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Kouluterveyskyselyn tulokset

• Kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla 
14.9.2017 alkaen sähköisen tulospalvelun 
kautta. 

• Oppilaitoskohtaiset tulokset ovat saatavilla 
sähköisen tulospalvelun kautta vuoden 
2017 aikana. Oppilaitoskohtaiset tulokset 
tulevat olemaan salasanalla suojattuja

Tulospalvelun verkko-osoite on 
www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset.
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Kyselyyn vastasivat vuonna 
2017:
• peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat, 

(uusi)
• peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaiden 

huoltajat(uusi)
• peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat, 
• lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä 
• ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden 

opiskelijat



Tulosten 
tarkastelumahdollisuudet
• Perustulokset sisältävät noin 250 indikaattoria, jotka on jaoteltu 

seitsemään aihealueeseen. Osasta tuloksia on seurantatietoa 
vuodesta 2006 alkaen, jolloin voit tarkastella trendituloksia.

• Tulokset ovat saatavilla alueittain: koko maa, avi-alue, maakunta 
ja kunta. Voit verrata esimerkiksi oman maakuntasi tilannetta 
toisiin maakuntiin tai koko maan tilanteeseen.

• Vuoden 2017 tuloksia voidaan tarkastella väestöryhmittäin kuten 
äidin koulutuksen ja perheen asumisjärjestelyjen mukaan. 
Tulokset julkaistaan myöhemmin syksyn 2017 aikana.

• Oppilaitoskohtaiset perustulokset julkaistaan vuoden 2017 
loppuun mennessä. Nämä tulokset ovat suojattu salasanalla.



Tulokset 

o Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
o Terveys ja toimintakyky
o Elintavat
o Koulunkäynti ja opiskelu
o Perhe ja elinolot
o Kasvuympäristön turvallisuus
o Palvelut ja avunsaanti



Tulokset/ Hyvinvointi 

Hyvinvointierot näkyvät edelleen lasten, nuorten ja perheiden 
arjessa. Enemmistö lapsista, nuorista ja perheistä voi hyvin eri 
indikaattoreilla mitattuna, mutta pienelle osalle on kasautunut 
hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Monilla eri osa-alueilla kehitys 
on mennyt viimeisen kymmenen vuoden aikana hyvään 
suuntaan, vaikka parantamisenkin varaa vielä on.





Tulokset/ Terveys





Vertailu v 2006-2017









Tulokset/Elintavat

Elintapojen muutoksissa on paljon myönteistä, kuten nuorten 
alkoholin käytön ja tupakoinnin väheneminen. Huoliakin on: 
ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on edelleen suuri. 
Huomattava osa lapsista ja nuorista nukkuu arkisin liian vähän. 
Myös vähän liikkuvien määrä on myönteisestä kehityksestä 
huolimatta sangen korkea.

Tasapainoiset ruokailutottumukset turvaavat lapsen ja nuoren 
hyvää kasvua ja kehitystä sekä tukevat hyvinvointia. Lapsena 
opituilla elintavoilla on suuri taipumus jatkua aikuisuuteen. 
Terveyttä edistävällä toiminnalla ja varhaisella puutumisella 
voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä.























































































































































Tulokset/ Koulunkäynti ja 
opiskelu
Opiskeluympäristöllä ja oppilaitosyhteisöllä on suuri merkitys lasten 

ja nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä mahdollisuuksille 
oppia omien kykyjensä mukaisesti. Kouluviihtyvyys vahvistaa 
oppimista ja hyvinvointia. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat 
kokemukset opiskelusta sekä oppilaitosyhteisön sosiaaliset 
suhteet.

Opiskelijat, jotka kokevat koulunkäynnin myönteisenä, menestyvät 
myös opinnoissaan paremmin. Koulunkäynnistä pitävien 
nuorten osuus on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Myös 
opettajien ja opiskelijoiden välinen on suhde on kehittynyt 
myönteisesti. Kokemukset opiskelun kuormittavuudesta ovat 
kuitenkin lisääntyneet ja koulu-uupumus on melko yleistä.













Perhe ja elinolot

Perheen tilanteella on keskeinen merkitys lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnille. Perheet ovat monimuotoistuneet, mikä näkyy 
myös lasten ja nuorten arjessa. Hyvät keskusteluyhteydet 
vanhempiin, arjen ennustettavuus ja kiinnostus nuoren asioihin 
ovat esimerkkejä lasta ja nuorta suojaavista tekijöistä







Kasvuympäristön turvallisuus

Kiusaamista, syrjintää, väkivaltaa ja seksuaalista häirintää esiintyy 
edelleen kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-ajalla. Siihen 
puuttuminen vaatii sovittuja toimintatapoja ja toimivat rakenteet, 
joita johdetaan määrätietoisesti ja systemaattisesti. Suurin osa 
kiusaamisesta jää piiloon, sillä siitä ei aina kerrota aikuisille.

Oppilaitosympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä 
yhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen ja näiden edistäminen on 
lainsäädännössä monelle eri toimijalle säädetty tehtävä. Vaikka 
oppilaitosten fyysisiin työoloihin ollaan enimmäkseen 
tyytyväisiä, on niissä edelleen kehitettävää.

Turvalliseksi koettu koulu tai oppilaitos on oppilaan ja opiskelijan 
viihtymisen edellytys. Koulukiusaaminen lisää oppilaan ja 
opiskelijan turvattomuuden tunnetta ja on vakava uhka 
terveydelle, hyvinvoinnille ja koulumotivaatiolle. Kiusaaminen 
vaikuttaa kouluviihtyvyyteen, heikentää koulu- ja 
opintosuorituksia sekä aiheuttaa poissaoloja.











Palvelut ja avunsaanti

Saatu apu ja tuki ei aina vastaa lasten ja nuorten tarpeita. 
Universaalina palveluna koululla ja opiskeluhuollolla on 
mahdollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasoittaa 
hyvinvointieroja nuorten välillä. Yhteisöllisellä ja 
yksilökohtaisella opiskeluhuoltotyöllä on mahdollisuus edistää 
lasten ja nuorten terveitä elintapoja ja terveystottumuksia sekä 
toisaalta tarjota tukea riittävän varhain sitä tarvitseville
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