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Turvalliset ihmissuhteet kasvuympäristössä tukevat lapsen 
ja nuoren kehitystä. Perheen ja kaverisuhteiden lisäksi 
myös koululla ja harrastuksilla on tärkeä rooli (Aalto- 
Setälä ym., 2020). Koulu voi parhaimmillaan olla turvalli-

nen ympäristö, jossa oppilaat saavat tukea mielen hyvinvointiinsa 
muun muassa tärkeistä ihmissuhteista koulukavereiden ja koulun 
aikuisten kanssa. Koulussa oppilaiden on myös mahdollista saada 
tärkeitä onnistumisen kokemuksia (Lester & Cross, 2015).

Toisaalta koulu voi olla myös kuormittava ja mielenterveysongel-
mille altistava elämänalue, varsinkin jos oppilas kokee siellä turvatto-
muutta tai kiusaamista tai jää vaille tarvitsemaansa tukea. Etenkin 
kiusatuksi tuleminen aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Näiden 
kokemusten on todettu olevan voimakkaasti yhteydessä oppilaiden 
mielenterveysongelmiin, etenkin masennusoireisiin ja itsetuhoisuu-
teen (Lester & Cross, 2015; Mori ym., 2021). Koulussa suoriutumiseen 
liittyvän stressin on todettu olevan yhteydessä masen nusoireisiin ja 
elämänlaadun heikkenemiseen (Moksnes ym., 2016).

Kouluissa toteutettavilla mielenterveyden edistämistoimilla 
on tutkimusten mukaan saatu myönteisiä vaikutuksia oppilai-
den mielenterveyteen. Koulu on otollinen ympäristö kohdistaa 
kaikille oppi laille mielenterveyttä edistäviä interventioita. Koulu-

ympäristössä toteutettaviksi suunnatut mielenterveyttä edistävät 
menetelmät kohdistuvat esimerkiksi myönteisen ilmapiirin luo-
miseen tai mielenterveystaitojen harjoitteluun. Myös hoidollisia 
mielenterveysinterven tioita voidaan tarjota kohdennetusti oireilevil-
le oppilaille (Fazel ym., 2014; Arango ym., 2018). Kouluissa toteutet-
tavien mielenterveysinter ventioiden tulisi olla tutkimusnäyttöön pe-
rustuvia ja niiden integroimista opetussuunnitelmaan suositellaan 
( Kutcher & Wei, 2020).

OPETTAJIEN ROOLI
Opettajat ovat keskeisessä roolissa oppilaiden mielenterveysongel-
mien tunnistamisessa ja opiskeluhuollon palveluihin ohjaamisessa. 
Opettaja voi myös toimia tärkeänä roolimallina ja mielenterveys-
taitojen opettajana (Aalto-Setälä ym., 2020). Lisäksi opettajat to-
teuttavat kouluissa kaikille oppilaille kohdennettuja mielenterveys-
interventioita. Tällöin heidän osaamisensa mielenterveyteen liittyen 
on erityisen tärkeää. 

Aiemmissa tutkimuksissa opettajat ovat kuitenkin tuoneet esiin 
epävarmuuttaan oppilaiden mielenterveyden tukemisessa ja ongel-
mien tunnistamisessa (esim. Ekornes, 2015; Graham ym., 2011). 
Opettajien saaman tuen, lisäkoulutuksen ja ohjauksen on todettu 
lisäävän heidän valmiuksiaan tukea oppilaiden mielenterveyttä ja 
tunnistaa mielenterveysongelmia (Romer ym., 2018).

KOULUTERVEYDENHOITAJIEN ROOLI
Kouluterveydenhoitajat tapaavat kaikki peruskoulun oppilaat laki-
sääteisissä terveystarkastuksissa vuosiluokittain. Niissä arvioidaan 
oppilaiden fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös heidän mielen-
terveyttään. Laajemmat terveystarkastukset tehdään ensimmäi-
sen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille. Niihin sisältyy 
kouluterveydenhoitajan ja lääkärin tapaaminen, sekä opettajan 
antama arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista. Laajoissa 
terveys tarkastuksissa selvitetään myös perheen hyvinvointia ja van-
hemmat kutsutaan mukaan tapaamiseen. (Valtioneuvoston asetus 
neuvo latoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä las-
ten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011.) 

Kouluissa tarvitaan lisää keinoja  
lasten ja nuorten mielenterveyden 
tukemiseen
• Koulu on otollinen ympäristö kaikille oppilaille kohdistetuille mielenterveyttä edistäville 

 interventioille. 

• Opetushenkilöstö kaipaa lisää tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä sekä 
 mielenterveysongelmien varhaisesta tunnistamisesta.

• Kouluterveydenhoitajilla olisi valmiuksia oppilaiden mielenterveyden tukemiseen nykyistä  laajemmin. 

• Kouluterveydenhoitajat toivovat koulutusta näyttöön perustuvista menetelmistä oppilaiden 
 mielenterveyden arvioimiseen ja tukemiseen sekä aikaa menetelmien toteuttamiseen.

Pihla Markkanen
TtT, lehtori
Metropolia ammatti
korkeakoulu
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TAULUKKO 1. 

Tutkimusympäristötiedot, tiedonkeruumenetelmät ja aineiston analyysimenetelmät eri vaiheissa.

Menetelmä

Tutkimusympäristö Osallistujat Tiedonkeruu Aineiston analysointi

Yhtenäiskoulu, peruskoulun 
1.–9. luokat

Opetushenkilöstö  n = 16 Fokusryhmähaastattelut Induktiivinen sisällön analyysi

Opetushenkilöstö  n = 8
Reflektiiviset kirjoitelmat 
 verkkokurssin aikana

Yhdistelmä deduktiivista ja 
induktiivistä sisällön analyysiä

Koulu tai 
 opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajat  n = 136 Kyselytutkimus
Kuvailevat tilastolliset 
 menetelmät

”Menetelmät kohdistuvat esimerkiksi 
myönteisen ilmapiirin luomiseen tai 
mielenterveystaitojen harjoitteluun.”

Toisen asteen opiskelijoille lukioissa ja ammatillisissa oppilaitok-
sissa on terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä opiskeluvuon-
na. Lääkärintarkastus tehdään joko opiskelijaksi hyväksymisen yh-
teydessä tai ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos [THL], 2022; Valtioneuvoston asetus 338/2011.)

Kouluterveydenhoitajat tunnistavat oppilaiden mielenterveyson-
gelmia myös tavatessaan heitä muilla käynneillä kuin terveystarkas-
tuksissa. Useimmiten oppilaiden on mahdollista hakeutua koulu-
terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta. Nuoret ovat 
raportoineet, että vastaanotolle pääsee tarvittaessa helposti, eikä 
käyntejä koeta leimaavina (Kivimäki ym., 2019). 

COVID-19-pandemian aikana kouluterveydenhoitajia siirrettiin 
muihin tehtäviin. Oppilaiden käynnit vastaanotolla vähenivät, eikä 
terveystarkastuksia tai avoimia vastaanottoja voitu tarjota tarpeek-
si. Tästä huolimatta peruskoulun ja toisen asteen oppilaat rapor-
toivat saaneensa eniten tukea hyvinvointiinsa terveydenhoitajalta 
(Hietanen-Peltola ym., 2021; Jahnukainen ym., 2021). Aikaisemmis-
sa tutkimuksissa kuitenkin myös kouluterveydenhoitajat ovat ra-
portoineet epävarmuutta omista valmiuksistaan tukea ja tunnistaa 
oppilaiden mielenterveyteen liittyviä ongelmia (Anttila ym., 2020; 
Haddad ym., 2018; Skundberg-Kletthagen & Moen, 2017). 

Tässä tutkimuksessa, joka on osa väitöstyötä, tutkittiin opetus-
henkilöstön ja kouluterveydenhoitajien näkemyksiä lasten ja nuor-
ten mielenterveydestä sekä siitä, millaiseksi he kokevat valmiuten-
sa tukea oppilaiden mielen hyvinvointia (Markkanen ym., 2019; 
 Markkanen ym., 2020; Markkanen ym., 2021). 

MENETELMÄT
Opettajien kokemuksia ja näkemyksiä liittyen oppilaiden mielen-
terveyteen tutkittiin kahdessa laadullisessa tutkimuksessa. Ensim-
mäisessä vaiheessa opettajille ja koulunkäyntiavustajille (N = 16) 
järjestettiin fokusryhmähaastattelut haastavista tilanteista oppilai-
den kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata millaista tie-
toa, taitoa ja tukea opettajat kokevat tarvitsevansa koulun arjessa. 

Osallistujat työskentelivät peruskoulun luokka-asteilla 1–9. Heistä 
kahdeksan oli opettajia tai erityisopettajia ja kahdeksan työskenteli 
koulunkäynninohjaajina. Aineisto analysoitiin induktiivisen aineis-
ton analyysin avulla.

Toisessa vaiheessa opetushenkilöstölle kehitettiin verkkokurssi 
haastavasti ja aggressiivisesti käyttäytyvän oppilaan kohtaamisesta. 
Ensimmäisen vaiheen tuloksia hyödynnettiin verkkokurssin sisältöä 
suunniteltaessa. Verkkokurssia pilotoitiin yhdessä yhtenäiskoulussa 
(peruskoulun luokka-asteet 1–9). Osallistujat kirjoittivat  verkkokurssin 
aikana reflektiivisiä kirjoitelmia kokemistaan haastavista tilanteista. 
Kahdeksan kurssin suorittanutta opettajaa, erityisopettajaa tai kou-
lunkäynninohjaajaa antoi luvan kirjoitelmiensa tutkimuskäyttöön.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, miten opettajat ja kou-
lunkäyntiavustajat reflektoivat omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toi-
mintaansa haastavissa tilanteissa. Tutkimus lisäsi ymmärrystä siitä, 
miten opettajat hallitsevat oppilaiden haastavaa käytöstä ja miten 
he itse kokevat tilanteet. Kirjoitelmat analysoitiin yhdistämällä in-
duktiivista ja deduktiivista aineiston analyysiä.

Kouluterveydenhoitajille tehtiin kansallinen kyselytutkimus, 
 jonka tarkoituksena oli kuvata, millaisia lasten ja nuorten mielenter-
veysongelmia kouluterveydenhoitajat kohtaavat työssään ja miten 
he kokevat oman roolinsa oppilaiden mielenterveyden tukemisessa. 
Tutkimuksessa kartoitettiin myös, millaisia interventioita ja mene-
telmiä kouluissa on käytössä mielenterveyden tukemiseksi. Lisäksi 
kysyttiin, millaisia esteitä kouluterveydenhoitajat mahdollisesti nä-
kevät mielenterveyden edistämiselle kouluissa. 

Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen terveydenhoitajaliiton 
kanssa. Kutsu osallistua tutkimukseen lähetettiin sähköpostitse lii-
ton jäsenille, jotka työskentelivät tiedonkeruun aikaan koulu- ja/tai 
opiskelijaterveydenhuollossa (N = 648). Heistä 21 prosenttia (n = 136) 
osallistui tutkimukseen. Kysely sisälsi strukturoituja ja avoimia ky-
symyksiä. Määrällinen  aineisto analysoitiin kuvailevin tilastollisin 
menetelmin ja laadullinen aineisto sisällön analyysin avulla.

Tutkimusympäristötiedot, tiedonkeruumenetelmät ja aineiston 
analyysimenetelmät eri vaiheissa on koottu taulukkoon 1.

TULOKSET

Opetushenkilöstöä koskevia tuloksia
Opetushenkilöstö kuvasi haastavien tilanteiden useimmiten liit-
tyvän oppilaiden käyttäytymiseen, johon oli puututtava. Tilanteita 
oli usein vaikea ennakoida ja oppilaiden käytös koettiin arvaamat-



”Keskeisimpänä esteenä mielen
terveyden tukemiselle kouluissa 
 pidettiin interventioiden puutetta.”
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tomaksi. Toisaalta jatkuvasti samaan epätoivottavaan käytökseen 
puuttuminen koettiin turhauttavana. 

Haastavana käytöksenä pidettiin esimerkiksi tunneilla häiritse-
mistä ja levotonta tai impulsiivista käytöstä. Oppilas saattoi olla op-
positiossa, joko äänekkäästi tai vain hiljaa koulutyöstä kieltäytyen. 
Oppilaat saattoivat käyttäytyä fyysisesti tai verbaalisesti aggres-
siivisesti toisia oppilaita tai opetushenkilöstöä kohtaan. Myös 
oppilaiden väliset riidat sekä toisten tahallinen ärsyttäminen tai 
kiusaaminen vaativat opetushenkilöstön puuttumista. Myös kon-
taktin saamisen vaikeus, oppilaan vetäytyminen muiden seurasta ja 
puhumattomuus koettiin hyvin huolestuttavaksi. Samoin oppilaan 
mieliala, esimerkiksi itkuisuus, tai itsensä vahingoittaminen herät-
tivät huolta. 

Opetushenkilöstön tiedon ja koulutuksen tarpeet liittyivät esi-
merkiksi oikeisiin toimintatapoihin haastavissa tilanteissa. Henki-
löstö koki tarvitsevansa lisää ymmärrystä oppilaan käyttäytymiseen 
vaikuttavista tekijöistä. He toivoivat parempia taitoja ennakoida 
haastavia tilanteita ja tunnistaa ajoissa oppilaan mielialan muu-
toksia. Esimerkkinä tuotiin esiin, ettei aggressiivisesti käyttäytyvän 
oppilaan kohtaamista käsitelty lainkaan opettajan- tai erityisopetta-
jan koulutuksen aikana. Samoin toivottiin lisää ymmärrystä lasten 
ja nuorten mielen hyvinvoinnista, ongelmien tunnistamisesta sekä 
oppilaan hyvinvoinnin arvioimisesta. 

Opetushenkilöstöä mietitytti erityisesti, miten mielenterveyson-
gelmista kärsivien oppilaiden oppimista ja hyvinvointia tulisi tukea 
koulussa. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmista ja neuropsy-
kiatristen oireiden aiheuttamista ongelmista toivottiinkin  lisätietoa. 
Opetushenkilöstö toi esiin, että oppilaiden tuen tarpeita tulisi tun-
nistaa ja huomioida paremmin koulun arjessa. Mielenterveyden 
ammattilaisilta toivottiin lisää tukea kouluihin.

Tieto oppilaan erityistarpeista koettiin tärkeäksi, jotta häntä 
voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin koulupäivien aikana. Yh-
tenä kehittämistarpeena pidettiinkin tiedonkulun tehostamista. 
Toisinaan tieto oppilaan erityistarpeista ei kulkenut opettajien vä-
lillä. Myöskään koulunkäynninohjaajat eivät välttämättä saaneet 
tarkempaa tietoa oppilaan tilanteesta tai erityistarpeista, vaikka 
heidän työhönsä kuului oppilaan tukeminen koulupäivien aikana. 

Opettajat ja koulunkäynninohjaajat reflektoivat monipuolisesti 
haastavia tilanteita sekä omia reaktioitaan ja toimintaansa niissä. 
Heillä oli halu ymmärtää tilanteita oppilaiden näkökulmasta ja näh-
dä lapsi haastavan käytöksen takana. Osallistujat pohtivat, miten 
toimia vaikeissa tilanteissa eettisesti oikein ja analysoivat kriittisesti 
omaa toimintaansa. 

Kouluterveydenhoitajien kyselyn keskeisiä  tuloksia
Kyselyyn vastasi yhteensä 136 kouluterveydenhoitajaa, eli 21 pro-
senttia kutsutuista osallistui sähköiseen kyselyyn. Vastauksia saa-
tiin kaikilta kouluasteilta ja eri puolilta Suomea. Osa koulutervey-
denhoitajista työskenteli eri kouluasteilla viikon aikana. Vastaajista 
työskenteli
• 57 % peruskoulun alakoulussa 
• 41 % yläkoulussa 
• 26 % ammatillisessa toisen asteen oppilaitoksessa 
• 22 % lukiossa 
• 14 % opiskelijaterveydenhuollossa. 

Oppilaiden mielenterveyden tukeminen on keskeinen osa koulu-
terveydenhoitajien työtä. Hoitajat pitivätkin omaa rooliaan tärkeänä 
oppilaiden mielenterveysongelmien varhaisessa tunnistamisessa. 
Lähes kaikki vastaajista (99 %) kertoivat työskennelleensä viimei-
sen vuoden aikana sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on ongelmia 

keskittymisessä. Myös masennusoireisten kanssa oli työskennel-
lyt 99 prosenttia vastaajista. Ahdistuneisuusoireisten oppilaiden 
 kanssa oli työskennellyt 96 prosenttia. Sellaisten oppilaiden kanssa, 
joilla oli perheongelmia, oli työskennellyt 95 prosenttia vastaajista. 

Kouluterveydenhoitajilta kysyttiin avoimena kysymyksenä 
kolmea huolestuttavinta mielenterveysongelmaa heidän koulus-
saan. Useimmiten mainittiin masennus ja itsetuhoisuus, ahdis-
tuneisuusoireilu sekä käytösongelmat kuten aggressiivisuus tai 
 häiritsevä ja impulsiivinen käytös.

Kouluterveydenhoitajien mukaan osa oppilaista saattaa jäädä 
vaille mielenterveysongelmiinsa tarvitsemaansa tukea. Keskei-
simpänä esteenä mielenterveyden tukemiselle kouluissa pidettiin 
interventioiden puutetta. Muita esteitä olivat vaikeudet mielenter-
veyspalveluihin ohjaamisessa, puutteellinen koulutus oppilaiden 
mielenterveyden tukemisesta sekä ajan ja resurssien puute.

Kouluterveydenhoitajat arvioivat oman osaamisensa lasten ja 
nuorten mielenterveyden tukemiseen riittäväksi. Menetelmistä 
oppi laiden mielenterveyden tukemiseksi ja arvioimiseksi he sen 
sijaan toivoivat tietoa ja koulutusta. Kolmannes vastaajista koki tar-
vitsevansa lisää osaamista eri kulttuuritaustasta tulevien oppilaiden 
mielenterveyden tukemiseen.  Kysyttäessä pääasiallisista haasteista 
kouluterveydenhoitajan työssä useimmiten mainittiin ajan puute 
ja työpaine, vaikeudet mielenterveyspalveluihin ohjaamisessa sekä 
ongelmat oppilaiden perheissä. Kouluterveydenhoitajat olivat moti-
voituneita interventiokoulutukseen ja toivoivat käyttöönsä näyttöön 
perustuvia menetelmiä oppilaiden mielenterveyden tukemiseen. 

Opetushenkilöstön ja kouluterveydenhoitajien lisäkoulutuksen 
tarpeet ja pääasialliset huolenaiheet liittyen oppilaiden mielenter-
veyteen on kuvattu taulukossa 2.

POHDINTA

Vahvuudet ja heikkoudet
Aikaisempia tutkimuksia opettajien näkemyksistä ja valmiuksista 
liittyen oppilaiden mielenterveyden tukemiseen löytyy vain rajalli-
sesti, joten kuvaileva laadullinen tutkimusasetelma oli perusteltu. 
Tutkimus tuotti tietoa opetushenkilöstön kokemuksista koulun 
arjessa. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tiedon yleistettä-
vyys, mutta tuloksia voidaan hyödyntää harkiten samankaltaisissa 
kouluympäristöissä. 

Molemmissa osatutkimuksissa opetushenkilöstö työskenteli sa-
massa koulussa. Tämä on voinut vaikuttaa halukkuuteen osallistua 
tutkimukseen sekä avoimuuteen ryhmähaastatteluissa. Keskustelu 
oli vilkasta ja opetushenkilöstö kuvasi hankaliakin tilanteita, joten 
haastatteluissa välittyi luottamuksellinen ilmapiiri.  Ne opetus-
henkilöstön jäsenet, jotka ovat kokeneet yhdessä keskustelemisen 
vaikeaksi tai jotka eivät pidä oppilaiden mielenterveyteen liittyviä 
asioita tärkeinä, ovat voineet jättää osallistumatta haastattelututki-
mukseen tai verkkokurssille.

Verkkokurssin aikana reflektiivisiä kirjoitelmia kirjotettiin yksilö-
töinä ja vain kurssin tuutorit näkivät ne ja antoivat henkilökohtaista 
palautetta. Osallistujat kuvasivatkin kirjoitelmissaan avoimesti hy-
vin henkilökohtaisia kokemuksia. Koska vain kahdeksan osallis-
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TAULUKKO 2. 

Opetushenkilöstön ja kouluterveydenhoitajien pääasialliset huolenaiheet liittyen oppilaisiin sekä lisäkoulutuksen tarpeet.

Pääasialliset huolenaiheet oppilaista Lisäkoulutuksen tarpeet

Opetushenkilöstö • Käytösongelmat
• Mielialaan liittyvät huolet
• Kiusaaminen
• Oppilaiden väliset riidat ja tappelut

• Lisää ymmärrystä oppilaan käytökseen 
vaikuttavista asioista

• Taitoja tunnistaa oppilaiden 
 mielenterveysongelmia

• Taitoja tukea oppilaiden mielen 
 hyvinvointia

• Tietoa neuropsykiatrisista oireista

Kouluterveydenhoitajat • Masennus ja itsetuhoisuus
• Ahdistuneisuus ja paniikkihäiriö
• Käytösongelmat
• Muut mielenterveysongelmat

• Menetelmiä oppilaiden mielenterveyden 
arvioimiseen

• Interventiokoulutusta oppilaiden 
 mielenterveyden tukemiseksi

• Lisää tietoa eri kulttuuritaustasta tulevien 
oppilaiden mielenterveyden tukemisesta

”Kouluterveydenhoitajat toivat esiin 
vaikeuksia saada oireilevia oppilaita 
mielenterveyspalveluiden piiriin.”

tujaa antoi tutkimusluvan, reflektiiviset kirjoitelmat analysoitiin 
yhtenä aineistona eikä ammattiryhmittäin. Jos aineisto olisi ollut 
isompi, olisi voinut olla mielekästä tarkastella opettajien ja koulun-
käynninohjaajien kirjoitelmia myös erikseen.

Kouluterveydenhoitajien kyselytutkimuksen vastausprosentti jäi 
harmillisen pieneksi. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin 
kuvailevin menetelmin, mutta tarkemmat tilastolliset testit eivät 
olleet mahdollisia pienen otoskoon vuoksi. Vastaajat työskentelivät 
kuitenkin eri kouluasteilla ja eri puolilla suomea, vaihtelevan kokoi-
sissa kunnissa. Näin ollen tutkimus tarjoaa yleiskatsauksen suoma-
laisten kouluterveydenhoitajien näkemyksistä. 

Kouluissa valmiuksia nykyistä laajempaan tukeen
Tutkimus osoittaa, että opetushenkilöstö ja kouluterveydenhoitajat 
kokevat oppilaiden mielenterveyden tukemisen tärkeäksi osaksi työ-
tään. Koulu nähtiin keskeisenä ympäristönä lasten ja nuorten mielen-
terveyden tukemisessa sekä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa. 
Opetushenkilöstö oli motivoitunutta ja toivoi lisää osaamista ja 
koulutusta mielenterveyteen liittyvistä asioista. Myös aikaisemmis-
sa kansainvälisissä tutkimuksissa opettajat ovat tunnistaneet tär-
keän roolinsa, vaikkakin ovat olleet epävarmoja omista taidoistaan 
tukea oppilaiden mielenterveyttä ja tunnistaa mahdollisia ongelmia 
(Ekornes, 2016; Graham ym., 2011). 

Tulosten mukaan myös kouluterveydenhoitajat tunnistavat 
oppi laiden mielenterveysongelmia ja pitävät omaa rooliaan tär-
keänä. Aikaisemmissa tutkimuksissa kouluterveydenhoitajat ovat 
olleet epävarmoja omista taidoistaan tukea ja tunnistaa oppilai-
den mielenterveysongelmia (Anttila ym., 2020; Haddad ym., 2018; 
 Skundberg-Kletthagen & Moen, 2017).  Aikaisemmassa haastatte-
lututkimuksessa suomalaisten yläkoulujen kouluterveydenhoitajat 
olivat melko tyytyväisiä koulutukseensa. He kuitenkin kokivat tar-
vitsevansa lisäkoulutusta nuorten mielenterveydestä ja nuorten ke-
hityksestä (Anttila ym., 2020). Tässä tutkimuksessa terveydenhoi-
tajat arvioivat osaamisensa riittävän oppilaiden mielenterv eyden 
tukemiseen, mutta kokivat tarvitsevansa interventiokoulutusta ja 

keinoja oppilaiden mielenterveyden tukemiseen ja arvioimiseen. 
Suomalainen terveydenhoitajakoulutus siis näyttää antavan 

hyvät valmiudet lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen. 
Kouluterveydenhoitajilla olisi valmiuksia tukea oppilaiden mielen-
terveyttä nykyistä laajemminkin. Heidän osaamistaan ja valmiuksia 
ei siis tätä nykyä hyödynnetä niin hyvin kuin voitaisiin. Koulutervey-
denhoitajien rooli oppilaiden mielenterveyden tukemisessa painot-
tuu tällä hetkellä varhaiseen tunnistamiseen ja mielenterveyspalve-
luihin ohjaamiseen.

Kouluterveydenhoitajat ovat motivoituneita lisäkoulutukseen. 
Myös aikaisemmissa tutkimuksissa kouluterveydenhoitajat ovat toi-
voneet interventiokoulutusta mielenterveyden tukemiseen (Anttila 
ym., 2020; Moen & Skundberg-Kletthagen, 2018). Tulosten mukaan 
suurimpia esteitä mielenterveystyölle ovat ajan ja resurs sien puute. 
Jos kouluterveydenhoitajien koulutusta mielenterveysinterventioi-
hin lisätään, heillä tulee olla myös mahdollisuus käyttää työaikaansa 
interventioiden toteuttamiseen.

Opettajien ja kouluterveydenhoitajien huoli kohdistui erityisesti 
niihin oppilaisiin, joilla on mielenterveysongelmia. Kouluterveyden-
hoitajat toivat esiin vaikeuksia saada oireilevia oppilaita mielenter-
veyspalveluiden piiriin. Opettajia taas mietitytti, miten oireilevien 
oppilaiden mielen hyvinvointia ja oppimista voitaisiin parhaiten 
tukea koulussa. Opettajan pääasialliseen työnkuvaan ei kuulu op-
pilaiden mielenterveysongelmien hoitaminen. Kuitenkin opetus-
henkilöstön lisääntynyt ymmärrys ja keinot tukea oppilaan mielen 
 hyvinvointia voivat helpottaa oireilua ja vähentää haastavia tilantei-
ta koulupäivän aikana. 
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