
 
 
 
 
 
 
 
 
Lape-työnä vahvistetun tietopohjan 
esittely ja lyhyt katsaus lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tilaan uuden 
tiedon valossa 
 

 
 



• Eri-ikäisten lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja 
palveluiden seurantaan liittyvän säännöllisen 
tiedontuotannon vahvistaminen päätöksenteon tueksi 

 

• Painopiste on ollut tietopohjan aukkojen paikkaamisessa 
sekä yhdenvertaisuuden toteutumisen mahdollistamisessa. 

 

Päämäärätavoite 

 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, terveyteen ja 
palveluihin liittyvät tiedonkeruut muodostavat riittävän 
kattavan ja toisiinsa integroituvan kokonaisuuden 

 

TAVOITE 
 



Tietoa saatavilla aikaisempaa kattavammin 

Tiedon saatavuus kunnissa, maakunnissa ja kansallisesti paranee 

Tiedon vertailtavuus paranee 

Voimavarojen käyttö on tarkoituksenmukaista 

Edellyttää tiedon antajien sitoutumista 

 

HYÖDYT 
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1. Pienten lasten tietopohjan vahvistaminen käynnistämällä LTH-
tutkimus, joka tuottaa tietoa 3-4 kuukauden ikäisten sekä 4-
vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista 
ja palveluiden tarpeisiin vastaavuudesta. 

2. Koulu- ja opiskeluikäisten tietopohjan vahvistaminen 
laajentamalla kouluterveyskyselyjen tiedonkeruut koskemaan myös 
4-5 luokan oppilaita ja heidän vanhempiaan sekä erityisryhmiä (mm. 
ulkomaista syntyperää olevat, toimintarajoitteiset ja sijoitettuna 
asuvat). 

3. Vuonna 2019 Kouluterveyskyselyä laajennetaan osiolla jossa 
kerätään tietoa lasten ja nuorten väkivaltakokemuksista (aiempi ns. 
lasten uhritutkimus) sekä osiolla jossa kerätään tietoa sijoitettujen 
lasten ja nuorten palvelukokemuksista  

4. Kokonaisuutta hahmottavan ja tiedon hyötykäyttöä parantavan 
lapsi- ja perhetiedon portaalin rakentaminen vahvistamaan 
päätöksenteon tietopohjaisuutta kunnan, maakunnan ja 
kansallisella tasolla. 

 

 

Tietopohjan 
vahvistaminen 
muodostuu 
neljästä osiosta 
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1. Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

• Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä tai 
palvelukokemuksista ei ole ollut saatavilla säännöllistä ja kattavaa seurantatietoa 

• LTH-tutkimuksen tarkoituksena on vastata tähän tietoaukkoon ja tuottaa jatkossa 
säännöllistä seurantatietoa pienten lasten ja perheiden 

• hyvinvoinnista ja terveydestä sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä  

• avun, tuen ja palvelujen saatavuudesta ja palvelujen tarpeisiin 

 vastaavuudesta sekä avun ja tuen riittävyydestä 

• LTH-tutkimus on osaksi THL:n säännöllisiä väestötutkimuksia 
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LTH -tutkimuksen kohderyhmä ja aikataulu 

1. Kolmi-nelikuiset vauvat perheineen, jotka osallistuvat neuvolan laajaan 3-4kk 
terveystarkastukseen 
• Loka-marraskuu v. 2017 tiedonkeruun pilottitutkimus kuuden maakunnan 

alueella (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Päijät-Häme, Kanta-Häme, 9 Uudenmaan kuntaa ja Satakunnasta Huittinen) 
• N= 439 äitiä ja 307 toista vanhempaa, pilottitutkimuksessa terveydenhoitajan lomakkeita täytettiin 639 perheestä 

 
2. Nelivuotiaat lapset perheineen, jotka osallistuvat neuvolan laajaan 4-v 

terveystarkastukseen 
• Helmi-lokakuu v. 2018 tiedonkeruu 290 Manner-Suomen kunnassa (pois jäivät Helsinki, Vantaa, 

Nurmijärvi, Kerava ja Tyrnävä) 
• 20.9.2018 mennessä N= 8401 vanhemman vastausta, terveydenhoitajien vastauksia yhteensä 14 236 perheestä 
 

Jatkossa  
• Molempien kohderyhmien tiedonkeruut toteutetaan joka 4. vuosi 
• Ensimmäinen 3-4 kk vauvojen kansallinen tiedonkeruu toteutetaan v. 2020 
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LTH-tutkimuksen tiedonantajat ja tiedonkeruun tavat 

 Lapsen huoltajat  

– Molemmille huoltajille on oma kyselylomake 

– Vastaaminen mahdollista sähköisesti ja paperilomakkeella 

 Lastenneuvolan terveydenhoitajat 

– Lyhyt kyselylomake 

– Vastaaminen sähköisesti 

 Rekisterit: Syntyneiden lasten rekisteri (4kk), hoitoilmoitusrekisterit, Kelan 

lääkekorvaus- ja etuusrekisterit, epämuodostumarekisteri (4v), mahdollisesti 
lastensuojelurekisteri (4v) 

 Tulevaisuudessa myös asiakastietojärjestelmät 

 Tieto kerätään tunnisteisena (lapsen hetu), mikä mahdollistaa kyselyaineistojen 
ja rekisteritietojen yhdistämisen keskenään 
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Sisältöalueet, joista LTH-tutkimus tuottaa tietoa 

Pääpaino on huoltajien kokemustiedon saamisessa 
 

 Terveys ja toimintakyky 
– koettu terveys, mielenterveys, toimintarajoitteet, raskausaika ja synnytys (4kk) 

 Hyvinvointi ja osallisuus 
– vanhemmuus, lapsen ja vanhemman välinen suhde, sosiaaliset suhteet, elämänlaatu, osallisuus 

 Perhe ja elinolot 
– perherakenne, perheen tausta (ml. maahanmuuttajatausta), taloudellinen tilanne, 

elämänmuutokset, arjen toimivuus, työn ja perheen yhteensovittaminen  
 Elintavat 

– Ravitsemus (ml. Imetys 4kk), liikunta, uni, päihteet 
 Kasvuympäristön turvallisuus 

– Kiusaaminen, lähisuhdeväkivalta, lapsen kaltoinkohtelu, lapsen altistuminen päihteille 
 Lapsen hoitojärjestelyt, ml. varhaiskasvatus  (4-v) 

– hoitojärjestelyt, varhaiskasvatuksen laatu, yhteistyö ja lapsen viihtyminen, kotihoito 
 Avun saanti ja palvelut 

– palvelujen ja tuen saannin tarve, saatavuus ja riittävyys, palvelujen käyttö  

 Yhdenvertaisuus läpileikkaavana teemana, huomioitu mm. taustamuuttujissa 
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• Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus  
4-vuotiaiden lasten ja perheiden tiedonkeruun väliaikatuloksia 
ajalta 1.2.–31.5.2018 

• Mitä vauvaperheille kuuluu? LTH-tutkimuksen 3-4-kuukautisten 
vauvojen ja heidän perheidensä pilottitutkimuksen perusraportti. 
Mitä vauvaperheille kuuluu? 

• Jatkossa kansallisten tiedonkeruiden perustulokset tullaan 
julkaisemaan nopeasti tiedonkeruiden päättymisen jälkeen THL:n 
sähköisessä tulospalvelussa 

• Meneillään olevan 4-v tiedonkeruun kyselyaineistojen 
perustulokset saatavilla tulospalvelussa kevättalvella 2019 

 

LTH julkaisuja 

https://thl.fi/documents/10531/3498578/190618_v%C3%A4liaikatulokset_raportti_final.pdf/70d0fff7-75a6-4ba4-a73c-57820335a2f2
https://thl.fi/documents/10531/3498578/190618_v%C3%A4liaikatulokset_raportti_final.pdf/70d0fff7-75a6-4ba4-a73c-57820335a2f2
https://thl.fi/documents/10531/3498578/190618_v%C3%A4liaikatulokset_raportti_final.pdf/70d0fff7-75a6-4ba4-a73c-57820335a2f2
https://thl.fi/documents/10531/3498578/190618_v%C3%A4liaikatulokset_raportti_final.pdf/70d0fff7-75a6-4ba4-a73c-57820335a2f2
https://thl.fi/documents/10531/3498578/190618_v%C3%A4liaikatulokset_raportti_final.pdf/70d0fff7-75a6-4ba4-a73c-57820335a2f2
https://thl.fi/documents/10531/3498578/190618_v%C3%A4liaikatulokset_raportti_final.pdf/70d0fff7-75a6-4ba4-a73c-57820335a2f2
https://www.julkari.fi/handle/10024/136799


2. Kouluterveyskyselystä uutta tietoa päätöksentekoon 

 Tuottaa seurantatietoa n. 10–20-vuotiaiden hyvinvoinnista, terveydestä, 
koulunkäynnistä ja avun saannista, osallisuudesta sekä avun saannista ja 
tarpeisiin vastaavuudesta 

 Tukee tiedolla johtamista niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla 

– Oppilaitokset, kunnat ja maakunnat voivat hyödyntää tuloksia palvelujen ja toiminnan 
kehittämisessä  

– Kansallisella tasolla toimii mm. usean lain toimeenpanon seurannassa 

– Käynnissä noin 60 tutkimusta, yhteistyötä tiivistetty  

  Tulosten tarkastelu taustatiedoittain mahdollistaa yhdenvertaisuuden seurannan 

 Tuki tulosten hyödyntämiselle: tulossa uudistetut toimintaohjeet ja tukimateriaali 
tulosten käsittelyyn  
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Kouluterveyskyselyn toteutus 

 Tiedonkeruu joka toinen kevät: 2017, 2019 

 Kohderyhmät 

– Peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaat sekä huoltajat (N~115 000)  

– Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat (N~118 000)  

– Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat (N~70 000)  

– Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat  (N~85 000)  

 Lapset ja nuoret vastaavat kyselyyn koulupäivän  
aikana opettajan valvonnassa  

 Kysely on nimetön ja vapaaehtoinen, toteutus ensisijaisesti sähköisesti, aineisto 
sisältää koulujen tunnistetiedot   

 Kielivalikoimaa laajennettu: mahdollisuus vastata suomen, ruotsin, venäjän, 
englannin tai pohjoissaamen kielellä, esteettömyys huomioitu, käytössä myös 
lyhennetty selko -lomake  
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Kouluterveyskyselyä kehitetty vahvasti vuoteen 2017 

 Uudistettu myös sisällöllisesti vastaamaan paremmin eri käyttäjien tarpeita 
(asiakkuusanalyysien ja tarvekartoitusten pohjalta) 

– Terveys ja toimintakyky 

– Hyvinvointi, elinolot ja osallisuus 

– Koulu- ja oppilaitosyhteisö, koulunkäynti ja opiskelu 

– Avun saanti ja palvelut 

– Taustatiedot 

 Myös tiedonkeruun prosesseja uudistettu (ml. ohjeet, tiedotteet) 

 Perustulosten maksuttomuus 
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Sisältöalueet 2019 

 Terveys ja toimintakyky: koettu terveys, oireet, mielenterveys, seksuaaliterveys, 
toimintarajoitteet 

 Kasvuympäristön turvallisuus; kiusaaminen, häirintä ja väkivalta, tapaturmat, 
oppilaitosten työolot, päihteet kasvuympäristössä 

 Koulunkäynti ja opiskelu: koulunkäynnistä pitäminen, koulu-uupumus, vaikeudet 
opiskeluissa, oppilaitosyhteisö 

 Hyvinvointi: elämään tyytyväisyys, osallisuus, vapaa-aika, ystävät ja yksinäisyys  

 Elintavat: ruokatottumukset, liikkuminen ja lepo, päihteet 

 Palvelut ja avunsaanti: tuen ja avun saaminen, opiskeluhuollon palvelut 
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Sisältöalueet (jatkuu) 

 Perhe ja elinolot: vanhempien ja lasten/ nuorten välinen vuorovaikutus, perheen 
elintaso, hoivavastuu 

 Taustatekijät: kouluaste, asuminen, syntyperä, sukupuoli, sijoitus kodin 
ulkopuolelle, vanhempien koulutus 

 

 Kyselyssä on myös tarpeen mukaan toteutettavia syventäviä teemamoduleita: 
vuoden 2019 osalta erillisteemat väkivaltakokemukset ja kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten hyvinvointi 

 

 

6.11.2018 Nina Halme/ HYLA 14 



Tiedonkeruu 2019 

 4. ja 5. luokka  1.3. - 28.3.2019 

 8. ja 9. luokka  1.4 - 30.4.2019 

 Lukio 1. ja 2. vuosi 1.4. - 30.4.2019 

 AOL 1. ja 2. vuosi  1.3. - 30.4.2019 

 Huoltajat   1.3. - 30.4.2019 

 

 Tukipäivystys  
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Tulokset saatavilla maksutta tulospalvelussa suomeksi ja ruotsiksi 
www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset  

 Tarkastelu sukupuolen, kouluasteen ja alueen mukaan 

 Seurantatietoa vuodesta 2006  

 Tulosten yhteydessä lisätietoa 

– Indikaattorin muodostaminen 

– Seuraukset väestön hyvinvoinnille 

– Taloudelliset vaikutukset 

– Ilmiöön vaikuttaminen 

– Viitteet  

 Lisäksi tarkastelumahdollisuus taustamuuttujittain, esim. toimintarajoite, 
ulkomainen syntyperä, kodin ulkopuolella sijoitettuna asuminen  

 Koulu- ja oppilaitoskohtaiset tulokset julkaistu salasanalla suojattuna 

 Tulospalvelua kehitetään edelleen: uudet indikaattorit, tulostiivisteet eri 
käyttötarkoituksiin, käytettävyyttä edistetään syksyn 2018 aikana 
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Lisätietoa 
www.thl.fi/kouluterveyskysely  
kouluterveyskysely@thl.fi   

Kouluterveyskyselyn tulospalvelu 
www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset  

6.11.2018 Nina Halme/ HYLA 17 



Tulosten hyödyntämisen kehittäminen jatkossa  

 Sähköiseen tulospalveluun uutta aineistoa 

– Kouluterveyskyselyn 4.-5. luokkalaisten huoltajat 

– LTH-tutkimuksen 4-vuotiaat  

 Sähköiseen tulospalveluun tiivisteitä aihealueittain, esim. 

– Opiskeluhuollon tiiviste yhdistettynä TEAviisarin tietoihin  

– Tiiviste poliittisille päättäjille keskeisistä indikaattoreista  

 Toimintaohjeet ja minimivaatimukset kunnille ja maakunnille tietojen 
monialaiseen käsittelyyn ja kytkemiseen erilaisiin rakenteisiin ja velvoitteisiin 

 Kouluterveyskyselyn uudet tulokset ja hyödyntämisen mahdollisuudet 
Hyvinvointiareenalla 17.-18.9.2019  



Tutkimustiedon hyödyntäminen osana suunnittelua ja 
päätöksentekoa – tiedolla johtaminen  

Lasten, nuorten ja vanhempien 
kanssa 

Kouluissa ja oppilaitoksissa 

Kunnissa Maakunnissa 

Tiedotus 

Raportointi 

Toiminta-ohjeet 



Kouluterveyskysely 2019: sijoitettujen moduuli 

 Tavoitteena kehittää menetelmä seurantatiedon tuottamiseksi määrävälein 
lastensuojelun piirissä olevien kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 
hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista 

 Lastensuojelun toimenpiteenä sijaishuoltoon tai avohuollon tukitoimenpiteenä 
sijoitettujen lasten ja nuorten (n. 17 000 lasta) hyvinvoinnista ja 
palvelukokemuksista ei ole ollut saatavilla tietoa 

 Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten elämään liittyy erityispiirteitä, joita ei 
saada mitattua yleisellä kyselyllä 

 Erityiskysymyksenä ovat myös lapsen lakiin perustuvat oikeudet, joiden 
toteutumisesta ei ole ollut saatavilla tietoa 
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Kouluterveyskysely 2019: sijoitettujen moduuli 

 Kohderyhmänä on kaikki Kouluterveyskyselyyn vastaavat ikäluokat  

 Toistetaan määrävälein 

 Kyselyn tausta rakentui moniammatillisella ja –tieteisellä yhteistyöllä ja yhteistyössä 
kokemusasiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa  

– Tutkimustieto ja tietoaukot koottiin aiemmista kansallisista ja kansainvälisistä tutkimuksista ja 
raporteista (laadulliset ja määrälliset tutkimukset) 

– Asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kuuleminen 

– Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen  

– Teema-alueiden ja kysymysten muokkaus  

– Asiantuntijoiden konsultointi 

– Pilotointi 
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Kouluterveyskysely 2019: sijoitettujen moduuli 

 Viitekehyksenä Lapsen oikeuksien sopimus 

 Moduuli kattaa seuraavat osa-alueet:  

– Perustiedot lapsen/nuoren asumisesta (esimerkiksi sijoituksen kesto ja sijoituspaikkojen 
lukumäärä) 

– Lapsen/nuoren oikeuksien toteutuminen (esimerkiksi mielipiteen ilmaisu)  

– Tapaamiset oman lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa 

– Lapsen/nuoren arki sijoituspaikassa (esimerkiksi vaikuttamismahdollisuudet, lasten 
välinen kiusaaminen ja väkivalta)  

– Yhteydenpito vanhempiin ja muihin läheisiin 
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Sijoitetut lapset ja nuoret Kouluterveyskyselyssä 2017 

 Sijoitetut lapset ja nuoret identifioitiin aineistosta asumista koskevan kysymyksen 
avulla 

 Sijoitetuksi määriteltiin lapsi tai nuori, joka oli vastannut asuvansa sijaisperheessä, 
perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa 

– Sukulaisten luona asuvat eivät ole mukana, koska aineistosta ei ole mahdollista 
erotella lastensuojelusyistä ja muista syistä sukulaistensa luona asuvia 

 Sijoitettuna asui lapsista 0,4 % (n = 351) ja nuorista 1,0 % (n = 705) 

 Verrattuna huhtikuun viimeisenä päivänä 2017 sijoitettuna olleiden lasten ja 
nuorten lukumäärään (THL:n TIETO-osaston tuottama tieto), kysely kattaa noin 30 
% kokonaisjoukosta 
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Sijoitettujen lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi 2017 
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Sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynti 2017 
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Väkivaltakysymykset Kouluterveyskyselyssä 2019 

 Kohderyhmänä kaikki Kouluterveyskyselyyn vastaavat ikäluokat 

 Toistetaan määrävälein 

 Pohjana toimivat aikaisemmat Lapsiuhritutkimukset ja Kouluterveyskyselyt 

– Lisäksi otettu mukaan WHO:n suosittelemia, kansainvälisen vertailun 
mahdollistavia kysymyksiä, mm. laiminlyönti ja vanhempien taholta koettu 
väkivalta eliniältä 

 Sisällöllistä kehittämistä varten perustettiin työryhmä 

 Tukena toimi laajennettu asiantuntijaryhmä 

 Kysymykset pilotoitu ryhmähaastatteluilla ja määrällisesti 
Kouluterveyskyselyn osana 

6.11.2018 Nina Halme, THL 



Väkivalta Kouluterveyskyselyssä 2017 

 Tuotetut julkaisut: 

– Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta: Kouluterveyskyselyn 2017 
tuloksia (Ikonen & Halme), THL 2018. 

– Nuorten elinolot-vuosikirja 2018 (Ikonen, Hietamäki, October, Seppänen, Halme), 
hyväksytty julkaistavaksi 

– Lasten, nuorten ja aikuisten kokemuksia väkivallasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
hyvinvointiosaston kysely- ja väestötutkimusten tuloksia (Ikonen & Halme), julkaistaan 
12.11 
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Väkivalta Kouluterveyskyselyssä 2017 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 
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Väkivalta Kouluterveyskyselyssä 2017 

Kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla vuoden aikana 
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Väkivalta Kouluterveyskyselyssä 2017 

Kokenut vanhempien henkistä väkivaltaa vuoden aikana, % 
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Väkivalta Kouluterveyskyselyssä 2017 

Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa vuoden aikana 
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Väkivalta Kouluterveyskyselyssä 2017 

Kokenut seksuaalista häirintää vuoden aikana 

4.-5. lk oppilaiden vastaukset eivät ole vertailukelpoisia muihin kouluasteisiin erilaisen kysymysmuotoilun vuoksi 
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• Halme N, Hedman L, Ikonen R, Rajala R: Lasten ja nuorten 
hyvinvointi 2017: Kouluterveyskyselyn tuloksia. Työpaperi 
15/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. 

• Hedman L, Halme N: Adoptoitujen nuorten hyvinvointi 
Kouluterveyskyselyssä 2017.Tutkimuksesta tiiviisti 18/2018. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018.  

• Ikonen R, Halme N: Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen 
häirintä ja väkivalta: Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia. 
Tutkimuksesta tiiviisti 6/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
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• Kanste O, Sainio P, Halme N, Nurmi-Koikkalainen P: Erilaisia 
toimintarajoitteita kokevien nuorten hyvinvointi ja kasvuympäristön 
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•  Halme N, Kuusio H, Kanste O, Rajala R, Klemetti R, Seppänen J: Ulkomaista syntyperää 
olevien nuorten hyvinvointi Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017. Tutkimuksesta tiiviisti 
26/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. 

• Ikonen R, Hietamäki J, Laakso R, Heino T, Seppänen, Halme N: Sijoitettujen lasten ja nuorten 
hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 21/2017. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, 2017. 

• Kanste O, Sainio P, Halme N, Nurmi-Koikkalainen P: Toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi 
ja avun saaminen – Toteutuuko yhdenvertaisuus? Kouluterveyskyselyn 
tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 24/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. 

• Luopa P, Kanste O, Klemetti R: Toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten hyvinvointi 
2017. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 25/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, 2017. 

• Puupponen M, Ruokolainen O, Ollila H, Seppänen J: Savukkeiden, nuuskan ja 
sähkösavukkeiden aloittamisalttius, käyttö ja hankinta sekä suhtautuminen tekstivaroituksiin 
nuorilla keväällä 2016. Tutkimuksesta tiiviisti 01/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. 

• Wiss K, Halme N, Hietanen-Peltola M & Ståhl T:  Perusopetuksen opiskeluhuollon tilannekuva 
2017 – Yhdenvertaisuus haasteena yksilökohtaisessa ja yhteisöllisessä työssä. Tutkimuksesta 
tiiviisti 23/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. 
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Tietopohjan 
kehittämisen 
jatkuvuuden 
varmistaminen 



Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen seurannan ja 
raportoinnin kokonaisuuden kehittämisen ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi tulee turvata 

1) riittävät resurssit tiedonkeruiden toteuttamiseen 

2) varmistaa tietopohjan kehittäminen kokonaisuutena 

3) paikata edelleen tunnistettuja tietoaukkoja ja jatkaa 
indikaattoreiden pitkäjänteistä kehittämistyötä  

4) edistää edelleen tiedon hyödyntämistä 

 

Jatkuvuuden 
varmistaminen 
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Tietopohjan kehittäminen kokonaisuutena 
varmistettava 
• Tarvitaan kansallinen viitekehys ohjaamaan lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin, palvelujen ja niihin liittyvien kustannusten 
kokonaisseurantaa 
• tukee yhteisen valtakunnallisen tietopohjan rakentumista 

• määriteltävä seurantaa ohjaava yhteinen arvopohja, tavoitteet sekä 
konkreettiset mittarit ja tietopohja 

• ohjaa tietopohjan kansallista kehittämistä ja tiedon hyödyntämistä 
päätöksenteossa 

• käyttöön kansallisesti, maakunnissa ja kunnissa osana lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin, palvelujen ja kustannusten seurantaa  

• valmisteluun tarvitaan kansallinen koordinaatio ja se tulee valmistella 
laajassa yhteistoiminnassa 
• LAPE –ohryssä käsitelty aloite 6/2018 
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Tietopohjan paikkaamista tarvitaan edelleen 

• suunnitelma keskeisten tietoaukkojen paikkaamiseksi pitkällä 
aikajänteellä 
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Päätöksenteossa tarvitaan erilaista tietoa 
• tietoa lapsen, nuoren ja perheen tilanteesta: mm. hyvinvointi ja osallisuus, 

terveys ja toimintakyky, elintavat, perhe ja elinolot, kasvuympäristön 
turvallisuus, tuen ja avun saaminen (läpileikkaavana yhdenvertaisuuden 
toteutuminen) 

•  tietoa lapsen, nuoren ja perheen kasvuympäristöistä ja sosiaalisista suhteista: 
mm. varhaiskasvatus, koulunkäynti ja opiskelu, vapaa-aika ja harrastaminen, 
mediasuhteet, turvallisuus 

• tietoa keskeisistä palvelukokonaisuuksista ja niihin liittyvistä kustannuksista: 
tarve, saatavuus ja saavutettavuus, käyttö, laatu, vaikuttavuus. 
Kustannusrakenteen seurannassa tärkeää saada tietoa painopisteen 
siirtymisestä korjaavista palveluista ehkäisevään ja edistävään toimintaan. 

• tietoa palvelujen ohjauksesta  
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Tietopohjaan liittyy erilainen tieto ja näiden 
yhdistäminen 
• Säännöllisesti toistuvat väestötutkimukset: mm. KTK,  LTH, KOTT, Amisbarometri, WHO 

koululaiskysely, Nuorten terveystapatutkimus,  ESPAD, PISA, PIMSS, Nuorten vapaa-
aikatutkimus, Lasten mediabarometri ym: päällekkäisyyksien välttäminen ja erilaisten 
aineistojen yhdistäminen 

• Erillistutkimukset rajatummilta teema-alueilta 

• Rekisterit ja tilastot: mm. THL, KELA, TK sekä useat muut toimijat kokoavat vuosittaisia tilastoja 
kuntien ja valtion palveluista, kuten koulutuksesta, perhe-etuuksista, varhaiskasvatuksesta ja 
sosiaali- ja terveyspalveluista . Toimintaa ja suoritteita kuvaavat tilastot vaihtelevat suuresti 
sen mukaan miten yhdenmukaisesti toiminta ymmärretään ja kirjataan  

• Tietoja julkaistaan useissa indikaattoripalveluissa kuten Sotkanet, Kelasto, TEAviisari (neuvola- 
ja kouluterveydenhuollon selvitykset, perhekeskusselvitys) sekä erillisissä tilastokuutiossa ja 
tilastoraporteissa. Tämä pitää sisällään AvoHilmo kehittämisen (ml. rakenteisten tietojen 
kirjaaminen 

• Laadullinen tieto 

• Pyrkimyksenä erilaisen tiedon yhdistäminen, päällekkäisyyksien minimointi.  
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Tiedon hyödyntämistä tuettava edelleen 
• Tiedolla johtamisen haasteena edelleen tiedon sirpaleisuus ja 

hallinnonaloittainen siiloutuminen, erilaisen tiedon suuri määrä, vaikeus 
tunnistaa oleellinen tieto, tiedon saatavuuden hajanaisuus ja se, että kertyvää 
tilastotietoa ei saada riittävästi palvelemaan toiminnan tavoitteiden 
saavuttamista ja seurantaa  

• Erilaisten tietojen yhdistämisessä ja analysoimisessa on myös tehostamisen 
tarvetta. (Yhdyspinna yhteiseksi mahdollisuudeksi, STM 8/2018.)  

• Maakunnat ja kunnat tarvitsevat muuttuvassa toimintaympäristössä tukea 
tiedon hyödyntämisessä. Tukimateriaalia tarvitaan erityisesti siihen, miten 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, palvelujen ja niihin liittyvien 
kustannuksia seurataan kokonaisuutena sekä miten kokonaisuus huomioidaan 
maakuntien ja kuntien suunnitelmissa 
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LASTEN JA 

NUORTEN 

HYVINVOINNIN 

TILANNE 

Uuden tiedon valossa 



LASTEN, NUORTEN HYVINVOINNIN TARKASTELU – 

JUURISYIHIN PORAUTUMINEN 
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- Usein pulmat kasautuvat samoille lapsille, nuorille ja perheille, ei 
yhden yksittäisen tekijän esiintyminen 

- Epäsuotuisan kehityskulun katkaisemiseksi tarvitaan sekä 
yksilöllisiä interventioita, mutta myös laajempia ratkaisuja 

- Suojaavia tekijöitä vahvistamalla voidaan turvata suotuisaa kasvua 
ja kehitystä ja edistää hyvinvointia 

- Hyvinvointi ja kasvu- ja kehitysympäristöt liittyvät kiinteästi toisiinsa 

- Keskeistä on ulottaa arviointi tekijöihin, joiden on tunnistettu 
ennakoivan pulmien kasautumista 

 



JUURISYITÄ VOIDAAN LUOKITELLA MONELLA TAPAA 

1. Perheen vuorovaikutussuhteet 

2. Osallisuus ja yhteisöön kiinnittyminen 

3. Mielen hyvinvointi 

Sen lisäksi oleellista on turvata palvelujen 

1. saatavuus, saavutettavuus ja 

2. resurssit 

sekä pyrkiä muutokseen palvelujen kustannusrakenteessa 
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PERHEEN 

VUOROVAIKUTUSSUHTEET 

6.11.2018 LAPE-päivät 23.4.2018, Nina Halme ja Maaret Vuorenmaa 45 



Perheen vuorovaikutussuhteiden edistämistä koskevat 
johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset: 

1. Lasten ja nuorten kokeman väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisyn kehittämiseen kokonaisuutena tulee panostaa 
sirpaleisen toiminnan sijaan 

2. Voimavaroja tulee kohdentaa vanhemmuuden tukeen – 
vanhemmuuden tuki on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin 
varhaista tukemista ja keino eriarvoisuuden vähentämiseksi 
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Väkivalta pienten lasten perheissä 

 Pilottitutkimuksen 3-4 kk vauvoista 3 % kokenut kaltoinkohtelua 
kuten hoidotta tai huolenpidotta jättämistä tai ravistelua 

 Väliaikatulosten 4 v vanhemmista  

– 34 % heittänyt, lyönyt tai potkinut esineitä lapsen nähden 

– 11 % sanallisesti haukkunut tai nälvinyt lasta 

– 13 % antanut luunapin, läimäyttänyt tai tukistanut lasta 

 Naiset yleisemmin kuin miehet, kaltoinkohtelu kohdentuu useammin poikiin kuin 
tyttöihin 

– joka kahdeksas hyväksyy tukistamisen tai luunapin antamisen (miehet 
yleisemmin kuin naiset) 
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Väkivalta pienten lasten perheissä 

 Väliaikatulosten 4 v vanhemmista  

– 36 % kertoo, että lasta kiusattu vuoden aikana kotona, hoidossa tai 
vapaa-ajalla 

– Osa lapsista altistuu perheessä esiintyvälle parisuhdeväkivallalle 

 Lähes joka kymmenes vanhemmista kokenut parisuhteessaan henkistä 
väkivaltaa vuoden aikana 

 

6.11.2018 48 



Koulu- ja opiskeluikäisten kokema väkivalta 

 Viikoittain koulukiusattujen nuorten osuus vähentynyt 2008/2009 verrattuna  

– 4. ja 5. lk 7 % kiusattu vähintään kerran viikossa 

– 8. ja 9. lk 6 % 

– 2. asteella 1-3 % 

– Pojilla kiusaaminen edelleen yleisempää, vaikka erot sukupuolten välillä kaventuneet 

 8. ja 9. lk kolmannes kokee, että kiusaaminen jatkunut tai pahentunut koulun aikuiselle 
kertomisen jälkeen 

 Ulkomaalaistaustaiset, sijoitetut tai toimintarajoitteita omaavat nuoret kokevat 
huomattavasti yleisemmin kiusaamista 

 Kiusaaminen heikentää nuoren hyvinvointia ja elämään tyytyväisyyttä. Koulunkäynnin 
ongelmat, koulu-uupumus ja lintsaaminen kiusatuilla muita yleisempää. Kiusatut kokevat 
myös muita yleisemmin vanhempien tekemää henkistä ja fyysistä väkivaltaa 
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Koulu- ja opiskeluikäisten kokema väkivalta 

 Seksuaalisen häirinnän kokemukset lisääntyvät perusopetuksen yläluokille siirryttäessä 

– 8. ja 9. lk pojista 12 % ja tytöistä 30 % kokenut vuoden aikana seksuaalista häirintää 

– Sijoitetuilla nuorilla jopa viisinkertainen riski seksuaalisen väkivallan kokemukselle, 
myös sateenkaarinuorilla seksuaalisen väkivallan kokemukset huomattavasti 
yleisempiä 

 Joka neljäs 8. ja 9. lk kokenut vanhempien henkistä väkivaltaa (puhumattomuutta, 
haukkumista, esineiden heittämistä tai väkivallalla uhkaamista) vuoden aikana 

– 4. ja 5. lk 13 % 

– Lukiolaisista 28 % 

– Aol 19 % 

– Etenkin tyttöihin kohdistuva henkinen väkivalta yleistyy yläluokille siirryttäessä 

 Vanhempien fyysistä väkivaltaa kokenut 4. ja 5. lk 5 %, 8. ja 9. lk 6 % ja toisen 
asteen opiskelijoista 4 %  
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Koulu- ja opiskeluikäisten kokema väkivalta 

 Vanhempien henkinen väkivalta yleisempää nuorilla, joilla on toimintarajoitteita (8. ja 9. lk 
toimintarajoitteisista nuorista yli 40 %) ja nuorilla, joiden äideillä matala koulutustaso 

 Vanhempien henkistä väkivaltaa kokeneilla esiintyy yleisemmin 

– Päivittäistä oireilua, yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta, humalahakuista juomista, uupumusasteista 
väsymystä koulunkäynnissä 

– Viidennes nuorista, jotka kokeneet vanhempien henkistä väkivaltaa, ovat kokeneet myös 
vanhempien fyysistä väkivaltaa 

– Henkinen väkivalta yhteydessä mm. vanhempien haittaa aiheuttavaan alkoholin käyttöön 
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Vanhemmuus pikkulapsiperheissä 

 Pilottitutkimuksen 3-4 kk vauvojen aineistossa 

– 3 % synnyttäneistä ja 7 % toisista vanhemmista poikkeava tulos 
vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta mittaavassa 
kysymyssarjassa (Postpartum Bonding Questionnaire) 

– 14 % toisista vanhemmista koki riittämättömyyttä vanhempana 

– 90 % vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus normaalia 
terveydenhoitajan arvioimana 

– Vanhemmuuteen saatua tukea piti riittämättömänä 10-15 % 
vanhemmista 
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Vanhemmuus pikkulapsiperheissä 

 Väliaikatulosten 4 v vanhemmista  

– Joka kahdeksas kokee riittämättömyyttä vanhempana 

– Kolmannes vanhemmista kokee tarvitsevansa tukea omaan 
jaksamiseensa ja 28 % vanhemmuuteen 

– Vanhempien tuen tarpeet yleisempiä yhden huoltajan perheissä, ja 
naisilla yleisempiä kuin miehillä 

– Yli kolmannes omaan jaksamiseen tukea tarvitsevista vanhemmista ja 
viidennes vanhemmuuteensa tukea tarvitsevista ei ole ilmaissut tuen 
tarvettaan ammattilaisille 
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LTH TUOTTAA TIETOA VAUVAN JA VANHEMPIEN 

VÄLISESTÄ SUHTEESTA VANHEMPIEN 

ARVIOIMANA 
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Vauvan 

synnyttänyt 

vanhempi 

Vauvan 

toinen 

vanhempi 

Erittäin tai melko tyytyväinen vanhemmuuteensa, % 93 90 

Vauvan ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa häiriö, % 3 7 

Vanhempi kokee vauvan keskimääräistä vaativammaksi, % 6 7 

Vanhempi tai muu vauvan läheinen menettänyt maltin vauvan kanssa 

vähintään kerran niin, että vain vaivoin saanut hillittyä itsensä, % 

5 4 

Vanhempi tai muu vauvan läheinen jättänyt vauvan huomiotta ja 

huolenpidotta pidemmäksi aikaa vähintään kerran, % 

1 <1 

Vauvojen pilottitutkimukseen vastasi  yhteensä 439 äitiä ja 307 toista vanhempaa.  



LTH TUOTTAA TIETOA VAUVAN JA VANHEMMAN 

VÄLISESTÄ SUHTEESTA MYÖS TERVEYDENHOITAJIEN 

ARVIOIMANA 
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Terveydenhoitajan arvioimana 
% perheistä 

Vähintään yhdellä vuorovaikutuksen osa-alueella lievästi tai 

merkittävästi poikkeava löydös (vauvan pitely, vauvan käsittely, 

katsekontakti, vauvalle puhuminen, vauvalle hymyily, vauvasta nauttiminen, 

vauvan pahanolon sieto, vauvan viestien ymmärtäminen ja niihin 

vastaaminen) 

10 

Perhe tarvitsee tukea vähän tai paljon vuorovaikutukseen vauvan kanssa 16 

Vauvojen pilottitutkimuksessa terveydenhoitajan lomakkeita täytettiin 639 perheestä.   



LTH TUOTTAA TIETOA 4-V LAPSEN JA VANHEMMAN 

VÄLISESTÄ SUHTEESTA VANHEMPIEN ARVIOIMANA 

% 

vanhemmista 

Erittäin tai melko tyytyväinen vanhemmuuteensa, % 91 

Hauskaa lapsen kanssa usein tai aina, % 95 

Tuntee läheisyyttä lapsen kanssa usein tai aina; % 98 

Yrittää nähdä asioita lapsen näkökulmasta usein tai aina, % 83 

Vaikea rauhoittaa lasta, kun hän on poissa tolaltaan usein tai aina, % 3 

Vanhempi tai muu lapsen läheinen menettänyt maltin lapsen kanssa vähintään kerran niin, että 

vain vaivoin saanut hillittyä itsensä, % 

32 

Vanhempi tai muu lapsen läheinen heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotakin esinettä 

lapsen nähden vähintään kerran, % 

35 

 

Vanhempi tai muu lapsen läheinen jättänyt lapsen huomiotta ja huolenpidotta pidemmäksi aikaa 

vähintään kerran, % 

1 

Vanhempi tai muu lapsen läheinen uhannut 4-v lasta sanallisesti väkivallalla vähintään kerran, % 6 

Vanhempi tai muu lapsen läheinen haukkunut, vähätellyt tai muuten loukannut sanallisesti lasta 

vähintään kerran, % 

11 

6.11.2018 56 4-v tulokset kuvaavat  20.9. mennessä kertyneitä vanhempien vastauksia (n= 8401) 



LTH TUOTTAA TIETOA 4-V LAPSEN JA VANHEMMAN 

VÄLISESTÄ SUHTEESTA TERVEYDENHOITAJIEN 

ARVIOIMANA 
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Terveydenhoitajan arvioimana perhe tarvitsee vähän tai paljon tukea  % perheistä 

Vuorovaikutukseen lapsen kanssa, % 8 

Perheen sisäiseen vuorovaikutukseen, % 11 

Lapsen kaltoinkohteluun liittyen, % 2 

 

 

4-v tulokset kuvaavat  20.9. mennessä kertyneitä terveydenhoitajien vastauksia 

yhteensä 14236 perheestä 



Lapsen ja nuoren sekä vanhemman välinen suhde 

 Vuorovaikutuksen avoimuus ja nuorten kokemat keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa 
heijastelevat sitä, miten kunnat ja alueet ovat onnistuneet vanhemmuuden tuen 
tehtävässään 

 Keskusteluvaikeuksien yleisyys 

– 4. ja 5. lk 2 % ei pysty juuri koskaan keskustelemaan vanhempiensa kanssa omista asioistaan 

– Kouluasteesta riippuen tytöistä 7-9 % ja pojista 5-7 % 

– Keskusteluvaikeudet huomattavasti yleisempiä ulkomaista syntyperää olevilla, 
toimintarajoitteisilla tai jos äidin koulutustaso matala 

 Yli kolmannes 8. ja 9. lk ja toisella asteella toivoisi lisää perheen yhteistä aikaa 

 4. ja 5. lk  

– 57 % keskustelee usein vanhempien kanssa koulupäivästä 

– 61 % sopii kotiintuloajoista 

– 47 % kokee, että vanhemmat juttelevat usein lapsen ystävien kanssa 

– 86 % kokee vanhemman tukevan ja kannustavan usein 
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KESKUSTELUVAIKEUDET YHTEYDESSÄ HYVINVOINTIIN 

6.11.2018 LAPE-päivät 23.4.2018, Nina Halme ja Maaret Vuorenmaa 59 

 Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaiset 

Keskustelu-
vaikeuksia  
vanhempie
n kanssa 
(%) 

Muut 
(%) 

Vastanneiden 
lkm 

Vahva elämänhallinta 25 67 66 757 

Vähintään kaksi päivittäistä oiretta 37 12 67 298 

Kokenut vanhempien henkistä väkivaltaa viimeisen 
vuoden aikana 58 23 67 544 

Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa viimeisen 
vuoden aikana 24 5 67 502 

Ylipaino 23 18 64 583 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 23 9 68 446 

Tyytyväinen elämäänsä 34 79 68 275 

Tuntee itsensä yksinäiseksi 30 8 68 705 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 37 10 67 420 

Uupumusasteinen väsymys koulunkäynnissä 44 23 68 611 

Luvattomia poissaoloja (lintsaamista) vähintään 
viikoittain 11 3 68 381 



KESKUSTELUVAIKEUDET LISÄÄNTYVÄT YLÄLUOKILLE 

SIIRRYTTÄESSÄ 
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Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa kokeneiden lasten ja nuorten osuus (%) 
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KESKUSTELUVAIKEUKSIEN 

YLEISYYDESSÄ VAIHTELUA 

MAAKUNTIEN VÄLILLÄ JA 

MAAKUNNAN SISÄLLÄ 

THL: Kouluterveyskysely 2017
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KESKUSTELUVAIKEUKSIA ESIINTYY YLEISEMMIN 

OSALLA NUORIA 
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Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa kokeneiden nuorten osuus (%) taustaryhmittäin 2017 



OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS 
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Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista koskevat 
johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset: 

1. Lasten ja nuorten osallisuutta tulee tukea vähentämällä 
yksinäisyyttä ja parantamalla yhdenvertaisia 
harrastamismahdollisuuksia.  

2. Vaikka osallisuus koulu- ja oppilaitosyhteisössä on parantunut, 
on osallisuudessa ja lasten ja nuorten 
vaikutusmahdollisuuksissa edelleen kehitettävää.  
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Yksinäisyys pienten lasten perheissä 

 Pilottitutkimuksen 3-4 kk vauvojen 

– synnyttäneistä vanhemmista 8 %  ja 2 % muista vanhemmista koki 
yksinäisyyttä usein tai jatkuvasti 

 Väliaikatulosten 4 v vanhemmista 7 % tuntee itsensä usein 
yksinäiseksi 

– Naiset yleisemmin kuin miehet 

– Yhden huoltajan perheissä yleisemmin 

– Vanhemman yksinäisyys yhteydessä vanhemman 
masennusoireiluun, psyykkiseen kuormittuneisuuteen sekä 
vanhemmuuteen ja jaksamiseen liittyvään tuen tarpeeseen 
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 Lasten yksinäisyys on selvästi nähtävissä jo alaluokilla 

 Jos nuori jää koulussa ensimmäisten vuosien aikana ilman 
ystävyyssuhteita, hän on todennäköisesti yksinäinen myös 
tästä eteenpäin 

 Yksinäisyys on suuri syrjäytymisriski. Yksinäisistä aikuisista 
kolmannes on ollut yksinäinen jo lapsena, ja puolet yksinäisiä 
nuoruudessaan. (Junttila 2010.)  

 Nuoret ovat kokeneet, että yksinäisyyteen puututaan liian 
vähän. Yksinäisyyden ehkäisy on hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä ja se kuuluu kaikille. 
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Lasten ja nuorten yksinäisyys 



TYTÖT KOKEVAT ENEMMÄN YKSINÄISYYTTÄ, POJILTA 

PUUTTUU USEAMMIN LÄHEINEN YSTÄVÄ 
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Tuntee itsensä usein yksinäiseksi % 4. ja 5. lk          Tuntee itsensä yksinäiseksi (%) 
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YKSINÄISYYS YLEISINTÄ 

UUDELLAMAALLA JA 

AHVENANMAALLA, EROT 

ERI KAUPUNKIEN VÄLILLÄ 

MAAKUNNAN SISÄLLÄ 

KUITENKIN SUURIA 

Itsensä yksinäiseksi tuntevien 8. ja 9. luokkalaisten nuorten 
osuus (%) maakunnittain 2017 



YKSINÄISYYS HUOMATTAVASTI YLEISEMPÄÄ 

TIETYILLÄ NUORILLA 
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Tuntee itsensä yksinäiseksi (%) taustaryhmittäin 2017 

LAPE-päivät 23.4.2018, Nina Halme ja Maaret Vuorenmaa 



YKSINÄISYYS HEIKENTÄÄ HYVINVOINTIA 
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 Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaiset 
 

Tuntee 
itsensä 
yksinäseksi 
(%) 

Muut 
(%) 

Vastanneiden 
lkm 

Vahva elämänhallinta 21 68 66 793 

Vähintään kaksi päivittäistä oiretta 40 12 70 286 

Kokenut vanhempien henkistä väkivaltaa viimeisen 
vuoden aikana 47 23 68 819 

Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa viimeisen 
vuoden aikana 17 5 68 750 

Ylipaino 26 18 67 422 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 17 9 70 787 

Tyytyväinen elämäänsä 28 80 68 568 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 46 9 70 350 

Uupumusasteinen väsymys koulunkäynnissä 48 23 71 723 

Luvattomia poissaoloja (lintsaamista) vähintään 
viikoittain 10 3 71 481 

                         THL: Kouluterveyskysely 2017 



KIINNITTYMINEN KOULUUN JA 

MUUHUN LÄHIYHTEISÖÖN 
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YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN 

KEHITTÄMISTYÖN YTIMESSÄ 

 Koulu- ja lähiyhteisössä koettuun hyväksyntään ja arvostukseen 
liittyy vahva joukkoon kuulumisen kokemus 

 Tämän voidaan ajatella kuvaavaan mm. emotionaalista 
koulutyöhön kiinnittymistä sekä laajemmin osallisuuden tunnetta 
johonkin itselle tärkeään yhteisöön kuulumisesta  

 Koulu- ja luokkayhteisö ovat lapselle ja nuorelle tärkeitä 
lähiyhteisöjä, joissa vietetään merkittävä osa arjesta. Koulu- ja 
luokkayhteisöön kiinnittymisellä ja siihen liittyvällä 
yhteenkuuluvuuden tunteella on suuri merkitys hyvinvoinnille 
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TYTTÖJEN KOULU- JA LUOKKAYHTEISÖÖN 

KIINNITTYMINEN VÄHENEE YLÄLUOKILLE 

SIIRRYTTÄESSÄ, POIKIEN VAHVISTUU 
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LUOKKAYHTEISÖÖN 

KIINNITTYMISESSÄ EROJA 

ETENKIN MAAKUNTIEN 

SISÄLLÄ 

Kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä (%), 
perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaiset maakunnittain 2017 



LUOKKAYHTEISÖÖN KIINNITTYMISESSÄ EROJA – 

TOIMINTARAJOITTEISET NUORET KIINNITTYVÄT 

HEIKOITEN 
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LUOKKAYHTEISÖÖN KIINNITTYMINEN YHTEYDESSÄ 

VAHVAAN ELÄMÄNHALLINTAAN 
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                         THL: Kouluterveyskysely 2017 

 Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaiset 
 

Kokee olevansa 
tärkeä osa 
luokkayhteisöä 
(%) 

Muut 
(%) 

Vastanneide
n lkm 

Vahva elämänhallinta 78 38 65 928 

Vähintään kaksi päivittäistä oiretta 10 22 66 352 

Kokenut vanhempien henkistä väkivaltaa viimeisen 
vuoden aikana 21 34 66 608 

Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa viimeisen 
vuoden aikana 5 9 66 585 

Ylipaino 18 20 63 718 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 9 10 67 436 

Tyytyväinen elämäänsä 86 56 67 172 

Tuntee itsensä yksinäiseksi 4 19 67 664 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 7 21 66 455 

Uupumusasteinen väsymys koulunkäynnissä 20 33 67 600 
Luvattomia poissaoloja (lintsaamista) vähintään 
viikoittain 2 5 67 375 



LTH TUOTTAA TIETOA VANHEMPIEN 

OSALLISUUDESTA JA KIINNITTYMISESTÄ 

 

 

Vanhempien arvioimana 

Vauvojen 

synnyttäneet 

vanhemmat  

Vauvojen 

toiset 

vanhemmat  

 

4-v lasten 

vanhemmat  

Kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöjä (perhe, suku, 

ystävät, asuinalue), % 

85 86 82 

Kokee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti, % 8 2 7 

Ei ketään, jonka kanssa jakaa iloja ja suruja, % <1 1 1 

Ei ketään, jonka voi luottaa välittävän tapahtui mitä vaan, 

% 

<1 <1 1 

Ei ketään, jolta saada käytännön apua, % <1 <1 2 

Ei ketään, jolta saada lastenhoitoapua, % na na 3 
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Terveydenhoitajien arvioimana perhe tarvitsee vähän tai paljon tukea 

Vauvojen 

perheet 

4-v lasten 

perheet 

Sosiaaliseen tukiverkostoon liittyen, % 23 11 



 4 v vanhemmista kolme neljästä on sitä mieltä, että lasta 
kuullaan varhaiskasvatuksessa ja hänellä on mahdollisuus olla 
mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä (LTH 
2018) 
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Osallisuus varhaiskasvatuksessa 



MIELEN HYVINVOINTI JA 

JAKSAMINEN 
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Mielen hyvinvointiin, jaksamiseen sekä voimavarojen 
vahvistamiseen liittyvät johtopäätökset: 

1. Mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan tukea. 

2. Nuorten opintojen edistymistä tulee tukea ja vähentää siten 
koulutuksen keskeyttämisiä  

3. Lapsiperheiden köyhyys tulee kääntää selvään laskuun, sillä 
materiaalisen elintason heijastusvaikutukset terveyteen ja 
hyvinvointiin ovat merkittävät. 
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Nuorten ahdistuneisuus 

 Nuorista 11-13 % kouluasteesta riippuen kärsii kohtalaisesta tai 
vaikeasta ahdistuneisuudesta 

– Tytöt huomattavasti useammin kuin pojat 

– Yleisempää nuorilla, jotka kokevat toimeentulon vaikeuksia perheessä 

– Yleisempää ulkomaista syntyperää olevilla 

 Etenkin tyttöjen kokema koulu-uupumus lisääntynyt  

– 8. ja 9. lk ja lukiolaistytöistä jo lähes viidennes koulu-uupunneita 

– Uupumus yhteydessä ahdistuneisuuteen ja väsymykseen 

 Lukiolaisista 50 % ja ammattiin opiskelevista 41 % kokee väsymystä 
tai heikotusta viikottain 

– - toimintarajoitteisista opiskelijoista 70 % väsymystä viikottain ja 40 % 
väsymystä päivittäin 
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Lasten mielialaan liittyvät ongelmat 

– 4. ja 5. lk pojista 12 % ja tytöistä 13 % ollut mielialaan liittyviä 
ongelmia kahden viime viikon aikana 

– 4. ja 5. lk vanhemmista 4 % raportoi lapsen tavallisuudesta 
poikkeavaa epäsosiaalista käytöstä 

 Näillä lapsilla yleisemmin mielialaan liittyviä ongelmia, koulustressiä ja 
siihen liittyvää väsymystä, yksinäisyyttä, kiusaamista 

– 4. ja 5. lk huoltajista 16 % vähintään kaksi viikkoa kestänyt 
masennusoireilu 

 Lapsen epäsosiaalista käyttäytymistä esiintyi huomattavasti enemmän 
masennusoireilevien lasten vanhemmilla muihin vanhempiin verrattuna 
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Masennusoireilu  pienten lasten perheissä 

 Pilottitutkimuksen 3-4 kk vauvojen 

– synnyttäneistä vanhemmista 13 %  masennusoireilua viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana 

– Toisista vanhemmista 3 % merkitttävästi psyykkisesti 
kuormittuneita viimeksi kuluneen kk aikana 

 Väliaikatulosten 4 v vanhemmista  

– Joka viidennellä vähintään kaksi viikkoa kestänyttä masennusoireilua  

– 6 % kokee olevansa merkittävästi psyykkisesti kuormittuneita 

 Nelivuotiaan lapsen epäsosiaalista käyttäytymistä esiintyy jonkin verran 
yleisemmin masennusoireilevian ja huomattavasti useammin psyykkisesti 
kuormittuneiden vanhempien lapsilla muihin lapsiin verrattuna 

 

 
6.11.2018 83 



LTH TUOTTAA TIETOA VANHEMPIEN JA LASTEN 

MIELEN HYVINVOINNISTA VANHEMPIEN 

ARVIOIMANA 

Vanhempien arvioimana 

Vauvojen 

synnyttäneet 

vanhemmat  

Vauvojen 

toiset 

vanhemmat  

 

4-v lasten 

vanhemmat  

Vanhempi erittäin tai melko tyytyväinen elämäänsä, % 94 93 90 

Vanhemmalla masennusoireilua*, % 13 na 19 

Vanhemman merkittävä psyykkinen kuormittuneisuus, % na 3 6 

Vanhempi tarvitsee tukea omaan jaksamiseensa, % 41 21 34 

Vanhempi tarvitsee tukea vanhemmuuteensa, % 34 24 28 

4-v lapsella prososiaalista käyttäytymistä, % na na 97 

4-v lapsella epäsosiaalista käyttäytymistä, % na na 5 
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*Vanhempien masennusoireilua arvioitu eri mittareilla 



LTH TUOTTAA TIETOA VANHEMPIEN JA LASTEN 

MIELEN HYVINVOINNISTA 

TERVEYDENHOITAJIEN ARVIOIMANA 

Terveydenhoitajien arvioimana perhe tarvitsee vähän tai paljon 

tukea  

Vauvojen 

perheet 

4-v lasten 

perheet 

Vanhemman/vanhempien jaksamiseen, % 52 25 

Vanhemman/vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin, % 33 12 

4-v lapsen sisäänpäin suuntautuviin psyykkisiin oireisiin (esim. 

ilottomuus, masentuneisuus, vetäytyminen, ahdistuneisuus, 

itsetuhoisuus), %   

na 3 

4-v lapsen ulospäin suuntautuviin psyykkisiin oireisiin (esim. uhmakkuus, 

aggressiivisuus, levottomuus tai toisten häiritsevä käytös), % 

na 15 

4-v lapsen vuorovaikutuskykyyn tai sosiaalisiin taitoihin, % na 18 
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Nuorten opintojen edistymistä tulee edelleen tukea 

 Luvattomat poissaolot uhkaavat opintojen edistymistä 
– 8. ja 9. lk lintsaamista vähintään viikoittain 4 %  

– Lukiolaisista 4 % 

– Ammattiin opiskelevista 9 % 

 Lintsaaminen huomattavasti yleisempää ulkomaalaistaustaisten, kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen sekä toimintarajoitteisten nuorten keskuudessa 

 Luvattomasti koulusta poissaolevilla nuorilla esiintyy muita nuoria yleisemmin 
päiittäistä oireilua, humalahakuista juomista, elämään tyytymättömyyttä, 
ahdistuneisuusoireilua, uupumusasteista väsymystä koulunkäynnissä, yksinäisyyttä 
sekä vanhempien henkistä ja fyysistä väkivaltaa 
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Perheen materiaalinen elintaso ja toimeentulo heijastuvat 
hyvinvointiin 

 Pilottitutkimuksen 3-4 kk vauvojen 

– Perheistä puolet arvioi taloudellisen tilanteensa korkeintaan kohtalaiseksi 
tai huonoksi 

– 7 % saanut toimeentulotukea vuoden aikana 

– Joka kymmenes perhe pelännyt ruoan loppuvan 

 Väliaikatulosten 4 v vanhemmista  

– Kaksi iidestä kokee perheen taloudellisen tilanteen korkeintaan kohtalaiseksi 

– Joka kymmens peläänyt ruoan loppuvan 

 Taloudellinen toimeentulon vaikeudet yleisempiä yhden huoltajan perheissä ja 
perheissä, joissa vanhemmilla matala koulutus 

 Perheen heikko taloudellinen tilanne heijastuu lapsilla ja nuorilla kielteisesti 
terveystottumuksiin, oireiluun sekä kokemukseen terveydentilasta , mm. koulu-uupumus, 
yksinäisyys, kiusatuksi tuleminen ja ahdistuneisuus ovat yleisempiä  
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MATALAN KYNNYKSEN AVUN 

SAAMINEN 
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LTH TUOTTAA TIETOA SIITÄ, MITEN VANHEMMAT 

KOKEVAT SAANEENSA TUKEA ERI ALAN 

AMMATTILAISILTA, ESIMERKKEJÄ 
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Tukea tarvinneet ja tuen tarpeen ilmaisseet 

vanhemmat, jotka ovat saaneet ammattilaisilta 

riittävästi tukea 

Vauvojen 

synnyttäneet 

vanhemmat 

Vauvojen 

toiset 

vanhemmat 

4-v lasten 

vanhemmat  

Vauvan itkuisuuteen, % 57 72 na 

Vauvan nukkumiseen, % 56 79 na 

4-v lapsen kasvuun ja kehitykseen, % na na 96 

4-v lapsen käyttäytymisen tai tunne-elämän ongelmiin, % na na 85 

Vanhemmuuteen, % 85 89 87 

Omaan jaksamiseensa, % 73 76 74 

Parisuhteeseen, % 58 64 71 



LTH  TUOTTAA TIETOA MYÖS VANHEMPIEN 

ILMAISEMATTOMASTA TUEN TARPEESTA, 

ESIMERKKEJÄ 

Tukea tarvinneet vanhemmat, jotka eivät ole tuoneet tuen tarvettaan 

esille 

4-v lasten 

vanhemmat  

4-v lapsen kasvuun ja kehitykseen, % 1 

4-v lapsen käyttäytymisen tai tunne-elämän ongelmiin, % 7 

Vanhemmuuteen, % 19 

Omaan jaksamiseen, % 37 

Parisuhteeseen, % 53 
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LTH TUOTTAA TIETOA SIITÄ, MITEN VANHEMMAT 

KOKEVAT SAANEENSA LAPSIPERHEPALVELUJA, 

ESIMERKKEJÄ 

Palvelua tarvinneet ja palvelun tarpeen ilmaisseet 

vanhemmat, jotka ovat saaneet riittävästi 

palvelua 

Vauvojen 

synnyttäneet 

vanhemmat  

Vauvojen 

toiset 

vanhemmat  

4-v lasten 

vanhemmat 

Varhaiskasvatuspalvelut 74 83 97 

Ammattilaisten järjestämä vertaistuki 34 na 53 

Parisuhdepalvelut 17 na 59 

Perhetyö 71 na 71 

Kotipalvelu 47 na 58 
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LTH  TUOTTAA TIETOA MYÖS VANHEMPIEN 

ILMAISEMATTOMASTA PALVELUN TARPEESTA, 

ESIMERKKEJÄ 

Palvelua tarvinneet vanhemmat, jotka eivät ole tuoneet 

palvelun tarvettaan esille 

4-v lasten 

vanhemmat  

Varhaiskasvatuspalvelut, % <1 

Ammattilaisten järjestämä vertaistuki, % 55 

Parisuhdepalvelut, % 62 

Perhetyö, % 27 

Kotipalvelu, % 43 
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LTH TUOTTAA TIETOA MYÖS PERHEIDEN 

PALVELUJEN TARPEISTA TERVEYDENHOITAJAN 

ARVIOIMANA, ESIMERKKEJÄ 

Terveydenhoitajan arvioimana perheellä on tarve palvelulle 

Vauvojen 

perheet  

4-v lasten 

perheet  

Lisä- tai seurantakäynti terveydenhoitajalle, % 6 7 

Kotikäynti, % 4 <1 

Kohdennettu ryhmätoiminta, % 2 <1 

Neuvolan perhetyö, % 9 2 

Fysioterapeutti, toimintaterapeutti tmv. lapselle, % 3 9 

Kasvatus- tai perheneuvola, % 1 5 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelu, % 4 2 

Lapsi- ja perhekerhot, % 12 2 
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LISÄTIETOJA 

 www.thl.fi/lth 

 Nina Halme erikoistutkija 
puh. 029 524 7270 

 Maaret Vuorenmaa (vastuututkija, 4-vuotiaan perheet) 
erikoistutkija 
puh. 029 524 7008 

 Reija Klemetti (vastuututkija, 3-4 kk pilottitutkimus) 
tutkimuspäällikkö 
puh. 029 524 7265 

 Rika Rajala 
tutkija 
puh.  029 524 7408 

 S.posti etunimi.sukunimi@thl.fi  
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