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Tiivistelmä

Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Jukka Jokela. Nuorten elinolot, koulutyö, terveys ja terveys-
tottumukset 1996–2005. Kouluterveyskysely 2005
Stakes, Työpapereita 25/2006. 68 sivua, hinta 17 €. Helsinki 2006. ISBN 951-33-1729-3

Kouluterveyskysely tuottaa tietoa nuorten elinoloista, terveydestä, terveystottumuksista ja 
koulukokemuksista kuntien ja koulujen käyttöön. Raportissa kuvataan nuorten hyvinvoinnissa 
tapahtuneita muutoksia sekä tarkastellaan maakuntien välisiä eroja vuoden 2005 kyselyssä. Ky-
selyn tiedot kerätään samoissa kunnissa joka toinen vuosi opettajan ohjaamassa luokkakyselyssä. 
Kun yhdistetään peräkkäisinä vuosina kerätyt aineistot, saadaan koko Suomea kuvaava tilanne. 
Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten osalta muutoksia voidaan tarkastella vuodesta 1996/97 alkaen 
ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden osalta vuodesta 2000/01 alkaen. Vertailukelpoisuuden 
lisäämiseksi tarkastelu on rajattu niihin kouluihin, jotka ovat osallistuneet kaikkina tutkimusvuo-
sina. Vastanneita oli peruskoulussa 48 249–52 033 ja lukiossa 43 682–45 664 tutkimusvuodesta 
riippuen – aineisto kattoi peruskoulussa 38–39 prosenttia ja lukiossa 54–57 prosenttia kaikista 
oppilaista.

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden vanhempien työttömyys väheni kahdeksassa vuo-
dessa 37 prosentista 28 prosenttiin. Lukiolaisilla tarkasteluaika oli lyhyempi ja työttömyyden 
vähenemisestä oli vain pieniä viitteitä. Samalla kun vanhempien työttömyys väheni, nuorten 
käyttövarat lisääntyivät. Nuoret tekivät aikaisempaa vähemmän rikkeitä. Kahdessa vuodessa 
toistuvasti rikkeitä tehneiden osuus väheni yläkoulussa 21 prosentista 17 prosenttiin ja lukiossa 
yhdeksästä prosentista kuuteen prosenttiin. Lisäksi lukiolaisilla väheni fyysisen uhan kokeminen. 
Rikkeiden tekeminen ja fyysisen uhan kokeminen olivat yleisempiä pojilla kuin tytöillä.

Koulun fyysiset työolot ja sisäilma arvioitiin paremmiksi sekä peruskoulun yläluokilla että 
lukiossa. Tästä huolimatta viimeisimmässä kyselyssä runsas puolet yläkoululaisista ja vajaa puolet 
lukiolaisista koki puutteita fyysisissä työoloissa ja puolet kaikista oppilaista piti sisäilmaa huo-
nona. Myös koulun työilmapiiri ja kuulluksi tuleminen paranivat molemmissa koulutyypeissä. 
Peruskoulun pojat kokivat koulun työmäärän lisääntyneen vuoteen 2000/01 asti, muilla käänne 
parempaan tapahtui vuonna 2002/03. Lukiolaistytöt kokivat työmäärän huomattavasti suurem-
maksi kuin lukiolaispojat, peruskoulussa eroa ei ollut.

Peruskoulun yläluokkalaisten kokemat oireet yleistyivät vuoteen 2000/01 saakka ja pysyivät 
sitten ennallaan. Vain väsymys lisääntyi myös tämän jälkeen. Vaikka oireet lisääntyivät, tervey-
dentila koettiin aikaisempaa paremmaksi. Lukiolaisilla oireet pysyivät ennallaan neljän vuoden 
aikana. Tyytyväisyys kouluterveydenhuoltoon lisääntyi selvästi molempien koulutyyppien oppi-
lailla. Pitkäaikaissairauksia lukuun ottamatta kaikkien terveysindikaattoreiden mukaan tyttöjen 
tilanne oli huonompi kuin poikien.

Tupakointi yleistyi peruskoululaisilla vuoteen 2000/01 asti, mutta sitten tapahtui myönteinen 
käänne. Viimeisimmässä kyselyssä päivittäin tupakoi 17 prosenttia oppilaista. Lukiolaisilla tupa-
koinnin väheneminen tapahtui vuoden 2002/03 jälkeen (18 % –> 14 %). Laittomien huumeiden 
kokeilujen osalta kehitys oli samantapainen. Humalajuomisessa tapahtui käänne parempaan 
vuonna 2002/03, mutta sen jälkeen se yleistyi yläkoululaisilla hieman (19 % –> 21 %) ja lukio-
laisilla huomattavasti (23 % –> 29 %).

Suurimmat maakuntien väliset erot olivat vanhempien työttömyydessä. Se oli selvästi 
yleisintä Kainuussa ja harvinaisinta Pohjanmaan maakunnassa. Merkittäviä eroja oli myös per-
herakenteessa: ydinperheet olivat yleisimpiä Pohjanmaalla sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla. 
Koulutyötä kuvaavissa indikaattoreissa merkittävimmät maakuntien väliset erot koskivat koulun 
sisäilmaa. Se oli peruskoulussa keskimääräistä parempi Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ja 
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lukiossa Keski-Pohjanmaalla. Maakunnittainen vaihtelu nuorten terveydentilassa ja oireissa oli 
pientä. Sen sijaan erityisesti lukiossa oli huomattavia eroja kouluterveydenhuollon vastaanotolle 
pääsemisessä: kriittisimpiä arvioita lukiolaisilta tuli Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta, missä 
oli myös eniten tyytymättömyyttä kouluterveydenhuoltoon. Terveystottumuksissa suurinta vaih-
telua oli nukkumaanmenoajoissa ja välipalojen syömisessä kouluaikana. Myöhään valvominen 
koulupäiviä edeltävinä iltoina oli harvinaisinta Kainuussa ja Keski-Suomessa. Epäterveellisten 
välipalojen syöminen oli peruskoululaisilla selvästi harvinaisinta Keski-Pohjanmaalla ja lukio-
laisilla Kainuussa.

Avainsanat: kouluterveys, terveys, terveystottumukset, koulutyö, päihteet, nuoret, koululaiset, 
koulu
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JohdanTo

Kouluterveyskysely tuottaa tietoa nuorten elinoloista, terveydestä, terveystottumuksista ja kou-
lukokemuksista kuntien ja koulujen käyttöön. Tiedot kerätään samoissa kunnissa joka toinen 
vuosi opettajan ohjaamassa luokkakyselyssä. Kyselyjen tekeminen pääosin samalla lomakkeella, 
samaan aikaan vuodesta ja samalla menetelmällä mahdollistaa kouluja ja koululaisia koskevan 
vertailukelpoisen tiedon saannin kahden vuoden välein. Kuntakohtaisten tulosten lisäksi kyselystä 
saadaan tietoa valtakunnallisista, läänikohtaisista ja maakunnittaisista kehityssuunnista.

Kouluterveyskyselyä on tehty vuodesta 1996 alkaen peruskoulun 8. ja 9. luokilla sekä lukion 
2. luokalla. Vuodesta 1999 lähtien kyselyyn ovat vastanneet myös lukion 1. luokan opiskelijat. 
Vuosina 1996–2005 kyselyyn on osallistunut lähes 400 kuntaa, ja vuosittain kyselyyn on vastannut 
46 000–82 000 oppilasta. Kouluterveyskysely on tehty vuodesta 2001 alkaen parillisina vuosina 
Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänin kunnissa ja parittomina vuosina Oulun ja Länsi-
Suomen läänin sekä Ahvenanmaan maakunnan kunnissa. 

Kun yhdistetään peräkkäisinä vuosina kerätyt aineistot, saadaan koko Suomea kuvaava 
tilanne. Tähän mennessä tietoa on saatavilla peruskoulussa vuodesta 1996/97 alkaen viideltä 
mittauskerralta ja lukiossa vuodesta 2000/01 alkaen kolmelta mittauskerralta. Peruskoulussa 
tämä merkitsee kahdeksan vuoden ja lukiossa neljän vuoden tarkastelujaksoa. Koko Suomen 
tulosten lisäksi tässä raportissa tarkastellaan lyhyesti muutoksia parittomien vuosien aineistossa 
Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä. Ensin kerrotaan lyhyesti läänikohtaisesti nuorten hyvinvoin-
nissa tapahtuneesta kehityksestä ja verrataan sitä koko Suomen kehitykseen. Tarkemmat tulokset 
näistä lääneistä on raportoitu aikaisemmin läänikohtaisissa raporteissa (Luopa, Räsänen, Jokela, 
Puusniekka & Sinkkonen 2005a ja 2005b). Tämän jälkeen verrataan maakuntien välisiä tuloksia 
vuonna 2005.
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aineiSToT Ja meneTelmäT

Koko maassa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten osalta 
vuodesta 1996 tai 1997 alkaen ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden osalta vuodesta 2000 
tai 2001 alkaen. Parillisten ja parittomien vuosien aineistot on yhdistetty, jolloin tässä esitettävät 
tulokset koskevat koko Suomea. Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tarkastelu on rajattu niihin 
peruskouluihin, jotka ovat osallistuneet kyselyyn kaikkina viitenä tutkimusvuotena vuosien 
1996–2005 aikana. Tällaisia peruskouluja oli 304. Lukioista ovat mukana ne lukiot, jotka ovat 
osallistuneet kyselyyn kaikkina kolmena tutkimusvuotena vuosina 2000–2005, yhteensä 354 
lukiota.

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaita on mukana 48 249–52 033 ja lukion 1. ja 2. vuosikurs-
sien opiskelijoita 43 682–45 664 tutkimusvuodesta riippuen (taulukko 1). Aineisto kattaa noin 
38–39 prosenttia kaikista peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista ja 54–57 prosenttia kaikista 
lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista. Peruskouluaineistossa maantieteellisesti parhaiten 
edustettuina olivat Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 
Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu, missä kysely on tehty kattavasti alusta alkaen. Lukiossa 
kattavuus oli huonointa Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Kyselylomake on nähtävissä inter-
netissä osoitteessa: info.stakes.fi/kouluterveyskysely.

Länsi-Suomen ja Oulun läänien muutostarkastelussa käytetty aineisto on kuvattu tarkemmin 
läänikohtaisissa raporteissa (emt.). Länsi-Suomen läänissä muutosta voidaan seurata peruskoulu-
jen 8. ja 9. luokilla vuodesta 1997 lähtien ja lukion 1. ja 2. luokilla vuodesta 2001 lähtien. Vastaajia 
on vuosittain ollut peruskoulun yläluokilla 35 529–38 807 sekä lukiossa 18 507–19 265. Oulun 
läänissä vertailukelpoiset tiedot on saatavilla sekä peruskoulusta että lukiosta vuosilta 1999, 2003 
ja 2005. Vastaajia on vuosittain ollut yläluokilla 10 379–11 224 ja lukiossa 4 732–5 239.

Maakuntavertailussa käytetty aineisto on kuvattu taulukossa 2. Ahvenanmaa on jätetty pois 
maakuntien välisestä vertailusta oppilasmäärien pienuuden vuoksi. Muissa maakunnissa aineiston 
kattavuus vaihteli 79–87 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista ja 69–82 prosenttia lukion 
1. ja 2. vuosikurssilaisista. 

TAULUKKO 1. Yhdistetty trendiaineisto. Vastanneiden lukumäärä peruskoulun 8. ja 9. luokilla vuosina 1996/97–
2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikursseilla vuosina 2000/01–2004/05

Vuosi
1���/1��� 1���/1��� 2000/2001 2002/200� 200�/200�

Peruskoulut (304)

8. luokan pojat 13 209 13 374 12 595 12 794 12 644

8. luokan tytöt 13 119 13 141 12 415 12 307 12 639

9. luokan pojat 12 542 12 908 12 396 11 782 12 120

9. luokan tytöt 12 240 12 610 12 235 11 366 11 704

Peruskoululaiset yhteensä �1 110 �2 0�� �� ��1 �� 2�� �� 10�

Lukiot (354)

1. vuosikurssin pojat - - 10 196 9 943 9 998

1. vuosikurssin tytöt - - 13 967 13 245 13 256

2. vuosikurssin pojat - - 9 000 8 920 8 693

2. vuosikurssin tytöt - - 12 501 12 504 11 735

Lukiolaiset yhteensä - - �� ��� �� �12 �� ��2
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nuorten hyvinvoinnin mittarit
Tulokset esitetään indikaattoreina, jotka on jaettu neljään aihe-alueeseen: elinolot, koulutyö, 
terveys ja terveystottumukset. Jokaiselta aihe-alueelta on 9–10 indikaattoria. Osa indikaattoreista 
perustuu yksittäisiin kysymyksiin ja osa summamuuttujiin. Tarkat kuvaukset indikaattoreiden 
muodostamisesta ovat liitteessä 1. Seuraavassa käytetyt indikaattorit kuvataan lyhyesti.

Elinolot:
•	 Vanhemmuuden puutetta. Vanhemmuuden puute koostuu seuraavista asioista: vanhemmat 

eivät tunne oppilaan ystäviä, vanhemmat eivät tiedä missä oppilas viettää viikonloppuiltansa, 
oppilas ei pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua 
kouluvaikeuksiin.

•	 Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen viettopaikkaa. Vanhemmat eivät tiedä aina, missä 
oppilas viettää viikonloppuiltansa.

•	 Perherakenteena muu kuin ydinperhe. Oppilaan perhe on muu kuin ydinperhe.
•	 Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana. Vähintään yksi vanhemmista ollut 

työttömänä tai pakkolomalla vuoden aikana.
•	 Ainakin yksi vanhemmista tupakoi. Vähintään yksi vanhemmista tupakoi nykyisin.
•	 Ei yhtään läheistä ystävää. Oppilaalla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskus-

tella luottamuksellisesti omista asioista.
•	 Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana. Oppilas on vuoden aikana tehnyt seuraavista rikkeistä 

vähintään kahta tai vähintään kaksi kertaa: tehnyt töherryksiä, vahingoittanut koulun omai-
suutta, vahingoittanut muuta omaisuutta, varastanut, hakannut jonkun.

•	 Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana. Oppilas on kokenut fyysistä uhkaa, jos häneltä on 
varastettu uhkailemalla, uhattu vahingoittaa tai käyty kimppuun vuoden aikana.

•	 Käyttövarat yli 17 euroa viikossa. Oppilaalla keskimäärin yli 17 euroa käyttövaroja viikos-
sa.

TAULUKKO 2. Maakuntavertailussa käytetty aineisto. Vastanneiden lukumäärä, oppilasmäärä ja aineiston kat-
tavuus peruskoulun 8. ja 9. luokilla sekä lukion 1. ja 2. vuosikursseilla vuonna 2005

Maakunta

Peruskoulun 8. ja 9. luokat Lukion 1. ja 2. vuosikurssit
Vastan-
neiden 

lukumäärä

Oppilas-
määrä 

20.9.20043

Aineiston 
kattavuus

Vastan-
neiden 

lukumäärä

Oppilas-
määrä 

20.9.20043

Aineiston 
kattavuus

Varsinais-Suomi 8 508 10 427 82 % 4 000 5 625 71 %
Satakunta 4 860 5 832 83 % 2 364 2 991 79 %
Pirkanmaa 8 650 10 923 79 % 4 577 5 627 81 %
Keski-Suomi 5 852 6 774 86 % 2 817 3 486 81 %
Etelä-Pohjanmaa 4 540 5 236 87 % 2 252 2 741 82 %
Pohjanmaa 3 830 4 762 80 % 1 602 2 322 69 %
Keski-Pohjanmaa 1 773 2 055 86 % 895 1 131 79 %
Pohjois-Pohjanmaa1 8 698 10 988 79 % 4 105 5 602 73 %
Kainuu1 1 831 2 143 85 % 909 1 306 70 %
Ahvenanmaa2 608 700 87 % 270 290 93 %
Koko aineisto �� 1�0 �� ��0 �2 % 2� ��1 �1 121 �� %

1 Vaala mukana Pohjois-Pohjanmaan aineistossa.
2 Ahvenanmaa ei mukana maakuntavertailussa.
3 Lähde: Tilastokeskus.
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Koulutyö:
•	 Koulun fyysisissä työoloissa puutteita. Työskentelyä haittaavat tekijät ovat opiskelutilojen 

ahtaus, melu, sopimaton valaistus, huono ilmanvaihto, lämpötila, likaisuus, epämukavat 
työtuolit tai -pöydät, huonot sosiaalitilat, tapaturmavaara.

•	 Koulun huono sisäilma haittaa. Huono ilmanvaihto tai huoneilma haittaa melko tai erittäin 
paljon työskentelyä.

•	 Koulun työilmapiirissä ongelmia. Muodostuu neljästä opettajasuhteeseen ja luokan ilmapii-
riin liittyvästä väittämästä, kahdesta työympäristöön liittyvästä haittatekijästä sekä kolmesta 
vuorovaikutukseen liittyvästä opiskeluvaikeuksia kartoittavasta kysymyksestä.

•	 Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa. Muodostuu kolmesta opettajien ja oppilaiden vuorovai-
kutusta kuvaavasta väittämästä. 

•	 Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri. Koulutyöhön liittyvä työmäärä on ollut lukuvuoden 
aikana jatkuvasti tai melko usein liian suuri.

•	 Opiskeluvaikeuksia. Opiskeluvaikeuksia mitattiin seuraavien asioiden avulla: läksyjen teke-
minen, kokeisiin valmistautuminen, parhaan opiskelutavan löytäminen, omatoimisuutta 
vaativien tehtävien hoitaminen, kirjoittamistehtävien tekeminen, lukemistehtävien tekemi-
nen, opetuksen seuraaminen.

•	 Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta. Oppilas saa apua koulusta tai kotoa koulun-
käynnin tai opiskelun vaikeuksiin harvoin tai ei juuri koskaan.

•	 Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä. Oppilas ei pidä lainkaan koulunkäynnistä.
•	 Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana. Pinnannut ainakin 2 kokonaista koulupäivää 

kuukauden aikana.
•	 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Oppilas joutunut kiusaamisen kohteeksi koulussa 

noin kerran viikossa tai useammin lukukauden aikana.

Terveys:
•	 Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus. Oppilaalla on jokin lääkärin toteama pitkäaikainen 

sairaus, vika tai vamma, joka haittaa jokapäiväistä toimintaa.
•	 Terveydentila keskinkertainen tai huono. Oppilaan kokema terveydentila on keskinkertainen, 

melko huono tai erittäin huono.
•	 Niska- tai hartiakipuja viikoittain. Vähintään kerran viikossa niska- tai hartiakipuja puolen 

vuoden aikana.
•	 Päänsärkyä viikoittain. Vähintään kerran viikossa päänsärkyä puolen vuoden aikana.
•	 Väsymystä lähes päivittäin. Päivittäin väsymystä tai heikotusta puolen vuoden aikana.
•	 Päivittäin vähintään kaksi oiretta. Oppilaalla on ollut lähes päivittäin vähintään kaksi seuraa-

vista oireista puolen vuoden aikana: niska- tai hartiakipuja, selän alaosan kipuja, vatsakipuja, 
jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta, ärtyneisyyttä tai kiukunpurkauksia, vaikeuksia 
päästä uneen tai heräilemistä öisin, päänsärkyä, väsymystä tai heikotusta.

•	 Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus. Masentuneisuutta mitataan 12 kysymyksellä, jotka 
perustuvat Beckin masentuneisuus-mittariin.

•	 Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Vähintään kolme käyntiä koulun 
terveydenhoitajan vastaanotolla lukuvuoden aikana.

•	 Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vastaanotolle. Melko tai erittäin vaikeaa päästä koulun 
lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle.

•	 Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.koht. asioissa. Oppilas on melko tai erittäin tyyty-
mätön koulun terveydenhuollon toimivuuteen henkilökohtaisissa asioissa.
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Terveystottumukset:
•	 Ei syö kouluruokaa. Oppilas ei yleensä syö kouluruokaa.
•	 Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa viikossa. Oppilas syö makeita tai rasvaisia väli-

paloja koulussa kouluviikon aikana vähintään 2 kertaa viikossa.
•	 Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä. Oppilas harjaa hampaansa harvemmin 

kuin kahdesti päivässä.
•	 Huonot tiedot seksuaaliterveydestä. Muodostuu kuudesta seksuaaliterveyttä koskevasta väit-

tämästä.
•	 Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23. Menee koulupäivinä tavallisesti nukkumaan kello 

23 jälkeen.
•	 Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran viikossa. Harrastaa vapaa-aikana urheilua tai 

liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan korkeintaan kerran viikossa.
•	 Tupakoi päivittäin. Tupakoi kerran päivässä tai useammin.
•	 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Käyttää alkoholia tosi humalaan asti vähintään 

kerran kuukaudessa.
•	 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran. Kokeillut ainakin kerran marihuanaa, hasista, 

ekstaasia, Subutexia, heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä tai muuta vastaavaa huu-
metta.

•	 Käyttää vähintään kahta päihdettä. Täyttää seuraavista ehdoista vähintään kaksi: käyttää 
nikotiinia päivittäin, juo alkoholia tosi humalaan asti pari kertaa kuussa, käyttänyt laittomia 
huumeita vähintään kaksi kertaa.

Indikaattoreita tarkastellaan erikseen peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista ja lukion 1. ja 2. 
vuosikurssien opiskelijoista. Koko maata koskevassa muutostarkastelussa ja vuoden 2005 tulosten 
maakuntavertailuissa käytetään prosenttiosuuksia, jotka on vakioitu luokka-asteen ja sukupuolen 
mukaan. Tämä vakiointi tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa luokka-asteen ja sukupuolen 
mukaisessa osajoukossa oletetaan olevan yhtä monta vastaajaa. Luokka-aste- ja sukupuolivakioi-
tu prosenttiosuus on saatu laskemalla keskiarvo neljän osajoukon prosenttiosuuksista (esim. 8. 
luokan pojat, 8. luokan tytöt, 9. luokan pojat, 9. luokan tytöt). Koko Suomen yhdistetyssä tren-
diaineistossa tuloksia tarkastellaan myös sukupuolen mukaan luokka-aste vakioituna.
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muuToKSeT KoKo SuomeSSa vuoSina 1996/1997–
2004/2005

elinolot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden vanhempien työttömyys on vähentynyt selvästi vuodesta 
1996/97 alkaen (kuvio 1; liitetaulukko 1). Kahdeksan vuoden aikana niiden oppilaiden osuus, jotka 
ilmoittivat vähintään yhden vanhemmistaan olleen työttömänä tai lomautettuna vuoden aikana, 
pieneni 37 prosentista 28 prosenttiin. Samalla ajanjaksolla oppilaiden käyttövarat lisääntyivät 
niin, että vuonna 1996/97 13 prosentilla peruskoulun yläluokkalaisista oli viikoittain käytössään 
yli 17 euroa ja vuonna 2004/05 22 prosentilla.

Perherakenteessa ei ollut tapahtunut muutoksia (kuvio 1; liitetaulukko 1). Kaikkina vuosina 
22–23 prosenttia peruskoulun yläluokkalaisista ilmoitti perheensä olevan jokin muu kuin oman 
äidin ja isän muodostama ydinperhe. Myös vanhempien tupakointi pysyi ennallaan: ainakin yksi 
vanhemmista tupakoi 39–41 prosentilla oppilaista. 

Vanhemmuuden puutetta voidaan seurata kahden vuoden ajalta (kuvio 1; liitetaulukko 1). 
Molempina vuosina vanhemmuuden puutetta oli 22–23 prosentilla peruskoulun yläluokkalaisista. 
Vanhemmuuteen sisältyvää vanhempien tietoa lastensa viikonvaihteen iltamenoista sen sijaan 
voidaan tarkastella kahdeksan vuoden ajalta. Vuosina 1996/97 ja 1998/99 36 prosenttia yläkoulun 
oppilaista ilmoitti, etteivät vanhemmat tienneet, missä oppilas vietti iltansa viikonloppuisin. Osuus 
kasvoi kahdessa vuodessa 40 prosenttiin, mutta pieneni sen jälkeen 38 prosenttiin.

Läheinen ystävä puuttui kaikkina vuosina 11–13 prosentilta oppilaista (kuvio 1; liitetau-
lukko 1). Fyysistä uhkaa ja rikkeiden tekemistä on kysytty vuodesta 2002 lähtien. Fyysisen uhan 
kokemisessa ei ollut tapahtunut muutoksia. Sen kohteeksi vuoden aikana oli joutunut 17–18 pro-
senttia yläluokkalaisista. Toistuvasti rikkeitä tehneiden oppilaiden osuus väheni 21 prosentista 
17 prosenttiin.

KUVIO 1. Elinoloindikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien 
oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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Vanhemmuuden puutetta*

Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen
viettopaikkaa

Perherakenteena muu kuin ydinperhe

Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana

Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Ei yhtään läheistä ystävää

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana

Käyttövarat yli 17 euroa viikossa

%

1996/1997 (n = 51 110)
1998/1999 (n = 52 033)
2000/2001 (n = 49 641)
2002/2003 (n = 48 249)
2004/2005 (n = 49 107)

* Indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosentti-
osuuksien kanssa.
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lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat

Lukiolaisten elinoloissa oli havaittavissa vain muutamia merkittäviä muutoksia (kuvio 2; liitetau-
lukko 4). Yli 17 euron viikoittaiset käyttövarat lisääntyivät vuodesta 2000/01 alkaen 32 prosentista 
38 prosenttiin. Käyttövarat lisääntyivät erityisesti kahden viime vuoden aikana. Lukiolaiset teki-
vät entistä harvemmin rikkeitä: vuoden aikana toistuvasti rikkeitä tehneiden lukiolaisten osuus 
pieneni yhdeksästä prosentista kuuteen prosenttiin. Lisäksi fyysisen uhan kohteeksi joutuneiden 
opiskelijoiden osuus pieneni kahdessa vuodessa 17 prosentista 14 prosenttiin.

Vanhemmuuden puutetta oli 23 prosentilla lukiolaisista molempina vuosina, jolloin sitä 
voitiin tarkastella (kuvio 2; liitetaulukko 4). Kaikkina vuosina runsas kolmasosa (34–36 %) 
lukiolaisista ilmoitti, etteivät vanhemmat tienneet opiskelijan viikonloppuiltojen viettopaikkaa 
– osuus oli pienenemässä. 

Myös vanhempien työttömyydessä oli viitteitä vähenemisestä (kuvio 2; liitetaulukko 4). 
Vuonna 2000/01 vähintään yksi työtön vanhempi oli 25 prosentilla lukiolaisista ja vuonna 2004/05 
23 prosentilla. Kaikkina vuosina 19 prosenttia lukiolaisista eli muussa kuin ydinperheessä. Kol-
masosa lukiolaisista (32–33 %) eli perheessä, jossa ainakin yksi vanhemmista tupakoi.

Joka kymmenes (9 %) lukiolainen oli vailla läheisiä ystäviä – osuus pysyi ennallaan (kuvio 
2; liitetaulukko 4).

KUVIO 2. Elinoloindikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien 
opiskelijoista koko Suomessa vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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Käyttövarat yli 17 euroa viikossa

2000/2001 (n = 45 664)
2002/2003 (n = 44 612)
2004/2005 (n = 43 682)

* Indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosentti-
osuuksien kanssa.

Sukupuolten väliset erot

Vanhemmat tiesivät paremmin tyttäriensä kuin poikiensa viikonvaihteen illanviettopaikan (kuvio 
3 (s. 16); liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Vuosina 1996/97 ja 1998/99 ero oli peruskoulussa lähes kym-
menen prosenttiyksikön luokkaa. Sen jälkeen ero kaventui selvästi. Vuonna 2004/05 peruskoulun 
yläluokilla 39 prosenttia pojista ja 36 prosenttia tytöistä ilmoitti, etteivät vanhemmat tienneet, 
missä nuoret viettivät viikonloppuiltansa. Lukiossa vastaavat osuudet olivat pojilla 37 prosenttia 
ja tytöillä 32 prosenttia.
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Pojat olivat tyttöjä yleisemmin ilman läheisiä ystäviä (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Vuonna 
2004/05 peruskoululaispojista 16 % ja lukiolaispojista 13 % oli vailla ystäviä, joiden kanssa voisi 
keskustella luottamuksellisesti omista asioista. Vastaavat osuudet tytöistä olivat 6–7 %. Pojat tekivät 
tyttöjä yleisemmin rikkeitä ja joutuivat fyysisen uhan kohteeksi. Peruskoululaispojista joka viides 
oli tehnyt vuoden aikana toistuvasti rikkeitä ja joutunut fyysisen uhan kohteeksi – tytöistä noin 
joka kymmenes. Lukiolaispojilla ja -tytöillä rikkeiden tekeminen oli selvästi harvinaisempaa kuin 
peruskoulun yläluokkalaisilla. Fyysistä uhkaa lukiolaiset kokivat sen sijaan lähes yhtä yleisesti. 
Runsaat viikoittaiset käyttövarat olivat peruskoulussa yleisempiä pojilla, lukiossa sukupuolten 
välinen ero on selvästi pienentynyt vuonna 2004/05.

KUVIO 3. Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen viettopaikkaa. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan perus-
koulun 8. ja 9. luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien 
opiskelijoista vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Koulutyö

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat

Koulun fyysisissä työoloissa ja erikseen tarkasteltuna myös sisäilmassa oli myönteistä kehitystä 
vuodesta 1998/99 alkaen (kuvio 4; liitetaulukko 1). Siitä huolimatta yli puolet peruskoulun 
yläluokkalaisista koki sekä puutteita koulun fyysisissä työoloissa (55 %) että huonon sisäilman 
haittaavan koulutyötään (52 %) vuonna 2004/05.

Myönteistä oli myös koulun työilmapiirin paraneminen kaksi vuotta sitten (kuvio 4; liite-
taulukko 1). Lähes kolmasosa (30–31 %) yläkoululaisista koki ongelmia työilmapiirissä vuosina 
1998/99 ja 2000/01, minkä jälkeen osuus pieneni 27 prosenttiin. Samaan aikaan parani myös 
koulussa kuulluksi tuleminen. Vuonna 2004/05 lähes joka kolmas (30 %) oppilaista koki, ettei 
tullut kuulluksi koulussa.

Kaksi viidestä (40 %) oppilasta piti koulutyöhön liittyvää työmäärää liian suurena vuonna 
1996/97 (kuvio 4; liitetaulukko 1). Osuus kasvoi vuoteen 2000/01 saakka, minkä jälkeen se on 
palannut kahdeksan vuoden takaiselle tasolle. Opiskeluvaikeuksissa ei ole tapahtunut merkittä-
viä muutoksia: niitä oli kaikkina vuosina 39–41 prosentilla peruskoulun yläluokkalaisista. Joka 
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kymmenes (11 %) oppilas koki jäävänsä ilman apua koulukäyntiin ja opiskeluun liittyvissä 
vaikeuksissa vuonna 2004/05. Tämä tieto on saatavissa vain yhdeltä vuodelta.

Niiden oppilaiden osuus, jotka eivät pitäneet lainkaan koulunkäynnistä, oli suurin (9 %) 
vuonna 2000/01 (kuvio 4; liitetaulukko 1). Sen jälkeen osuus on pienentynyt kuuteen prosenttiin. 
Lintsaaminen pysyi kahden viime vuoden aikana ennallaan: yhdeksän prosenttia yläkoululaisista 
oli lintsannut kuukauden aikana ainakin kaksi päivää. Myöskään koulukiusaamisessa ei tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia. Kaikkina vuosina 6–7 prosenttia oppilaista oli joutunut kiusaamisen 
kohteeksi kerran viikossa tai useammin lukukauden aikana.

KUVIO 4. Koulutyöindikaattorit. Luokka-aste ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien 
oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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1998/1999 (n = 52 033)

2000/2001 (n = 49 641)

2002/2003 (n = 48 249)

2004/2005 (n = 49 107)

* Indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosentti-
osuuksien kanssa.

lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat

Myös lukiossa koulun fyysiset työolot ja sisäilma paranivat neljän vuoden aikana (kuvio 5 (s. 
18); liitetaulukko 4). Puutteita koulun fyysisissä työoloissa kokevien lukiolaisten osuus pieneni 
53 prosentista 46 prosenttiin ja koulun sisäilmaa huonona pitävien osuus 59 prosentista 52 pro-
senttiin.

Myönteistä kehitystä oli havaittavissa myös koulussa kuulluksi tulemisen osalta (kuvio 5 (s. 
18); liitetaulukko 4). Vuonna 2000/01 joka neljäs (24 %) lukiolainen koki, ettei tullut kuulluksi 
ja vuonna 2004/05 enää joka viides (19 %). Myös koulun työilmapiirissä oli viitteitä paranemi-
sesta: ongelmia siinä koki 15 prosenttia opiskelijoista vuonna 2000/01 ja 13 prosenttia vuonna 
2004/05.

Kaikkina vuosina noin puolet lukiolaisista piti koulun työmäärää liian suurena (kuvio 5 (s. 
18); liitetaulukko 4). Yhtä monella oli opiskeluvaikeuksia. Sekä työmäärä että opiskeluvaikeudet 
olivat lisääntyneet hieman vuonna 2002/03. Sen jälkeen opiskeluvaikeudet pysyivät ennallaan, 
mutta työmäärä väheni (52 % –> 49 %). Joka kymmenes lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelija 
jäi kouluvaikeuksissa ilman apua vuonna 2004/05.
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Lähes kaikki lukiolaiset pitivät koulunkäynnistä – vain 3–4 prosenttia ilmoitti kaikkina 
vuosina, ettei pitänyt siitä lainkaan (kuvio 5; liitetaulukko 4). Myöskään lintsaamisessa ja kou-
lukiusaamisessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vähintään kerran viikossa kiusaamisen 
kohteeksi joutui 1–2 prosenttia lukiolaisista. Runsas kymmenesosa (12–13 %) opiskelijoista oli 
lintsannut ainakin kaksi päivää kuukauden aikana.

KUVIO 5. Koulutyöindikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien 
opiskelijoista koko Suomessa vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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* Indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosentti-
osuuksien kanssa.

Sukupuolten väliset erot

Koulun työmäärä lisääntyi peruskoulun pojilla vuoteen 2000/01 asti ja alkoi sen jälkeen vähetä. 
Muilla myönteinen käänne tapahtui vuonna 2002/03 (kuvio 6; liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Lu-
kiolaistytöt pitivät kouluntyöhön liittyvää työmäärää liian suurena huomattavasti yleisemmin 
kuin lukiolaispojat. Vuonna 2004/05 lukiossa 55 prosenttia tytöistä ja 43 prosenttia pojista piti 
työmäärää liian suurena. Peruskoulussa sukupuolten välillä ei ollut suuria eroja.

Molemmissa koulutyypeissä tytöt pitivät poikia yleisemmin koulun fyysisiä työoloja puut-
teellisina ja kokivat koulun huonon sisäilman haittaavan koulutyötään (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). 
Vuonna 2004/05 eroa oli peruskoululaisilla 5–6 prosenttiyksikköä ja lukiolaisilla 8–9 prosent-
tiyksikköä. Sekä tytöt että pojat kokivat myönteistä kehitystä työoloissa. Lukiossa tytöt kokivat 
koulun työilmapiirin hieman huonommaksi kuin pojat (vuonna 2004/05 15 % vs. 11 %).

Peruskoulun yläluokilla pojat kokivat tyttöjä yleisemmin, etteivät tulleet kuulluksi koulussa 
(vuonna 2004/05 32 % vs. 28 %) (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Lisäksi pojilla oli enemmän opis-
keluvaikeuksia kuin tytöillä – ero oli suurin vuonna 1998/99 (45 % vs. 36 %). Kuuden vuoden 
ajanjaksolla opiskeluvaikeudet vähenivät pojilla hieman ja pysyivät tytöillä ennallaan. Vuosina 
1996/97–2002/03 pojista 10–11 prosenttia ilmoitti, ettei pitänyt lainkaan koulunkäynnistä. Tä-
män jälkeen osuus pieneni hieman (8 %). Tytöillä vastaava osuus oli eri vuosina 4–6 prosenttia. 
Peruskoulun yläluokilla pojat joutuivat yleisemmin koulukiusaamisen kohteeksi: viikoittain tai 
useammin kiusatuksi joutui kaikkina vuosina 8–9 prosenttia pojista ja viisi prosenttia tytöistä.
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KUVIO 6. Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 8. ja 9. 
luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista 
vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat

Peruskoulun yläluokkalaisten oireet ovat lisääntyneet kahdeksan vuoden aikana (kuvio 7; liitetau-
lukko 1). Vähintään kahden oireen esiintyminen päivittäin yleistyi 10 prosentista 16 prosenttiin 
vuoteen 2000/01 mennessä ja pysyi sen jälkeen ennallaan. Lähes päivittäinen väsymys on kaksin-
kertaistunut kahdeksassa vuodessa (7 % –> 15 %). Muista oireista poiketen se jatkoi yleistymis-

KUVIO 7. Terveysindikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien 
oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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* Indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosentti-
osuuksien kanssa.
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tään myös vuonna 2004/05. Viikoittain niska- tai hartiakipuja oli vuonna 1996/97 21 prosentilla 
yläkoululaisista ja viikoittain päänsärkyä 24 prosentilla. Ne yleistyivät vuoteen 2000/01 asti, mikä 
jälkeen kielteinen kehitys pysähtyi. Vuonna 2004/05 viikoittain niska-hartiakipuja ja päänsärkyä 
oli 28–29 prosentilla peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista. 

Vaikka oireisuus lisääntyi, aiempaa harvemmat oppilaat kokivat terveydentilansa huonoksi 
tai keskinkertaiseksi (19 % –> 16 %) – osuus alkoi pienentyä vuonna 2002/03 (kuvio 7; liitetau-
lukko 1). Pitkäaikaissairaudet yleistyivät hieman vuoteen 2002/03 asti (9 % –> 12 %). Vuonna 
2004/05 lääkärin toteama pitkäaikaissairaus oli 11 prosentilla yläkoululaisista. Keskivaikea tai 
vaikea masentuneisuus vaihteli eri vuosina 11 prosentista 13 prosenttiin – mitään trendiä ei 
ollut havaittavissa.

Toistuvat käynnit kouluterveydenhoitajan vastaanotolla vähenivät ja tyytyväisyys kouluter-
veydenhuoltoa kohtaan lisääntyi kahdeksan vuoden aikana (kuvio 7; liitetaulukko 1). Toistuvasti 
kouluterveydenhoitajan vastaanotolla käyneiden osuus pieneni 23 prosentista 20 prosenttiin ja 
kouluterveydenhuoltoon tyytymättömien osuus 23 prosentista 18 prosenttiin. Kouluterveyden-
huollon vastaanotolle pääsyä piti vaikeana kaikkina vuosina 11–13 prosenttia yläkoululaisista.

lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat

Lukiolaisten oireet pysyivät ennallaan neljän vuoden aikana (kuvio 8; liitetaulukko 4). Päivittäin 
vähintään kaksi oiretta esiintyi 15 prosentilla opiskelijoista, päivittäin väsymystä 14–15 prosen-
tilla, viikoittain päänsärkyä 26 prosentilla ja viikoittain niska- tai hartiakipuja 33–34 prosentilla. 
Kaikkina vuosina joka kymmenennellä lukiolaisella oli pitkäaikaissairauksia ja yhtä monella oli 
keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta.

Joka kymmenes opiskelija oli käynyt toistuvasti kouluterveydenhoitajan vastaanotolla lu-
kuvuoden aikana – tilanne pysyi samana koko tarkastelujakson ajan (kuvio 8; liitetaulukko 4). 

KUVIO 8. Terveysindikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien 
opiskelijoista koko Suomessa vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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osuuksien kanssa.
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Kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsy helpottui hieman: 18 prosenttia opiskelijoista piti 
pääsyä vaikeana vuonna 2000/01 ja 16 prosenttia vuonna 2004/05. Tyytyväisyys kouluterveyden-
huoltoon lisääntyi neljässä vuodessa selvästi. Siihen tyytymättömien osuus pieneni 23 prosentista 
18 prosenttiin.

Sukupuolten väliset erot

Pitkäaikaissairauksia lukuun ottamatta kaikkien terveysindikaattoreiden mukaan tyttöjen tilanne 
oli huonompi kuin poikien (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). 

Tytöt kokivat terveydentilansa huonommaksi kuin pojat sekä peruskoulussa että lukiossa 
(kuvio 9; liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Terveydentilaansa keskinkertaisena tai huonona pitävien pe-
ruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten poikien osuus pysyi ennallaan ja tyttöjen lisääntyi hieman (22 %:
sta 24 %:iin) vuodesta 1996/97 vuoteen 2000/01. Tämän jälkeen terveydentilansa keskinkertai-
seksi tai huonoksi kokevien peruskoulun yläluokkalaisten osuus vähentyi, pojilla 16 prosentista 
13 prosenttiin ja tytöillä 24 prosentista 20 prosenttiin. Lukiolaisilla myönteinen kehitys on ollut 
vähäisempää (pojista 18 % –> 16 % ja tytöistä 23 % –> 21 %).

KUVIO 9. Terveydentila keskinkertainen tai huono. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 8. ja 9. 
luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista 
vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Vähintään kaksi päivittäistä oiretta ilmoittaneiden osuus peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaista on 
lisääntynyt selvästi kahdeksan vuoden aikana (kuvio 10 (s. 22); liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Vuonna 
2004/05 yläkoululaisista pojista 10 prosenttia ja tytöistä 22 prosenttia ilmoitti kärsivänsä vähintään 
kahdesta oireesta päivittäin. Lukiolaisilla vähintään kahta päivittäistä oiretta potevien osuus on 
pysynyt lähes ennallaan vuodesta 2000/01 vuoteen 2004/05. Lukiolaispojista yhdeksän prosenttia 
ja -tytöistä 21–22 prosenttia ilmoitti kärsivänsä vähintään kahdesta päivittäisestä oireesta.
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KUVIO 10. Vähintään kaksi päivittäistä oiretta. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 8. ja 9. 
luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista 
vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Viikoittain tai useammin toistuvat niska- tai hartiakivut ovat pysyneet vuodesta 2000/01 lähtien 
ennallaan (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Vuonna 2004/05 niitä oli 20–22 prosentilla peruskoulun 
yläluokkien ja lukion pojista sekä 36 prosentilla peruskoulun yläluokkien tytöistä ja 46 prosentilla 
lukion tytöistä. Viikoittainen päänsärky oli peruskoululaisilla yhtä yleistä kuin niska-hartiakivut. 
Sen sijaan lukiossa päänsärky oli niska-hartiakipuja harvinaisempaa: päänsärkyä viikoittain tai 
useammin poti 35 prosenttia lukiolaistytöistä ja 16 prosenttia lukiolaispojista vuonna 2004/05 
– osuus pysyi samana neljän vuoden aikana. Lähes päivittäinen väsymys oli vuonna 2004/05 
tytöillä kaksi kertaa yleisempää kuin pojilla sekä peruskoulussa että lukiossa (20 % vs. 10 %). 
Peruskoulun yläluokkalaisilla se kaksinkertaistui kahdeksan vuoden aikana. 

Myös masentuneisuus oli tytöillä huomattavasti yleisempää kuin pojilla (liitetaulukot 2–3 
ja 5–6). Vuonna 2004/05 keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta oli 17 prosentilla peruskou-
lulaistytöistä ja 13 prosentilla lukiolaistytöistä. Vastaavat osuudet pojista olivat 7–8 prosenttia.

Vuoteen 2002/03 saakka noin joka viides poika ja noin joka neljäs tyttö oli tyytymätön 
kouluterveydenhuoltoon henkilökohtaisissa asioissa (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Sen jälkeen tyyty-
väisyys lisääntyi niin, että vuonna 2004/05 molemmissa koulutyypeissä 15–16 prosenttia pojista 
ja 21 prosenttia tytöistä oli siihen tyytymättömiä. Kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsyä 
piti vaikeana 11–14 prosenttia peruskoulun yläluokkien pojista ja tytöistä sekä lukiolaispojista 
ja 19 prosenttia lukiolaistytöistä vuonna 2004/05. Lukion poikien mielestä vastaanotolle pääsy 
helpottui neljän vuoden aikana.

Terveystottumukset

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat

Vuonna 1996/97 seitsemän prosenttia peruskoulun yläluokkalaisista ilmoitti, ettei syönyt yleensä 
kouluruokaa (kuvio 11; liitetaulukko 1). Osuus kasvoi hieman vuoteen 2000/01 asti, mutta väheni 
sen jälkeen kuuteen prosenttiin. Vuonna 2004/05 kolmasosa (33 %) peruskoulun yläluokkalaisista 
ilmoitti syövänsä koulussa epäterveellisiä välipaloja vähintään kaksi kertaa viikossa. Hampaiden 
harjaamisen vähintään kahdesti päivässä laiminlöi 62 prosenttia oppilaista. Välipalojen syömistä 
ja hampaiden harjaamista kysyttiin ensimmäisen kerran vuonna 2004.
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KUVIO 11. Terveystottumusindikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 
9. luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Vuonna 1998/99 29 prosentilla peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista oli huonot tiedot seksu-
aaliterveydestä (kuvio 11; liitetaulukko 1). Tiedot paranivat seuraavien kahden vuoden aikana 
selvästi, mutta pysyivät sen jälkeen ennallaan. Vuonna 2004/05 huonot tiedot oli 25 prosentilla 
oppilaista.

Kaikkina vuosina joka kymmenes (8–10 %) oppilas harrasti vapaa-aikanaan liikuntaa har-
vemmin kuin kerran viikossa (kuvio 11; liitetaulukko 1). Osuus näyttäsi olevan pienenemässä. 
Lähes neljäsosa (23 %) yläkoululaisista meni nukkumaan vasta kello 23 jälkeen koulupäiviä 
edeltävinä iltoina. Osuus pysyi samana molempina vuosina, jolloin nukkumaanmenoajasta on 
kysytty.

Vuonna 1996/97 joka viides (20 %) peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilas tupakoi päivittäin 
(kuvio 11; liitetaulukko 1). Tupakointi lisääntyi hieman vuoteen 2000/01 asti, mutta väheni 
sen jälkeen niin, että viimeisimmässä kyselyssä päivittäin tupakoivia oppilaita oli 17 prosenttia. 
Huumekokeiluissa oli havaittavissa samantapainen kehitys. Vuosina 1996/97 ja 2004/05 laittomia 
huumeita ilmoitti joskus kokeilleensa kuusi prosenttia oppilaista. Vuosituhannen vaihteessa huu-
meita kokeilleiden osuus yläkoululaisista oli ollut yhdeksän prosenttia. Myös humalajuomisessa 
tapahtui käänne parempaan vuonna 2002/03: tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa 
juovien osuus pieneni 25 prosentista 19 prosenttiin. Sen jälkeen humalajuominen yleistyi hieman 
(21 %:iin). Vähintään kahta päihdettä käytti 12 prosenttia oppilaista vuonna 2004/05 – osuus on 
pienentynyt aikaisemmista vuosista.

lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat

Vain joka kahdeskymmenes (5 %) lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelija jätti kouluruoan yleen-
sä syömättä vuonna 2004/05 (kuvio 12 (s. 24); liitetaulukko 4) Osuus on pienentynyt hieman 
edellisistä vuosista. Runsas neljäsosa (28 %) opiskelijoista söi epäterveellisiä välipaloja koulussa 
ainakin kaksi kertaa viikon aikana vuonna 2004/05. Puolet (51 %) lukiolaisista harjasi hampaansa 
harvemmin kuin kahdesti päivässä. 
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* Indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosentti-
osuuksien kanssa.
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KUVIO 12. Terveystottumusindikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. 
vuosikurssien opiskelijoista koko Suomessa vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Vuonna 2000/01 joka kymmenennellä (10 %) lukiolaisella oli huonot tiedot seksuaalitervey-
destä (kuvio 12; liitetaulukko 4). Sen jälkeen osuus pienentyi 8 %:iin ja pysyi viime kyselyssä 
ennallaan.

Kolmasosa (34 %) lukiolaisista meni koulupäiviä edeltävinä iltoina nukkumaan vasta kello 23 
jälkeen vuosina 2002/03 ja 2004/05 (kuvio 12; liitetaulukko 4). Kaikkina vuosina joka kymmenes 
(9–10 %) opiskelija ilmoitti harrastavansa liikuntaa harvemmin kuin kerran viikossa.

Vuosina 2000/01 ja 2002/03 18 prosenttia lukiolaisista ilmoitti tupakoivansa päivittäin ja 
15 prosenttia kokeilleensa joskus laittomia huumeita (kuvio 12; liitetaulukko 4). Sen jälkeen 
päivittäin tupakoivien opiskelijoiden osuus pieneni 14 prosenttiin ja laittomia huumeita ko-
keilleiden osuus 13 prosenttiin. Humalajuomisen osalta kehitys oli toisenlaista. Vähintään ker-
ran kuukaudessa tosi humalaan juovien opiskelijoiden osuus pieneni ensin hieman (25 %:sta 
23 %:iin). Vuonna 2004/05 osuus kasvoi huomattavasti (29 %:iin). Vähintään kahta päihdettä 
käytti kaikkina vuosina 13–14 prosenttia lukiolaisista.

Sukupuolten väliset erot

Suuria eroja sukupuolten välillä oli seksuaaliterveystiedoissa, epäterveellisten välipalojen syömi-
sessä, hampaiden harjaamisessa ja nukkumaanmenoajoissa (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Lukiolai-
silla eroja löytyi lisäksi humalajuomisessa ja huumekokeiluissa. Poikien tulokset olivat näiden 
indikaattoreiden osalta tyttöjen tuloksia heikommat.

Vuonna 2004/05 peruskoulun yläluokilla 38 prosenttia ja lukiossa 33 prosenttia pojista söi 
koulussa epäterveellisiä välipaloja ainakin kaksi kertaa viikon aikana (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). 
Vastaavat osuudet tytöistä olivat 28 prosenttia ja 23 prosenttia. Pojat laiminlöivät hampaiden 
harjaamisen yleisemmin kuin tytöt. Peruskoulun yläluokkien pojista peräti 73 prosenttia ja lu-
kion pojista 63 prosenttia harjasivat hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä. Suositusten 
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osuuksien kanssa.
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mukaisen hampaiden harjaamisen laiminlöi peruskoululaistytöistä 50 prosenttia ja lukiolaisty-
töistä 40 prosenttia. Pojat valvoivat koulupäivinä myöhempään kuin tytöt: peruskoulun yläluo-
killa 28 prosenttia pojista ja 19 prosenttia tytöistä meni nukkumaan myöhemmin kuin kello 23 
vuonna 2004/05. Vastaavat osuudet lukiossa olivat 44 prosenttia pojista ja 25 prosenttia tytöistä. 
Nukkumaanmenossa ei tapahtunut muutoksia.

Pojilla oli huonommat tiedot seksuaaliterveydestä kuin tytöillä (liitetaulukot 2–3 ja 5–6). 
Vuonna 1998/99 peruskoulun 8. ja 9. luokilla huonot tiedot oli 37 prosentilla pojista ja 20 pro-
sentilla tytöistä. Seuraavana vuonna osuudet pienenivät ja pysyivät sen jälkeen ennallaan. Vuonna 
2004/05 huonot tiedot oli peruskoulussa 33 prosentilla pojista ja 17 prosentilla tytöistä. Lukiossa 
huonot tiedot oli eri vuosina 12–15 prosentilla pojista ja 4–5 prosentilla tytöistä – pojilla tiedot 
parantuivat.

Tupakointi yleistyi peruskoululaisilla vuosina 1996/97–2000/01, mutta sen jälkeen tapahtui 
myönteinen käänne (kuvio 13; liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Päivittäin tupakointi vähentyi tytöillä 
22 prosentista 16 prosenttiin ja pojilla 24 prosentista 17 prosenttiin. Lukion 1. ja 2. vuosikurs-
sien opiskelijoilla päivittäin tupakoivien osuus pieneni vuoden 2002/03 jälkeen sekä pojilla 
(17 % –> 13 %) että tytöillä (19 % –> 15 %).
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KUVIO 13. Päivittäin tupakointi. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista 
koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista vuosina 2000/01–
2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa juovien osuus lisääntyi hieman vuoteen 2000/01 
asti, erityisesti peruskoulun 8. ja 9. luokkien tytöillä (kuvio 14 (s. 26); liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Hu-
malajuominen vähentyi vuonna 2002/03 selvästi peruskoulun yläluokkien pojilla (28 % –> 21 %) 
ja tytöillä (23 % –> 17 %) sekä hieman lukiolaispojilla (30 % –> 28 %). Tämän jälkeen kuukau-
sittainen humalaan juominen yleistyi erityisesti lukiolaisilla pojilla (28 % –> 33 %) ja tytöillä 
(18 % –> 24 %). Peruskoululaisilla humalajuomisen lisääntyminen oli hieman vähäisempää 
(pojilla 21 % –> 22 % ja tytöillä 17 % –> 20 %).
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KUVIO 14. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 
8. ja 9. luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opis-
kelijoista vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin alkoholin käyttöä sekä raittiiden osuutta. Täysin raittiiden 
osuus vähentyi peruskoulun 8. ja 9. luokilla vuonna 1998/99 (kuvio 15; liitetaulukko 7). Vuo-
desta 2000/01 alkaen raittiiden osuus lisääntyi peruskoulun pojilla (27 % –> 38 %) ja tytöillä 
(25 % –> 23 %) sekä lukion pojilla (14 % –> 20 %) ja tytöillä (13 % –> 19 %). Raittius oli ylei-
sempää pojilla sekä peruskoulussa että lukiossa.
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KUVIO 15. Raittiit. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista koko Suo-
messa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista vuosina 2000/01–2004/05. 
Yhdistetty trendiaineisto.

Alkoholin käytön useus pysyi lähes ennallaan tai harventui vuodesta 2000/01 alkaen (liitetau-
lukko 7). Vähintään kerran kuukaudessa alkoholia käyttävien peruskoululaisten osuus laski 
huomattavasti vuodesta 2000/01 vuoteen 2004/05 sekä pojilla (52 % –> 42 %) että tytöillä 
(51 % –> 41 %). Lukiolaisilla alkoholin kuukausittainen käyttö muuttui vähemmän, pojilla 
67 prosentista 63 prosenttiin ja tytöillä 64 prosentista 60 prosenttiin.
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Vähintään kerran viikossa alkoholia käyttävien osuus laski peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalai-
silla ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin pojilla vuosina 2000/01–2002/03, mutta tasaantui sen jälkeen 
(kuvio 16; liitetaulukko 7). Lukion 1. ja 2. vuosikurssin tytöillä viikoittainen alkoholin käyttö on 
pysynyt ennallaan. Sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla vähintään kerran viikossa alkoholia 
käyttävien osuuksissa oli selvä ero poikien ja tyttöjen välillä: pojilla käyttö oli yleisempää.
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KUVIO 16.  Alkoholin juominen vähintään kerran viikossa. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 
8. ja 9. luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opis-
kelijoista vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

Laittomien huumeiden kokeilut lisääntyivät peruskoululaisilla vuodesta 1996/97 vuoteen 2000/01 
(kuvio 17; liitetaulukot 2–3 ja 5–6). Sen jälkeen huumekokeilut vähentyivät peruskoulun 8. ja 
9. luokilla: pojilla 10 prosentista seitsemään prosenttiin ja tytöillä yhdeksästä prosentista kuu-
teen prosenttiin. Lukiolaisilla laittomien huumeiden kokeilut pysyivät lähes ennallaan vuosina 
2000/01–2002/03, jonka jälkeen kokeilut vähentyivät sekä pojilla (16 % –> 14 %) että tytöillä 
(14 % –> 12 %). Laittomien huumeiden kokeilut olivat koko tarkastelujakson ajan pojilla ylei-
sempiä kuin tytöillä.
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KUVIO17. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran. Prosenttiosuudet sukupuolen mukaan peruskoulun 8. ja 
9. luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05 sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista 
vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.
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muuToKSeT länSi-Suomen lääniSSä vuoSina 1997–2005

Kouluterveyskysely tehdään parittomina vuosina Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenan-
maalla. Seuraavassa tarkastellaan ensin lyhyesti Länsi-Suomen läänissä tapahtuneita muutoksia ja 
sitten Oulun läänissä tapahtunutta kehitystä. Ahvenanmaan tuloksia ei käsitellä tässä raportissa 
pienen vastaajamäärän vuoksi. 

Länsi-Suomen läänin tuloksia voidaan seurata peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden 
osalta vuodesta 1997 lähtien ja lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoiden osalta vuodesta 2001 
lähtien. Tulokset ovat kokonaisuudessaan aiemmin ilmestyneessä raportissa Kouluterveys 2005: 
Länsi-Suomen lääniraportti (Luopa, Räsänen, Jokela, Puusniekka & Sinkkonen 2005a). Siinä on 
raportoitu myös tulokset eri maakunnissa tapahtuneesta kehityksestä.

Länsisuomalaisten nuorten elinoloissa tapahtui kahden viime vuoden aikana merkittäviä 
muutoksia rikkeiden tekemisessä, käyttövaroissa ja vanhempien työttömyydessä sekä lukiolai-
silla fyysisen uhan kokemisessa. Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana tehneiden oppilaiden osuus 
pieneni peruskoulussa 21 prosentista 16 prosenttiin ja lukiossa yhdeksästä prosentista kuuteen 
prosenttiin. Lukiossa fyysistä uhkaa kokeneiden osuus pieneni 16 prosentista 13 prosenttiin. 
Monissa elinoloindikaattoreissa oli selviä eroja sukupuolten välillä. Verrattuna tyttöihin pojat 
olivat esim. yleisemmin ilman läheisiä ystäviä, tekivät toistuvasti rikkeitä ja joutuivat fyysisen 
uhan kohteeksi.

Koulun fyysiset työolot – ja erikseen tarkasteltuna sisäilma – ovat parantuneet peruskoulussa 
vuodesta 1999 lähtien ja lukiossa vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2005 huono sisäilma haittasi 
puolta peruskoulun yläluokkien ja lukioiden oppilaista. Kahden ja neljän vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna koulutyö tuntui liian suurelta aikaisempaa harvempien oppilaiden mie-
lestä molemmissa koulutyypeissä (peruskoulussa 37 % ja lukiossa 44 %). Lisäksi peruskoulun 
yläluokkalaiset pitivät koulunkäynnistä yleisemmin ja lukiolaiset lintsasivat vähemmän kuin 
kaksi vuotta aiemmin.

Peruskoulun yläluokkalaisten päänsärky, väsymys ja masentuneisuus yleistyivät vuoteen 2001 
asti, mutta vähentyivät vuonna 2003. Viimeisimmässä kyselyssä ne kuitenkin lisääntyivät jälleen. 
Eniten lisääntyi lähes päivittäinen väsymys, 11 prosentista 15 prosenttiin kahdessa vuodessa. 
Lukiolaisilla päivittäinen väsymys lisääntyi neljän vuoden takaiselle tasolle eli 14 prosenttiin. 
Länsisuomalaiset lukiolaiset kokivat terveydentilansa hieman paremmaksi kuin kaksi vuotta ai-
kaisemmin. Muuten lukiolaisten terveys pysyi ennallaan. Koetut oireet ja masentuneisuus olivat 
tytöillä huomattavasti yleisempiä kuin pojilla molemmissa koulutyypeissä. Tyytyväisyys koulu-
terveydenhuoltoon lisääntyi sekä yläkoulussa että lukiossa, vuonna 2005 siihen tyytymättömiä 
oli 17–18 prosenttia vastaajista. Lukiossa kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsy koettiin 
helpommaksi kuin kaksi vuotta sitten. Tytöt kävivät poikia selvästi enemmän kouluterveyden-
hoitajan vastaanotolla ja olivat tyytymättömämpiä kouluterveydenhuollon toimivuuteen.

Länsisuomalaisten nuorten terveystottumuksissa oli sekä myönteistä että kielteistä kehitystä 
kahden vuoden aikana. Myönteistä oli tupakoinnin ja huumekokeilujen väheneminen sekä kou-
luruoan syömisen lisääntyminen molempien koulutyyppien oppilailla. Kielteistä muutosta oli 
humalajuomisessa ja valvomisessa. Vuonna 2005 peruskoulun yläluokkalaisista päivittäin tupakoi 
17 prosenttia ja lukiolaisista 12 prosenttia, tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa juovia 
oli vastaavasti 21 prosenttia ja 27 prosenttia ja laittomia huumeita kokeilleita viisi prosenttia ja 
10 prosenttia.

Välipalojen syömistä ja hampaiden harjaamista kysyttiin ensimmäistä kertaa. Kolmasosa 
länsisuomalaisista yläkoulun oppilaista ja neljäsosa lukiolaisista söi epäterveellisiä välipaloja kou-
lussa vähintään kaksi kertaa viikon aikana – pojat yleisemmin kuin tytöt. Suositusten mukaisen 
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hampaiden harjaamisen ainakin kahdesti päivässä laiminlöi lähes kaksi kolmesta yläluokkalaisesta 
ja runsas puolet lukiolaisista – pojat yleisemmin kuin tytöt. 

Kun verrataan Länsi-Suomen läänin tuloksia edellä esitettyihin koko Suomen tuloksiin, 
kehitys oli pääosin samanlaista. Koko maan kehityksestä poiketen myöhään valvominen yleistyi 
Länsi-Suomessa molempien koulutyyppien oppilailla hieman, kun taas koko maassa se pysyi en-
nallaan. Lukiolaisilla kuulluksi tuleminen koulussa parani koko maassa, kun taas Länsi-Suomessa 
myönteinen kehitys pysähtyi. Suurin ero koko maan tuloksiin oli lukion työmäärässä. Vuonna 
2005 koko Suomessa koulun työmäärää liian suurena pitävien lukiolaisten osuus pieneni hieman 
ja Länsi-Suomessa huomattavasti.
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muuToKSeT oulun lääniSSä vuoSina 1999–2005

Oulun läänin tuloksia voidaan tarkastella peruskoulujen 8. ja 9. luokilla ja lukioiden 1. ja 2. vuosi-
kursseilla vuosilta 1999, 2003 ja 2005. Seuraavassa esitetään tiivistettynä päätulokset. Tarkemmat 
tulokset löytyvät raportista Kouluterveys 2005: Oulun lääniraportti (Luopa, Räsänen, Jokela, 
Puusniekka & Sinkkonen 2005b). Siinä muutokset esitetään myös maakunnittain.

Oulun läänin peruskoulun yläluokkalaisten elinoloissa tapahtui vain vähän muutoksia kah-
den viime vuoden aikana. Suurin muutos oli rikkeitä tehneiden oppilaiden osuuden pieneneminen 
(19 % –> 15 %). Lukiolaisilla muutoksia oli vanhempiin liittyvissä indikaattoreissa: vanhemmat 
olivat harvemmin työttöminä, tupakoivat vähemmän ja tiesivät hieman huonommin, missä 
lukiolaiset viettivät viikonloppuiltansa. Sekä peruskoulussa että lukiossa oppilaiden käyttövarat 
lisääntyivät edelleen kahden viime vuoden aikana.

Koulutyön indikaattoreissa oli peruskoulussa havaittavissa monia myönteisiä muutoksia 
kahden viime vuoden aikana. Koulujen fyysiset työolot ja sisäilma paranivat edelleen. Koulun 
työmäärää liian suurena pitävien peruskoulun yläluokkien oppilaiden osuus pieneni. Lukioiden 
fyysiset työolot parantuivat huomattavasti vuosien 1999 ja 2003 välillä. Kahden viime vuoden 
aikana ne kuitenkin heikentyivät. Sama kehityssuunta näkyi myös lukion työilmapiirin ongel-
missa, koulussa kuulluksi tulemisessa ja lintsaamisessa. 

Terveysindikaattoreissa tapahtui sekä myönteisiä että kielteisiä muutoksia. Terveydentilaansa 
keskinkertaisena tai huonona pitävien peruskoulun yläluokkalaisten osuus pieneni kahdessa 
vuodessa. Sen sijaan väsymys lisääntyi. Lukiolaisilla niska- tai hartiakivut, väsymys, monioirei-
suus ja masentuneisuus yleistyivät. Kaikki oireet ja masentuneisuus olivat tytöillä huomattavasti 
yleisempiä kuin pojilla molemmissa koulutyypeissä. Peruskoululaisten tyytymättömyys koulu-
terveydenhuollon toimivuuteen väheni kahdessa vuodessa. Entistä useammat lukiolaiset kokivat 
kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsyn vaikeaksi.

Terveystottumuksissa tapahtui paljon muutoksia kahden viime vuoden aikana. Entistä har-
vemmat nuoret jättivät kouluruoan syömättä. Aikaisempaa hieman useammat nuoret valvoivat 
myöhään koulupäivinä. Tupakointi väheni edelleen vuodesta 2003 – vuonna 2005 päivittäin tupa-
koi peruskoulussa 18 prosenttia ja lukiossa 16 prosenttia oppilaista. Lukiolaisten humalajuominen 
lisääntyi selvästi (20 % –> 27 %). 30 prosenttia peruskoululaisista ja 22 prosenttia lukiolaisista söi 
epäterveellisiä välipaloja koulussa vähintään kaksi kertaa viikon aikana. Peruskoulun yläluokilla 
63 prosenttia oppilaista ja lukiossa 52 prosenttia opiskelijoista harjasi hampaitaan harvemmin 
kuin suositusten mukaiset kaksi kertaa päivässä.

Kun verrataan Oulun läänissä tapahtunutta kehitystä koko Suomeen, eroja oli useissa indi-
kaattoreissa. Lukiolaisten vanhemmat tiesivät Oulun läänissä aikaisempaa huonommin, missä 
opiskelijat viettivät viikonloppuiltansa – koko maassa kehitys oli päinvastainen. Toistuva rikkeiden 
tekeminen ja fyysisen uhan kohteeksi joutuminen eivät vähentyneet vuonna 2005 kuten koko 
Suomessa. Toisaalta ne olivat olleet vuonna 2003 Oulun läänissä keskimääräistä harvinaisem-
pia. Peruskoululaisten työmäärä pieneni vuonna 2005 nopeammin Oulun läänissä kuin koko 
Suomessa. Lukiossa kehitys oli ollut koko maassa pääasiassa myönteistä, mutta Oulun läänissä 
monet koulutyön indikaattorit menivät huonompaan suuntaan (fyysiset työolot, työilmapiiri, 
kuulluksi tuleminen, lintsaaminen).

Vuonna 2003 lukiolaisten kokemat oireet ja masentuneisuus olivat Oulun läänissä keskimää-
räistä harvinaisempia, mutta lisääntyivät sen jälkeen samalle tasolle kuin koko maassa. Toistuvat 
käynnit kouluterveydenhoitajan vastaanotolla pysyivät Oulun läänin peruskoulun yläluokkalaisilla 
kuuden vuoden aikana ennallaan, kun taas koko Suomessa ne vähentyivät. Lukiolaiset kokivat 
kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsyn vaikeutuneen selvästi, eikä tyytyväisyys kouluter-
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veydenhuoltoon lisääntynyt niin kuin koko Suomessa. Peruskoulun yläluokkalaisten tiedot sek-
suaaliterveydestä alkoivat heiketä Oulun läänissä vuonna 2005. Entistä useammat Oulun läänissä 
asuvat yläkoululaiset ja lukiolaiset valvoivat myöhään koulupäivinä – koko maassa tilanne pysyi 
ennallaan. Peruskoululaisten humalajuominen lisääntyi kahden viime vuoden aikana koko maassa, 
mutta ei Oulun läänissä. Laittomien huumeiden kokeilut olivat yläkoululaisilla keskimääräistä 
harvinaisempia Oulun läänissä vuosina 1999 ja 2003. Koko Suomessa ne vähenivät vuonna 2005, 
mutta pysyivät Oulun läänissä ennallaan.
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maaKunTien väliSeT eroT vuonna 2005

Seuraavana tarkastellaan maakuntien välisiä eroja vuoden 2005 kyselyssä. Ahvenanmaa on jätetty 
pienen vastaajamäärän vuoksi pois tästä tarkastelusta. Vuoden 2005 keskiarvotiedoissa Ahvenan-
maan tulokset ovat mukana.

elinolot
Vuoden 2005 kyselyssä suurimmat maakuntien väliset erot nuorten elinoloissa olivat vanhempi-
en työttömyydessä (liitetaulukot 8–9). Keskimäärin 27 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkien 
oppilaista ja 23 prosenttia lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista ilmoitti vähintään yhden 
vanhemmistaan olleen työttömänä tai lomautettuna vuoden aikana (kuvio 18; liitetaulukot 8–9). 
Selvästi yleisintä se oli Kainuussa ja harvinaisinta Pohjanmaan maakunnassa. Kainuussa työtön 
vanhempi oli 38 prosentilla peruskoulun yläluokkalaisista ja 35 prosentilla lukiolaisista. Vastaavat 
osuudet Pohjanmaalla olivat 20 prosenttia ja 17 prosenttia. Muissa maakunnissa 25–30 prosenttia 
yläkoululaisista ja 21–24 prosenttia lukiolaisista ilmoitti vanhempiensa olleen työttömänä.
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KUVIO 18. Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosentti-
osuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain 
Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Merkittäviä maakunnittaisia eroja oli myös perherakenteessa (kuvio 19; liitetaulukot 8–9). Koko 
aineistossa 21 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista ja 18 prosenttia lukion 1. ja 2. 
vuosikurssien opiskelijoista ilmoitti perheensä olevan muu kuin oman äidin ja isän muodostama 
ydinperhe. Molempien koulutyyppien oppilailla muut kuin ydinperheet olivat yleisimpiä Varsi-
nais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Näissä maakunnissa joka neljäs yläkoululainen ja 
joka viides lukiolainen eli muussa kuin ydinperheessä. Sen sijaan ydinperheet olivat yleisimpiä 
Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
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KUVIO 19. Perherakenteena muu kuin ydinperhe. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet perus-
koulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen 
ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista keskimäärin 22 prosentilla oli käytössään viikoittain yli 17 
euroa – maakunnittaista vaihtelua oli 17 prosentista 25 prosenttiin (kuvio 20; liitetaulukot 8–9). 
Lukiolaisilla runsaat viikoittaiset käyttövarat olivat huomattavasti yleisempiä kuin peruskoulun 
yläluokkalaisilla. Lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista 37 prosentilla oli käytössään yli 
17 euroa viikoittain. Maakunnittain osuus vaihteli 30 prosentista 41 prosenttiin. Molempien 
koulutyyppien oppilaista keskiarvon alapuolelle sijoittuivat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-
Pohjanmaa ja Keski-Suomi.
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KUVIO 20. Käyttövarat yli 17 euroa viikossa. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet peruskoulun 
8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja 
Oulun lääneissä vuonna 2005.

Maakuntien välisiä eroja oli myös peruskoulun yläluokkalaisten vanhempien tupakoinnissa 
(kuvio 21 (s. 34); liitetaulukot 8–9). Keskimäärin 38 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkien 
oppilaista ilmoitti ainakin yhden vanhemmistaan tupakoivan. Maakunnittain tämä osuus vaihteli 
34 prosentista 41 prosenttiin. Harvinaisinta vanhempien tupakointi oli Keski-Pohjanmaalla ja 
Pohjanmaalla.
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KUVIO 21. Ainakin yksi vanhemmista tupakoi. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet peruskoulun 
8. ja 9. luokkien oppilaista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Muissa indikaattoreissa maakuntien välistä vaihtelua oli korkeintaan kuusi prosenttiyksikköä 
(liitetaulukot 8–9). Vanhemmuuden osalta Pohjanmaan maakunta poikkesi hieman muista 
maakunnista: Pohjanmaalla 25 prosentilla lukiolaisista oli vanhemmuuden puutetta. Muissa 
maakunnissa vastaava osuus oli 19–22 prosenttia.

Koulutyö
Suurimmat maakuntien väliset erot koulutyön indikaattoreissa olivat molemmissa koulutyypeissä 
koulun sisäilmassa ja koulussa kuulluksi tulemisessa (liitetaulukot 8–9). Lisäksi peruskoulun 
yläluokilla koulun työmäärä ja lukiossa koulun fyysiset työolot ja opiskeluvaikeudet vaihtelivat 
maakunnittain merkittävästi.

Koulun huono sisäilma haittasi koulutyötä keskimäärin 52 prosentilla peruskoulun 8. ja 
9. luokkien oppilaista ja 50 prosentilla lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista (kuvio 22; 
liitetaulukot 8–9). Enimmillään 55 prosenttia peruskoulun yläluokilla ja 57 prosenttia lukiossa 
arvioi sisäilman huonoksi. Sisäilma oli peruskoulussa keskimääräistä parempi Pohjanmaalla ja 
Keski-Pohjanmaalla (46–47 %) ja lukiossa Keski-Pohjanmaalla (40 %).
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Lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat

KUVIO 22. Koulun huono sisäilma haittaa. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. 
ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun 
lääneissä vuonna 2005.
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Lukioissa oli suuria maakuntien välisiä eroja myös koulun fyysisiä työoloja kokonaisuudessaan 
mittaavassa indikaattorissa (kuvio 23; liitetaulukot 8–9). Koko aineistossa 44 prosenttia lukion 
1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista koki niissä puutteita. Eniten puutteita koettiin Kainuussa ja 
Keski-Suomessa (48–49 %). Parhaimmaksi lukioiden työolot koettiin Keski-Pohjanmaalla, jossa 
koulun fyysisissä työoloissa puutteita kokevien opiskelijoiden osuus oli 35 prosenttia.
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KUVIO 23. Koulun fyysisissä työoloissa puutteita. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet lukion 
1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Molemmissa koulutyypeissä oli suurta maakunnittaista vaihtelua kuulluksi tulemisessa (kuvio 
24; liitetaulukot 8–9). Keskimäärin 31 prosenttia peruskoulun yläluokkalaisista ja 20 prosenttia 
lukiolaisista koki, ettei tullut kuulluksi koulussa. Peruskoulussa kuulluksi tuleminen oli huonointa 
Satakunnassa (36 %) ja parhainta Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla (28 %). Lukiossa suu-
rimmillaan 24 prosenttia ja pienimmillään 18 prosenttia opiskelijoista koki, ettei tullut koulussa 
kuulluksi – mikään maakunta ei erottunut selvästi muista.
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KUVIO 24. Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet peruskou-
lun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja 
Oulun lääneissä vuonna 2005.
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Maakuntien väliset erot olivat suuria peruskoululaisten kokemassa työmäärässä (liitetaulukot 
8–9). Runsas kolmasosa (37 %) peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista piti koulutyöhön liitty-
vää työmääräänsä liian suurena. Pohjanmaalla tämä osuus oli selvästi suurin, 44 prosenttia. Sen 
sijaan naapurimaakunnissa Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla työmäärää liian suurena 
pitäviä oli vähiten, 31–33 prosenttia. Muissa maakunnissa koulun työmäärän liian suureksi koki 
35–38 prosenttia yläkoululaisista. Huomattavasti muista maakunnista poikkeavaan tulokseen 
Pohjanmaalla on voinut vaikuttaa virheellisesti ruotsinnettu kysymys. Suomeksi oppilaita on 
pyydetty arvioimaan koulun työmäärää lukuvuoden aikana ja ruotsinnoksessa lukukauden aikana. 
Kun kysely tehdään keväällä keskellä tiivistä koekautta, on virhe voinut tuottaa indikaattoriin 
suurempia lukuja ruotsinkielisille vastaajille.

Keskimäärin puolella (49 %) lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista oli opiskeluvaike-
uksia (kuvio 25; liitetaulukot 8–9). Maakunnittain osuus vaihteli 44 prosentista 50 prosenttiin 
– mikään maakunta ei erottunut selvästi muista. Opiskeluvaikeudet olivat hieman keskimääräistä 
harvinaisempia Pohjanmaalla, Kainuussa ja Satakunnassa.
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KUVIO 25. Opiskeluvaikeuksia. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien 
opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Muissa koulutyön indikaattoreissa ei ollut merkittäviä eroja maakuntien välillä (liitetaulukot 
8–9).

Terveys
Terveyteen liittyvissä indikaattoreissa suurimmat maakunnittaiset erot koskivat koulutervey-
denhuoltoa (liitetaulukot 8–9). Molemmissa koulutyypeissä huomattavia eroja oli koulutervey-
denhuollon vastaanotolle pääsemisessä. Lisäksi lukiossa suurta vaihtelua oli tyytyväisyydessä 
kouluterveydenhuoltoon. Peruskoulussa maakuntien välillä oli merkittäviä eroja koulutervey-
denhoitajan vastaanotolla käyntien määrässä.

Koko aineistossa 11 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista ja 16 prosenttia lukion 
1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista koki kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsyn vaikeaksi 
(kuvio 26; liitetaulukot 8–9). Peruskoulussa maakunnittaista vaihtelua oli 8–15 prosenttia ja 
lukiossa 9–24 prosenttia. Helpoimmaksi vastaanotolle pääsy koettiin Keski-Pohjanmaalla. Kriitti-
simpiä arvioita tuli peruskoulun yläluokkalaisilta Kainuusta ja lukiolaisilta Pohjois-Pohjanmaalta 
ja Kainuusta. 
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KUVIO 26. Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vastaanotolle. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosentti-
osuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain 
Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lukiolaiset olivat myös tyytymättömimpiä kouluterveydenhuol-
toon henkilökohtaisia asioita hoidettaessa (kuvio 27; liitetaulukot 8–9). Keskimäärin 18 prosenttia 
lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista ilmoitti olevansa tyytymätön siihen. Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa kouluterveydenhuoltoon tyytymättömiä oli 22 prosenttia lukiolaisista. Lukio-
laisista tyytyväisimpiä kouluterveydenhuollon toimivuuteen oltiin Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla 
(tyytymättömiä vain 14–15 %).
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KUVIO 27. Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henkilökohtaisissa asioissa. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut 
prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä 
vuonna 2005.

Joka viides (20 %) peruskoulun 8. tai 9. luokan oppilas oli käynyt toistuvasti kouluterveydenhoita-
jan vastaanotolla lukuvuoden aikana (kuvio 28 (s. 38); liitetaulukot 8–9). Harvinaisimpia toistuvat 
käynnit olivat Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla (14 %) ja yleisimpiä Satakunnassa (24 %).
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KUVIO 28. Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut pro-
senttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 
2005.

Terveydentilassa ja oireissa maakunnittaiset erot eivät olleet suuria (liitetaulukot 8–9). Molem-
missa koulutyypeissä eniten vaihtelua oli päänsäryn yleisyydessä ja lukiossa myös niska- tai 
hartiakipujen yleisyydessä. Keskimäärin 30 prosentilla peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista 
ja 26 prosentilla lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista oli päänsärkyä viikoittain (kuvio 29). 
Peruskoulussa viikoittainen päänsärky oli yleisintä pohjoispohjalaisilla (33 %) ja harvinaisinta 
keskisuomalaisilla (27 %). Lukiossa päänsärky oli muita maakuntia yleisempää Kainuussa (31 %). 
Muissa maakunnissa osuus oli 24–27 prosenttia.
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KUVIO 29. Päänsärkyä viikoittain. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 
9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun 
lääneissä vuonna 2005.

Kainuun lukiolaiset ilmoittivat yleisimmin (37 %) myös viikoittaisia niska-hartiakipuja (kuvio 
30; liitetaulukot 8–9). Keskimäärin niitä oli joka kolmannella (33 %) lukiolaisella. Harvinaisimpia 
viikoittaiset niska- tai hartiakivut olivat Pohjanmaan lukiolaisilla (30 %).
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KUVIO 30. Niska- tai hartiakipuja viikoittain. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet peruskoulun 
8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun 
lääneissä vuonna 2005.

Muissa indikaattoreissa maakuntien välistä vaihtelua oli korkeintaan viisi prosenttiyksikköä 
(liitetaulukot 8–9). Vaikka ääripäiden välinen vaihtelu oli pientä, kahdessa indikaattorissa oli 
muista erottuvia maakuntia. Vähintään kahden oireen esiintyminen päivittäin oli Keski-Poh-
janmaan lukiolaisilla hieman muita maakuntia harvinaisempaa. Kainuun lukiolaiset arvioivat 
terveydentilansa hieman heikommaksi kuin muualla.

Terveystottumukset
Joka neljäs (24 %) peruskoulun yläluokkalainen ja joka kolmas (34 %) lukiolainen meni kou-
lupäiviä edeltävinä iltoina nukkumaan vasta kello 23 jälkeen (kuvio 31; liitetaulukot 8–9). 
Maakunnittain tämä osuus vaihteli peruskoulussa 19–28 prosenttia ja lukiossa 28–37 prosent-
tia. Sekä peruskoulun että lukion oppilailla myöhään valvominen oli harvinaisinta Kainuussa 
ja Keski-Suomessa. Yleisintä myöhään valvominen oli Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Satakunnassa, mutta erot muihin maakuntiin eivät olleet suuria.
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KUVIO 31. Nukkumaanmeno myöhemmin kuin kello 23. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet 
peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-
Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.
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Koko aineistossa 31 prosenttia peruskoulun yläluokkalaisista ja 25 prosenttia lukiolaisista söi 
koulussa epäterveellisiä välipaloja ainakin kaksi kertaa viikon aikana (kuvio 32; liitetaulukot 
8–9). Peruskoulussa se oli selvästi harvinaisinta Keski-Pohjanmaalla (26 %) ja lukiossa Kainuussa 
(16 %).

KUVIO 32. Epäterveellisiä välipaloja vähintään kaksi kertaa viikossa. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosent-
tiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain 
Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Keskimäärin 63 prosenttia peruskoulun yläluokkalaisista ja 52 prosenttia lukiolaisista harjasi 
hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä (kuvio 33; liitetaulukot 8–9). Maakunnittaista 
vaihtelua oli peruskoululaisilla 61 prosentista 67 prosenttiin ja lukiolaisilla 49 prosentista 55 pro-
senttiin. Harjaamisen laiminlyöminen oli peruskoululaisilla hieman muita maakuntia yleisempää 
Etelä-Pohjanmaalla ja lukiolaisilla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.
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KUVIO 33. Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosent-
tiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain 
Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden tiedoissa seksuaaliterveydestä oli huomattavia eroja 
maakuntien välillä (kuvio 34; liitetaulukot 8–9). Keskimäärin 27 prosentilla peruskoulun ylä-
luokkalaisista oli huonot tiedot seksuaaliterveydestä. Selvästi heikoimmat tiedot oli Pohjanmaalla, 
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missä huonoiksi luokitellut tiedot oli 35 prosentilla oppilaista. Parhaat tiedot oli keskisuoma-
laisilla, joista huonot tiedot 21 prosentilla oppilaista. Muissa maakunnissa vastaava osuus oli 
24–30 prosenttia.

KUVIO 34. Huonot tiedot seksuaaliterveydestä. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet peruskoulun 
8. ja 9. luokkien oppilaista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa joi keskimäärin 21 prosenttia peruskoulun ylä-
luokkalaisista ja 27 prosenttia lukiolaisista (kuvio 35; liitetaulukot 8–9). Peruskoulussa tämä 
osuus vaihteli maakunnittain 18–25 prosenttia ja lukiossa 23–30 prosenttia. Peruskoululaisilla 
humalajuominen oli keskimääräistä yleisempää Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Lukiolaisten 
kohdalla mikään maakunta ei erottunut selvästi muista.
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KUVIO 35. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet 
peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-
Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Lukiossa maakuntien välillä oli merkittäviä eroja myös tupakoinnissa ja huumekokeiluissa (ku-
viot 36 ja 37 (s. 42); liitetaulukot 8–9). Lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista keskimäärin 
13 prosenttia tupakoi päivittäin. Eniten tupakoitsijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla (16 %) ja vähiten 
Pohjanmaalla (9 %). Muissa maakunnissa vastaava osuus oli 12–14 prosenttia. Laittomia huu-
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meita oli joskus kokeillut 10 prosenttia lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista koko aineistossa. 
Maakunnittain tämä osuus vaihteli kuudesta prosentista 13 prosenttiin. Huumekokeilut olivat 
keskimääräistä harvinaisempia Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Pe-
ruskouluaineistossa laittomien huumeiden kokeilut olivat yleisimpiä (7 %) Varsinais-Suomessa 
ja Pirkanmaalla, mutta ero muihin maakuntiin ei ollut suuri. Muissa maakunnissa vastaava osuus 
oli 3–5 prosenttia.

KUVIO 36. Tupakoi päivittäin. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien 
opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.
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KUVIO 37. Kokeillut laittomia huumeita. Luokka-aste- ja sukupuolivalikoidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. 
vuosikurssien opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä vuonna 2005.

Muissa terveystottumuksissa oli korkeintaan viiden prosenttiyksikön vaihtelua maakunnittain 
(liitetaulukot 8–9). Vapaa-ajan liikunnan harrastamisessa muista maakunnista erottui kielteisesti 
Pohjanmaan maakunta, missä 12 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista ilmoitti 
harrastavansa liikuntaa harvemmin kuin kerran viikossa. Vastaava osuus muualla oli 7–9 pro-
senttia.
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PohdinTa

Tässä raportissa kuvataan peruskoulussa kahdeksan vuoden aikana ja lukioissa neljän vuoden 
aikana tapahtuneita muutoksia nuorten hyvinvoinnissa. Kouluterveyskyselyssä aineistot pyritään 
keräämään kaikista peruskouluista, joissa on 8. ja 9. luokkien oppilaita, sekä kaikista päivälukioista. 
Kysely tehdään parillisina vuosina Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä ja parittomina 
vuosina Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Jotta pystytään kuvailemaan 
muutoksia koko maassa, on tarkastelua varten yhdistetty peräkkäisten vuosien aineistot.

Kyselyyn osallistuminen on kunnille ja kouluille vapaaehtoista. Vuoteen 2001 asti kunnat 
valikoituivat mukaan oman kiinnostuksensa perusteella ja siitä lähtien kysely on tehty koko maas-
sa. Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi muutosaineisto on rajattu niihin kouluihin, joissa kysely 
on tehty kaikilla tutkimuskerroilla. Peruskoulussa muutosta seurataan vuodesta 1996/97 alkaen, 
jolloin maantieteellisesti parhaiten edustettuina olivat entiset Hämeen, Keski-Suomen, Vaasan, 
Mikkelin ja Pohjois-Karjalan läänit sekä Kainuu. Muutosaineistossa on vastaukset 38–39 pro-
sentilta kaikista Suomen peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaista. Lukiossa kehitystä seurataan 
vuodesta 2000/01 alkaen, jolloin kysely alkoi jo kattaa maantieteellisesti melko hyvin koko Suomen. 
Kuitenkin vaihtuvuus koulujen vastausaktiivisuudessa pudotti kattavuuden 54–57 prosenttiin 
– huonointa se oli Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Vaikka peruskoulussa muutosaineisto kattoi vain kaksi viidesosaa kaikista peruskoululai-
sista, suurista vastaajamääristä johtuen tiedot kuvaavat hyvin 14–16-vuotiaiden tilannetta koko 
Suomessa. Kun verrataan tuoreimpia muutosaineiston tuloksia poikkileikkausaineistoon, pro-
senttiosuuksissa on vain pieniä eroja – yleensä prosenttiyksikön ja muutamissa indikaattoreissa 
kaksi prosenttiyksikköä.

Vuoden 2005 poikkileikkausaineistossa kattavuus oli huomattavasti parempaa, peruskoulussa 
keskimäärin 82 prosenttia ja lukiossa 76 prosenttia. Maakunnittain kattavuus vaihteli perus-
koulussa 79–87 prosenttia ja lukiossa 69–82 prosenttia. Lukiossa huonoimmat prosentit olivat 
Pohjanmaalla, Kainuussa, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ahvenanmaalla lähes 
kaikki (93 %) lukiolaiset vastasivat kyselyyn, mutta koska kyse on vain yhdestä oppilaitoksesta, 
Ahvenanmaan tuloksia ei käsitellä tässä raportissa erikseen. Myös ahvenanmaalaiset peruskou-
lulaiset on jätetty tarkastelusta pois oppilasmäärän pienuuden vuoksi. Koko tutkimusalueen 
keskiarvotiedoissa Ahvenanmaan tulokset ovat mukana.

Vuosien 2003 ja 2004 raportissa todettiin nuorten hyvinvoinnissa tapahtuneen myönteistä 
kehitystä erityisesti koulun työoloihin ja ilmapiiriin sekä tupakointiin liittyen. Parittomien ja 
parillisten vuosien aineistot erosivat toisistaan eniten humalajuomisen suhteen, joka lisääntyi 
vuonna 2004 tehdyn alkoholin valmisteveron alennuksen jälkeen. (Luopa ym. 2005.) Tässä ra-
portissa parillisten ja parittomien vuosien aineistot on yhdistetty kuvaamaan koko Suomea. Myös 
tässä aineistossa viime vuosina tapahtuneet muutokset olivat lähes poikkeuksetta myönteisiä 
– kielteistä kehitystä olivat humalajuomisen ja peruskoululaisilla väsymyksen lisääntyminen.

Kahdeksan vuoden aikana nuorten elinoloissa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia vain 
muutamissa indikaattoreissa. Suurimmat muutokset olivat vanhempien työttömyyden vähe-
neminen ja nuorten käyttövarojen lisääntyminen. Näiden voidaan olettaa olevan yhteydessä 
toisiinsa, vaikka käyttövarat tai osa niistä voivat olla myös itse ansaittuja. Tämänikäisillä nuorilla 
vanhemmat ovat tärkein rahanlähde, mutta noin kolmasosa pitää tärkeimpänä tulonlähteenään 
säännöllistä tai tilapäistyötä (Myllyniemi ym. 2005). Vanhempien työttömyydessä ja nuorten 
käyttövaroissa oli suuria eroja maakuntien välillä vuoden 2005 kyselyssä. Mielenkiintoinen 
havainto oli, etteivät suurimman työttömyyden alueet suinkaan olleet niitä, joissa nuorilla oli 
vähiten käyttövaroja – eikä päin vastoin.
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Nuorten rikoskäyttäytymistä ja väkivaltakokemuksia voidaan seurata Kouluterveyskyselyssä 
kahden vuoden ajalta. Toistuva rikkeiden tekeminen väheni sekä peruskoulun yläluokkalaisilla 
että lukiolaisilla. Lisäksi lukiolaisilla väheni väkivallan ja sillä uhkaamisen kokemukset. Nuorten 
rikoskäyttäytymistä on seurattu Suomessa systemaattisesti vuodesta 1995 alkaen Oikeuspoliit-
tisessa tutkimuslaitoksessa. Kymmenen vuoden aikana omaisuuteen kohdistuva rikollisuus on 
vähentynyt huomattavasti. Väkivaltarikoksissa ei ole johdonmukaista trendiä, mutta viime vuosina 
ne ovat vähentyneet hieman. Nuorten väkivallan ja uhkan kokeminen kasvoi vuoteen 2001 asti, 
mutta on sen jälkeen vähentynyt hieman. (Kivivuori 2005.) Molemmat tutkimukset siis osoittavat, 
että nuorten rikoskäyttäytyminen ja fyysisen uhan kokeminen ovat viime vuosina vähentyneet, 
vaikka julkisesta keskustelusta voi saada toisenlaisen kuvan. Nuorten rikoskäyttäytymisen vähe-
nemisen arvellaan johtuneen muun muassa teknisen ja muun valvonnan lisääntymisestä sekä 
nuorten asenteiden muuttumisesta kielteisemmäksi rikosten tekemistä kohtaan. Uhrikokemusten 
väheneminen puolestaan liittyy nuorten väkivallantekojen vähenemiseen. (Kivivuori 2005.) 

Yksilötason tekijöistä erityisesti koulumenestys ja itsekontrolli ovat yhteydessä nuorten 
rikoskäyttäytymiseen. Perheen arvioidaan kuitenkin olevan tärkein tekijä rikoskäyttäytymisen 
ehkäisyssä sekä suoraan vanhempien tukena ja turvattuina perheoloina että epäsuorasti nuorten 
itsekontrolliin ja koulumenestykseen vaikuttajana. (Salmi 2005.) Kouluterveyskyselyssä perheen 
vaikutusta nuorten käyttäytymiseen on tarkasteltu mm. vanhemmuuden kautta. Vanhemmuuden 
yhtenä tekijänä on pidetty sitä, tietävätkö vanhemmat, missä nuori viettää iltansa viikonloppui-
sin. Aikaisemmissa tutkimuksissa sen on todettu olevan vahvassa yhteydessä nuorten päihteiden 
käyttöön (Luopa ym. 2004). Poikien kohdalla tilanne oli pysynyt ennallaan kahdeksan vuoden 
aikana, mutta tyttöjen illanvietosta vanhemmat tiesivät aikaisempaa huonommin – sukupuolten 
väliset erot olivat häviämässä.

Koulujen fyysiset työolot olivat oppilaiden mielestä parantuneet sekä peruskoulussa että 
lukiossa. Myös koulun työilmapiirissä ja koulussa kuulluksi tulemisessa oli myönteistä kehitystä, 
tosin peruskoulussa ei enää viime vuosina. Koulun sisäilmassa ja muissa fyysisissä työoloissa sekä 
kuulluksi tulemisessa oli koulutyöhön liittyvistä indikaattoreista eniten vaihtelua maakunnittain 
vuoden 2005 kyselyssä. Oppilaat kokivat koulun työmäärän lisääntyneen viime vuosiin asti, mut-
ta käänne parempaan tapahtui viime kyselyssä. Usein toistuva koulukiusaaminen on pysytellyt 
samalla tasolla koko kahdeksan vuoden ajanjaksolla. Myös WHO-koululaistutkimuksessa muu-
tokset usein toistuvan kiusaamisen kohteeksi joutumisessa olivat pieniä, kun taas siihen osallis-
tuneiden osuus väheni hieman (Rimpelä ym. 2004). Myöskään nuorten rikollisuustutkimuksessa 
kiusaamisen uhriksi joutumisessa ei ollut muutoksia. Sen sijaan toisten kiusaaminen koulussa 
tai koulumatkalla lisääntyi vuonna 2004, mutta oli kuitenkin harvinaisempaa kuin 1990-luvun 
puolella. (Kivivuori 2005.) Nuorten rikollisuustutkimuksessa kiusaamista kysyttiin yleisemmällä 
tasolla kuin Kouluterveyskyselyssä ja WHO-koululaistutkimuksessa eikä siinä kysytty, kuinka 
usein kiusaaminen toistui. Eroavaisuuksistaan huolimatta nämä tutkimukset antavat saman 
kuvan siitä, että viime vuosina koulukiusaamista ei ole saatu vähenemään.

Nuorten oireisuus lisääntyi kahdeksan vuoden aikana huomattavasti, esimerkiksi lähes 
päivittäin koettu väsymys kaksinkertaistui. Muissa oireissa kielteinen kehitys pysähtyi vuonna 
2002/03, mutta väsymys jatkoi lisääntymistään myös sen jälkeen. Masentuneisuus on pysytellyt 
lähes ennallaan. Vaikka oireet yleistyivät, kokivat nuoret terveydentilansa aikaisempaa paremmaksi. 
Terveydentilassa ja oireissa maakunnittaiset erot olivat pieniä, eniten vaihtelua oli päänsäryssä. 
Väsymysoireiden lisääntyminen oli yllättävää, koska nukkumaanmenoaika pysyi ennallaan 
kahden viime vuoden aikana. Koetut väsymysoireet eivät ehkä kuvaakaan aamuväsymystä, vaan 
ne voivat liittyä esimerkiksi koulu-uupumukseen, jonka yhtenä hälytysmerkkinä unihäiriöitä ja 
väsymystä pidetään (Salmela-Aro & Näätäinen 2005).

Nuoret olivat selvästi aikaisempaa tyytyväisempiä kouluterveydenhuollon toimivuuteen. 
Tyytyväisyys vaihteli maakunnittain vain lukiossa. Huomattavia eroja maakuntien välillä oli 
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sen sijaan kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsemisessä. Viime vuosina kouluterveyden-
huoltoon on kiinnitetty valtionhallinnon taholta erityistä huomiota Kouluterveydenhuollon 
oppaan ja Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen muodossa. Tavoitteena on ollut palvelujen 
yhdenmukaistaminen ja niiden laadun varmistaminen. (Ks. Kouluterveydenhuolto... 2002; Kou-
luterveydenhuollon ... 2004.) Oppilaiden näkökulmasta vaikutus on näiden tulosten perusteella 
kohdistunut vain palvelun laatuun, ei sen saatavuuteen.

Nuorten tiedot seksuaaliterveydestä paranivat vuosituhannen vaihteessa, mutta ovat sen 
jälkeen pysyneet ennallaan. Joka neljännellä 14–16-vuotiaalla on huonot tiedot seksuaalitervey-
destä – pojilla huonommat kuin tytöillä. Tiedon tasossa oli myös huomattavia alueellisia eroja. 
Sekä oppilaan henkilökohtaiset taustatekijät (kehitysvaihe, seksuaaliasioiden ajankohtaisuus ja 
perhetausta) että virallinen seksuaalikasvatus (valistus ja opetus) vaikuttavat tiedon tasoon. Myös 
kouluterveydenhuollon ja seksuaaliterveyspalveluiden merkitys seksuaaliterveyden kannalta on 
erittäin tärkeä. Perheen merkitystä nuorten seksuaaliterveystietojen ja -taitojen sekä terveyteen 
liittyvien arvojen oppimisessa tulisi korostaa nykyistä enemmän. (Liinamo 2005).

Ennen lukuvuotta 2004–05 seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista opetettiin peruskoulussa 
eri oppilaineisiin integroituna tai varta vasten järjestettyinä oppitunteina, teemapäivinä tms. 
Sen jälkeen terveystietoa on alettu asteittain opettaa itsenäisenä oppiaineena 7.–9. vuosiluokilla. 
Lukuvuonna 2006–2007 sitä on opetettava kaikissa kouluissa opetussuunnitelman mukaisesti. 
Lukiossa aikataulu on ollut vuotta aikaisempi. Peruskoulun päättyessä oppilaalla tulee olla pe-
rustiedot seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista, mutta koulut saavat itse päättää, millä luokka-
asteella aihetta käsitellään. (ks. Perusopetuksen... 2004; Lukion... 2003.) Koska opetussuunnitel-
man vaatimukset opetettavista sisällöistä ovat kaikille kouluille samat, terveystiedon oppiaine 
todennäköisesti tasoittaa myös sukupuolten välisiä ja alueellisia eroja seksuaaliterveystietojen 
tasossa. Vielä Kouluterveyskyselyn tuloksista ei voi nähdä terveystiedon opetuksen vaikutusta 
oppilaiden tietoihin. Peruskoulujen osalta vasta vuoden 2007 kyselyssä voidaan varmuudella 
tietää, että terveystietoa on opetettu kaikissa kouluissa.

Nuorten tupakointi lisääntyi vuosituhannen vaihteeseen asti sekä tytöillä että pojilla. Vii-
meisimmässä kyselyssä se oli harvinaisempaa kuin kahdeksan vuotta sitten. Kaikkina vuosina 
14–16-vuotiaat pojat tupakoivat hieman yleisemmin kuin tytöt, lukiossa tilanne oli päinvastainen. 
Lukiossa oli myös selviä eroja maakuntien välillä. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan tyt-
töjen tupakointi kääntyi laskuun 2000-luvulla, pojilla se on vähentynyt jo 1990-luvulta lähtien. 
1990-luvun puoliväliin asti tyttöjen tupakointi oli harvinaisempaa kuin poikien tupakointi. 
Päivittäin tupakoivien osuus oli vuonna 2005 lähes yhtä alhainen kuin vuonna 1979. Tutkijoiden 
mukaan tupakoinnin vähenemiseen ovat vaikuttaneet useat tupakkapoliittiset toimet, joiden 
seurauksena tupakoimattomuutta tukevat sanomat ovat tulleet yhdenmukaisemmiksi (mm. 
myyntikieltojen valvonta, ravintolatupakoinnin ja työpaikkatupakoinnin rajoittaminen, kam-
panjat). Lisäksi kotona tupakointi on vähentynyt ja koulut valvovat tarkemmin tupakointikieltoja 
koulussa. Tupakointikielteistä muutosta on tapahtunut myös nuorisokulttuurissa ja nuorten 
asenteissa. (Rimpelä ym. 2005.)

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan raittiiden osuus nuorista väheni aluksi, mutta kasvoi 
huomattavasti tällä vuosituhannella niin tytöillä kuin pojilla. Myös Nuorten terveystapatutki-
muksen mukaan raittius lisääntyi 2000-luvulla (Rimpelä ym. 2005). Vähintään kerran viikossa 
alkoholia juovien osuus 14–16-vuotiaista kasvoi Kouluterveyskyselyn mukaan vuosituhannen 
taitteeseen asti ja pieneni sitten kahdeksan vuoden takaiselle tasolle. Nuorten terveystapatutki-
muksessa lisääntyminen taittui pojilla vuoden 1999 jälkeen ja tytöillä vuoden 2001 jälkeen, mutta 
alkoi lisääntyi pojilla vuonna 2005. Humalajuominen lisääntyi 1990-luvun lopulle, minkä jälkeen 
se väheni 14–18-vuotiailla tytöillä vuoteen 2001 ja pojilla vuoteen 2003 asti. Vuonna 2005 huma-
lajuominen pysyi pojilla ennallaan ja tytöillä väheni. (Rimpelä ym. 2005.) Kouluterveyskyselyssä 
humalajuominen väheni vuoteen 2002/03 asti erityisesti peruskoulun yläluokkalaisilla. Vuoden 
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2004/05 tulokset poikkeavat Nuorten terveystapatutkimuksen tuloksista. Kouluterveyskyselyn 
mukaan humalajuominen lisääntyi hieman peruskoulun yläluokkalaisilla ja huomattavasti 
lukiolaisilla, ainoastaan 14–16-vuotiailla pojilla se pysyi ennallaan. Humalajuomisen yleisyys 
vaihteli jonkin verran maakunnittain.

Laittomien huumeiden kokeilut lisääntyivät viime vuosituhannella, mutta ovat sen jälkeen 
vähentyneet kahdeksan vuoden takaiselle tasolle. Vanhemmissa ikäryhmissä huumekokeilujen 
yleisyys vaihteli selvästi maakunnittain. Nuorten rikollisuustutkimuksessa marihuanaa tai hasista  
käyttäneiden osuus kaksinkertaistui 1995–2001 ja pysyi sen jälkeen ennallaan. Muiden huumeiden 
käyttö oli harvinaista. (Kivivuori 2005.)

Kaiken kaikkiaan yleiskuva nuorten hyvinvoinnin kehityksestä oli myönteinen. Elinolot ja 
kouluolot paranivat tai pysyivät ennallaan. Kun verrataan kahdeksan vuoden takaiseen tilan-
teeseen, oireisuus on lisääntynyt huomattavasti, mutta viime vuosina kielteinen kehitys ei ole 
väsymyksen yleistymistä lukuun ottamatta jatkunut. Päihteiden käytössä on tapahtunut paljon 
myönteistä kehitystä viime vuosina: tupakointi ja huumekokeilut ovat vähentyneet ja raittius 
lisääntynyt. Humalajuominenkin väheni vuoteen 2004 saakka. Tulevissa Kouluterveyskyselyssä 
nähdään, onko viime vuosina havaittu humalajuomisen yleistyminen väliaikaista vai jääkö se 
pysyvästi korkeammalle tasolle.
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liiTe 1. indikaattoreiden muodostaminen

Vanhemmuuden puutetta, % (tieto saatavilla vuodesta 2002)
Lyhyt kuvaus: Vanhemmuuden puute koostuu seuraavista asioista: vanhemmat eivät tunne op-
pilaan ystäviä, vanhemmat eivät tiedä missä oppilas viettää viikonloppuiltansa, oppilas ei pysty 
keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua kouluvaikeuksiin. 
Indikaattoriin on otettu mukaan ne vastaajat, jotka saivat summamuuttujasta enemmän kuin 
kolmasosan maksimipisteistä.
Indikaattorin muodostus:
91.  Tuntevatko vanhempasi useimmat ystäväsi? (Pisteytys: Molemmat tuntevat = 0; Vain isä 

tuntee, Vain äiti tuntee = 1; Kumpikaan ei tunne = 3)
92.  Tietävätkö vanhempasi, missä vietät perjantai- tai lauantai-iltasi? (Pisteytys: Tietävät aina 

= 0; Tietävät joskus = 1; Useimmiten eivät tiedä = 3)
93.  Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi? (Pisteytys: En juuri koskaan 

= 3; Silloin tällöin = 2; Melko usein = 1; Usein = 0)
10.  Jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä ja opiskelussa, kuinka usein saat apua kotona? 

Pisteytys: Aina kun tarvitsen = 0; Useimmiten = 1; Harvoin = 2; En juuri koskaan = 3). 
Mukaan otettiin 5-12 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Vuonna 2004 lomakkeesta jätetty pois kysymys ”Jos sinulla on ongelmia koulussa, 
ovatko vanhempasi valmiita auttamaan sinua?”. Kysymys on korvattu sisällöltään vastaavalla kysy-
myksellä 10. Tämän muutoksen vuoksi indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia 
vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa.

Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen viettopaikkaa, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Vanhemmat eivät tiedä aina, missä oppilas viettää viikonloppuiltansa.
Indikaattorin muodostus:
92.  Tietävätkö vanhempasi, missä vietät perjantai- ja lauantai-iltasi? (Pisteytys: Tietävät aina = 0; 

Tietävät joskus, Useimmiten eivät tiedä = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa

Perherakenteena muu kuin ydinperhe, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilaan perhe on muu kuin ydinperhe.
Indikaattorin muodostus:
96.  Kuuluuko perheeseesi? (Pisteytys: Äiti ja isä = 0; Äiti ja isäpuoli, Isä ja äitipuoli, Vain äiti, Vain 

isä, Avo-/aviomies tai -vaimo, Joku muu huoltaja = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet 
vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Vähintään yksi vanhemmista ollut työttömänä tai pakkolomalla vuoden aikana.
Indikaattorin muodostus:
95.  Ovatko vanhempasi olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana työttöminä tai pakkolomalla? 

(Pisteytys: Ei kumpikaan = 0; Toinen vanhemmistani, Molemmat vanhempani = 1). Mukaan 
otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Ainakin yksi vanhemmista tupakoi, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Vähintään yksi vanhemmista tupakoi nykyisin.
Indikaattorin muodostus:
62.  Ovatko vanhempasi tupakoineet Sinun elinaikanasi? Äiti (Pisteytys: Ei ole koskaan tupakoi-

nut, On tupakoinut, mutta lopettanut = 0; Tupakoi nykyisin = 1; En osaa sanoa = 0)
62.  Ovatko vanhempasi tupakoineet Sinun elinaikanasi? Isä (Pisteytys: Ei ole koskaan tupakoinut, 

On tupakoinut, mutta lopettanut = 0; Tupakoi nykyisin = 1; En osaa sanoa = 0). Mukaan 
otettiin 1-2 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Vuonna 2004 äidin ja isän tupakointia koskevat kysymykset yhdistettiin saman 
kysymyksen alakohdiksi.
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Ei yhtään läheistä ystävää, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilaalla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuk-
sellisesti omista asioista.
Indikaattorin muodostus:
90. Onko Sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luotta-

muksellisesti lähes kaikista omista asioistasi? (Pisteytys: Ei ole läheisiä ystäviä = 1; On yksi 
läheinen ystävä, On kaksi läheistä ystävää, On useampia läheisiä ystäviä = 0). Mukaan otettiin 
1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana, % (tieto saatavilla vuodesta 2002)
Lyhyt kuvaus: Oppilas on vuoden aikana tehnyt seuraavista rikkeistä vähintään kahta tai vähin-
tään kaksi kertaa: tehnyt töherryksiä, vahingoittanut koulun omaisuutta, vahingoittanut muuta 
omaisuutta, varastanut, hakannut jonkun.
Indikaattorin muodostus:
88.  Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehnyt seuraavia asioita?
 – Kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja seiniin, busseihin, pysäkkikatoksiin, 

ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin (Pisteytys: En ole = 0; Kerran = 1; 2–4 kertaa 
= 2; Yli 4 kertaa = 3)

 – Tahallasi vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta tai koulurakennusta (Pisteytys: 
En ole = 0; Kerran = 1; 2–4 kertaa = 2; Yli 4 kertaa = 3)

 – Tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle kuuluvaa omaisuutta (Pis-
teytys: En ole = 0; Kerran = 1; 2–4 kertaa = 2; Yli 4 kertaa = 3)

 – Varastanut jotakin kaupasta tai kioskista (Pisteytys: En ole = 0; Kerran = 1; 2–4 kertaa = 
2; Yli 4 kertaa = 3)

 – Hakannut jonkun (Pisteytys: En ole = 0; Kerran = 1; 2–4 kertaa = 2; Yli 4 kertaa = 3). 
Mukaan otettiin 2–15 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Vuonna 2002 lomakkeesta jätetty pois elinaikana tehdyt rikkeet ja kysytty niitä vain 
12 kuukauden ajalta. Alakohdaksi kysymyssarjaan lisätty ”Osallistunut tappeluun” (ei mukana 
indikaattorissa). Tämän muutoksen vuoksi indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukel-
poisia vuosien 2000–2001 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa.

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % (tieto saatavilla vuodesta 2002)
Lyhyt kuvaus: Oppilas on kokenut fyysistä uhkaa, jos häneltä on varastettu uhkailemalla, uhattu 
vahingoittaa tai käyty kimppuun vuoden aikana.
Indikaattorin muodostus:
89.  Onko Sinulle viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehty seuraavia asioita?
 – Varastettu tai yritetty varastaa jotain käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä (Pisteytys: 

Kyllä = 1; Ei = 0)
 – Uhattu vahingoittaa ruumiillisesti (Pisteytys: Kyllä = 1; Ei = 0)
 – Käyty ruumiillisesti kimppuusi kuten lyöty, potkittu tai käytetty jotain asetta (Pisteytys: 

Kyllä = 1; Ei = 0). Mukaan otettiin 1–3 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Vuonna 2002 lomakkeesta jätetty pois elinaikana rikkeiden kohteeksi joutuminen 
ja kysytty sitä vain 12 kuukauden ajalta. Tämän muutoksen vuoksi indikaattorin prosenttiosuu-
det eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2000–2001 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien 
kanssa.

Käyttövarat yli 17 euroa viikossa, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilaalla keskimäärin yli 17 euroa käyttövaroja viikossa.
Indikaattorin muodostus:
98.  Kuinka paljon Sinulla on rahaa käytettävissäsi keskimäärin viikossa (viikkorahaa tai muita 

tuloja, jotka saat käyttää niin kuin haluat)? (Pisteytys: Alle 1 euro, 1–2 euroa, 3–6 euroa, 7–9 
euroa, 10–17 euroa = 0; 18–35 euroa, Yli 35 euroa = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet 
vastaajat.

Huomautus: Vuonna 2002 siirrytty markoista euroihin.
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Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % (tieto saatavilla vuodesta 1997)
Lyhyt kuvaus: Työskentelyä haittaavat tekijät ovat opiskelutilojen ahtaus, melu, sopimaton valaistus, 
huono ilmanvaihto, lämpötila, likaisuus, epämukavat työtuolit tai -pöydät, huonot sosiaalitilat, 
tapaturmavaara. Vaihtoehto melko vähän antoi 1 pisteen, melko paljon antoi 2 pistettä ja erittäin 
paljon 3 pistettä. Indikaattoriin on otettu mukaan ne vastaajat, jotka saivat summamuuttujasta 
enemmän kuin kolmasosan maksimipisteistä.
Indikaattorin muodostus:
8.  Haittaavatko seuraavat seikat työskentelyäsi koulussa?
 – Opiskelutilojen ahtaus (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; 

Erittäin paljon = 3)
 – Melu, kaiku (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin 

paljon = 3)
 – Sopimaton valaistus (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; 

Erittäin paljon = 3)
 – Huono ilmanvaihto tai huoneilma (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko 

paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Lämpötila (kuumuus, kylmyys, veto) (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko 

paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Likaisuus, pölyisyys (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; 

Erittäin paljon = 3)
 – Epämukavat työtuolit tai -pöydät (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko 

paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Huonot sosiaalitilat (WC, pukeutumis- ja peseytymistilat) (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; 

Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Tapaturmavaara (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin 

paljon = 3). Mukaan otettiin 10–27 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa

Koulun huono sisäilma haittaa, % (tieto saatavilla vuodesta 1997)
Lyhyt kuvaus: Huono ilmanvaihto tai huoneilma haittaa melko tai erittäin paljon työskentelyä.
Indikaattorin muodostus:
8.  Haittaavatko seuraavat seikat työskentelyäsi koulussa?
 – Huono ilmanvaihto tai huoneilma (Pisteytys: Ei lainkaan, Melko vähän = 0; Melko paljon, 

Erittäin paljon = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa

Koulun työilmapiirissä ongelmia, % (tieto saatavilla vuodesta 1998)
Lyhyt kuvaus: Muodostuu neljästä opettajasuhteeseen ja luokan ilmapiiriin liittyvästä väittämästä, 
kahdesta työympäristöön liittyvästä haittatekijästä sekä kolmesta vuorovaikutukseen liittyvästä 
opiskeluvaikeuksia kartoittavasta kysymyksestä. Indikaattoriin on otettu mukaan ne vastaajat, 
jotka saivat summamuuttujasta enemmän kuin kolmasosan maksimipisteistä.
Indikaattorin muodostus:
4.  Opettajani odottavat minulta liikaa koulussa (Pisteytys: Täysin samaa mieltä = 3; Samaa 

mieltä = 2; Eri mieltä, Täysin eri mieltä = 0)
4.  Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti (Pisteytys: Täysin samaa mieltä, 

Samaa mieltä = 0; Eri mieltä = 2; Täysin eri mieltä = 3)
4.  Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä (Pisteytys: Täysin samaa mieltä, Samaa mieltä = 

0; Eri mieltä = 2; Täysin eri mieltä = 3)
4.  Luokassani on hyvä työrauha (Pisteytys: Täysin samaa mieltä, Samaa mieltä = 0; Eri mieltä 

= 2; Täysin eri mieltä = 3)
8.  Haittaavatko seuraavat seikat työskentelyäsi? 
 – Työympäristön rauhattomuus (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon 

= 2; Erittäin paljon = 3)
 – Kiireisyys (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon 

= 3)
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9.  Miten koulunkäyntisi sujuu? Onko sinulla vaikeuksia seuraavissa asioissa?
 – Työskentely ryhmissä (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; 

Erittäin paljon = 3)
 – Koulukavereiden kanssa toimeentuleminen (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 

1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Opettajien kanssa toimeentuleminen (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko 

paljon = 2; Erittäin paljon = 3). Mukaan otettiin 10–27 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa

Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa, % (tieto saatavilla vuodesta 1998)
Lyhyt kuvaus: Muodostuu kolmesta opettajien ja oppilaiden vuorovaikutusta kuvaavasta väit-
tämästä. Eri mieltä olleet saivat 1 pisteen ja täysin eri mieltä olleet 2 pistettä. Indikaattoriin on 
otettu mukaan ne vastaajat, jotka saivat summamuuttujasta enemmän kuin kolmasosan mak-
simipisteistä.
Indikaattorin muodostus:
4.  Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni tunnilla (Pisteytys: Täysin 

samaa mieltä, Samaa mieltä = 0; Eri mieltä = 1; Täysin eri mieltä = 2)
4.  Opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu (Pisteytys: Täysin samaa mieltä, 

Samaa mieltä = 0; Eri mieltä = 1; Täysin eri mieltä = 2)
4.  Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulutyön kehittämisessä (Pisteytys: Täysin samaa 

mieltä, Samaa mieltä = 0; Eri mieltä = 1; Täysin eri mieltä = 2). Mukaan otettiin 3–6 pistettä 
saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa.

Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Koulutyöhön liittyvä työmäärä on ollut lukuvuoden aikana jatkuvasti tai melko 
usein liian suuri.
Indikaattorin muodostus:
6.  Millaiseksi olet kokenut koulutyöhön liittyvän työmääräsi tämän lukuvuoden aikana? (Pis-

teytys: Jatkuvasti liian suuri, Melko usein liian suuri = 1; Sopiva, Melko usein liian vähäinen, 
Jatkuvasti liian vähäinen = 0). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Opiskeluvaikeuksia, % (tieto saatavilla vuodesta 1998)
Lyhyt kuvaus: Opiskeluvaikeuksia mitattiin seuraavien asioiden avulla: läksyjen tekeminen, kokei-
siin valmistautuminen, parhaan opiskelutavan löytäminen, omatoimisuutta vaativien tehtävien 
hoitaminen, kirjoittamistehtävien tekeminen, lukemistehtävien tekeminen, opetuksen seuraa-
minen. Vaihtoehto melko vähän (vaikeuksia) antoi 1 pisteen, melko paljon 2 pistettä ja erittäin 
paljon 3 pistettä. Indikaattoriin on otettu mukaan ne vastaajat, jotka saivat summamuuttujasta 
enemmän kuin kolmasosan maksimipisteistä.
Indikaattorin muodostus:
9.  Miten koulunkäyntisi sujuu? Onko sinulla vaikeuksia seuraavissa asioissa?
 – Läksyjen tai muiden vastaavien tehtävien tekeminen (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko 

vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Kokeisiin valmistautuminen (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon 

= 2; Erittäin paljon = 3)
 – Itselleni parhaiten sopivan opiskelutavan löytäminen (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko 

vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Omatoimisuutta vaativien tehtävien aloittaminen tai valmiiksi hoitaminen (Pisteytys: 

Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Kirjoittamista vaativien tehtävien tekeminen (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 

1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Lukemista (esim. kirjasta) vaativien tehtävien tekeminen (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; 

Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 – Opetuksen seuraaminen oppitunneilla (Pisteytys: Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; 

Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3). Mukaan otettiin 8–21 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa
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Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta, % (tieto saatavilla vuodesta 2004)
Lyhyt kuvaus: Oppilas saa apua koulusta tai kotoa koulunkäynnin tai opiskelun vaikeuksiin 
harvoin tai ei juuri koskaan.
Indikaattorin muodostus:
10.  Jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä ja opiskelussa, kuinka usein saat apua?
 – Koulussa (Pisteytys: Aina kun tarvitsen, Useimmiten = 0; Harvoin, En juuri koskaan = 1)
 – Kotona (Pisteytys: Aina kun tarvitsen, Useimmiten = 0; Harvoin, En juuri koskaan = 1). 

Mukaan otettiin 2 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Indikaattorin pisteytystä muutettiin v. 2004 niin, että indikaattoriin otettiin mukaan 
ne vastaajat, jotka eivät saaneet apua koulusta eivätkä kotoa. Tämän muutoksen vuoksi indikaat-
torin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1998–2003 raporteissa ilmoitettujen 
prosenttiosuuksien kanssa.

Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilas ei pidä lainkaan koulunkäynnistä.
Indikaattorin muodostus:
5.  Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä? Pidän koulunkäynnistä (Pisteytys: Hyvin paljon, 

Melko paljon, Melko vähän = 0; En lainkaan = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vas-
taajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana, % (tieto saatavilla vuodesta 2002)
Lyhyt kuvaus: Pinnannut ainakin 2 kokonaista koulupäivää kuukauden aikana.
Indikaattorin muodostus:
11.  Kuinka monta kokonaista koulupäivää olet ollut pinnaamisen tai lintsauksen takia poissa 

viimeisten 30 päivän aikana? (Pisteytys: En yhtään, Yhden päivän = 0; 2–3 päivää, Yli 3 päivää 
= 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Vuonna 2002 lisättiin poissaolokysymyksiin alakohta ”Muiden syiden takia, minkä?”, 
joka muutettiin edelleen v. 2004 muotoon ”Muista syistä”. Näiden muutosten vuoksi indikaat-
torin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2001 raporteissa ilmoitettujen 
prosenttiosuuksien kanssa.

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilas joutunut kiusaamisen kohteeksi koulussa noin kerran viikossa tai useam-
min lukukauden aikana.
Indikaattorin muodostus:
13.  Kuinka usein Sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana? (Pisteytys: Useita kertoja 

viikossa, Noin kerran viikossa = 1; Harvemmin, Ei lainkaan = 0). Mukaan otettiin 1 pistettä 
saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilaalla on jokin lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma, joka 
haittaa jokapäiväistä toimintaa.
Indikaattorin muodostus:
21.  Onko Sinulla jokin lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma, joka haittaa 

jokapäiväistä toimintaasi? (Pisteytys: Ei = 0; Kyllä = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet 
vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Terveydentila keskinkertainen tai huono, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilaan kokema terveydentila on keskinkertainen, melko huono tai erittäin 
huono.
Indikaattorin muodostus:
16.  Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Onko se (Pisteytys: Erittäin hyvä, Melko hyvä = 0; Kes-

kinkertainen, Melko tai erittäin huono = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa
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Niska- tai hartiakipuja viikoittain, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Vähintään kerran viikossa niska- tai hartiakipuja puolen vuoden aikana.
Indikaattorin muodostus:
17.  Onko Sinulla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ollut jotakin seuraavista oireista ja 

kuinka usein? Niska- tai hartiakipuja (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran kuussa 
= 0; Noin kerran viikossa, Lähes joka päivä = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Päänsärkyä viikoittain, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Vähintään kerran viikossa päänsärkyä puolen vuoden aikana.
Indikaattorin muodostus:
17.  Onko Sinulla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ollut jotakin seuraavista oireista ja 

kuinka usein? Päänsärkyä (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran kuussa = 0; Noin 
kerran viikossa, Lähes joka päivä = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Väsymystä lähes päivittäin, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Päivittäin väsymystä tai heikotusta puolen vuoden aikana.
Indikaattorin muodostus:
17.  Onko Sinulla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ollut jotakin seuraavista oireista 

ja kuinka usein? Väsymystä tai heikotusta (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran 
kuussa, Noin kerran viikossa = 0; Lähes joka päivä = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet 
vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Päivittäin vähintään kaksi oiretta, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilaalla on ollut lähes päivittäin vähintään kaksi seuraavista oireista puolen 
vuoden aikana: niska- tai hartiakipuja, selän alaosan kipuja, vatsakipuja, jännittyneisyyttä tai 
hermostuneisuutta, ärtyneisyyttä tai kiukunpurkauksia, vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä 
öisin, päänsärkyä, väsymystä tai heikotusta.
Indikaattorin muodostus:
17.  Onko Sinulla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ollut jotakin seuraavista oireista ja 

kuinka usein?
 – Niska- tai hartiakipuja (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran kuussa, Noin 

kerran viikossa = 0; Lähes joka päivä = 1)
 – Selän alaosan kipuja (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran kuussa, Noin kerran 

viikossa = 0; Lähes joka päivä = 1)
 – Vatsakipuja (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran kuussa, Noin kerran viikossa 

= 0; Lähes joka päivä = 1)
 – Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran 

kuussa, Noin kerran viikossa = 0; Lähes joka päivä = 1)
 – Ärtyneisyyttä tai kiukunpurkauksia (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran 

kuussa, Noin kerran viikossa = 0; Lähes joka päivä = 1)
 – Vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin 

kerran kuussa, Noin kerran viikossa = 0; Lähes joka päivä = 1)
 – Päänsärkyä (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran kuussa, Noin kerran viikossa 

= 0; Lähes joka päivä = 1)
 – Väsymystä tai heikotusta (Pisteytys: Harvoin tai ei lainkaan, Noin kerran kuussa, Noin 

kerran viikossa = 0; Lähes joka päivä = 1). Mukaan otettiin 2–8 pistettä saaneet vastaa-
jat.

Huomautus: Vuonna 2004 poistettiin astman ja allergisen nuhan oireiden kysymykset. Tämän 
muutoksen vuoksi indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1997–2003 
raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa.
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Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % (tieto saatavilla vuodesta 1997)
Lyhyt kuvaus: Masentuneisuutta mitataan 12 kysymyksellä, jotka perustuvat Beckin masentunei-
suus-mittariin. Kahdesta positiivisesta vaihtoehdosta ei saanut pisteitä, kolmannesta sai 1 pisteen, 
neljännestä 2 pistettä ja viidennestä 3 pistettä. Vastaajan piti saada vähintään 8 pistettä.
Indikaattorin muodostus:
Seuraavat kysymykset käsittelevät mielialan erilaisia piirteitä. Vastaa kuhunkin kysymykseen 
siten, millaiseksi tunnet itsesi tänään. 
23.  Minkälainen on mielialasi?
24.  Miten suhtaudut tulevaisuuteen?
25.  Miten katsot elämäsi sujuneen?
26.  Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi?
27.  Minkälaisena pidät itseäsi?
28.  Onko Sinulla pettymyksen tunteita?
29.  Miten suhtaudut vieraitten ihmisten tapaamiseen?
30.  Miten koet päätösten tekemisen?
31.  Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi?
32.  Minkälaista nukkumisesi on?
33.  Tunnetko väsymystä ja uupumusta?
34.  Minkälainen ruokahalusi on?
 (Pisteytys: vaihtoehdot 1, 2 = 0; vaihtoehto 3 = 1; vaihtoehto 4 = 2; vaihtoehto 5 = 3). Mukaan 

otettiin 8–36 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa

Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Vähintään kolme käyntiä koulun terveydenhoitajan vastaanotolla lukuvuoden 
aikana.
Indikaattorin muodostus:
18.  Kuinka monta kertaa olet tämän lukuvuoden aikana käynyt koulusi terveydenhoitajan vas-

taanotolla? (Pisteytys: En lainkaan, Kerran, Kaksi kertaa = 0; 3 kertaa tai useammin = 1). 
Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vastaanotolle, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Melko tai erittäin vaikeaa päästä koulun lääkärin tai terveydenhoitajan vastaan-
otolle.
Indikaattorin muodostus:
19.  Jos jostain syystä haluaisit mennä koulusi lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle, miten 

helppoa sinne on päästä? (Pisteytys: Erittäin helppoa, Melko helppoa = 0; Melko vaikeaa, 
Erittäin vaikeaa = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.koht. asioissa, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppila on melko tai erittäin tyytymätön koulun terveydenhuollon toimivuuteen 
henkilökohtaisissa asioissa.
Indikaattorin muodostus:
20.  Kuinka hyvin koulusi terveydenhuolto toimii silloin, kun oppilaat haluavat keskustella 

henkilökohtaisista asioistaan (esim. seksi, masennus)? Oletko siihen (Pisteytys: Erittäin 
tyytyväinen, Melko tyytyväinen = 0; Melko tyytymätön, Erittäin tyytymätön = 1). Mukaan 
otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa
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Ei syö kouluruokaa, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Oppilas ei yleensä syö kouluruokaa.
Indikaattorin muodostus:
81.  Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa kouluruokailuasi (Pisteytys: Syön yleensä 

tarjotun ruuan, Syön yleensä leivän, juoman ja/ tai salaatin, mutta harvoin pääruokaa = 0; 
En yleensä syö kouluruokaa = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa viikossa, % (tieto saatavilla vuodesta 2004)
Lyhyt kuvaus: Oppilas syö makeita tai rasvaisia välipaloja koulussa kouluviikon aikana vähintään 
2 kertaa viikossa.
Indikaattorin muodostus:
82.  Mitä muuta kuin kouluruokalassa tarjottua ruokaa syöt yleensä koulussa kouluviikon aikana?
 – Makeaa kahvileipää (Pisteytys: Harvemmin kuin kerran viikossa = 0; 1–2 kertaa viikossa 

= 1; 3–5 kertaa viikossa = 2)
 – Lihapiirakkaa, hampurilaista tms. (Pisteytys: Harvemmin kuin kerran viikossa = 0; 1–2 

kertaa viikossa = 1; 3–5 kertaa viikossa = 2)
 – Makeisia (Pisteytys: Harvemmin kuin kerran viikossa = 0; 1–2 kertaa viikossa = 1; 3–5 

kertaa viikossa = 2)
 – Jäätelöä (Pisteytys: Harvemmin kuin kerran viikossa = 0; 1–2 kertaa viikossa = 1; 3–5 

kertaa viikossa = 2)
 – Sokeroitua virvoitusjuomaa (Pisteytys: Harvemmin kuin kerran viikossa = 0; 1–2 kertaa 

viikossa = 1; 3–5 kertaa viikossa = 2) 
 – Vähäkalorista virvoitusjuomaa (Pisteytys: Harvemmin kuin kerran viikossa = 0; 1–2 kertaa 

viikossa = 1; 3–5 kertaa viikossa = 2). Mukaan otettiin 2-12 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Ei huomautettavaa

Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä, % (tieto saatavilla vuodesta 2004)
Lyhyt kuvaus: Oppilas harjaa hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä.
Indikaattorin muodostus:
86.  Kuinka usein harjaat hampaasi? (Pisteytys: En koskaan, Noin kerran viikossa tai harvemmin, 

Noin 2–3 kertaa viikossa, Noin 4–5 kertaa viikossa Noin kerran päivässä = 1; Useampia 
kertoja päivässä = 0). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Huonot tiedot seksuaaliterveydestä, % (tieto saatavilla vuodesta 1998)
Lyhyt kuvaus: Muodostuu kuudesta seksuaaliterveyttä koskevasta väittämästä. Oikein tiedetystä 
vastauksesta (huom. kysymyskohtaisesti vastausvaihtoehtona voi olla oikein tai väärin) ei saanut 
pisteitä, väärästä ja en tiedä -vastauksista sai 1 pisteen. Indikaattoriin on otettu mukaan ne vas-
taajat, jotka saivat summamuuttujasta enemmän kuin kolmasosan maksimipisteistä.
Indikaattorin muodostus:
44.  Seuraavat väittämät käsittelevät sukupuolielämää koskevaa tietouttasi ja käsityksiäsi.
 – Kuukautisten alkaminen on merkki siitä, että tyttö voi tulla raskaaksi (Pisteytys: Oikein 

= 0; Väärin, En tiedä = 1)
 – Ehkäisyvälineistä vain kondomi suojaa sukupuolitaudeilta (Pisteytys: Oikein = 0; Väärin, 

En tiedä = 1)
 – Sukupuolitauti on joskus täysin oireeton (Pisteytys: Oikein = 0; Väärin, En tiedä = 1)
 – Nainen ei voi tulla raskaaksi ensimmäisellä yhdyntäkerralla (Pisteytys: Oikein = 1; Väärin 

= 0, En tiedä = 1)
 – Siemensyöksyjen alkaminen on merkki siitä, että poika on tullut sukukypsäksi ja voi 

siittää lapsia (Pisteytys: Oikein = 0; Väärin, En tiedä = 1)
 – Klamydiatulehdus voi aiheuttaa hedelmättömyyttä (Pisteytys: Oikein = 0; Väärin, En 

tiedä = 1). Mukaan otettiin 3-6 pistettä saaneet vastaajat.
Huomautus: Vuonna 2004 poistettiin väittämä ”Homoseksuaali on henkilö, joka haluaa muuttaa 
sukupuolensa toiseksi.”. Tämän muutoksen vuoksi indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole ver-
tailukelpoisia vuosien 1998–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa.
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Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23, % (tieto saatavilla vuodesta 2002)
Lyhyt kuvaus: Menee koulupäivinä tavallisesti nukkumaan kello 23 jälkeen.
Indikaattorin muodostus:
85.  Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan koulupäivinä? (Pisteytys: Noin 21.30 tai ai-

kaisemmin, Noin 22, Noin 22.30, Noin 23 = 0; Noin 23.30, Noin 24 tai myöhemmin = 1). 
Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran viikossa, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Harrastaa vapaa-aikana urheilua tai liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan 
korkeintaan kerran viikossa.
Indikaattorin muodostus:
77.  Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa vapaa-aikanasi vähintään puolen tunnin ajan? 

(Pisteytys: Useita kertoja päivässä, Noin kerran päivässä, 4–6 kertaa viikossa, 2–3 kertaa vii-
kossa, Kerran viikossa = 0; Harvemmin, En lainkaan = 1). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet 
vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Tupakoi päivittäin, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Tupakoi kerran päivässä tai useammin.
Indikaattorin muodostus:
60.  Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä tupakointiasi? (Pisteytys: Tupakoin 

kerran päivässä tai useammin = 1; Tupakoin kerran viikossa tai useammin, en kuitenkaan 
päivittäin, Tupakoin harvemmin kuin kerran viikossa, Olen lakossa tai lopettanut tupakoin-
nin, Ei ole koskaan tupakoinut (kysymyksen 59 perusteella) = 0). Mukaan otettiin 1 pistettä 
saaneet vastaajat.

Huomautus: Ei huomautettavaa

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % (tieto saatavilla vuodesta 1998)
Lyhyt kuvaus: Käyttää alkoholia tosi humalaan asti vähintään kerran kuukaudessa.
Indikaattorin muodostus:
68.  Kuinka usein käytät alkoholia tosi humalaan asti? (Pisteytys: Kerran viikossa tai useammin, 

Noin 1–2 kertaa kuukaudessa = 1; Harvemmin, En koskaan, En käytä alkoholijuomia (ky-
symyksen 67 perusteella) = 0). Mukaan otettiin 1 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Vuodesta 2002 kysytty vain alkoholia käyttäviltä.

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % (tieto saatavilla vuodesta 1996)
Lyhyt kuvaus: Kokeillut ainakin kerran marihuanaa, hasista, ekstaasia, Subutexia, heroiinia, ko-
kaiinia, amfetamiinia, LSD:tä tai muuta vastaavaa huumetta.
Indikaattorin muodostus:
72.  Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita?
 – Marihuanaa tai hasista (Pisteytys: En koskaan = 0; Kerran, 2–4 kertaa, 5 kertaa tai useam-

min = 1)
 – Ekstaasia (Pisteytys: En koskaan = 0; Kerran, 2–4 kertaa, 5 kertaa tai useammin = 1)
 – Subutexia (Pisteytys: En koskaan = 0; Kerran, 2–4 kertaa, 5 kertaa tai useammin = 1)
 – Heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä tai muita vastaavia huumeita (Pisteytys: En 

koskaan = 0; Kerran, 2–4 kertaa, 5 kertaa tai useammin = 1). Mukaan otettiin 1–4 pistettä 
saaneet vastaajat.

Huomautus: Vuodesta 2002 ekstaasikokeiluja ja vuodesta 2003 subutexkokeiluja on kysytty 
omana kohtanaan.
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Käyttää vähintään kahta päihdettä, % (tieto saatavilla vuodesta 1998)
Lyhyt kuvaus: Täyttää seuraavista ehdoista vähintään kaksi: käyttää nikotiinia päivittäin, juo 
alkoholia tosi humalaan asti pari kertaa kuussa, käyttänyt laittomia huumeita vähintään kaksi 
kertaa.
Indikaattorin muodostus:
 Käyttää nikotiinia (57. nuuskaa päivittäin JA/TAI 60. tupakoi kerran päivässä tai useammin 

= 1)
 Juo alkoholia tosi humalaan (68. tosi humalassa vähintään 1–2 kertaa kuukaudessa = 1)
 Käyttää laittomia huumeita (72. käyttänyt marihuanaa tai hasista, ekstaasia, Subutexia, 

heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä tai muita vastaavia huumeita vähintään 2 kertaa 
= 1). Mukaan otettiin 2–3 pistettä saaneet vastaajat.

Huomautus: Vuonna 2004 poistettiin kysymys ”Oletko koskaan juonut alkoholia niin paljon, että 
olet ollut tosi humalassa?”. Tämän muutoksen vuoksi indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole 
vertailukelpoisia vuosien 1998–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa.
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liiTe 2. liitetaulukot

LIITETAULUKKO 1. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosent-
tiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty 
trendiaineisto.

1���/1��� 1���/1��� 2000/2001 2002/200� 200�/200�

Vastanneiden lukumäärä �1 110 �2 0�� �� ��1 �� 2�� �� 10�

Vanhemmuuden puutetta* - - - 22 23
Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen 
viettopaikkaa 36 36 40 38 38

Perherakenteena muu kuin ydinperhe 22 22 23 22 23
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden 
aikana 37 33 32 29 28

Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 40 41 40 41 39

Ei yhtään läheistä ystävää 13 11 12 12 11

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana - - - 21 17

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana - - - 18 17

Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 13 15 18 19 22

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita - 63 60 57 55

Koulun huono sisäilma haittaa - 62 59 56 52

Koulun työilmapiirissä ongelmia - 31 30 27 27

Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa - 33 32 29 30

Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri 40 42 45 44 39

Opiskeluvaikeuksia - 41 39 40 40

Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta* - - - - 11

Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 8 8 9 7 6

Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana - - - 9 9

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 6 7 6 7 7

Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 9 10 10 12 11

Terveydentila keskinkertainen tai huono 19 20 20 18 16

Niska- tai hartiakipuja viikoittain 21 25 28 27 28

Päänsärkyä viikoittain 24 28 31 29 29

Väsymystä lähes päivittäin 7 11 13 12 15

Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 10 14 16 15 16

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus - 11 13 11 12
Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan 
vastaanotolla 23 23 21 21 20
Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vastaan-
otolle 11 13 13 13 12
Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.
koht. asioissa 23 22 22 21 18

Ei syö kouluruokaa 7 8 9 8 6
Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa 
viikossa - - - - 33
Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti 
päivässä - - - - 62

Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* - 29 25 24 25

Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23 - - - 23 23
Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran 
viikossa 9 10 10 9 8

Tupakoi päivittäin 20 22 23 20 17

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa - 25 25 19 21

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 6 8 9 8 6

Käyttää vähintään kahta päihdettä* - 15 16 13 12
* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuk-
sien kanssa.
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LIITETAULUKKO 2. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-astevakioidut prosenttiosuudet perus-
koulun 8. ja 9. luokkien pojista koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

1���/1��� 1���/1��� 2000/2001 2002/200� 200�/200�
Vastanneiden lukumäärä 2� ��1 2� 2�2 2� ��1 2� ��� 2� ���
Vanhemmuuden puutetta* - - - 22 22
Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen 
viettopaikkaa 40 40 42 40 39
Perherakenteena muu kuin ydinperhe 21 21 22 21 22
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden 
aikana 36 33 31 28 27
Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 39 40 40 40 38
Ei yhtään läheistä ystävää 19 16 17 16 16
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana - - - 26 20
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana - - - 22 21
Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 15 18 21 22 25
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita - 61 58 55 52
Koulun huono sisäilma haittaa - 58 56 54 49
Koulun työilmapiirissä ongelmia - 32 31 28 26
Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa - 35 34 31 32
Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri 41 42 46 44 39
Opiskeluvaikeuksia - 45 43 44 43
Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutet-
ta* - - - - 11
Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 10 10 11 10 8
Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden 
aikana - - - 9 9
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 8 8 8 8 9
Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 9 10 10 12 10
Terveydentila keskinkertainen tai huono 16 16 16 15 13
Niska- tai hartiakipuja viikoittain 15 17 20 19 20
Päänsärkyä viikoittain 16 20 22 20 21
Väsymystä lähes päivittäin 4 7 8 7 10
Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 6 8 10 9 10
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus - 7 8 7 8
Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan 
vastaanotolla 14 15 14 14 13
Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vas-
taanotolle 9 12 12 12 11
Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.
koht. asioissa 20 20 20 18 16
Ei syö kouluruokaa 7 7 8 7 5
Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa 
viikossa - - - - 38
Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti 
päivässä - - - - 73
Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* - 37 34 32 33
Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23 - - - 28 28
Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran 
viikossa 10 10 11 9 8
Tupakoi päivittäin 20 23 24 21 17
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa - 27 28 21 22
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 7 9 10 9 7
Käyttää vähintään kahta päihdettä* - 17 18 14 13

* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuk-
sien kanssa.
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LIITETAULUKKO 3. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-astevakioidut prosenttiosuudet perus-
koulun 8. ja 9. luokkien tytöistä koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

1���/1��� 1���/1��� 2000/2001 2002/200� 200�/200�
Vastanneiden lukumäärä 2� ��� 2� ��1 2� ��0 2� ��� 2� ���
Vanhemmuuden puutetta* - - - 22 24
Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen 
viettopaikkaa 32 32 39 36 36
Perherakenteena muu kuin ydinperhe 23 23 24 23 24
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuo-
den aikana 38 34 33 30 29
Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 41 42 41 41 40
Ei yhtään läheistä ystävää 6 6 7 7 7
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana - - - 17 13
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana - - - 15 13
Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 11 13 15 15 19
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita - 65 62 59 57
Koulun huono sisäilma haittaa - 66 62 59 55
Koulun työilmapiirissä ongelmia - 30 29 26 27
Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa - 32 30 28 28
Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri 38 41 43 44 40
Opiskeluvaikeuksia - 36 36 36 37
Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puu-
tetta* - - - - 11
Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 5 5 6 5 4
Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden 
aikana - - - 9 9
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 5 5 5 5 5
Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 10 11 10 12 11
Terveydentila keskinkertainen tai huono 22 23 24 21 20
Niska- tai hartiakipuja viikoittain 28 33 36 35 36
Päänsärkyä viikoittain 32 36 40 37 38
Väsymystä lähes päivittäin 10 15 19 17 20
Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 14 19 23 21 22
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus - 14 17 15 17
Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan 
vastaanotolla 31 31 29 28 26
Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vas-
taanotolle 12 13 13 14 14
Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.
koht. asioissa 26 24 24 23 21
Ei syö kouluruokaa 6 8 10 8 6
Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa 
viikossa - - - - 28
Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti 
päivässä - - - - 50
Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* - 20 17 16 17
Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23 - - - 17 19
Liikunnan harrastusta harvemmin kuin ker-
ran viikossa 9 9 10 9 8
Tupakoi päivittäin 19 21 22 19 16
Tosi humalassa vähintään kerran kuukau-
dessa - 22 23 17 20
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 6 7 9 8 6
Käyttää vähintään kahta päihdettä* - 13 14 11 11

* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuk-
sien kanssa.
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NUORTEN ELINOLOT, KOULUTYÖ, TERVEYS JA TERVEYSTOTTUMUKSET 1996–2005

Stakes, Työpapereita 25/2006

LIITETAULUKKO 4. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosent-
tiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista koko Suomessa vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty 
trendiaineisto.

2000/2001 2002/200� 200�/200�

Vastanneiden lukumäärä �� ��� �� �12 �� ��2

Vanhemmuuden puutetta* - 23 23

Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen viettopaikkaa 36 35 34

Perherakenteena muu kuin ydinperhe 19 19 19

Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana 25 24 23

Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 33 33 32

Ei yhtään läheistä ystävää 9 9 9

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana - 9 6

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana - 17 14

Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 32 33 38

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 53 48 46

Koulun huono sisäilma haittaa 59 56 52

Koulun työilmapiirissä ongelmia 15 14 13

Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa 24 21 19

Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri 50 52 49

Opiskeluvaikeuksia 48 50 50

Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta* - - 10

Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 4 3 3

Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana - 13 12

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 1 2 2

Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 9 10 9

Terveydentila keskinkertainen tai huono 20 20 18

Niska- tai hartiakipuja viikoittain 34 33 34

Päänsärkyä viikoittain 26 26 26

Väsymystä lähes päivittäin 14 14 15

Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 15 15 15

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus 9 10 10

Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla 9 10 9

Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vastaanotolle 18 17 16

Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.koht. asioissa 23 20 18

Ei syö kouluruokaa 7 7 5

Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa viikossa - - 28

Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä - - 51

Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* 10 8 8

Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23 - 34 34

Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran viikossa 10 10 9

Tupakoi päivittäin 18 18 14

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 25 23 29

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 15 15 13

Käyttää vähintään kahta päihdettä* 14 14 13
* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuk-
sien kanssa.
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NUORTEN ELINOLOT, KOULUTYÖ, TERVEYS JA TERVEYSTOTTUMUKSET 1996–2005

Stakes, Työpapereita 25/2006

LIITETAULUKKO 5. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-astevakioidut prosenttiosuudet lukion 
1. ja 2. vuosikurssien pojista koko Suomessa vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

2000/2001 2002/200� 200�/200�
Vastanneiden lukumäärä 1� 1�� 1� ��� 1� ��1
Vanhemmuuden puutetta* - 24 24
Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen viettopaikkaa 40 38 37
Perherakenteena muu kuin ydinperhe 17 18 18
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana 24 23 22
Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 31 31 30
Ei yhtään läheistä ystävää 13 13 13
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana - 13 9
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana - 22 18
Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 35 37 40
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 44 42
Koulun huono sisäilma haittaa 55 52 48
Koulun työilmapiirissä ongelmia 14 12 11
Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa 25 22 20
Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri 44 46 43
Opiskeluvaikeuksia 51 52 52
Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta* - - 11
Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 5 4 4
Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana - 14 12
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 2 3 2
Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 8 9 8
Terveydentila keskinkertainen tai huono 18 17 16
Niska- tai hartiakipuja viikoittain 21 21 22
Päänsärkyä viikoittain 17 16 16
Väsymystä lähes päivittäin 9 9 10
Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 9 9 9
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus 7 7 7
Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla 4 5 4
Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vastaanotolle 16 15 13
Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.koht. asioissa 21 18 15
Ei syö kouluruokaa 6 6 4
Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa viikossa - - 33
Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä - - 63
Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* 15 12 12
Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23 - 44 44
Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran viikossa 10 9 9
Tupakoi päivittäin 18 17 13
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 30 28 33
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 16 16 14
Käyttää vähintään kahta päihdettä* 16 16 15

* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuk-
sien kanssa.
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NUORTEN ELINOLOT, KOULUTYÖ, TERVEYS JA TERVEYSTOTTUMUKSET 1996–2005

Stakes, Työpapereita 25/2006

LIITETAULUKKO 6. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-astevakioidut prosenttiosuudet lukion 
1. ja 2. vuosikurssien tytöistä koko Suomessa vuosina 2000/01–2004/05. Yhdistetty trendiaineisto.

2000/2001 2002/200� 200�/200�
Vastanneiden lukumäärä 2� ��� 2� ��� 2� ��1
Vanhemmuuden puutetta* - 21 22
Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen viettopaikkaa 32 32 32
Perherakenteena muu kuin ydinperhe 20 20 21
Vähintään yksi vanhempi työttömänä vuoden aikana 26 25 25
Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 35 34 34
Ei yhtään läheistä ystävää 5 6 6
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana - 5 4
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana - 12 9
Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 30 29 37
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 57 52 50
Koulun huono sisäilma haittaa 64 60 57
Koulun työilmapiirissä ongelmia 16 15 15
Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa 23 20 18
Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri 56 58 55
Opiskeluvaikeuksia 46 48 47
Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta* - - 10
Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 3 2 2
Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana - 13 12
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 1 1 1
Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 10 11 9
Terveydentila keskinkertainen tai huono 23 22 21
Niska- tai hartiakipuja viikoittain 46 45 46
Päänsärkyä viikoittain 36 35 35
Väsymystä lähes päivittäin 19 18 20
Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 21 21 22
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus 12 13 13
Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla 14 15 13
Vaikea päästä kouluterveydenhuollon vastaanotolle 20 19 19
Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon henk.koht. asioissa 24 22 21
Ei syö kouluruokaa 7 7 5
Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 kertaa viikossa - - 23
Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä - - 40
Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* 5 4 4
Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23 - 23 25
Liikunnan harrastusta harvemmin kuin kerran viikossa 10 10 9
Tupakoi päivittäin 19 19 15
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 19 18 24
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 14 14 12
Käyttää vähintään kahta päihdettä* 12 12 11

* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuk-
sien kanssa.
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NUORTEN ELINOLOT, KOULUTYÖ, TERVEYS JA TERVEYSTOTTUMUKSET 1996–2005

Stakes, Työpapereita 25/2006

LIITETAULUKKO 7. Alkoholin käytön useus. Prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion 
1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista sukupuolen mukaan koko Suomessa vuosina 1996/97–2004/05. Yhdistetty 
trendiaineisto.

1���/1��� 1���/1��� 2000/2001 2002/200� 200�/200�

Peruskoulun 
pojat

Kerran viikossa tai useammin 11 16 18 12 11

Pari kertaa kuukaudessa 21 23 22 20 19

Noin kerran kuukaudessa 13 11 11 12 11

Harvemmin 24 23 22 23 21

Ei käytä alkoholia 31 26 26 33 38

Yhteensä 100 100 100 100 100

Peruskoulun 
tytöt

Kerran viikossa tai useammin 8 10 12 9 9

Pari kertaa kuukaudessa 24 24 24 21 20

Noin kerran kuukaudessa 17 16 15 14 13

Harvemmin 25 26 24 24 23

Ei käytä alkoholia 27 24 25 32 36

Yhteensä 100 100 100 100 100

Lukion pojat Kerran viikossa tai useammin 23 20 19

Pari kertaa kuukaudessa 30 30 29

Noin kerran kuukaudessa 14 15 14

Harvemmin 19 18 17

Ei käytä alkoholia 14 17 20

Yhteensä 100 100 100

Lukion tytöt Kerran viikossa tai useammin 13 12 12

Pari kertaa kuukaudessa 32 30 30

Noin kerran kuukaudessa 20 20 19

Harvemmin 24 23 21

Ei käytä alkoholia 13 15 18

Yhteensä 100 100 100



��

NUORTEN ELINOLOT, KOULUTYÖ, TERVEYS JA TERVEYSTOTTUMUKSET 1996–2005

Stakes, Työpapereita 25/2006

LIITETAULUKKO 8. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. 
luokkien oppilaista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä koko aineistossa vuonna 2005.

Varsinais-
Suomi

Sata-
kunta

Pirkan-
maa

Keski-
Suomi

Etelä-
Pohjan-

maa

Pohjan-
maa

Keski-
Pohjan-

maa

Pohjois-
Pohjan-

maa

Kainuu KOKO 
AINEISTO

Vastanneiden lukumäärä � �0� � ��0 � ��0 � ��2 � ��0 � ��0 1 ��� � ��� 1 ��1 �� 1�0

Vanhemmuuden puutetta* 22 23 22 23 22 24 22 22 22 22

Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuil-
tojen viettopaikkaa

38 37 38 35 34 40 37 37 36 37

Perherakenteena muu kuin ydinperhe 25 24 25 21 17 16 17 19 20 21

Vähintään yksi vanhempi työttömänä 
vuoden aikana

26 28 26 30 26 20 25 30 38 27

Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 39 41 40 36 37 34 34 39 40 38

Ei yhtään läheistä ystävää 12 11 12 12 12 9 12 11 10 11

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana 17 17 17 15 15 15 15 15 15 16

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana 18 16 18 15 16 18 17 16 15 17

Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 24 25 23 19 22 22 18 17 20 22

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 55 56 51 54 54 54 51 55 53 54

Koulun huono sisäilma haittaa 53 54 50 53 51 46 47 53 55 52

Koulun työilmapiirissä ongelmia 26 27 27 26 25 27 25 25 23 26

Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa 30 36 31 31 31 28 28 32 30 31

Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian 
suuri

37 37 38 35 33 44 31 36 37 37

Opiskeluvaikeuksia 40 39 42 39 37 39 39 38 37 39

Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun 
puutetta*

10 13 10 11 12 11 11 11 10 11

Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5

Lintsannut ainakin 2 päivää kuukau-
den aikana

9 9 9 8 9 8 8 10 9 9

Koulukiusattuna vähintään kerran 
viikossa

7 8 6 7 8 6 8 7 7 7

Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 11 11 11 12 10 9 11 10 14 11

Terveydentila keskinkertainen tai 
huono

16 16 16 17 16 18 16 16 16 16

Niska- tai hartiakipuja viikoittain 29 28 28 27 28 24 28 26 26 27

Päänsärkyä viikoittain 29 29 30 27 30 31 30 33 29 30

Väsymystä lähes päivittäin 15 14 16 14 15 15 14 14 14 15

Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 16 16 17 15 15 15 13 15 15 16

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus 12 13 13 14 12 12 11 12 13 13

Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoi-
tajan vastaanotolla

22 24 21 19 21 19 14 18 14 20

Vaikea päästä kouluterveydenhuollon 
vastaanotolle

13 11 11 10 10 11 8 12 15 11

Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon 
henk.koht. asioissa

18 21 18 17 16 17 16 17 19 18

Ei syö kouluruokaa 4 4 5 6 4 3 2 3 3 4

Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 
kertaa viikossa

32 30 34 32 29 34 26 30 29 31

Hampaiden harjaus harvemmin kuin 
kahdesti päivässä

63 62 62 62 67 61 64 63 63 63

Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* 26 29 27 21 25 35 29 30 24 27

Nukkumaanmeno myöhemmin kuin 
klo 23

24 26 22 21 24 28 25 27 19 24

Liikunnan harrastusta harvemmin kuin 
kerran viikossa

9 8 8 7 8 12 7 7 8 8

Tupakoi päivittäin 17 18 17 15 17 15 16 18 18 17

Tosi humalassa vähintään kerran 
kuukaudessa

21 23 20 18 25 20 19 20 19 21

Kokeillut laittomia huumeita ainakin 
kerran

7 4 7 5 3 4 3 5 5 5

Käyttää vähintään kahta päihdettä* 12 13 13 10 12 11 10 12 12 12

* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa.
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NUORTEN ELINOLOT, KOULUTYÖ, TERVEYS JA TERVEYSTOTTUMUKSET 1996–2005

Stakes, Työpapereita 25/2006

LIITETAULUKKO 9. Kouluterveyskyselyn hyvinvointi-indikaattorit. Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet lukion 1. ja 2. vuosikurssien 
opiskelijoista maakunnittain Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä koko aineistossa vuonna 2005.

Varsinais-
Suomi

Sata-
kunta

Pirkan-
maa

Keski-
Suomi

Etelä-
Pohjan-

maa

Pohjan-
maa

Keski-
Pohjan-

maa

Pohjois-
Pohjan-

maa

Kainuu KOKO 
AINEISTO

Vastanneiden lukumäärä � 000 2 ��� � ��� 2 �1� 2 2�2 1 �02 ��� � 10� �0� 2� ��1

Vanhemmuuden puutetta* 21 19 22 20 20 25 19 22 22 21

Vanhemmat eivät tiedä viikonloppuilto-
jen viettopaikkaa

31 30 33 30 31 35 31 36 35 33

Perherakenteena muu kuin ydinperhe 21 19 20 19 13 12 14 17 17 18

Vähintään yksi vanhempi työttömänä 
vuoden aikana

21 24 22 24 22 17 23 24 35 23

Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 30 30 29 28 27 27 32 31 32 29

Ei yhtään läheistä ystävää 9 10 9 11 8 7 11 10 11 9

Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana 5 6 6 5 4 6 5 6 6 6

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana 13 13 14 12 12 15 11 14 14 13

Käyttövarat yli 17 euroa viikossa 41 37 39 34 35 40 32 35 30 37

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 46 46 46 48 38 39 35 45 49 44

Koulun huono sisäilma haittaa 49 51 54 56 43 46 40 51 57 50

Koulun työilmapiirissä ongelmia 12 11 11 13 12 12 10 12 13 12

Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa 18 22 19 21 21 19 19 24 23 20

Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian 
suuri

44 44 43 44 47 47 47 46 46 45

Opiskeluvaikeuksia 50 46 49 49 50 44 48 49 45 49

Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun 
puutetta*

10 10 10 10 11 10 11 10 10 10

Ei pidä lainkaan koulunkäynnistä 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2

Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden 
aikana

11 9 11 9 12 9 9 14 12 11

Koulukiusattuna vähintään kerran 
viikossa

2 1 1 1 1 2 1 1 2 1

Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus 9 8 9 9 9 7 9 9 10 9

Terveydentila keskinkertainen tai huono 19 19 18 17 18 18 18 19 22 18

Niska- tai hartiakipuja viikoittain 33 32 33 33 34 30 34 33 37 33

Päänsärkyä viikoittain 24 26 25 25 27 26 25 26 31 26

Väsymystä lähes päivittäin 15 15 13 14 15 13 11 14 13 14

Päivittäin vähintään kaksi oiretta* 15 15 14 14 16 14 11 14 16 15

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus 10 11 10 10 11 10 8 10 10 10

Toistuvia käyntejä kouluterveydenhoita-
jan vastaanotolla

9 9 9 8 8 7 8 6 6 8

Vaikea päästä kouluterveydenhuollon 
vastaanotolle

16 17 13 14 14 12 9 24 22 16

Tyytymätön kouluterveydenhuoltoon 
henk.koht. asioissa

18 20 14 18 17 15 18 22 22 18

Ei syö kouluruokaa 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3

Epäterveellisiä välipaloja vähintään 2 
kertaa viikossa

27 26 27 24 25 24 22 24 16 25

Hampaiden harjaus harvemmin kuin 
kahdesti päivässä

53 53 52 51 55 49 55 52 51 52

Huonot tiedot seksuaaliterveydestä* 8 7 9 7 7 11 12 8 8 8

Nukkumaanmeno myöhemmin kuin 
klo 23

32 36 35 28 34 37 35 37 28 34

Liikunnan harrastusta harvemmin kuin 
kerran viikossa

9 8 9 8 9 9 9 8 8 9

Tupakoi päivittäin 13 14 13 12 12 9 12 16 14 13

Tosi humalassa vähintään kerran kuu-
kaudessa

30 29 26 24 30 24 23 27 28 27

Kokeillut laittomia huumeita ainakin 
kerran

11 7 13 10 6 7 6 12 10 10

Käyttää vähintään kahta päihdettä* 12 11 12 10 10 9 8 13 12 11

* indikaattorin prosenttiosuudet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 1996–2003 raporteissa ilmoitettujen prosenttiosuuksien kanssa.
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matti rimpelä, anne-marie rigoff, Kirsi Wiss, Tuovi hakulinen-viitanen: Seulontatutkimukset 3–7-vuotiai-
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