hyvät, koska olen kouluttautunut asiaan. – – ”(19, N57, PK, 
Pirkanmaa) 
 
”Omat valmiuteni ovat mielestäni hyvät, koska olen aiemmassa sosiaalialan tut-
kinnossani erikoistunut mielenterveystyöhön. Siitä on paljon apua kasvatusalalla. 
– –” (24, N31, PK, Uusimaa) 
 
” – – Meillä on onneksi tuettu opettajien koulutusta aiheesta ja se nähdään erittäin 
tärkeänä osana täydennyskoulutusta. – –” (27, N40, PK, Etelä-Karjala) 

 

 

 

 

 

Opettajan henkilökohtainen kontribuutio

• Aiempien koulutuksien hyöty mielenterveyden edistämisessä

• Mielenterveyden edistämisen pitäminen tärkeänä arvona

• Opettajuus kutsumuksena
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5.2.2 Empaattinen ilmapiiri 
 

Empaattisen ilmapiirin yläluokka rakentui henkisen tukemisen, lapset ja nuoret 

huomioivan ilmapiirin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen korostumisen myötä. 

Tämä pääluokka edustaa niin opettajan luomaa kuin työnkuvassa näkyvää mie-

lenterveyttä edistävää ilmapiiriä. Yläluokat ovat sisältöineen toisiinsa tiiviisti yh-

teydessä olevia ja osittain myös päällekkäisiä. Empaattisen ilmapiirin pääluo-

kassa korostuu erityisesti 40-vuotiaiden ja sitä nuorempien vastaajien näkemyk-

set.  

 

Henkinen tukeminen 

 

Henkisen tukemisen yläluokkaa edustaa 19 opettajan vastaukset. Ikäjakauma oli 

suhteellisen tasainen, vaikka toisaalta vastaajista 13 oli alle 45-vuotiaita. Perus-

koulussa opetti 12 henkilöä ja toisella asteella 7. Maakuntia pystyttiin tämän ylä-

luokan mukaisesti paikantamaan 10.  

 

 

Kuvio 19. Henkinen tukeminen. 

 

Henkistä tukemista edustivat kuunteleminen, läsnäolo, keskustelu sekä kannus-

taminen ja positiivisuus:  

 
”Läsnä olo ja kuuntelu.” (3, N42, TA, Päijät-Häme) 

 
”Keskustelut, positiivisten asioiden etsiminen, faktatiedon tarjoaminen, hetkessä 
elämisen opettaminen” (12, N43, TA, Etelä-Pohjanmaa) 

 
”Kuuntelu, kohtaaminen, läsnäolo. – –” (31, N42, TA, Uusimaa) 

 
Kuuntelevana, läsnä olevana, keskustelua suosivana sekä kannustavana ja po-

sitiivisena opettajana tuetaan henkisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Korona-

pandemia tai ei, tuomitsematon, vahvuuksiin perustuva lähestymistapa tulisi olla 

Henkinen tukeminen

•Kuunteleminen

•Läsnäolo

•Keskustelu

•Kannustaminen ja positiivisuus
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läsnä jokaisessa koulupäivässä (Stewart-Brown & Schrader-McMillan, 2011, s. 

23).  

 

 

Lapset ja nuoret huomioiva ilmapiiri 

 

22 vastaajaa toi ilmi lapset ja nuoret huomioivaan ilmapiiriin liittyviä kokemuksia. 

Mielenkiintoinen huomio oli se, että puolet tämän yläluokan vastaajista oli 40-

vuotiaita tai nuorempia. Peruskoulun opettajia oli 13 ja toisen asteen 9, jolloin 

suhteutettuna voidaan nähdä pienehkö jakauman painottuminen toisen asteen 

suuntaan. Tutkielman näytteen 16 maakunnasta tässä yläluokassa oli yhteensä 

11.  

 

 

Kuvio 20. Lapset ja nuoret huomioiva ilmapiiri. 
 

Lapset ja nuoret huomioivaa ilmapiiriä kuvastivat lämmin ilmapiiri, turvallisuus, 

kohtaaminen, lasten ja nuorten huomioiminen, oppilaan-/opiskelijantuntemus 

sekä mielenterveyttä edistävät fyysiset tekijät: 

 

” – – ratkaisevinta kasvatusyhteisöjen lämmin ja välittävä ilmapiiri ja lähimmäisen-
rakkaus – – ” (9, N30, PK, Pirkanmaa) 

 
”– – hyvä ryhmäytyminen, avoin ilmapiiri luokassa ja koko koulussa. – – ” (19, 
N57, PK, Pirkanmaa) 
 
”Oppilaantuntemus: näkee muutokset ajoissa. – –” (21, N33, PK, Uusimaa) 

 

On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on ympärillään arvostava, hoivaava ja kannus-

tava ilmapiiri sekä olosuhteet, jotka tuottavat onnistumisen elämyksiä (THL, 

2013, s. 15, 27, 29; Anttila ym., 2016, s. 35). Opettaja voi edistää toiminnallaan 

Lapset ja nuoret huomioiva ilmapiiri

•Lämmin ilmapiiri

•Turvallisuus

•Kohtaaminen

•Lasten ja nuorten huomioiminen

•Oppilaan-/opiskelijantuntemus

•Mielenterveyttä edistävät fyysiset tekijät
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lämpimät ihmissuhteiden läsnäoloa, kuulluksi tulemista ja osallisuutta, selkeyttä 

ja onnistumista sekä iloa (Lindblom ym., 2015, s. 32). Ilon kautta edistetään myös 

kouluyhteisön toiminnan merkityksellisyyttä ja turvallisuutta, jotka ovat tärkeitä ar-

voja lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta (Anttila ym., 2016, s. 35): 

 

”Perusturvallisuus kotona, koulussa ja vapaa-ajalla – –” (17, N43, PK, Uusimaa) 
 
”Opettajana voin tarjota vain turvallista kouluarkea ja tukea oppimiseen liittyvissä 
asioissa. – – ” (2, N50, PK, Uusimaa) 

 

Turvallisuuden alaluokka voidaan nähdä olevan yhteydessä Sana on vapaa -osi-

ossa muodostuneeseen turvallisuuden ja työrauhan -alaluokkaan. Turvallisuus ja 

työrauha -alaluokka koostui turvallisuuden painottamisesta niin etäopetuksessa 

kuin työympäristöissä sekä työrauhan turvaamisesta opettajan näkökulmasta:  

 

”Opettajille tarvittaisiin työrauha tehdä opetustyötä, silloin jaksamme myös kuun-
nella nuoria. Myös turvallinen työympäristö olisi tärkeää, riittävän pienet ryhmä-
koot, jotta esim. turvavälit pystytään pitämään.” (30, N46, TA, Satakunta) 

 

Tässä yläluokassa tuotiin ilmi myös mielenterveyttä edistäviä fyysisiä tekijöitä: 

 

” – – Fyysinen työ, urheilu erityisesti kestävyysurheilu, hyötyliikunta, ulkoilu olisi-
vat paras apu ennalta ehkäisemään mielenterveyden ongelmia. – –” (34, M57, 
TA, Pohjois-Karjala) 

 

Riittävän levon, monipuolisen ravinnon, liikunnan sekä päihteiden välttämiseen 

tiedetäänkin olevan yhteydessä parempaan mielenterveyteen (Solin ym., 2018, 

s. 5; Karlsson & Mikkola, 2019, s. 273).  

 

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen korostuminen 

 

Opettajan työnkuvassa koronapandemian aikana korostui 17 vastaajien näke-

myksiin pohjautuen tunne- ja vuorovaikutustaidot. Myös tässä yläluokassa pai-

nottui nuorempien opettajien vastaukset, kun vastaajista 10 oli 40-vuotiaita tai 

sitä nuorempia. Peruskoulussa opettavien näkemyksiä oli tässä suhteellisesti 

hieman enemmän (PK 12, TA 5). Opettajia oli tässä yläluokassa yhdeksästä eri 

maakunnasta.  
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Kuvio 21. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen korostuminen. 
 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen korostumista edustivat yhteisöllisyyden, ryhmäy-

tymisen, vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden sekä tunne-, ja vuorovaikutustaito-

jen opettamisen alaluokat: 

 

”Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu tutussa ryhmässä on tärkeintä. – –” 
(33, N40, PK, Kanta-Häme) 
 
”Vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen opettaminen – –”  (1, N54, PK, Etelä-
Karjala) 
 
”Tunne ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. Meillä 1 tunti viikossa 3. luokalla. 
Sen lisäksi hyvä ryhmäytyminen – –” (19, N57, PK, Pirkanmaa) 

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin resurssien suuntaaminen kouluinstituutiossa on 

kannattavaa, sillä se luo mahdollisuuksia myönteisen ilmapiirin vallitsevuudelle, 

joka on yhteydessä lasten ja nuorten jaksamiseen ja hyvinvointiin (Lindblom ym., 

2015, s. 23, 37; Weare & Nind, 2011, s. 65; Vorma ym., 2020, s. 21). 

 

5.2.3 Resurssien puute 
 

Resurssien puutetta ilmeni 27 osallistujan kokemuksien myötä. Ikäjakauma sijoit-

tui tasaisesti 32–61 ikävuoden välille. Peruskoulun opettajia oli 16, kun taas toi-

sen asteen 11. Toisen asteen opettajia oli tutkielman näytteessä yhteensä 15, 

joten suurin osa toisen asteen opettajista näki siis resurssien puutteen opettajien 

työnkuvassa koronapandemian aikaisessa mielenterveyden edistämisessä. 

Maakuntia oli tässä yläluokassa 14, joten resurssien puutteen voidaan nähdä ole-

van laajalti kansallisesti asettunut haaste. Myös paikallisesti tarkasteltuna suurin 

osa Uudellamaalla työskentelevistä opettajista (12/16) toi ilmi resurssien puut-

teen.  

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen korostuminen

•Yhteisöllisyys

•Ryhmäytyminen

•Vuorovaikutus ja ihmissuhteet

•Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen
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Kuvio 22. Resurssien puute. 
 

Resurssien puutteen yläluokka rakentui alaluokista, jotka käsittelivät resurssien 

lisäämisen tarvetta, opettajien jaksamisen kuormittumista sekä riittämättömyy-

den tunnetta omien toimintamahdollisuuksien suhteen:  

 

”Oman jaksamisen kannalta toimintamahdollisuudet ovat aika pienet. – –” (30, 
N46, TA, Satakunta) 
 
”Näillä resursseilla riittämättömyyden tunne on jokapäiväistä. ” (38, N53, PK, Uu-
simaa) 

 
”Pyrin tekemään parhaani, mutta kaikkeen ei opettajakaan repeä. Olemme olleet 
täysin ylikuormitettuja koko pandemian ajan ja nuorille olisi pitänyt tarjota paljon 
enemmän tukea myös muualta kuin opettajan taholta. – –” (39, N57, TA, Uusi-
maa) 

 
” – – Myös oma jaksaminen oli kortilla etäopetuksessa, joka heikentää myös opis-
kelijoiden mielenterveyden edistämistä jonkin verran.” (41, N40, TA, Uusimaa) 

 

Lisäksi resurssien puutteen yläluokassa nostettiin esille lisäkoulutuksen tarve 

mielenterveyden edistämiseen liittyen:  

 

” – – Toivon koulutusta työajalla tähän asiaan.” (35, N38, PK, Uusimaa) 

 

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä tuli ilmi, mielenterveysosaamiseen liittyviä 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi harjoittaa erilaisten koulutusten avulla sekä 

opettaja voi myös saada henkilökohtaista työnohjausta vuorovaikutusosaamisen 

harjoittamiseen, tosin tämä jälkimmäinen ei ole kovinkaan yleinen toimintatapa 

(Talvio, 2014, s. 44; Anttila ym., 2016, s. 23). Tämä yläluokka sisältöineen kui-

tenkin paljasti mielenterveyden edistämiseen liittyvän koulutuksen tarpeen, joka 

tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa opettajuuden polun vaiheessa. Siten 

voitaisiin mahdollisesti myös vaikuttaa opettajien jaksamiseen ja riittämättömyy-

den tunteen ilmentymiseen.  

 

Resurssien puute

•Resurssien lisäämisen tarve

•Opettajien jaksamisen kuormittuminen

•Riittämättömyyden tunne omien toimintamahdollisuuksien suhteen

•Lisäkoulutuksen tarve mielenterveyden edistämiseen liittyen
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Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman tutkimustulokset ilmensivät mielenterveyden edistämistä kou-

luinstituutioissa koronapandemian aikana sekä opettajien työnkuvassa näkyvää 

koronapandemian aikaista mielenterveyden edistämistä. Koronapandemian ai-

kana mielenterveyden edistäjänä ovat toimineet niin opettaja kuin moniammatil-

linen yhteistyö, kuitenkin resurssien puutteen vallitessa taustalla. Moniammatilli-

sen yhteistyön tarve oli selkeästi läsnä mielenterveyden edistämisen menetel-

missä sekä myös opettajan työnkuvassa. Kansallisesti tarkastellen voitaisiin 

myös päätellä, että moniammatillinen yhteistyö on ollut merkittävä osa lasten ja 

nuorten mielenterveyden edistämistä koronapandemian aikana. Ongelmien pai-

suessa moniammatillisen yhteistyön merkitys on aina ratkaisevaa, mutta opetta-

jallakin on merkittävä rooli mielenterveyden edistäjänä. Opettaja on avuntarpeen 

tunnistaja, avunantaja lievissä ongelmissa sekä avunpiiriin ohjaaja.  

 

Moniammatillisen yhteistyön ja opettajan merkityksellisen roolin mielenterveyden 

edistäjänä ohella myös resurssien puute oli yhtenevä luokka kummankin tutki-

muskysymyksen osalta. Mielenterveyden edistämisen menetelmiin pohjautu-

vassa kouluinstituution koronapandemian aikaisen mielenterveyden edistämisen 

suhteen resurssipuute huomattiin kohdistuvan peruskoulussa työskentelevien 

kokemuksiin. Toisaalta opettajan työnkuvaa koskevassa resurssien puutteen ylä-

luokassa taas puolestaan havainnointiin toisella asteella työskentelevien opetta-

jien suurempi äänimäärä. Voidaan siis nähdä, että kummankin kouluasteen suh-

teen mielenterveyden edistäminen ei ole saanut vaadittuja resursseja. Resurs-

sien puute pystyttiin paikantamaan laajalti ympäri Suomea, mahdollisesti painot-

tuen Uudenmaan alueeseen. Tämän paikallisen painottumisen toteamisen mah-

dollistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lisätutkimuksia. Resurssien puutteen lisäksi 

mielenterveyden edistämiseen nähtiin liittyvän myös muita koronapandemian ai-

kaisia haasteita, kuten ammattiryhmiin, koronarajoituksiin sekä etäopetukseen 

kohdistuvia haasteita. Mielenterveyden edistämisen haasteita toivat esille suh-

teellisesti tarkasteltuna suurempi joukko toisen asteen opettajia, mikä selittynee 

muun muassa etäopetuksen yleisemmällä toteuttamisella toisella asteella. 
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Opettajien ikään liittyviä painotuksia oli nähtävissä henkilökohtaisten kohtaamis-

ten, empaattisen ja avoimen keskustelukulttuurin sekä empaattisen ilmapiirin luo-

kissa. Näissä kaikissa luokissa oli havaittavissa selkeä alle 45-vuotiaiden opetta-

jien näkemysten enemmistö. Yksilön empaattinen huomioiminen sisältäen hen-

kilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden näkemisen voi siis mahdollisesti korostua 

nuorempien opettajien keskuudessa. Myös viime vuosina merkittävästi kasvatus-

alan kentällä suosiotaan kasvattaneet tunne- ja vuorovaikutustaidot saattavat olla 

yleisemmin läsnä nuorempien opettajien pedagogiikassa. Jotta tämä voitaisiin 

yleistää, tarvittaisiin kuitenkin lisätutkimuksia.  

 

Sisällöltään yhteneväisiä luokkia olivat empaattinen ja avoin keskustelukulttuuri, 

henkinen tukeminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen korostuminen. Näiden 

luokkien voidaan siis nähdä vastanneen kumpaankin tutkimuskysymykseen, vah-

vistaen samalla ilmi tuomaansa näkökulmaa koronapandemian aikaisen mielen-

terveyden edistämisen suhteen. Empatian, kuuntelemisen ja keskustelemisen 

teemat saivat suurta kannatusta tutkielman näytteen osalta, painottuen edellä 

mainittuihin nuorempiin ikäluokkiin.  

 

Myös vanhempien ikäluokkien suhteen oli nähtävissä painotusta koronapande-

mian luomia muutoksia käsittelevässä luokassa. 50–61-vuotiaiden voimak-

kaampi äänen kuuluminen tässä luokassa voinee mahdollisesti selittyä pitkän 

työuran ja rutinoituneen arjen äkillinen muuttuminen koronapandemian myötä. 

Tällöin muun muassa etäopetuksen järjestäminen sekä opetuksen uudenlainen 

soveltaminen luovat mielipiteitä herättäviä uudistuksia työnkuvaan. Koronapan-

demian luomia muutoksia pystyttiin paikantamaan hieman enemmän peruskou-

luihin kuin toiselle asteelle. Muutosten ilmi tuomisen painottumista peruskoulussa 

työskenteleviin tukee myös ei muutosta -yläluokka, jossa toisen asteen opettajat 

olivat suhteellisesti tarkasteltuna hieman enemmän äänessä. Voidaankin nostaa 

esille, olisiko koronapandemian myötä peruskoulussa toista astetta suurempi 

tarve mielenterveyttä edistäviin muutoksiin. Joka tapauksessa vastaajien keskuu-

dessa voidaan sanoa vallitsevan konsensus lasten ja nuorten mielenterveyden 

edistämisen merkityksen korostumisesta koronapandemian aikana.  
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Kuvio 23. Tutkimustulosten yhteenveto. 
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6 Luotettavuus 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellessa huomio suunnataan 

koko tutkimusprosessiin. Pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on jatkuvasti oman 

tutkimuksensa luotettavuutta ja pätevyyttä arvioiva tutkija itse. Itsereflektoivan ot-

teen on oltava läsnä koko tutkimusprosessin ajan, jotta lukijalle saadaan tietoa 

niin tutkimuksen taustoista kuin prosessin aikana tehdyistä valinnoista. Laadul-

lista tutkimusta tekevän tulee siis tunnustaa olevansa itse tutkimuksensa keskei-

nen tutkimusväline. Tällöin voidaan myös harvoin puhua objektiivisuuden vallit-

sevuudesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006; Eskola & Suoranta, 

1998; Grönfors, 2011, s. 5.) Toisaalta subjektiivisuudessa voidaan merkittävänä 

positiivisena aspektina nähdä tieteellisen selitysvoiman lisääntyminen. Työsken-

telyn systemaattisuuden ja analyysivaiheiden yksityiskohtainen auki kirjoittami-

nen luovat arvioitavuudelle uudenlaisia mahdollisuuksia. Lisäksi tutkijan anta-

essa viitekehyksensä tarkasteltavaksi, suodaan myös lukijalle selkeä kuva tutki-

muksen taustalla olevista tiedon keräämisen puitteista sekä moniulotteisesta aja-

tustyöstä. (Grönfors, 2011, s. 5; Ruusuvuori ym., 2010, s. 15.)  

 

Useimmiten kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa nousee 

esille reliabiliteetin sekä validiteetin käsitteet. Reliabiliteetti nähdään liittyvän ana-

lyysin systemaattisuuteen sekä tulkinnan luotettavuuden kriteereihin. Validiteetin 

avulla sen sijaan pyritään arvioimaan kerättyjä aineistoja ja niistä muodostettujen 

tulkintojen käypyyttä. (Ruusuvuori ym., 2010, s. 27.) Reliabiliteetin osalta tässä 

tutkielmassa on perusteltu monipuolisesti tehtyjä valintoja, rajauksia sekä keski-

tytty erityisesti analyysin laajaan verbaaliseen avaamiseen. Validiteetin suhteen 

koko tutkimusprosessin ajan on pyritty pitämään selkeä ote tutkimuskysymyksiin 

sekä perusteltu tulkintoja aiemmalla tutkimustiedolla. Lisäksi aineiston esittämi-

sessä on hyödynnetty monipuolisesti vastaajien sitaatteja alkuperäisdataan po-

lun pitämiseksi sekä visuaalisuutta tiedon ymmärtämisen tueksi.  

 

Toisaalta on esitetty, ettei reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla voida pe-

rustella riittävästi kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta. Kyseisten käsitteiden 

ympärillä voidaan nähdä leegio myös muita tutkimuksen laatukriteerejä. (Eskola 
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& Suoranta, 1998; Heikkinen ym., 2005, s. 352.) Esimerkiksi Patton (2002, s. 

544–545) on laatinut vaihtoehtoisia kriteeristöjä laadullisen tutkimuksen laadun 

ja uskottavuuden arvioimiseksi. Seuraavaksi tarkastellaan tämän tutkielman luo-

tettavuutta Pattonin (2002, s. 544–545) laatimien, tutkielman näkökulmasta asi-

anmukaisten, perinteisten tieteellisten tutkimuskriteerien sekä arviointistandar-

dien ja -periaatteiden pohjalta.  

 

Perinteisten tieteellisten tutkimuskriteerien pohjalta tässä tutkielmassa tarkaste-

luun asettuivat tutkijan objektiivisuus, yleistettävyys sekä kontribuutio teoriaan. 

Kuten aiemmin jo nostettiin esille, kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan puhdas 

objektiivisuus on mahdottomuus. On kuitenkin tärkeää pohtia objektiivisuuden il-

mentymiä sekä mahdollisia haasteita. Tässä tutkielmassa selkeänä puolueetto-

muuden pitämisen haasteena oli omat ennakkokäsitykset. Lasten ja nuorten pa-

hoinvoinnin merkittävä lisääntyminen, opettajien iän vaikutus mielenterveyteen 

suhtautumisessa sekä koronapandemian suuret vahingot painottuen pääkaupun-

kiseutuun kulkivat niin tietoisesti kuin tiedostamattakin ajoittain tausta-ajatuksina, 

joihin tuli suhtautua kriittisesti. Objektiivisuuden lisäämiseksi analyysi pyrittiin te-

kemään mahdollisimman paljon vastaajien tietoa säilyttäen sekä yksityiskohtai-

sesti analyysivaiheet auki kirjoittaen. Lisäksi koko tutkimusprosessin ajan säily-

tettiin itsereflektiivinen ote.  

 

Yleistettävyyttä tarkasteltaessa tämän tutkielman myötä voidaan nähdä selkeitä 

koronapandemian aikaisen mielenterveyden edistämisen rakennuspalasia, joista 

osa voitaisiin aiempaan tutkimustietoon tukeutuen nähdä kansallisesti yleistettä-

vänä, kuten mielenterveyden edistämisen menetelmien merkityksen korostumi-

nen, resurssien puute sekä moniammatillisen yhteistyön tarve. Tutkimustulosten 

laaja yleistäminen kuitenkin vaatisi lisätutkimusta. Kontribuutio teoriaan on pyritty 

säilyttämään läsnä tutkielmassa koko prosessin ajan, tosin aineistolähtöinen si-

sällönanalyysi tuo hieman siihen myös uudenlaista näkökulmaa. Sisällönanalyy-

sin olisi voinut toteuttaa myös teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti, jolloin teoreet-

tinen viitekehys olisi ollut yhä kietoutuneempi tutkimustuloksiin. Toisaalta tällöin 

huomio olisi kiinnittynyt enemmän mielenterveyden edistämisen menetelmiin, 

eikä koronapandemian merkitykseen kouluinstituutioiden mielenterveyden edis-

tämisessä.  
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Pattonin (2002) laatimien arviointistandardien ja -periaatteiden suhteen katse 

kiinnitetään tässä tutkielmassa hyödyllisyyteen, rehellisyyteen sekä ihmisten kun-

nioittamiseen. Tämä tutkielma on tuottanut hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa niin 

lasten ja nuorten, opettajien, kouluyhteisöiden kuin yhteiskunnankin hyvinvoinnin 

kannalta. Tutkimusprosessi on perustunut rehellisyyteen ja myös omat virheet 

sen aikana on tuotu ilmi. Ihmisten kunnioittamisen periaatetta edustaa tutkiel-

maan osallistumisen täysi vapaaehtoisuus, arvostava ja oikeudenmukainen suh-

tautuminen jokaisen osallistujan vastauksiin sekä pyrkimys ihmisten yksilöllisyy-

den näkemiseen vastausten taustalla. Jotta luotettavuutta pystytään tarkastele-

maan laajalti kokonaisuutena, on näiden vahvuuksien rinnalle tuotava myös tut-

kielmaprosessiin liittyviä rajoituksia (Ruusuvuori ym., 2010, s. 27).  

 

 

6.1 Tutkielman rajoitukset 

 

Tutkielman rajoitusten tarkastelu kohdistuu koko tutkimusprosessiin, keskittyen 

tutkimuksen toteutukseen. Tutkielman teoreettista taustaa tarkasteltaessa, osa 

teoreettisesta viitekehyksestä perustuu vuoteen 2020, jolloin koronapandemia loi 

äkillisiä muutoksia koulumaailmaan. Esimerkiksi etäopetus oli täysin uusi opiske-

lumuoto, eikä sen saumaton toteuttaminen ollut ymmärrettävästi alusta lähtien 

mahdollista. Tästä syystä osa teoreettisessa taustassa olevista tutkimuksista 

saattoi tuoda ilmi melko negatiivisia tuloksia. Toisaalta moniin näihin vuonna 

2020 tehtyihin tutkimuksiin pystyttiin löytämään yhteyksiä tähän tutkielmaan osal-

listuvien kokemuksien myötä. Lisäksi koronapandemian luomien ennustamatto-

mien nopeiden yhteiskunnallisten muutosten aikana tutkielmaa kirjoittaessa täy-

dellinen tiedon ajankohtaisuus olisi mahdottomuus.  

 

Tutkielman aineisto kerättiin Facebook-ryhmiä hyödyntämällä. Tällaisia sosiaali-

sen median ryhmiä aineistonkeruun välineenä käytettäessä tulee pohtia aineiston 

mahdollista valikoituneisuutta ja ulkopuolelle jääneitä ihmisryhmiä (Valli & Perk-

kilä, 2018). Tässä tutkielmassa osallistujien suhteen on ollut mahdollista, että ne-

gatiivisia käsityksiä omaavat ovat osallistuneet kyselyyn herkemmin. On yleistä, 

että negatiiviset mielipiteet halutaan tuoda äänekkäämmin ilmi kuin positiiviset. 
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Kysely on siis saattanut olla keino purkaa kouluinstituutioissa olevia epäkohtia ja 

omaa turhautumista. Tällöin tutkielman ulkopuolelle on saattanut jäädä asiaan 

neutraalisti tai hyvinkin positiivisesti suhtautuneita henkilöitä.  

 

Myös kyselylomakkeen haastava sisältö ja avoimien kysymysten suosiminen on 

varmasti yhteydessä osallistujien valikoituneisuuteen. Ensinnäkin menetelmä-sa-

nan käyttö tuotti sekaannuksia ja väärinymmärryksiä. Toisekseen mielentervey-

den edistämisen menetelmiä ei ollut määritelty 10 ensimmäiselle vastaajalle, 

mikä asetti heidät epätasa-arvoiseen asemaan vastaamisen suhteen. Kolman-

neksi aihe oli itsessään todella laaja ja olisi saattanut tarvita kunnolla aikaa poh-

tia. Tutkielman olisi siis voinut vaihtoehtoisesti toteuttaa haastattelua aineiston 

koonnin menetelmänä hyödyntäen, jolloin kysymykset olisi voinut lähettää osal-

listujille etukäteen. Tällöin myös vastausten epäselvyyksien ilmetessä olisi haas-

tattelun aikana voinut kysyä tarkennuksia. Toisaalta kyselytutkimuksella saadun 

aineiston vahvuutena on osallistujien suurempi määrä ja näin myös käsitysten 

vaihtelevuus.  

 

Mielenterveyden edistäminen kouluinstituutioissa on erittäin laaja, voimakkaita-

kin mielipiteitä herättävä ilmiö. Tutkielmaa tehdessä on fenomenografisen tutki-

musasetelman mukaillen otettava huomioon yksilöiden käsitysten moniulottei-

suus sekä niiden mahdollinen muuttuminen ajan kuluessa (Kettunen, 2021). 

Tämä aineisto on kerätty vuoden 2021 touko- ja kesäkuun aikana, eikä ole var-

maa, toisivatko osallistujat samoja näkökantojaan ilmi enää tänä päivänä. On siis 

tärkeää ymmärtää käsitysten muuntuminen omien pohdintojen, kokemusten sekä 

itsestään riippumattomien tekijöiden myötä. Osaltaan analyysivaiheeseen loivat 

rajoituksia myös sisällönanalyysin tekemisen ensikertalaisuus sekä suuren tieto-

määrän sisältävä aineisto. 
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6.2 Tutkielman eettisyys 

 

Ihmistieteellisissä tutkimuksissa on syytä pohtia tutkielman eettisyyttä. Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan (TENK) mukaan yleiset eettiset periaatteet rakentuvat 

ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen sekä riskien ja haittojen 

minimoimisen ympärille (TENK, 2019, s. 7; Launis, 2007, s. 28). Tutkimusta teh-

dessä tulee kunnioittaa Perustuslain (1999/731, 6–23 §) mukaisia oikeuksia, ku-

ten sananvapautta ja oikeutta yksityisyyteen (TENK, 2019, s. 7). Henkilösuojan 

asettamiin vaatimuksiin tulee vastata suojaamalla osallistujat esimerkiksi koodeja 

tai pseudonyymejä käyttämällä (Olsson, 2005, s. 286). Tutkimuksiin osallistuvien 

henkilöiden ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittamalla säilytetään osallistujien luot-

tamus tutkijoihin ja tieteeseen. Tällainen luottamus edustaa ihmiseen kohdistu-

van tutkimuksen peruslähtökohtaa. (TENK, 2019, s. 8.) Tässä tutkielmassa kun-

nioitettiin niin ihmisarvoa kuin itsemääräämisoikeutta. Tutkittavat olivat vapaaeh-

toisia, ja heillä oli oikeus tuoda julki omia näkemyksiään omilla tavoillaan. Vas-

tauksia ei sensuroitu, eikä niitä pyritty ymmärtämään yhteneväistä ääntä käyttä-

väksi. Osallistujat antoivat tietoisesti suostumuksensa aineiston käyttöön. Myös 

aineistonkäsittely perustui vastaajien yksityisyyden kunnioittamiseen.  

 

Tieteen etiikka kohdistuu kaikkiin tutkimuksen eri vaiheisiin suunnittelusta julkai-

semiseen (Pietarinen & Launis, 2002, s. 46). Itsereflektiivisen otteen tulee olla 

läsnä kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Tutkijan on tarkasteltava oman itsensä, tie-

teenalansa ja tutkimuskohteen välisiä suhteita. Eettisten kysymysten pohtiminen 

on aktiivinen osa tutkimusprosessia, kohdentuen muun muassa tutkimuskohteen 

valintaan, omiin subjektiivisiin näkökulmiin sekä uusien tutkimustulosten merki-

tykseen. (Olsson, 2005, s. 288–289.) Mielenterveys tutkimuskohteena voi olla 

tunteita herättävä, arka aihe. Näkökulma mielenterveyden ilmiöön valittiin sen 

moniulotteisuutta ilmentämällä sekä sensitiivisyyttä suosimalla. Mielenterveyden 

edistämisen menetelmiä hyödyntämällä tutkielman suhteen huomio kiinnittyi laa-

jalti kouluinstituutioissa tapahtuvaan mielenterveyden edistämiseen, jolloin myös 

eettinen pohdinta voidaan katsoa kohdentuvan yksilön sijasta laajempaan jouk-

koon. 
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Eettinen hyväksyttävyys, uskottavuus ja luotettavuus vaativat toteutuakseen, että 

koko tutkimusprosessin ajan noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä (Launis, 

2007, s. 28). Kaikissa Suomessa toteutetussa tieteellisessä tutkimuksessa tulee-

kin toimia TENKin laatimien hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden mukaisesti 

(TENK, 2019, s. 7). Hyvä tieteellinen käytäntö ilmenee tässä tutkielmassa rehel-

lisyyden, yleisen huolellisuuden ja tarkkuuden myötä niin tutkimustyössä, tulos-

ten tallentamisessa ja esittämisessä kuin tulosten arvioinnissa. Tutkielma perus-

tuu avoimuuteen ja siinä on sovellettu tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia 

ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi tut-

kielmassa olevat viittaukset on tehty asianmukaisesti toisia tutkijoita kunnioittaen. 

(TENK, 2012, s. 6.) 
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7 Pohdintaa 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin lasten ja nuorten mie-

lenterveyttä on edistetty kouluinstituutioissa koronapandemian aikana. Tutkiel-

massa saatiin selville moniammatillisen yhteistyön sekä opettajan rooli mielen-

terveyden edistäjinä, kuitenkin resurssien puutteen vallitessa taustalla. Myös 

muut koronapandemian esille nostamat haasteet tulivat laajalti esille niin perus-

koulun kuin toisen asteen opettajien vastauksista. Lisäksi tutkimustuloksissa ko-

rostui oikea-aikainen, empaattinen, lapset ja nuoret kokonaisvaltaisesti huo-

mioiva vuorovaikutus. Tutkimustuloksien avulla luodaan kuvaa koronapande-

mian aikaisen suomalaisen koulumaailman hyvinvoinnin edistämisen pedagogii-

kasta ja arvopohjasta, kuitenkin samanaikaisesti paljastaen taustalla vallitsevia 

yhteiskuntamme epäkohtia. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli myös ilmentää opettajien henkilökohtaisia kä-

sityksiä liittyen niin yksilöiden mielenterveyden tukemiseen kuin koulumaailman 

organisaatioiden ja yhteiskunnan rooliin mielenterveyden edistäjänä. Opettajien 

näkemykset olivat kokonaisuutta tarkastellen moniulotteisia, luoden dimensioita 

niin yksilöihin, yhteisöihin kuin yhteiskuntaan. Kaikkien näiden aspektien suhteen 

tutkimustuloksissa tuotiin vahvasti ilmi opettajan oma positio mielenterveyden 

edistäjänä. Tulee kuitenkin muistaa, että jokainen opettaja on yksilö, jolla on hen-

kilökohtaiset skeemat mielenterveyteen liittyen. Opettajien omat kokemukset, pe-

rehtyminen mielenterveyteen ilmiönä sekä mielenkiinto mielenterveyttä kohtaan 

vaikuttavat ratkaisevasti kouluympäristössä tapahtuvaan mielenterveyden edis-

tämiseen. Mikäli opettaja on itse sulkeutunut, eikä koe mielenterveyttä tärkeäksi 

osa-alueeksi omassa elämässään, on myös kouluinstituutioissa sen edistäminen 

haastavaa. Tällöin myös saattaa sulkea silmänsä lasten ja nuorten pahoinvoin-

nilta. Liian usein oletetaan, että lasten ja nuorten voidessa pahoin, he tulevat suo-

raan kertomaan asiasta. Vaikka mielenterveyteen liittyvä stigma on nuorten kes-

kuudessa hälventynyt, pitää silti liian moni lapsi ja nuori avuntarpeensa sisällään. 

Koronapandemian aikana palveluiden ja avunsaannin ruuhkautuessa on yhä 

suurempi riski jäädä yksin ongelmiensa kanssa. Tämä sama riski koskee opetta-

jia. 
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Mielenterveyden edistämisen suhteen myös opetussuunnitelmilla ja niiden sisäl-

töjen painotuksilla on merkittävä asema (Anttila ym., 2016, s. 35). Siksi onkin 

äärimmäisen mielenkiintoista, ettei perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (POPS 2014) tai lukion opetussuunnitelman perusteissa (LOPS 2019), 

mainita kertaakaan käsitettä mielenterveys. Voitaisiinkin nostaa esille, onko mie-

lenterveyden käsitteellä edelleenkin jonkinlainen stigma virallisissa opetussuun-

nitelmissa. Toisaalta opetussuunnitelmissa voidaan kuitenkin selkeästi havaita 

tässä tutkielmassa hyödynnetyt mielenterveyden edistämisen menetelmät eli 

opettajan tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen, lasten ja nuorten 

tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen, vertaistoiminta ja osallisuus, 

toimintakulttuuri, kohdennettu tuki sekä opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalve-

lut. Lisäksi opetussuunnitelmissa toistuu psyykkisen hyvinvoinnin sekä mielen 

hyvinvoinnin käsitteet. Kyseisillä käsitteillä viitataan yksilön kokemukseen mielen 

tasapainostaan ja hyvinvoinnistaan (Vorma ym., 2020, s. 15). Mielen hyvinvointia 

edistävien yhteisten toimintojen katsotaan olevan luonteva osa jokaista koulupäi-

vää (POPS 2014, s. 27), mutta kerrotaanko missään konkreettisesti, miten opet-

tajien tulisi kouluinstituutioissa edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Tämän tut-

kielman tuloksissa ilmentyvä riittämättömyyden tunne omien toimintamahdolli-

suuksien suhteen saattaisi antaa vihiä opetussuunnitelman ylimalkaisuudesta ja 

siitä, että opettajien oletetaan osaavan edistää ensimmäisestä työpäivästään läh-

tien mielenterveyttä kuten ammattilaiset.  

 

Koronapandemia tai ei, lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen ei saisi 

kaikessa painossaan kasautua opettajien harteille. Vaikka kasvatustyö ja hyvin-

voinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille (POPS 2014, s. 34), useim-

miten avuntarpeen tunnistaminen on lasten ja nuorten oman opettajan vastuulla. 

Mikäli opiskeluhuolto, mielenterveyspalvelut ja kaikenlainen kohdennettu tuki 

sakkaavat, on useimmiten opettajan otettava suurempaa roolia lapsen tai nuoren 

hyvinvoinnista. Voidaankin nostaa esille, kenen vastuulla mielenterveyden 

kanssa kamppailevista lapsista ja nuorista huolehtiminen todellisuudessa on. On-

gelmien kasaantuminen ja siirtyminen sukupolvesta toiseen sekä yhteiskunnalli-

nen eriarvoistuminen luovat yhä suurempia eroja lasten ja nuorten lähtökohtien 

ja elämäntodellisuuksien välillä (Vorma ym., 2020, s. 21; Iivonen, 2020). Millä 
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tavalla nämä kasvavat erot ja ongelmien kasaantuminen voidaan estää, kun tar-

vittavia resursseja ei ole saatavilla? Vastakkainasetteluksi mielenterveyden yh-

teiskunnallista roolia ilmentämään voidaan nostaa fyysinen terveys. Mikäli lapsi 

tai nuori nähtäisiin kamppailevan fyysisen terveyden haasteiden kanssa, kuten 

nyrjähtäneen nilkan tai murtuneen ranteen kanssa, välitöntä apua olisi lähes poik-

keuksetta tarjolla. Mielenterveyden haasteita kohdatessa joutuu yleensä odotta-

maan monia kuukausia, ja välillä apua ei ole lainkaan saatavilla. Jos on onnek-

kaassa asemassa ja saa apua, usein se saattaa lähtökohtaisesti olla ongelman 

seurauksiin keskittyvää varsinaisen pahan olon syyn sijasta:  

 

” – – Hoidetaanko nuoria pelkästään tarjoamalla lääkitystä ja unohdetaan kes-

kusteluapu – – ?” (31, N42, TA, Uusimaa)  

 

Monissa tapauksissa lääkehoito on välttämätöntä, mutta usein jo pelkällä kes-

kusteluavulla voidaan saada tarvittavaa hyvinvoinnin kohentamista. Niin kou-

luinstituutioihin kuin muuallekin yhteiskunnan organisaatioihin tarvittaisiin mata-

lan kynnyksen keskusteluapuun keskittyneitä palveluita, joihin jokainen halukas 

pääsisi purkamaan omaa oloaan. Lisäksi kouluinstituutioissa resurssien suuntaa-

minen niin opettajien kuin lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenter-

veysosaamiseen, aktiivisen vertaistoiminnan ja osallisuuden luomiseen, mielen-

terveyttä tukevan toimintakulttuurin rakentamiseen, asianmukaisen kohdennetun 

tuen toteuttamiseen sekä opiskeluhuoltotyöhön ja mielenterveyspalveluihin edis-

täisivät merkittävästi niin oppilaiden ja opiskelijoiden kuin opettajien ja kouluyh-

teisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ymmärrettävästi tämä kaikki vaatisi pal-

jon, eikä tämänhetkiset realiteetit huomioiden tätä ole mahdollista toteuttaa tarvi-

tulla tavalla.  

 

Yhteiskunnan päättäjien tulisi kuitenkin ymmärtää, kuinka kouluinstituutiot luovat 

yleissivistävän kasvatustehtävänsä lisäksi merkittäviä hyvinvoinnin edistämisen 

mahdollisuuksia. Kun resursseja kohdennetaan kouluinstituutioiden mielenter-

veyttä edistäviin aspekteihin, luodaan näille sukupolville yhä parempia mahdolli-

suuksia asianmukaisen työkykyisyyden säilyttämiseen. Monipuolisten  tunne- , 

vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen hallitsemisella, hyvinvointia tuke-

vassa kouluympäristössä olemisella sekä tarvittavien palveluiden saamisella niin 
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peruskoulussa kuin toisella asteella on mahdollista pitkällä tähtäimellä vaikuttaa 

positiivisesti myös yhteiskunnan terveydenhuollon kustannuksiin. Jo kymmenen 

vuotta sitten on nostettu esille, kuinka Suomessa käytetään runsaasti rahaa jäl-

kien korjaamiseen, mutta vain vähän ongelmien ennaltaehkäisyyn (Haapanen, 

2011). Kun saman tyyppinen ongelmia synnyttävä ja niitä kasvattava budjetoinnin 

ideologia säilyy koronapandemian aikana, voidaan koronakriisissä ajautua 1990-

luvun laman jälkiseurauksia muistuttaviin aikoihin.  

 

1990-luvun laman seurauksena tehtiin toimeentuloturvan ja palveluiden leikkauk-

sia, joilla osaltaan heikennettiin merkittävästi lasten ja perheiden hyvinvointia (Ii-

vonen, 2020). Yleisen hyvinvoinnin heikkeneminen johti laajaan mielenterveys-

ongelmien ilmenemiseen, ja joka viides 90-luvun laman lapsista onkin saanut hoi-

toa mielenterveyteensä (Haapanen, 2011). Tämän tutkielman tuloksista ilmen-

neet palveluiden ruuhkautuminen ja toimimattomuus kuten myös koronakriisin ai-

heuttama tilanteen huolestuttavuus luovat pahanenteisesti yhtäläisyyksiä 90-lu-

vun lama-aikaan. Mikäli mielenterveydenongelmien ennaltaehkäisyyn ja asian-

mukaiseen hoitoon ei kiinnitetä riittävästi huomiota, luodaan koronakriisin aikai-

sille lapsille ja nuorille riskejä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta niin 

tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin.  

 

Tutkimustuloksissa ilmi tulleet etäopetus, yhteydenpidon uudet muodot sekä so-

siaalisen median kasvanut rooli koronapandemian aikana nostavat esille myös 

digitalisaation merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Kun kouluun 

ei enää tarvitse liikkua, palveluiden hoitaminen tapahtuu kotisohvalta ja ystäviin 

pidetään yhteyttä tuijottamalla ruutua lähemmäs 10 tuntia päivässä, vähentyy 

myös huomattavasti fyysisen kunnon harjoittaminen. Vuonna 2021 jopa neljän-

nes 8.- ja 9.-luokkalaisista koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi 

(THL, 2021c), minkä voidaan nähdä ainakin osittain juontavan juurensa digitali-

saation luomiin elintapoihin. Liikunnan yhteys mielenterveyteen on kiistaton (ks. 

esim. Solin ym., 2018, s. 5; Karlsson & Mikkola, 2019, s. 273). Liikkumisen tulisi 

olla luonteva osa jokaista koulupäivää (POPS 2014, s. 27), mutta sen tarvitta-

vasta toteutumisesta korona-aikana voidaan olla montaa mieltä.  
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Yhtenä jatkotutkimusaiheena olisikin mielenkiintoista tarkastella lasten ja nuorten 

koronapandemian aikaisen liikkumisen yhteyttä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäksi tässä tutkielmassa sivuttiin opettajien hy-

vinvointia. Syventyminen koronapandemian luomiin riittämättömyyden tunteisiin 

sekä jaksamisen heikkenemiseen herättäisivät varmasti yhteiskunnallisesti mer-

kittävää keskustelua. Myös systemaattinen mielenterveyden edistämisen tarkas-

telu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä loisivat tästä tutkielmasta uu-

puvaa kiintoisaa tietoa. Tämän tutkielman voisi myös idealtaan toteuttaa kvanti-

tatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, jolloin osallistujien taustatekijöiden ver-

tailu mielenterveyden edistämisen suhteen olisi vaivattomampaa.  

 

Kokonaisuudessaan koronapandemia on muuttanut koulumaailman struktuureja 

niin hyvässä kuin pahassa. Koulukiusaamisen vähentyminen etäopetuksen 

myötä sekä etäyhteyksien monipuolistuminen voidaan nähdä positiivisina muu-

toksina. Sen sijaan laaja resurssien puute, opettajien jaksamisen heikentyminen 

sekä jatkuva riittämättömyyden tunne, kuten myös moniammatillista yhteistyötä 

koskevat haasteet edustivat koronapandemian aikaiseen mielenterveyden edis-

tämiseen liittyviä varjopuolia. Tätä kirjoittaessa, joulukuussa 2021 koronapande-

mia on edelleen yhteiskunnassamme laajalti vallitseva huolenaihe. Mikäli lasten 

ja nuorten kasvava pahoinvointi on ollut aistittavissa jo ennen maailmanlaajuisen 

pandemian alkua, ei sen voida olettaa kääntyvän positiiviseen suuntaan pande-

mian pitkittyessä ja resurssipuutteen vallitessa. Tämä tutkielma onkin hyvä päät-

tää samankaltaisen arvomaailman jakaneen Uudellamaalla työskentelevän pe-

ruskoulun opettajan sanomaan: 

 

”Yhteiskuntamme kasvaa kovaa tahtia kieroon, kun lapset eivät saa ajoissa apua 

ja voivat pahoin jo pienestä pitäen. Nyt on aika toimia!” (35, N38, PK, Uusimaa) 
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Liitteet 
 

 

LIITE 1. Kyselylomakkeen esittelyteksti toukokuussa 2021.  

 

Hei sinä opettaja! 

 
Kuten tiedämme, koronapandemia on vaikuttanut suuresti lasten ja nuorten mie-
lenterveyteen. Raa´at väkivaltateot, syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat 
näyttäytyvät yhä laajemmin osana kasvavien yhteiskuntamme jäseniemme elä-
mää. Nyt pyytäisin sinua opettaja, vastaamaan tätä tärkeää ja ajankohtaista ai-
hetta käsittelevään pro gradu- tutkielmani kyselylomakkeeseen.  
 
Pro gradu- tutkielmani aihe on lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 
koronapandemian aikana. Mielenterveyden edistämistä koulukontekstissa tar-
kastellaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemään kuuteen 
mielenterveyden edistämisen menetelmään peilaten. Tutkielmani tarkoituksena 
on selvittää, millä tavoin opettajat näkevät mielenterveyden edistämisen mene-
telmien olevan yhteydessä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ko-
ronapandemian aikana. Vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia. Kyselyyn vas-
taaminen tapahtuu anonymiteettiasi kunnioittaen ja tulokset käsitellään hyvän tie-
teellisen käytännön mukaisesti.  
 
Jokainen vastaus on tärkeä, sillä siten kartutetaan tietoa lasten ja nuorten mie-
lenterveyden edistämisen mahdollisuuksista koulussa, ja samanaikaisesti saa-
daan myös merkityksellistä informaatiota opettajien näkemyksistä mielentervey-
den edistämisen suhteen.  
 
Tutkimukseni ohjaajana toimii professori Arto Kallioniemi, joka suosittaa vastaa-
maan kyselyyn. Hän antaa tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta. 
 
Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille ja aurinkoista kevättä! 
 
Tinja Tikkanen 
tinja.tikkanen@helsinki.fi 
 
Ohjaaja: Arto Kallioniemi 
arto.j.kallioniemi@helsinki.fi 
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LIITE 2. Kyselylomakkeen esittelytekstin kuva toukokuussa ja kesäkuussa 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3. Kyselylomakkeen esittelyteksti kesäkuussa 2021.  

 

Hei sinä peruskoulun tai toisen asteen opettaja! Olisiko sinulla 15-20 mi-
nuuttia aikaa vastata pro gradu -tutkielmani kyselyyn? Tarvitsisin vielä kii-
reesti lisää vastaajia.  
 
Kuten tiedämme, koronapandemia on vaikuttanut suuresti lasten ja nuorten mie-
lenterveyteen. Raa´at väkivaltateot, syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat 
näyttäytyvät yhä laajemmin osana kasvavien yhteiskuntamme jäseniemme elä-
mää. Nyt pyytäisin sinua opettaja, vastaamaan tätä tärkeää ja ajankohtaista ai-
hetta käsittelevään pro gradu- tutkielmani kyselylomakkeeseen.  
 
Pro gradu- tutkielmani aihe on lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 
koronapandemian aikana. Mielenterveyden edistämistä koulukontekstissa tar-
kastellaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemään kuuteen 
mielenterveyden edistämisen menetelmään peilaten. Tutkielmani tarkoituksena 
on selvittää, millä tavoin opettajat näkevät mielenterveyden edistämisen mene-
telmien olevan yhteydessä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ko-
ronapandemian aikana. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonymiteettiasi kunni-
oittaen ja tulokset käsitellään hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.  
 
Olen saanut palautetta siitä, että kysymykset tuntuvat haastavilta ja olen tästä 
itsekin tietoinen. Koen aiheen kuitenkin olevan sen verran merkityksellinen nyky-
päivänä, ettei sen perusteellinen pohtiminen (nyt lomallakaan) tuottaisi ainakaan 
mitään haittaa. Mikäli jokin kysymys tuntuu liian haastavalta, kerro siitä vastauk-
sessasi – tämä on merkityksellistä tietoa tutkielmani kannalta. Olen koonnut lisä-
tietoa mielenterveyttä edistävistä menetelmistä kommenttikenttään helpotta-
maan kyselyyn vastaamista.  
 
Jokainen vastaus on erittäin tärkeä, sillä siten kartutetaan tietoa lasten ja nuorten 
mielenterveyden edistämisen mahdollisuuksista koulussa, ja samanaikaisesti 
saadaan myös merkityksellistä informaatiota opettajien näkemyksistä mielenter-
veyden edistämisen suhteen.  
 
Tutkimukseni ohjaajana toimii professori Arto Kallioniemi, joka suosittaa vastaa-
maan kyselyyn. Hän antaa tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta. 
 
 
Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille ja aurinkoista kesän jatkoa! 
 
 
Tinja Tikkanen 
tinja.tikkanen@helsinki.fi 
 
Ohjaaja: Arto Kallioniemi 
arto.j.kallioniemi@helsinki.fi 
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LIITE 4. Mielenterveyttä edistävien menetelmien määritelmät Anttilaa ja kumppaneita 

(2016) mukaillen.  

 

 

Opettajan tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen: Tarjoavat opettajille 

välineitä ja toimintatapoja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin lasten ja aikuisten kanssa. 

Esim. eläytyvää kuuntelua, huolen puheeksi ottamista tai lasten erilaisten kasvuhaastei-

den kohtaamista.  

 

Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaaminen: Tavoitteena 

on vahvistaa lapsen vuorovaikutus-, empatia-, tunteiden säätely- ja ongelman- ratkaisu-

taitoja. 

 

Vertaistoiminta ja osallisuus:  Tavoitteena on, että lapset saavat vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin ikätasoaan vastaavalla tavalla. Tarkoituksena on lisätä lasten osalli-

suutta heitä koskevissa asioissa sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Esim. oppilas/opiskeli-

jakuntatoiminta, kummi- ja tukioppilastoiminta. 

 

Toimintakulttuuri: Tarkoituksena on kehittää yhteisön arvopohjaa ja toimintaa sel-

laiseksi, että mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen huomioidaan osana lasten ja 

nuorten arkea päivittäisissä toiminnoissa. 

 

Kohdennettu tuki: Tarkoittaa sellaisia tuen muotoja, jotka auttavat niitä lapsia ja nuoria 

ja heidän perheitään, joilla on suurentunut riski mielenterveyshäiriöön tai jo havaittavissa 

olevia mielenterveyden tai hyvinvoinnin ongelmia.  

 

Opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalvelut: Tarkoittaa sellaisia tuen muotoja, jotka 

auttavat niitä lapsia ja nuoria ja heidän perheitään, joilla on suurentunut riski mielenter-

veyshäiriöön tai jo havaittavissa olevia mielenterveyden tai hyvinvoinnin ongelmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 5. Mielenterveyden edistäminen koronapandemian aikana 

Opettajan tunne-, vuorovaikutus ja mielenterveysosaaminen  
Lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus ja mielenterveysosaaminen  
Vertaistoiminta ja osallisuus  
Toimintakulttuuri  
Kohdennettu tuki  
Opiskeluhuoltotyö ja mielenterveyspalvelut 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Resurssien rajallisuus 
Resurssien puute mielenterveysongelmien lisääjänä 
Resurssien puute 
Resurssien puute 

Resurssien 
puute 

Korona- 
pandemian 
esille nosta-
mat haasteet 

Mielenterveyden 
edistäminen kou-
luinstituutioissa  
koronapandemian 
aikana Lasten ja nuorten elämänhaasteet 

Etäopetuksen luomat haasteet 
Lasten ja nuorten erilaisuus vertaistoiminnan ja osallisuuden to-
teuttamisen haasteena 
Koronarajoitukset vertaistoiminnan ja osallisuuden toteuttami-
sen haasteena 
Vertaistoiminnan porukan merkitys 
Kohdennetun tuen saamisen ja vastaanottamisen haasteet 
Ammattiryhmistä riippuvat haasteet 

Mielentervey-
den edistämisen 
haasteet 

Osaamisen heikentyminen koronapandemian myötä 
Vertaistoiminnan ja osallisuuden vähentyminen koronapande-
mian myötä 
Heikentynyt toimintakulttuuri koronapandemian aikana 
Kohdennetun tuen riittämättömyys 
Mielenterveyttä tukevien palveluiden ruuhkautuminen 
Opiskeluhuoltotyön ja mielenterveyspalveluiden toimimatto-
muus 

Heikentyminen 
koronapande-
mian myötä 

Ei muutosta mielenterveyden edistämisessä koronapandemian 
myötä 
Ei muutosta koronapandemian myötä 
Ei muutosta koronapandemian myötä 
Kohdennettu tuki pandemiasta riippumatonta 

Ei muutosta Mahdolliset 
muutokset 

Koronapandemian aikana kasvanut tarve opettajan tunne-, vuo-
rovaikutus- ja mielenterveysosaamiselle 
Koronapandemia nosti esille tunne-, vuorovaikutus- ja mielenter-
veysosaamisen tärkeyden 
Tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamisen yhteys pa-
rempaan mielenterveyteen 
Kodin ja perheen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin kan-
nalta 
Tuen tarpeen kasvu 
Kasvanut tarve koronapandemian myötä 
Koronapandemia korostaa opiskeluhuoltotyön ja mielenterveys-
palveluiden merkitystä 

Merkitys koros-
tunut 

Opetuksen soveltaminen 
Poikkeusolosuhteiden luomat muutokset lasten ja nuorten elä-
mässä 
Vertaistoiminnan ja osallisuuden lisääntyminen omassa luokassa 
Toimintakulttuurin muokkaaminen mielenterveyttä tukevaksi 
Lähiopetuksen merkityksen korostuminen 
Uusien tapojen löytäminen opiskeluhuollon ja mielenterveyspal-
veluiden toteuttamiseksi koronapandemian aikana 

Koronapande-
mian luomat 
muutokset 



 

 

Opettaja avun piiriin ohjaajana 
Opettaja avuntarpeen tunnistajana 
Opettaja turvallisuuden tunteen luojana 
Pätevyydet ja kiinnostukset osaamisen edistäjinä 
Aikuisten vastuu vertaistoiminnassa ja osallisuudessa 
Opettaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana 
Opettajan vastuu kohdennetun tuen antamisessa 
Opettaja ja koulun henkilökunta avun piiriin ohjaajana 

Opettaja mie-
lenterveyden 
edistäjänä 

Inhimillinen 
mielenter-
veyden edis-
täminen 

Yhteistyö koulun sisällä ja muiden ammattilaisten kanssa 
Moniammatillisen yhteistyön tarve 
Kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi ja erityisopettajat mielen-
terveyden edistäjinä 
Psykiatrinen sairaanhoitaja ja sairaalakoulu 
Opiskeluhuoltotyön keskittyminen mielenterveyteen 
Lapset ja nuoret ovat saaneet apua opiskeluhuoltotyön ja mie-
lenterveyspalveluiden kautta 

Moniammatilli-
nen yhteistyö 

Kohtaamiset 
Henkilökohtainen kontakti 
Kohtaamisten tärkeys koronapandemian aikana 
Henkilökohtaiset yhteydenotot kohdennetun tuen muotona 

Henkilökohtai-
set kohtaamiset 

Koronapandemiasta keskusteleminen 
Kuunteleminen 
Empatia 
Empatia 
Tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamiseen liittyvä yh-
teinen keskustelu ja tekeminen 
Tuntemusten sanoittaminen 
Avun pyytäminen ja vastaanottaminen 
Avoin keskustelukulttuuri 

Empaattinen ja 
avoin keskuste-
lukulttuuri 

Interaktiivi-
suus  
hyvinvoinnin 
edistäjänä 

Yhteisöllisyys koulussa mielenterveyden edistäjänä 
Vertaistoiminta avun tarjoajana 
Oppilaiden/opiskelijoiden osallistaminen kouluarkeen 
Konkreettinen vertaistoiminta ja osallisuutta tukeva toiminta 
koulussa 
Sosiaalinen media yhteydenpidon välineenä 
Oppilaantuntemus yhteisöllisyyden lisääjänä 
Yhteisöllinen toiminta rajoitusten mukaisesti 
Yhteisenä periaatteena kaikkien oppilaiden/opiskelijoiden mu-
kana pitäminen 

Yhteisöllisyys 

Kannustaminen 
Jaksamisen edistäminen 
Turvallisuus mielenterveyden edistäjänä 
Mielenterveyden edistäminen toimintakulttuurin arvona 
Kohdennettu tuki opintostressin lievittäjänä 

Psyykkisen hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 6. Mielenterveyden edistämisen näkyminen opettajien työnkuvassa koronapande-

mian aikana 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Moniammatillisuus 
Opiskeluhuoltotyö ja mielenter-
veyspalvelut 
Perheen tukimuodot 
Tukiverkostot 

Moniammatillinen yhteistyö Ammattiryhmien 
osaaminen  
mielenterveyden 
edistäjänä 

Opettajan työnku-
vassa näkyvä ko-
ronapandemian ai-
kainen mielentervey-
den edistäminen 
 Opettaja avuntarpeen  

tunnistajana 
Opettaja avunantajana lievissä 
ongelmissa ja elämänhallinnassa 
Opetuksen soveltaminen  
mielenterveyden edistäjänä 
Ennaltaehkäisy ja varhainen 
puuttuminen 
Yksilöllinen tukeminen 
Rutiinien rakentaminen 

Opettaja mielenterveyden 
edistäjänä 

Aiempien koulutuksien hyöty 
mielenterveyden edistämisessä 
Mielenterveyden edistämisen  
pitäminen tärkeänä arvona 
Opettajuus kutsumuksena 

Opettajan henkilökohtainen 
kontribuutio 

Kuunteleminen 
Läsnäolo 
Keskustelu 
Kannustaminen ja positiivisuus 

Henkinen tukeminen Empaattinen ilmapiiri 

Lämmin ilmapiiri 
Turvallisuus 
Kohtaaminen 
Lasten ja nuorten huomioiminen 
Oppilaan-/opiskelijantuntemus 
Mielenterveyttä edistävät  
fyysiset tekijät 

Lapset ja nuoret huomioiva 
ilmapiiri 

Yhteisöllisyys 
Ryhmäytyminen 
Vuorovaikutus ja ihmissuhteet 
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
opettaminen 

Tunne- ja vuorovaikutustai-
tojen korostuminen 

Resurssien lisäämisen tarve 
Opettajien jaksamisen  
kuormittuminen 
Riittämättömyyden tunne omien 
toimintamahdollisuuksien suh-
teen 
Lisäkoulutuksen tarve mielenter-
veyden edistämiseen liittyen 

Resurssien puute Resurssien puute 

 


