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Yhteenveto Vantaan 
kouluterveyskyselyn tuloksista 2021



• THL:n kouluterveyskysely toteutetaan 
perusopetuksen kouluissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa joka toinen vuosi.

• Kysely toteutetaan anonyymisti opettajan johdolla 
luokassa.

• Kouluterveyskyselyn kuntatasoiset tulokset ovat 
julkisia ja luettavissa THL:n sivuilta.

• Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat lasten ja 
nuorten kokemuksesta omaan hyvinvointiin 
liittyvissä aiheissa.

Kouluterveyskysely



• Kouluterveyskyselyyn vastasi Vantaalla vuonna 2021

• 79 % vantaalaisista 4- ja 5-
luokkalaisista (4373 lasta)

• 65 % 8- ja 9-luokkalaisista (3291 nuorta)

• 70% lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (1766 nuorta)

• Noin 13 – 14% ammattiin opiskelevista 1. ja 2. 
vuoden alle 21-vuotiaista opiskelijoista (233 
nuorta).

• Ammattioppilaitosten vastaajamäärä on hyvä 
huomioida lukuja tarkastellessa.

Vastaajamäärät 
Vantaalla vuoden 
2021 kyselyssä



• Suurin osa vantaalaisista lapsista ja nuorista on 
yhä tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveydentilansa 
hyväksi.

• Lähes jokaisella lapsella ja nuorella on ainakin yksi 
viikoittainen harrastus.

• Lähes jokaisella lapsella ja nuorella on ainakin yksi läheinen 
ystävä.

• Aiempaa useampi nuori kertoo olevansa täysin raitis.

• Kysely on tehty keväällä 2021, jolloin koronaepidemiasta 
johtuvia rajoituksia oli ollut käytössä jo vuoden ajan. 
Epidemian hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat 
vaikuttaneet monin tavoin muun muassa lasten ja nuorten 
koulunkäyntiin, harrastamiseen ja mahdollisuuteen tavata 
läheisiä ihmisiä. Tämä huomioiden mainitut ilon aiheet 
ovat erityisen arvokkaita.

Keskeisiä ilon aiheita 
vantaalaisten lasten ja 
nuorten hyvinvoinnista



• Lasten ja nuorten tyytyväisyys elämäänsä on laskenut 
selvästi edellisestä kyselystä.

• Nuorten, erityisesti tyttöjen, ahdistuneisuus, yksinäisyyden 
kokemus ja koulu-uupumus on yleistynyt.

• Aiempaa useampi nuori, erityisesti tyttö, kokee 
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.

• Huomattavasti aiempaa useampi nuori tyttö 
kertoo kokeneensa seksuaalista ahdistelua.

• Keskeisimpiä havaintoja vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä 
on, että tyttöjen ja poikien kokemus omasta 
hyvinvoinnistaan eroaa toisistaan entistä voimakkaammin.

Keskeisiä huolen aiheita 
vantaalaisten lasten ja 
nuorten hyvinvoinnista



Suurin osa vantaalaisista lapsista ja nuorista on 
tyytyväisiä elämäänsä.

Tyytyväisyys kuitenkin laskenut edellisen kyselyn 
tuloksista selvästi kaikissa ikäryhmissä.

Tyttöjen tyytyväisyys laskenut voimakkaasti poikia 
enemmän kaikissa ikäryhmissä ja tytöt kokevat poikia 
harvemmin olevansa tyytyväisiä elämänsä.

Lasten ja nuorten kokema elämäntyytyväisyyden 
heikkeneminen on koronaepidemian vuosina tapahtunut 
myös valtakunnallisesti.

Tyytyväisyys 
elämään



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko elämääsi tällä hetkellä?". Vastausvaihtoehdot: 1) erittäin tyytyväinen, 2) melko tyytyväinen, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) melko tyytymätön, 5) erittäin 
tyytymätön. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2.

Tyytyväisyys elämään on laskenut



Lähes kaikilla lapsilla (86 prosentilla) ja nuorilla (noin 
94–97 prosentilla) on vähintään yksi viikoittainen 
harrastus. Harrastukseksi sisällytetään kysymyksessä 
sekä ohjattu että omaehtoinen toiminta, esimerkiksi 
kännykällä pelaaminen.

Suurin osa (68–77 prosenttia) nuorista liikkuu vapaa-
ajalla omaehtoisesti vähintään viikoittain. Ohjattu 
liikunnan harrastaminen on epidemia-aikana 
vähentynyt selvästi, toisaalta omaehtoisen liikunnan 
harrastaminen yleistynyt hieman.

Taiteen ja kulttuurin ohjatussa harrastamisessa ei 
näytä tapahtuneen muutosta vuosien 2019–2021 
välillä. Teatterissa, konsertissa, elokuvissa, näyttelyissä 
käyminen oli kuitenkin vähentynyt huomattavasti.

Harrastukset



Nuorten yksinäisyyden kokemus on yleistynyt. Lasten 
yksinäisyyden kokemus yleistynyt vain hieman.

Nuorista tytöt kokevat itsensä poikia selvästi useammin 
yksinäisiksi. Joka viides yläasteen ja 
lukion tytöistä kokee itsensä yksinäiseksi.

Useimmilla on kuitenkin ainakin yksi läheinen ystävä.
Alakoululaisista 99 prosentilla,
yläkoululaisista 91 prosentilla,
lukiolaisista 94 prosentilla ja
ammattiin opiskelevista 88 prosentilla on vähintään yksi 
läheinen ystävä.

Yksinäisyys



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Tunnetko itsesi yksinäiseksi?". Vastausvaihtoehdot: 1) en koskaan, 2) hyvin harvoin, 3) joskus, 4) melko usein, 5) jatkuvasti. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 
4 tai 5. Vantaalla vastaajamäärä tähän kysymykseen 8-9-lk 3231, lukio 1758, ao 232.

Yksinäisyyden kokemus on yleistynyt



Nuoret tytöt kokevat selvästi poikia harvemmin 
kuuluvansa tärkeänä osana koulu- tai 
luokkayhteisöön. Alle puolet nuorista tytöistä 
kokee olevansa tärkeä osa koulu- tai 
luokkayhteisöä.

Tytöt kokevat selvästi poikia harvemmin 
kuuluvansa johonkin muuhun itselleen tärkeään 
yhteisöön tai saavansa myönteistä palautetta 
tekemisistään.

Lasten ja nuorten kokemus siitä, että kuuluu 
tärkeänä osana koulu- tai luokkayhteisöön, 
on heikentynyt kaikissa ikäryhmissä jo 2017–
2019.

Osallisuuden 
kokemus on 
heikentynyt



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Koen olevani tärkeä osa". Kysymyksen osio: 1) luokkayhteisöä. Vastausvaihtoehdot: 1) sama a mieltä, 2) ei samaa eikä eri mieltä, 3) eri mieltä. Tarkastelussa ovat ne 
vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 1.

Alakoululaiset

57%

54%

Yläkoululaiset

45%

60%

Lukiolaiset

45%

60%

Ammattiin 
opiskelevat

43%

71%

Tytöillä kokemus luokkayhteisöön kuulumisesta näyttää heikkenevän iän myötä, pojilla taas 
vahvistuvan. Ilmiö näyttää on kouluterveyskyselyn perusteella valtakunnallinen.

Kokee olevansa tärkeä osa 
luokkayhteisöä



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Koen olevani tärkeä osa". Kysymyksen osio: 2) kouluyhteisöä. Vastausvaihtoehdot: 1) samaa mieltä, 2) ei samaa eikä eri mieltä, 3) eri mieltä. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, 
jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1.

Kokee olevansa tärkeä osa 
kouluyhteisöä



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Mitä mieltä olet terveydentilastasi?". Vastausvaihtoehdot: 1) erittäin hyvä, 2) melko hyvä, 3) keskinkertainen, 4) melko tai erittäin huono. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat 
i lmoittaneet vaihtoehdon 3 tai 4.

Suurin osa lapsista ja nuorista 
kokee terveydentilansa yhä 
hyväksi.

Nuoret kokevat kuitenkin selvästi 
aiempaa useammin terveytensä 
keskinkertaiseksi tai huonoksi.

Tytöt kokivat terveytensä 
keskinkertaiseksi tai huonoksi 
selvästi poikia useammin.

Aiempaa useampi nuori 
kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua lomakkeen täyttöä edeltäneen kahden viikon aikana?". Summaindikaattori muodostuu seitsemästä osiosta: 1) 
hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden tai kireyden tunne, 2) en ole voinut lopettaa tai hallita huolestumistani, 3) l i iallinen huolestuneisuus erilaisista asioista, 4) vaikeus rentoutua, 5) niin levoton olo, että on vaikea pysyä 
aloillaan, 6) taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti, 7) pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi tapahtua. Vastausvaih toehdot: 1) ei lainkaan, 2) useana päivänä, 3) suurimpana osana päivistä, 4) lähes joka päivä. 
Vastausvaihtoehdot luokitellaan uudelleen seuraavasti: 1=0, 2=1, 3=2, 4=3. Pistemäärä voi vaihdella välillä 0 –21 seuraavasti: 0–4 (vähäinen ahdistuneisuus), 5–9 (lievä ahdistuneisuus), 10–15 (kohtalainen ahdistuneisuus), 16–
21 (vaikea ahdistuneisuus). Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat saaneet vähintään 10 pistettä. Laskennassa ovat mukana v ain kaikkiin seitsemään kysymyksen osioon vastanneet.

Tyttöjen kokema ahdistuneisuus on 
yleistynyt selvästi.

Tyttöjen kokema ahdistuneisuus on 
jo pidempään ollut yleisempää kuin 
pojilla.

Tyttöjen ahdistuneisuuden 
yleistyminen koronaepidemian 
vuosina on valtakunnallinen ilmiö.

Tyttöjen kokema ahdistuneisuus on 
yleistynyt



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein syöt seuraavia aterioita kouluviikon aikana?". Kysymyksen osio: 2) koululounas. Vastausvaihtoehdot: 1) viitenä päivänä, 2) 3-4 päivänä, 3) 
1-2 päivänä, 4) en kertaakaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 2,3 tai 4.

Yläkoululaisista ja lukiolaisista 
hieman aiempaa useampi syö 
päivittäin koululounasta. 

Kuitenkin yhä puolet 
yläkoululaisista ilmoittaa, ettei 
syö koululounasta 
päivittäin, lukiolaisista noin 40 
prosenttia ja ammattiin 
opiskelevista yli 60 prosenttia.

Vantaalla kaikissa ikäryhmissä on 
enemmän kuin 
valtakunnallisesti niitä, jotka 
eivät syö aamiaista tai 
koululounasta päivittäin.

Kouluruoka jää monelta 
vantaalaiselta nuorelta syömättä



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein syöt seuraavia aterioita kouluviikon aikana?". Kysymyksen osio: 1) aamupala.Vastausvaihtoehdot: 1) viitenä päivänä, 2) 3-4 päivänä, 3) 1-2 päivänä, 4) en 
kertaakaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 2,3, tai 4.

Merkittävä osa nuorista ei 
syö aamiaista joka aamu. 
Kaikilla kouluasteilla 
aamiainen jää väliin tytöiltä 
useammin kuin pojilta. 

Vantaalla nuoret kertovat 
etteivät syö aamiaista joka 
arkiaamu useammin kuin 
koko maassa keskimäärin.

Usea nuori ei syö aamiaista 
päivittäin



Indikaattori perustuu kahteen kysymykseen. Kysymys 1: "Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan?". Kysymyksen osio: 1) arkisin. Kysymys 2: "Mihin aikaan tavallisesti heräät?". 
Kysymyksen osio: 1) arkisin. Yöunen pituus on laskettu nukkumaanmeno- ja heräämisajasta. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka nukkuivat arkisin vähemmän kuin 8 tuntia.

Alle 8 tuntia arkisin 
nukkuvien yläkoululaisten 
ja lukiolaisten osuus on 
kasvanut. Yläkoululaisista 
yli 40 prosenttia ja 
lukiolaisista yli puolet 
kertoo nukkuvansa arkisin 
alle 8 tuntia.

Yläkoululaisista ja 
lukiolaisista tytöistä selvästi 
useampi kuin pojista 
nukkuu alle 8 tuntia yössä.

Moni nuori nukkuu arkisin alle 
8 tuntia



Indikaattori perustuu kysymykseen: ”Mieti kaikkea l i ikkumistasi viimeksi kuluneen 7 päivän aikana. Kuinka monena päivänä olet l i ikkunut ainakin tunnin päivässä?”. Vastausvaihtoehdot: 1) 0 päivänä, 2) 1 päivänä, 3) 
2 päivänä, 4) 3 päivänä, 5) 4 päivänä, 6) 5 päivänä, 7) 6 päivänä, 8) 7 päivänä. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 8.

Alakoululaiset

35 %

43 %

Yläkoululaiset

21 %

28 %

Lukiolaiset

14 %

17 %

Ammattiin 
opiskelevat

16 %

16 %

Kansallinen liikuntasuositus lapsille ja nuorille on liikkua vähintään tunti päivittäin. Kouluterveyskyselyn perusteella 
näyttää siltä, että tytöt liikkuvat selvästi poikia harvemmin vähintään tunnin päivässä, ja toisaalta nuoret liikkuvat 
lapsia harvemmin vähintään tunnin päivässä. 

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytät alkoholia, esimerkiksi puoli tölkkiä olutta tai enemmän?" vastausvaihtoehdot: 1) kerran viikossa tai 
useammin, 2) pari kertaa kuukaudessa, 3) noin kerran kuukaudessa, 4) harvemmin, 5) en käytä alkoholijuomia. Tarkastelussa mukana vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 5.

Aiempaa usemapi nuori kertoo, ettei 
käytä alkoholia lainkaan.

Pojat kertovat hieman 
tyttöjä useammin olevansa 
täysin raittiita.
Yläkouluikäisistä pojista noin 
75 prosenttia ja tytöistä noin 
67 prosenttia kertoi, ettei 
käytä alkoholia.
Toisella asteella opiskelevista pojista 
42–44 ja tytöistä 35–38 prosenttia 
kertoi olevansa raittiita.

Yläkoululaisten raittius on Vantaalla 
hieman yleisempää kuin koko maassa 
keskimäärin.

Nuorten raittius on yleistynyt



Moni päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvä indeksi on 
kehittynyt myönteiseen suuntaan: aiempaa harvempi nuori 
kertoo juovansa kovaan humalaan kuukausittain tai juovansa 
alkoholia viikoittain. Aiempaa harvempi nuori kertoo 
kokeilleensa huumeita tai pelaavansa rahapelejä viikoittain.

Kouluterveyskyselyssä 2021 toisen asteen opiskelijoista noin 
17 prosenttia ja yläkoululaisista noin 7,5 prosenttia 
kertoi olevansa humalassa vähintään kerran kuussa.

Nuorten kokemus huumeiden saatavuudesta on 
huolestuttava: 57 prosenttia yläkoululaisista, 68 prosenttia 
lukiolaisista ja 70 prosenttia ammattiin opiskelevista arvioi, 
että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita.

Nuoret arvioivat, 
että huumeita on 
helppo hankkia



Käyttää alkoholia viikoittainHumalassa vähintään kerran kuussa

Yhä harvempi nuori 
kertoo käyttävänsä alkoholia 
säännöllisesti



Indikaattori perustuu neljään osioon. Osio 1: Tupakoi päivittäin, joka perustuu kahteen kysymykseen. Kysymys 1: ”Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä?”. Vastausvaihtoehdot: 1) 
en yhtään, 2) vain yhden, 3) noin 2–50, 4) yli  50. Kysymys 2: ”Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä tupakointiasi?”. Vastausvaihtoehdot: 1) tupakoin kerran päivässä tai useammin, 2) tupakoin kerran viikossa 
tai useammin, en kuitenkaan päivittäin, 3) tupakoin harvemmin kuin kerran viikossa, 4) olen lakossa tai lopettanut tupakoinni n. Päivittäin tupakoivia ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet ensimmäisessä kysymyksessä 
vaihtoehdot 3 tai 4 ja toisessa kysymyksessä vaihtoehdon 1. Osio 2: Nuuskaa päivittäin, joka perustuu kysymykseen: ”Oletko ko skaan käyttänyt näitä?" Kysymyksen osio: 1) nuuskaa. Vastausvaihtoehdot: 1) en lainkaan, 2) olen 
kokeillut kerran tai pari, 3) käytän sil loin tällöin, 4) käytän päivittäin, 5) olen käyttänyt, mutta lopetin. Päivittäin nuus kaavia ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 4. Osio 3: Käyttää vesipiippua päivittäin, joka 
perustuu kysymykseen ”Oletko koskaan käyttänyt näitä?" Kysymyksen osio: 2) vesipiippua. Vastausvaihtoehdot: 1) en lainkaan, 2 ) olen kokeillut kerran tai pari, 3) käytän sil loin tällöin, 4) käytän päivittäin, 5) olen käyttänyt, 
mutta lopetin. Päivittäin vesipiippua käyttäviä ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 4. Osio 4: Käyttää sähkös avukkeita päivittäin, joka perustuu kysymykseen ”Käytätkö sähkötupakkaa, joka sisältää seuraavia 
aineita?". Kysymyksen osiot: 1) nikotiinia, 2) tupakkamakuja, 3) muita makuaineita (esim. hedelmämaut), 4) jotain muuta. Vastausvaihtoehdot: 1) en lainkaan, 2) olen kokeillut kerran tai pari, 3) käytän sil loin tällöin, 4) käytän 
päivittäin, 5) olen käyttänyt, mutta lopetin. Päivittäin sähkösavukkeita käyttäviä ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vä hintään yhdessä kysymyksen osiossa vaihtoehdon 4.Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet 
päivittäistä käyttöä vähintään yhdessä neljästä osiosta.

Tupakkatuotteita päivittäin 
käyttävien nuorten osuus jatkanut 
pienentymistään.

Ammattiin opiskelevat (heistä 19 
prosenttia) käyttävät 
tupakkatuotteita päivittäin 
merkittävästi yleisemmin kuin 
yläkoululaiset (noin 5 prosenttia) ja 
lukiolaiset (noin 4 prosenttia).
Nuoret Vantaalla 
tupakoivat päivittäin harvemmin 
kuin koko maassa keskimäärin.

Päivittäinen tupakkatuotteiden 
käyttö on vähentynyt



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut seuraavanlaisia tunteita koulutyöhösi tai opiskeluusi liittyen?". Summaindikaattori muodostuu kolmesta osiosta: 1) tunnen hukkuvani 
koulutyöhön, 2) tuntuu, ettei opinnoillani ole enää merkitystä, 3) minulla on riittämättömyyden tunteita opinnoissani. Vastausvaihtoehdot: 1) en juuri koskaan, 2) muutaman kerran 
kuukaudessa, 3) muutamana päivänä viikossa, 4) lähes päivittäin. Vastausvaihtoehdot uudelleen luokitellaan seuraavasti: 1=0, 2=0, 3=1, 4=2. Osioiden uudelleen luokitellut pistemäärät 
lasketaan yhteen. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat saaneet 3 - 6 pistettä.

Yläaste- ja lukioikäisten tyttöjen 
koulu-uupumus on kasvanut 
voimakkaasti kahdessa vuodessa.

Lähes joka kolmas yläasteen ja 
lukion tytöistä kertoo kokevansa 
koulu-uupumusta.

Poikien keskuudessa koulu-
uupumuksen kokemus on selvästi 
harvinaisempaa.

Peruskoululaisten uupumus on 
Vantaalla hieman yleisempää kuin 
koko maassa keskimäärin.

Koulu-uupumus on yleistynyt



Indikaattori perustuu kysymykseen: ”Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä? Pidän koulunkäynnistä” Vastausvaihtoehdot tai opiskelusta: 1) hyvin paljon, 2) melko paljon, 3) melko vähän, 4) en lainkaan. 
Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2.

Alakoululaiset

73 %

80%

Yläkoululaiset

54 %

66 %

Lukiolaiset

59 %

70 %

Ammattiin 
opiskelevat

65 %

77 %

Lapsista suurin osa pitää koulunkäynnistä, eikä tilanne ole huonontunut viimeisten 

kouluterveyskyselyiden välillä. Koulunkäynnistä pitäminen vähenee selvästi ala-asteelta yläasteelle 

siirryttäessä, erityisesti tytöillä.

Koulunkäynnistä pitäminen



Tytöistä yhä 
harvempi on jo 
vuosien ajan 
kertonut pitävänsä 
koulunkäynnistä. 
Nuorista pojat 
kertovat tyttöjä 
useammin pitävänsä 
koulunkäynnistä.

Entistä harvempi nuorista tytöistä 
pitää koulunkäynnistä



Lapsista suurin osa kokee, että heillä on hyvä 
keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa, eikä tämä ole 
heikentynyt korona-aikana.

Nuoret kokivat keskusteluyhteyden vanhempien kanssa 
heikentyneen ja keskusteluvaikeuksien lisääntyneen 
hieman. Tytöt kokivat selvästi poikia harvemmin, että 
he pystyvät keskustelemaan vanhempiensa kanssa 
asioistaan.

Vanhempien ja nuorten keskusteluyhteydessä on 
tapahtunut myönteistä kehitystä jo pitkään.

Perheen 
keskusteluyhteys on 
heikentynyt hieman



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi?". Vastausvaihtoehdot: 1) en juuri koskaan, 2) sil loin tällöin, 3) melko usein, 4) usein. Tarkastelussa ovat vastaajat, 
jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 4.

Keskusteluyhteys vanhempien 
kanssa



Alakoululaisista 9 prosenttia ja yläkoululaisista
5 prosenttia kertoi tulevansa kiusatuksi viikoittain.

Suurin osa vastaajista (62 prosenttia alakoululaisista, 
77 prosenttia yläkoululaisista ja 90–93 prosenttia 
toisen asteen opiskelijoista) kertoo, ettei heitä 
ole kiusattu kertaakaan lukukauden aikana.

Näin ollen 38 prosenttia alakoululaisista ja 23 
prosenttia yläkoululaisista on kiusattu ainakin 
toisinaan.

Alakoululaisista noin kolme viidestä kertoo 
kiusaamisesta aikuiselle, yläkoululaisista noin 
kolmannes ja lukiolaisista noin joka kuudes.

Koulukiusaaminen



Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana?". Vastausvaihtoehdot: 1) useita kertoja viikossa, 2) noin kerran viikossa, 3) harvemmin, 4) ei lainkaan. Tarkastelussa 
ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdot 1 tai 2. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun 
oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista o ppilasta riitelevät.

Koulukiusaaminen



Yläkouluikäisistä tytöistä noin puolet ja toisella 
asteella opiskelevista tytöistä reilusti yli puolet kertoi 
kokeneensa häiritsevää seksuaalista ehdottelua 
tai ahdistelua viimeisen vuoden aikana.

Pojilla kokemuksia häiritsevästä seksuaalisesta 
ehdottelusta tai ahdistelusta oli noin kymmenellä 
prosentilla.

Yleisimmin nuoret kokevat ahdistelua tai ehdottelua 
internetissä tai puhelimessa sekä julkisilla paikoilla 
tai julkisissa tiloissa.

Häiritsevä 
seksuaalinen 
ahdistelu ja ehdottelu



Alakoululaisten indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut jotain seuraavista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Summaindikaattori muodostuu kahdesta kysymyksen 
osiosta: 1) häiritsevää tai pelottavalta tuntuvaa kehon kommentointia tai ehdottelua, 2) seksuaalisesti häiritsevää viestittelyä tai videoiden tai kuvien näyttämistä. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 
2) ei. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 1 yhteen tai molempiin kysymyksen osioon.
Nuorten indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 1) puhelimessa tai 
internetissä, 2) koulussa tai oppilaitoksessa, 3) työssäoppimisjaksolla (vain ammatillisissa oppilaitoksissa), 4) harrastuksi ssa, 5) kadulla, kauppakeskuksessa tai muualla julkisessa tilassa, 6) sinun 
tai jonkun toisen henkilön kotona tai muussa yksityisessä ti lassa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat va staajat, jotka ovat i lmoittaneet vaihtoehdon 1 vähintään yhteen 
kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista.

Kuvien indikaattori 
perustuu kahteen 
eri kysymykseen, ks. 
tarkemmin alla.

Häiritsevä seksuaalinen ahdistelu 
ja ehdottelu



Aiempaa useampi alakoululaisista, noin 15 prosenttia, 
kertoi kokeneensa vuoden aikana omien vanhempien tai 
muiden huolta pitävien aikuisten tekemää fyysistä 
väkivaltaa.

Nuorista aiempaa useampi tyttö, noin 40 prosenttia, 
kertoi kokeneensa vuoden aikana vanhempien tai muiden 
huolta pitävien aikuisten henkistä väkivaltaa. Pojista sitä 
kertoi kokeneensa noin 16–20 prosenttia.

Aiempaa useampi tyttö, yläkoululaisista noin 13 
prosenttia ja toisella asteella opiskelevista noin 17–20 
prosenttia, kertoi kokeneensa seksuaaliväkivaltaa
vuoden aikana.

Pojat kertoivat kokeneensa fyysistä uhkaa selvästi tyttöjä 
useammin. Pojista 15–20 prosenttia kertoi kokeneensa 
fyysistä uhkaa kuten lyömistä tai väkivallalla tai aseella 
uhkailua, peruskoululaiset toisen asteen opiskelijoita 
useammin.

Väkivalta



• Olemme julkaisseet Vantaan Kouluterveyskysely-
sivuilla linkin Power BI –alustalle, jolta pääsee helposti 
tarkastelemaan kaikkia Vantaan kouluterveyskyselyn 
tuloksia.

• Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisestä Vantaalla 
voi lukea lisää Tiedosta toimintaan -suunnitelmasta.

Kouluterveyskyselyssä lapset ja nuoret kertovat elämästään 
ja hyvinvoinnistaan. Seuraavaksi meidän aikuisten on aika 
miettiä, miten näistä tiedoista edetään kohti entistä 
parempia päätöksiä ja toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Lopuksi
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