
Kouluterveyskysely 

Tuloksia vuodelta 2017 ja 2019 Pohjanmaa



Nostoja kouluterveyskyselystä / Pohjanmaa
• Tyytyväisyys Elämäänsä tyytyväisten määrä lisääntynyt, koulunkäynnistä pitävien osuus 

vähentynyt

• Yhteisöllisyys Lähes 10% yläkouluikäisistä ei koe olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä, 
tytöistä vielä useampi. Alle puolet kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä 

• Yksinäiseksi itsensä kokevien määrä vähentynyt 8.-9.lk keskuudessa, alle maan keskiarvon

• Tupakointi vähentynyt

• Nuorten humalahakuinen juominen vähentynyt merkittävästi

• Terveys oma terveys koetaan aiempaa useammin keskinkertaiseksi tai huonoksi, yläkoulussa 
useimmin koko maassa

• Netti kokemus että netti vie aikaa muulta kun toivoisi lisääntynyt

• Tuki aikuisilta opettajat kiinnostuneempia mitä oppilaille kuuluu (mutta vain 40% tai alle) 
keskusteluyhteys vanhempiin parantunut (mutta vain 50%), mahdollisuus keskustella mieltä 
painavista asioista koulun aikuisen kanssa 40-50%

• Kiusaaminen vähentynyt, alakoulussa yleisempää → varhaisen puuttumisen tärkeys

• Väkivalta fyysisen väkivallan kokemukset huolestuttavan yleisiä, seksuaalinen häirintä yleistä

• Yläkoululaisten kokemukset tuen ja avun saannista (kuraattori, opettaja, psykologi, 
terveydenhoitaja) alle maan keskiarvon



Erittäin tyytyväinen elämäänsä

4.-5.lk 

8.-9.lk 



Harrastaa jotain vähintään kerran viikossa %

4.-5.lk 

8.-9.lk 



Ei yhtään läheistä ystävää/kaveria %

4.-5.lk 

8.-9.lk



Ei koe olevansa tärkeä osa koulu eikä 
luokkayhteisöä

4.-5. lk.

8.-9. lk.



Kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä

4.-5. lk.

8.-9. lk.



Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai 
huonoksi

4.-5. lk

8.-9. lk



Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai 
huonoksi % 8.-9.lk



Ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 
kuukauden aikana, %   8.-9.lk



Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime 
viikon aikana %  4.-5.lk.



Vähintään tunnin päivässä liikkuvat

4.-5. lk

8.-9. lk



Kokenut usein, että pitäisi viettää aikaa 
muutoin kuin netissä

4.-5. lk

8.-9. lk



Pitää koulunkäynnistä

4.-5. lk

8.-9. lk



Opettajat usein kiinnostuneita siitä mitä oppilaalle kuuluu

4.-5. lk

Opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan kuulumisista

8.-9. lk



Osallistunut koulun asioiden suunnitteluun % 
4.-5.lk



Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa %  8.-
9.lk



Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa

4.-5. lk

4.-5. lk

8.-9. lk



Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa

4.-5.lk

8.-9.lk



12.12.201920

Mobbning i Österbotten / Kiusaaminen Pohjanmaalla

Källa: THL: Enkät hälsa i skolan, 

VBL 17.9.19



Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien 
aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana

4.-5. lk

8.-9. lk



Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien
aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana 4.-5. lk.



Kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin 
näyttämistä vuoden aikana 4.-5 lk

Kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana, %  
8.-9. lk



Kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai 
ahdistelua vuoden aikana, %  8.-9. lk



Mahdollisuus keskustella mieltä painavista 
asioista koulun aikuisten kanssa

4.-5. lk

8.-9. lk



Terveystarkastus toteutuu lapsella/nuorella 
laadukkaasti

4.-5.lk

8.-9.lk



Lasten terveys, hyvinvointi ja 
palvelut-tutkimus 

Tuloksia vuodelta 2018 Pohjanmaa



Nostoja LTH tutkimuksesta / Pohjanmaa

• 4-v lasten vanhemmat tuntevat itsensä yksinäiseksi hiukan muuta maata useammin

• Vanhempien mukaan 4-v lapsiin on kohdistunut huomattavasti harvemmin kiusaamista kuin 
muualla maassa

• 4-v lasten vanhemmat hiukan harvemmin tyytyväisiä alueella järjestettävään vapaa-ajan 
toimintaan

• Vanhempien osallisuudessa omaan lähiyhteisöönsä ei ole eroja

• Vanhempien raportoimana 4-v lapset kokeneet hiukan harvemmin fyysistä väkivaltaa. Henkisen 
väkivallan yleisyydessä ei eroa.

• 4-v lapset ovat altistuneet vanhempien humalahakuiselle juomiselle muuta maata harvemmin

• 4-v lapsen vanhemmat aavistuksen useammin tyytyväisiä eron jälkeisiin järjestelyihin

• 4-v lasten vanhemmat kokevat lapsen osallisuuden varhaiskasvatuksessa hyväksi hiukan 
useammin

• Vanhemmilla hiukan useammin ilmaisematonta tuen tarvetta omaan jaksamiseen ja 
vanhemmuuteen

• Lapsilla, nuorilla ja 4-v lasten vanhemmilla hiukan useammin huonoksi koettu terveydentila 

• 4-v lasten vanhemmilla hiukan useammin masennusoireilua



Lasta kiusattu hoidossa, kotona vapaa-ajalla 
LTH 4-v. vanhemmat



Lapsi osallistunut perhekahvilan, avoimen 
päiväkodin perhekeskuksen kohtaamispaikan 
toimintaan viikoittain % LTH 4-v. vanhemmat



Lapsen perhe tarvitsee terveydenhoitajan mukaan 
tukea vanhempien jaksamisen vuoksi LTH 4-v. vanhemmat



Vanhemman mielestä lapsi saa 
varhaiskasvatuksessa yksilöllistä ja tarpeitaan 
vastaavaa hoitoa ja huolenpitoa, %


