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”Tule meidän mukaan jos sä haluut fiilistä
se löytyy koirankuonolaisesta ja siilistä”

 (Ella ja Aleksi: Tarkastaja Koiranen ja Siili Angelkoski)

MIKÄ
HYVINVOINTI-
KERTOMUS?

H yvinvointikertomus ei ole tieteellinen tutkimus, 
vaan pikemminkin katsaus alueen lasten elä-
mään, tällä hetkellä, tässä ajassa. Kuva alueen 
lasten hyvinvoinnista piirtyy ensisijaisesti las-

ten omien kokemusten pohjalta. Niitä on selvitetty kokemuk-
sellisen hyvinvoinnin kyselyllä, joka on toteutettu kahdessa 
osassa keväällä ja syksyllä 2011. Kyselyyn vastasi yli 1300 
eteläsavolaista lasta. Kertomuksessa kuvataan 7-13-vuotiai-
den elinoloja ja hyvinvointia tarkastelemalla heidän elinym-
päristöään, elintapojaan ja turvallisuuskokemuksiaan.

”Monista lasten ja nuorten hyvinvointiin 
liittyvistä asioista on syytä olla vakavas-
ti huolissaan, mutta samalla on kuitenkin 
säilytettävä näkemys kokonaisuudesta. 
Itä-Suomessakin on monia asioita, jotka 
ovat verrattain hyvällä mallilla ja joiden 
varaan turvallista ja hyvinvoivaa lap-
suutta voi rakentaa.”

(Leinonen 2010, 98.)

Etelä-Savon lasten hyvinvointikertomus kuvaa maakunnan 

7-13-vuotiaiden elinoloja ja hyvinvoinnin tilaa. Tässä 

kertomuksessa pääpaino on lasten itsensä kertoman, 

kokemuksellisen hyvinvointitiedon esittelyssä. Lasten äänen 

saaminen kuuluviin on tärkeää. Lasten kuuleminen on ensiaskel 

kohti heidän osallisuuttaan. Saadun tiedon hyödyntäminen 

päätöksenteon pohjana tuottaa myös vaikuttamiskokemuksia, ja 

näiden aikaansaaminen on suurelta osin meidän aikuisten käsissä.

{ }
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Lasten – kuten muidenkin ikäryhmien – hyvinvoinnin 
kehittäminen edellyttää riittävää tietopohjaa. Lasten ja 
nuorten hyvinvointitiedon keräämiseen kuntia velvoitta-
vat ainakin terveydenhuoltolaki, lastensuojelulaki ja nuo-
risolaki. Lasten kuulemiseen ja osallisuuteen velvoittavat 
kahden viimeksi mainitun lisäksi myös kuntalaki. Myös 
lakisääteisen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, 
sen seurannan, arvioinnin ja kehittämisen, tulee perustua 
tietoon lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloista ja hyvinvoin-
nin tilasta. 

Lapsiväestön hyvinvointia kuvaavissa tiedoissa on kui-
tenkin vielä paljon puutteita. Tätä puutetta osaltaan paik-
kaamaan on kerätty tietoa Etelä-Savon lapsista ja laadittu 
maakunnallinen hyvinvointikertomus. Kerättyä hyvinvoin-
titietoa voi ja tulee käyttää kunnissa toimeenpanovaihees-
sa olevien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien seu-
rannan, arvioinnin ja kehittämisen tukena sekä alueellisen 
lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikan apuvälineenä.  Tie-
toon perustuva päätöksenteko on hyvän hallintotavan li-
säksi tämän päivän johtamistapa. 

Hyvinvointitieto ja tämä kertomus sopivat mainiosti 
kuntien, vanhempien, koulujen, kolmannen sektorin, yri-
tysten ja muiden lasten hyvinvointia edistävien ja siitä 
kiinnostuneiden tahojen tietolähteeksi. Hyvinvointitietoa 

tulee käyttää myös esimerkiksi varhaisen puuttumisen ja 
ennaltaehkäisevän työn suunnittelun taustatietona. Näil-
lä työmuodoilla turvataan lasten tasapainoista kasvua ja 
kehitystä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa riskit voidaan 
tunnistaa, niitä ehkäistä ja niihin puuttua, sitä suuremmat 
ovat näistä toimista saadut hyödyt niin lasten kasvun kuin 
kansantaloudenkin näkökulmasta. Panostukset lasten ja 
nuorten tämän päivän hyvinvointiin ovat varmoja sijoituk-
sia tulevaisuuteen.

”Itä-Suomessa on ympäristön kauneu-
den, iloisten ihmisten ja Etelä-Suomea 
kiireettömämmän elämänrytmin vuoksi 
hyvät mahdollisuudet luoda positiivinen 
kasvualusta lapsille ja nuorille, mikäli 
päättäjiltä löytyy halua ja kykyä kohdis-
taa riittävästi huomiota heidän hyvin-
vointiinsa.” 

(Holopainen 2010, 25.)
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HYVINVOINTI-
KERTOMUKSEN 

TAUSTAA

H yvinvointikertomus on laadittu osana Mikke-
lin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaa-
miskeskittymän Juvenian hallinnoimaa Mulla 
on asiaa –hanketta (2010-2011). Hankkeessa 

on kehitetty toimintamallia 7-13-vuotiaiden elinolojen seu-
rantaan sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. 
Tiedontuotanto ja lasten kuuleminen on yhdistetty kerää-
mällä tilastollista indikaattoritietoa sekä kokemusperäistä 
tietoa kysymällä sitä lapsilta itseltään. Hankkeessa kehi-
tetyn toimintamallin ja kerätyn tietopohjan avulla tuetaan 
kuntia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien seuran-
nassa ja arvioinnissa sekä palvelujen kehittämisessä yhdes-
sä lasten ja heidän kasvuyhteisöjensä kanssa.

Kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselyn aineisto on 
pääosassa hyvinvointikertomuksessa. Aineistoa on käsi-
telty kysymyskohtaisesti, ikäryhmittäin ja sukupuolittain. 
Muina taustamuuttujina on tarkasteltu asuinkuntaa ja per-
hetaustaa. Joitakin lasten arkisen hyvinvoinnin kannalta 
keskeisiä kysymyksiä on tarkasteltu ristiintaulukoimalla. 
Raportissa kuvataan tiiviisti keskeiset havainnot kustakin 
kysytystä teemasta ja pyritään nostamaan esille kiinnosta-
via ja lasten hyvinvoinnin kannalta oleellisia kysymyksiä. 

KOKEMUKSELLISEN HYVINVOINNIN KYSELY
ETELÄ-SAVON 7-13-VUOTIAILLE:

• Vastaajia oli yhteensä 1349.
• Heistä 52 % oli tyttöjä ja 48 % poikia.
• Vastaajissa oli 7-14-vuotiaita, eniten 12-vuotiaita (Kaavio 1).
• Kyselyn ensimmäinen kierros tehtiin seitsemässä Etelä-

Savon kunnassa huhti-toukokuussa 2011 ja toinen kier-
ros maakunnan muissa kunnissa elo-syyskuussa 2011.

• Kysely toteutettiin koulujen kautta luokka-asteille 1-7 
keväällä ja luokka-asteille 2-7 syksyllä. Osa seitsemän-
nen luokan oppilaista oli jo täyttänyt 14 vuotta, ja myös 
heidän vastauksensa ovat mukana aineistossa.

• Lapset vastasivat kyselyyn itsenäisesti. Nuorimmilla vas-
taajilla opettajat ovat luultavasti osin auttaneet kysymysten 
ja vastausvaihtoehtojen lukemisessa ja ymmärtämisessä.

• Asuinkuntansa ilmoittaneita vastaajia oli yhteensä 1279 
(Kaavio 2). Heistä noin 70 % oli kaupungeista ja 30 % 
maaseutukunnista.

• Kaupunkikunnat: Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki.
• Maaseutukunnat (joista vastauksia): Heinävesi, Joroi-

nen, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mäntyharju, Pertun-
maa, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Sulkava.

• Yli kymmenen lapsen vastaukset saatiin kymmenestä kunnasta.
• Neljästä kunnasta vastaajia oli alle kymmenen. 
• Kolmesta kunnasta vastauksia ei saatu lainkaan.

JUVENIA - NUORISOALAN OSAAMISKESKITTYMÄ

Juvenia on osaamiskeskittymä, joka tukee nuorisoalan toi-
mijoita omalla asiantuntijuudellaan. Juvenia on osa Mik-
kelin ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin painoalan TKI-
ympäristöä. Toiminta kiinnittyy erityisesti Itä-Suomeen, 
mutta Juvenia osallistuu yhteistyössä nuorisoalan muiden 
T&K-toimijoiden kanssa myös nuorisoalan kansalliseen ke-
hittämiseen sekä kansainvälistämiseen.

Juvenian toiminta keskittyy lasten ja nuorten elinoloihin, 
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kansalaistoiminnan, osalli-
suuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tätä tehtävää 
toteutetaan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan, koulutuk-
sen, asiantuntijapalveluiden sekä tiedotuksen avulla.
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KAAVIO 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. Ikänsä ilmoitti 1343 vastaajaa.

KAAVIO 2. Kyselyyn vastanneet ja kotikuntansa ilmoittaneet (yht. 1279 lasta) kunnittain.
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LASTEN ÄÄNI : 
NÄIN MEILLÄ

MENEE !
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Y leisesti ottaen lasten kokemus omasta hyvinvoin-
nistaan – elinympäristöstä, elintavoista, turvalli-
suudesta, kodista, koulunkäynnistä, vapaa-ajasta 
ja harrastuksista – vaikuttaa varsin positiiviselta. 

Huolestuttavat vastaukset ovat selvänä vähemmistönä ky-
selyssä. Enemmistöllä vastaajista näyttävät siis kaikki kysy-
tyt asiat olevan vastausten perusteella ihan hyvin.

Lasten elinolot ja hyvinvointi koostuvat monisyisestä 
kimpusta erilaisia tekijöitä.  Hyvinvointiresursseina on pe-
rinteisesti pidetty terveyttä, perhettä ja sosiaalisia suhteita, 
työllisyyttä ja työolosuhteita, taloudellisia resursseja, tie-
toa ja koulutusmahdollisuuksia, asumista, vapaa-aikaa ja 
kulttuuria, poliittisia resursseja ja osallistumisen mahdol-
lisuuksia sekä sosiaalista turvallisuutta. Lasten ja nuorten 
hyvinvointitutkimuksessa on lähestymistavasta riippuen 
painotettu esimerkiksi elämänlaatua, jotain tiettyä hyvin-
voinnin aluetta tai terveyttä ja kehitystä. Hyvinvointia voi-
daan tarkastella myös erilaisissa konteksteissa (esim. koti 
tai koulu), kontekstin toimiessa väljänä kehikkona, kohde-
ryhmän valinnan kriteerinä tai varsinaisena tutkimuksen 
kohteena. (Vornanen 2010, 52-53.)

Tässä hyvinvointikertomuksessa pääpaino on lasten 
”arkisen” hyvinvoinnin tarkastelussa: elinympäristön, sosi-
aalisten suhteiden, vapaa-ajan, harrastusten ja osallistumi-
sen sekä turvallisuuskokemusten kuvaamisessa. Perheen 
tuloista tai lasten terveydentilasta ei kokemustiedon kyse-
lyssä kysytty. Taustalla on ajatus siitä, että hyvinvointi ei 

riipu vain taloudellisesta tai terveydellisestä hyvinvoinnis-
ta, vaan lasten omaan kokemukseen vaikuttavat monenlai-
set lapsen elämää lähinnä olevat arjen toiminnot.

Kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselystä saatu aineisto 
on ryhmitelty kolmen pääteeman alle: elinympäristöön, elin-
tapoihin ja turvallisuuteen. Elinympäristö sisältää kotiin ja 
kouluun, yhteisöihin ja osallisuuteen liittyvää tietoa. Turval-
lisuusteema sopisi hyvin myös osaksi elinympäristöä, mutta 
koska kyselystä saatiin paljon tähän liittyvää tietoa, tuntui 
oleelliselta erottaa se omaksi teemakseen. Elintapoihin on lu-
ettu kuuluvaksi ruokatottumusten, nukkumisen ja päihdeko-
keilujen lisäksi harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvät tekijät.

Vertailuja valtakunnallisesti kattaviin tietoihin ei ole 
voitu tehdä, sillä tilastointia tämäntyyppisistä hyvinvointi-
tiedoista alakouluikäisistä ei ole saatavissa. Sen sijaan joi-
takin tietoja on voitu verrata tai rinnastaa yksittäisissä tut-
kimuksissa samoista teemoista tehtyihin havaintoihin tai 
saatuihin tuloksiin. Kokemustiedon kyselyn vastauksissa 
ja tässä esitellyissä havainnoissa kannattaa pitää mieles-
sä, että aineisto on kerätty suoraan lapsilta itseltään. Tämä 
saattaa aiheuttaa etenkin joidenkin vastausten kohdalla 
luotettavuusongelman, vaikka hyvinvointikertomuksessa 
ei pyritäkään saavuttamaan tieteellisen lapsitutkimuksen 
luotettavuutta. Hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on 
luoda kuvaava ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä teemoja 
esittelevä näkymä tämän päivän 7-13-vuotiaiden elämään 
Etelä-Savossa.
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ELINYMPÄRISTÖ
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KOTI JA ASUMINEN

Kyselyyn vastanneista selvä enemmistö, kolme neljäsosaa, 
asuu kotona molempien vanhempiensa kanssa. Muissa per-
hemuodoissa vuoroasuminen ja toisen vanhemman kans-
sa asuminen (joko vanhempi yksin tai uuden kumppanin 
kanssa) ovat suunnilleen yhtä yleisiä. Vuoroasuminen – 
vuorotellen kummankin vanhemman kanssa – on hieman 
yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa ja kaupun-
kikunnissa kuin maaseutukunnissa. Samansuuntaisia ha-
vaintoja esittelee myös Linnavuori (2007, 29) tutkimukses-
saan lasten vuoroasumisesta. Linnavuoren mukaan vuoro-
asumisen onnistuminen näyttää edellyttävän vanhempien 
asumista lähekkäin, joka on ehkä helpommin toteutettavis-
sa kaupungissa. Ei kuitenkaan voida sanoa, onko vanhem-
pien lähekkäin asuminen vuoroasumisjärjestelyjen syy vai 
seuraus. (Linnavuori 2007, 29.)

Tilastojen mukaan vuonna 2010 Etelä-Savon lapsiper-
heistä 20,2 % oli yksinhuoltajaperheitä (Tilasto- ja indi-
kaattoripankki SOTKAnet 2005–2011b). Tämä on täsmäl-
leen valtakunnallista keskitasoa. Maakunnan yksinhuol-
tajaperheiden osuus lapsiperheistä on ollut hienoisessa 
nousussa 2000-luvun puolivälistä lähtien. Lasten vuoro-
asumisesta ei ole saatavissa tilastotietoja eikä tarkkaa tie-
toa ilmiön laajuudesta, sillä tilastollisesti lapsella voi olla 
vain yksi koti ja vuoroasumista voidaan toteuttaa myös il-
man kirjallisia sopimuksia (Linnavuori 2007, 27).

Vajaan kymmenen prosentin mielestä kotona asuvat 
vanhemmat eivät ehdi viettää tarpeeksi aikaa lasten kans-

sa. Kaupungissa asuvien vastaajien osalta näin vastannei-
den osuus on hieman pienempi, muissa kunnissa asuvien 
osalta hieman suurempi. Etenkin 12-13-vuotiaiden tyttö-
jen parissa on suuri osuus heitä, jotka toivoisivat enem-
män vanhempien kanssa vietettyä aikaa. Myös vanhem-
pien mielestä perheen yhteistä aikaa voisi olla enemmän: 
lasten terveyttä ja hyvinvointia luotaavassa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen LATE-tutkimuksessa eri puolilla 
Suomea asuvien kouluikäisten lasten vanhemmista joka 
viides koki yhteisen ajan riittämättömäksi (Mäki ym. 2010, 
126). LATE-tutkimukseen osallistui perheitä myös Mikke-
lin seudulta.

Toisesta tai molemmista vanhemmista erillään asuvista 
lapsista valtaosa pystyy pitämään yhteyttä muualla asu-
vaan vanhempaan tai vanhempiin niin usein kuin haluaa. 
Yhteydenpidon esteitäkin toki on, yleisimmin pitkät väli-
matkat. Tässäkin erottuvat 12-vuotiaat tytöt, joista suu-
rempi määrä kuin muista ikäryhmistä kertoo yhteydenpi-
don hankaluudesta muualla asuvaan vanhempaan.

Oma huone on tai olisi tärkeä kolmelle neljäsosalle vas-
taajista. Vastauksista ei käy ilmi se, kuinka suurella osalla 
oma huone todella on. Heistä, jotka eivät koe omaa huo-
netta tärkeäksi, kolme neljäsosaa on poikia. Kaksi kolman-
nesta vastaajista saa käyttöönsä viikkorahaa. Viikkoraha 
yleistyy selvästi kymmenen ikävuoden kohdalla molem-
pien sukupuolten osalta. Viikkorahan suuruudesta tai sen 
käyttötavoista ei tässä kyselyssä saatu tietoa.”Sarvet pystyssä näyttää kieltä, koppis vahvasti on sitä mieltä

että kaikki tärkeä kotoa alkaa, seuraa kuutta karvaista jalkaa”

(Ella ja Aleksi: Mc Koppakuoriainen)
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KOULUYMPÄRISTÖ

Koulun fyysiset tilat ovat vastaajien enemmistön mieles-
tä viihtyisiä olla, opiskella ja leikkiä, mutta vajaat 15 % 
vastaajista kokee toisin. Viihtymättömyys lisääntyy noin 
kymmenen ikävuoden kohdalla ja edelleen 13 ikävuoden 
kohdalla. Koulun tiloissa viihtymättömistä suurin osa on 
poikia, varsinkin 13-14-vuotiaita. Yleisestä kouluviihty-
vyydestä ei tässä kokemustiedon kyselyssä tarkemmin 
kysytty, mutta koulun fyysisissä tiloissa viihtyminen on 
toki osa kouluviihtyvyyttä yhdessä muiden koulun ilmapii-
riin, yhteisöön ja opiskeluun liittyvien tekijöiden kanssa. 
LATE-tutkimuksen tulosten mukaan tytöt menevät poikia 
mieluummin kouluun ja pitävät koulunkäynnistä enemmän 
kuin pojat – siis viihtyvät koulussa paremmin (Mäki ym. 
2010, 129).

Yli kolmannes vastaajista kertoo, että koulujen pihoilla 
ei ole tarpeeksi ulkoleikkiin ja –liikuntaan sopivia laittei-
ta ja välineitä. 11-12-vuotiaissa tytöissä näin vastaavien 
osuus on suurempi kuin muissa ikäryhmissä. Kaupungeissa 
koetaan maaseutukuntia yleisemmin, että välituntilaitteita 
ei ole tarpeeksi tarjolla. Välituntiliikkumista voisikin pyrkiä 
lisäämään aktiivisuuteen ja toiminnallisuuteen kannusta-
van pihaympäristön avulla.

Kouluterveydenhuollon käynnit Etelä-Savossa pysyt-
telivät suunnilleen samalla tasolla 2000-luvun puolivälis-
tä lähtien aina vuoteen 2009, jolloin käynnit lisääntyivät 
reilusti (Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005–
2011a). Kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselyyn vastan-
neista reilut 15 % toteaa, etteivät he pääse terveydenhoita-
jan luokse niin usein, kuin tarve olisi. Näin vastasivat eten-
kin 12-13-vuotiaat tytöt. Itä-Suomen aluehallintoviraston 
ja Valviran keväällä 2011 tehdyn ja lokakuussa uutisoidun 
selvityksen mukaan kouluterveydenhuolto Etelä-Savossa 
on pystytty järjestämään lähes lainsäädännön asetusten 
mukaisesti (Itä-Suomen aluehallintovirasto 2011 ja Son-
ninen 2011). Asetuksessa määritellään tietyt määräaikais-

tarkastukset, mutta ei vapaita kouluterveydenhuollon vas-
taanottoaikoja, joita lapset tarvitsevat akuutissa avun tar-
peessa. Asiakkaiden tarpeisiin voitaisiin siis vastata koulu-
terveydenhuollossa vielä paremminkin.

Aluehallintoviraston ja Valviran selvityksessä viran-
omaisia askarruttaa terveystarkastusten sisältö, jota nyt ei 
selvitetty. Terveydenhuoltolain ja asetuksen mukaan kou-
luyhteisön terveydestä ja turvallisuudesta tulee huolehtia 
fyysisten tekijöiden lisäksi myös viihtyisyyden, virikkeel-
lisyyden, ilmapiirin ja vastaavien asioiden osalta. Nämä 
tulisi tarkistaa vähintään joka kolmas vuosi sekä seurata 
havaittujen puutteiden korjaamista. Osa terveyskeskuksis-
ta laiminlyö nämä tarkastukset, mutta tilanne Itä-Suomen 
alueella on parempi kuin koko maassa keskimäärin ja Ete-
lä-Savon alueella vielä hieman parempi kuin Itä-Suomessa 
keskimäärin. (Itä-Suomen aluehallintovirasto 2011 Itä-
Suomen aluehallintovirasto 2011 ja Sonninen 2011.)

YHTEISÖT JA OSALLISUUS

Valtaosalla vastaajista oli sellaisia läheisiä ihmisiä, per-
heenjäseniä tai ystäviä, joille omista asioista voi jutella. 
Läheinen ihminen puuttuu kuitenkin yli 50 vastaajalta 
(noin 4 % vastaajista). Heissä on kaikenikäisiä lapsia sekä 
kaupunki- että maaseutukunnista, kaksi kolmasosaa poi-
kia. Varsinkin kymmenvuotiaissa ja tätä nuoremmissa po-
jissa on merkittävän paljon heitä, joilta läheinen ihminen 
puuttuu.

Kavereita löytyy koulusta melkein kaikilta vastaajil-
ta, mutta joukkoon mahtuu yksittäisiä ”ei”-vastauksiakin 
enimmäkseen tytöiltä. Melkein kaikki lapset, joilla koulu-
kavereita ei ole, kertovat tuntevansa olonsa yksinäiseksi 
aina tai joskus. Kaikista vastaajista noin 40 % kertoo ole-
vansa joskus yksinäisiä. Yksinäisyyden tunne näyttää ole-
van vielä yleisempää toisaalta 7-9-vuotiaiden joukossa ja 
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toisaalta heidän joukossaan, joilla ei ole lainkaan tai on 
vain 1-2 läheistä ihmistä. Yksinäisyyden kokemus on ylei-
sempää tyttöjen kuin poikien keskuudessa.

Suurin osa vastaajista koki, että heidän mielipiteensä 
huomioidaan kotona ja koulussa hyvin – aina tai useim-
miten. Kotona mielipiteensä harvoin tai ei koskaan esille 
saavien joukossa tyttöjen osuus korostuu etenkin murros-
iän kynnyksellä, 12-13-vuotiaissa. Sen sijaan heistä, jotka 
koulussa kokevat mielipiteidensä jäävän yleensä huomiot-
ta, suurin osa on poikia. Harvoin tai ei koskaan mielipi-
teitään koulussa esille saavia oli vajaat kolme prosenttia 
vastaajista.

Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia koulussa py-
ritään edistämään esimerkiksi oppilaskuntatoiminnalla. 
Mulla on asiaa –hankkeessa kerätyn tiedon mukaan Ete-
lä-Savossa oppilaskuntatoimintaa on yleisesti kaupunkien 
alakouluissa, mutta pienemmissä, maaseutumaisissa kun-
nissa etenkin kyläkouluissa oppilaskuntia on satunnaisesti. 
Oppilaskunnan rooli ja tehtävät kuten myös osallistumisen 

ja vaikuttamisen keinot voivatkin olla erilaisia pienissä ky-
läkouluyhteisöissä kuin suuremmissa yksiköissä. Oppilas-
kuntatoiminta on yksi tapa edistää osallisuutta ja opettaa 
vaikuttamista, mutta muitakin keinoja on. Osallistumisen 
ja vaikuttamisen keinoihin tulisikin tutustua laajasti. Vasta 
osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lapsille voi syntyä 
tunne osallisuudesta.

Edellä esitellyissä elinympäristöön liittyvissä havain-
noissa yli 12-vuotiaat tytöt erottuvat useammassa kohtaa 
omana ryhmänään. Myös edempänä esiteltävissä havain-
noissa sama ryhmä nousee esiin silloin tällöin. Havaintojen 
mukaan yli 12-vuotiaat tytöt toisaalta haastavat vanhempi-
ensa näkemyksiä ja etsivät omia rajojaan, toisaalta kaipaa-
vat aikuista ja tarvitsevat huolenpitoa. Tämä kuvastaa hy-
vin ikäryhmän tyttöjen elämää lapsuuden seesteisemmän 
kehitysvaiheen ja alkavan tai jo alkaneen murrosiän kuohu-
jen välimaastossa. Pojilla murrosiän merkit ilmenevät jon-
kin verran tyttöjä myöhemmin, joskin yksilöllinen vaihtelu 
on suurta. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2011.)



ELINTAVAT
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NUKKUMINEN

Lasten yksilöllinen unen tarve vaihtelee paljon. Alakouluikäi-
sillä unen tarve on keskimäärin 9-10 tuntia vuorokaudessa ja 
murrosikäisillä noin 9 tuntia. Riittävä uni on tärkeää muun mu-
assa aivojen, muistitoimintojen ja tunne-elämän kehittymisel-
le. Unen määrällä ja laadulla on todettu olevan yhteys lasten 
koulumenestykseen, ja unen puute voi vaikuttaa myös hormo-
nitoiminnan, painon ja energia-aineenvaihdunnan säätelyyn ja 
siten koko kehon hyvinvointiin. (Mäki ym. 2010, 102.)

Tämän kyselyn tuloksissa unen määrän arviointiin on 
suhtauduttava tietyllä varauksella. Etenkin nuorimmille 
vastaajille aikamäärien arviointi ja tuntien laskeminen voi 
olla hankalaa, vaikka nukkumaanmeno- ja heräämisajat 
olisivatkin suunnilleen tiedossa. Kaikilla näin ei edes ehkä 
ole: haastateltaessa eka- ja tokaluokkalaisia nukkumaan-
menoajoista ja heräämisestä aika monet totesivat, että van-
hemmat huolehtivat nukkumaanmenon ja herätyksen. Kel-
lonajoista he eivät välttämättä osanneet sanoa.

Suurin osa vastaajista ilmoitti nukkuvansa 9-10 tuntia 
yössä. Ääripäissä vajaat 60 vastaajaa ilmoitti nukkuvansa 
yli 10 ja reilut 40 vastaajaa alle 6 tuntia yössä. 12-vuotiaista 
lähtien 7-8 tuntia yössä nukkuvien vastaajien osuus kasvaa 
selvästi. Vastaajien uniaika vähenee iän myötä, ja tyttöjen 
osalta ilmiö korostuu etenkin ei-kaupunkimaisissa kunnis-

sa asuvien vastaajien joukossa. 
Väsymyksen tunne on vastaajille tuttu. Lähes 60 % vas-

taajista tuntee olonsa väsyneeksi joko useamman kerran 
kuukaudessa tai jopa päivittäin (Kaavio 3). 11-14-vuotiaista 
vastaajista suurin osa tuntee väsymystä useamman kerran 
kuussa tai päivittäin, tätä nuoremmista suurin osa vastaa 
tuntevansa olonsa väsyneeksi vain harvoin. Ei-kaupunki-
maisissa kunnissa väsymystään valittelevien osuus jopa 
korostuu. Noin viidennes 13-vuotiaista ei saa mielestään 
nukuttua tarpeeksi. Heistä kolme neljäsosaa on tyttöjä. Lii-
an vähän omasta mielestään nukkuvista suurin osa kertoo 
nukkuvansa 7-8 tuntia yössä ja olevansa väsynyt päivittäin.

Iän myötä siis uniaika vähenee ja väsymyksen tunne 
yleistyy. Syynä siihen voivat osaltaan olla esimerkiksi li-
sääntynyt koulutyö sekä maaseudulla pitkät koulu- ja har-
rastusmatkat. Väsymyksen tunne saattaa liittyä myös päi-
vittäin käytetyn ruutuajan määrään ja vähäiseen ulkoiluun. 
Heistä, jotka käyttävät tietokonetta tai katsovat televisiota 
yli 3 tuntia päivässä selvästi suurempi osa tuntee väsymys-
tä yleisemmin, kuin vähemmän ruutuaikaa käyttävistä. Ei-
ulkoilevista lapsista suurin osa ilmoittaa olevansa väsynyt 
päivittäin. Harvoin väsymystä tuntevien osuus kasvaa ul-
koleikkejä tai –liikuntaa enemmän harrastavien parissa.

”Hyvää yötä kaikki, nähdään jälleen huomenna
Nyt on tullut meidän pienten aika nukkua”

(Ella ja Aleksi: Hyvää yötä)
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KAAVIO 3. Kuinka usein tunnet olosi väsyneeksi? Kysymykseen vastanneita oli kaikkiaan 1329.

Lähes aina eli päivittäin

Joskus eli useamman kerran kuukaudessa

Harvoin
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RUOKAILU

Säännöllinen ateriarytmi on nykytiedon mukaan terveyden 
ja hyvinvoinnin kannalta suositeltavaa. Säännöllisyydellä 
tarkoitetaan sitä, että päivittäin syödään suunnilleen yhtä 
monta kertaa ja samoihin aikoihin. Tämä on yhteydessä 
painonhallintaan ja kokonaisvaltaisiin terveysvaikutuk-
siin. Säännölliseen ateriarytmiin tottuminen jo lapsena luo 
pohjaa tasapainoiselle syömiselle myös aikuisiässä. Ruo-
kavalion koostumuksella on suuri merkitys terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä. Suositusten mukainen ruoka-
valio takaa riittävän mutta ei liiallisen energian saannin, 
terveyden ylläpidon kannalta keskeiset ravintoaineet ja on 
maukasta ja monipuolista. (Suomalaiset ravitsemussuosi-
tukset – ravinto ja liikunta tasapainoon 2005, 35, 39.)

Etelä-Savon lasten ruokailutottumukset vaikuttavat 
yleisesti ottaen hyviltä: suurin osa syö aamupalan, koulu-
ruuan ja päivällisen, ja karkkia ja limsaa kerran viikossa 
tai harvemmin. Epäsäännöllisyys ruokailuissa eli aterioi-
den syömättä jättäminen toisinaan näyttää lisääntyvän iän 
myötä varsinkin tyttöjen osalta. Samansuuntaisia tuloksia 
on saatu myös LATE-tutkimuksessa ja WHO:n koululais-
tutkimuksessa (Mäki ym. 2010, 95).

Noin 90 % vastaajista syö aamupalan päivittäin tai 
useimmiten. Yleensä aamupala jää väliin noin kymmeneltä 
prosentilta vastaajista. Heistä suurin osa on 12-13-vuotiai-
ta, sekä tyttöjä että poikia, tasaisesti kaikenlaisista kunnis-
ta. Syyksi kerrotaan, että ei ehdi, ei jaksa tai ruoka ei vain 
maistu aamuisin. Sen sijaan vain 3,5 % vastaajista ilmoittaa 
yleensä jättävänsä päivällisen väliin. Tässä tytöillä ilmenee 
enemmän epäsäännöllisyyttä kuin pojilla. Vain harvoin tai 
ei koskaan päivällistä syövät kertovat syyksi, ettei heidän 
kotonaan ole tapana syödä päivällistä tai heillä ei ole nälkä.

Kouluruokailun tarkoituksena on edistää oppilaiden 
hyvinvointia ja tervettä kasvua ja kehitystä. Hyvin suun-
niteltu ja rytmitetty ruokailu ja laadukkaat ateriat, jotka 
oppilaat myös säännöllisesti syövät, ylläpitävät oppilaiden 
työvireyttä koulupäivän aikana ja vähentävät levottomuut-
ta oppitunneilla. Kouluaterian tulisi kattaa noin kolmannes 
oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta. Kouluruokailu 
on myös osa koulun oppilashuoltoa ja opetusta terveys-, 
ravitsemus- ja tapakasvatuksineen. Kouluruokailun väliin 

jättäminen lisää epäterveellisten välipalojen syömistä, mikä 
näkyy etenkin ylipainon lisääntymisenä ja suun terveyden 
heikkenemisenä. (Kouluruokailusuositus 2008, 5-6, 8.)

Koululounaan syö päivittäin yli 80 % vastaajista ja 
useimmiten noin 15 % vastaajista. Harvoin tai ei koskaan 
kouluruokaa syövät (noin 4 % vastaajista) ovat enimmäk-
seen yli 11-vuotiaita, sekä tyttöjä että poikia, joskin tytöillä 
epäsäännöllisyyttä esiintyy jälleen poikia enemmän. Myös 
LATE-tutkimuksessa on havaittu poikien syövän kouluate-
rioita säännöllisemmin kuin tyttöjen (Mäki ym. 2010, 95). 
Kouluruokailun väliin jättävät ilmoittavat yleisimmin syyk-
si sen, etteivät pidä kouluruuasta.

Pika- ja einesruuan syöminen ei ole kovin yleistä vastaa-
jien joukossa: reilu neljännes ilmoittaa syövänsä näitä ker-
ran viikossa, kaksi kolmasosaa vielä harvemmin. Sen sijaan 
limsan juominen ja etenkin karkin syöminen ovat yleisem-
piä. Karkkipäivä kerran viikossa taitaa aina vain olla ylei-
nen käytäntö lapsiperheissä, sillä kaksi kolmasosaa vas-
taajista kertoo syövänsä karkkia kerran viikossa. Limsan ja 
energiajuomien käyttö näyttää olevan hieman yleisempää 
poikien keskuudessa, pikaruuan ja karkin syönnin osal-
ta sukupuolten välillä ei ole eroa. Rasvojen ja sokereiden 
saannin rajoittaminen on perusteltua, sillä niistä saatava 
energiamäärä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi 
ja lihavuus on lisääntynyt myös lapsilla ja nuorilla. Lisäksi 
sokerit ovat usein nautittuna haitallisia suun ja hampaiden 
terveydelle. (Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto 
ja liikunta tasapainoon 2005, 10, 18.)

Ruokailun lisääntyvä epäsäännöllisyys näyttää olevan 
yhteydessä lyhyempiin yöuniin ja lisääntyneeseen ruutu-
aikaan. Aamupalan ja varsinkin kouluruuan vain harvoin 
syövistä lapsista huomattavan suuri osa nukkuu alle 8 
tuntia yössä, käyttää viihdemediaa runsaasti ja on myös 
kertomansa mukaan kokeillut päihteitä. Paljon ruutuaikaa 
käyttävät lapset kertovat myös syövänsä karkkia ja juovan-
sa limsaa hieman useammin, kuin viihdemediaa vähemmän 
käyttävät lapset. Lasten hyvinvoinnin seurannassa kannat-
tanee siis kiinnittää huomiota ainakin riittävään unen saan-
tiin, säännölliseen ruokailurytmiin, terveelliseen ruokavali-
oon sekä kohtuulliseen ruutuaikaan.
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HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA

Koko vastaajajoukkoa tarkasteltaessa suosituimmat har-
rastukset ja vapaa-ajanviettotavat ovat liikunta, lukeminen, 
pelaaminen konsolilla tai tietokoneella sekä leikki kaverei-
den kanssa (Kaavio 4). Liikunta ja leikki kavereiden kans-
sa ovat suunnilleen yhtä yleisiä kummankin sukupuolen 
keskuudessa. Lukeminen on yleisempää tyttöjen parissa, 
digipelaaminen taas selvästi yleisempää poikien keskuu-
dessa. Konsoli- ja tietokonepelaaminen ohittaa niukasti 
jopa liikunnan poikien suosituimpana harrasteena. Muista 
harrastuksista tytöt ovat aktiivisempia musiikin, kädentai-
tojen ja kerhotoiminnan saralla. 

LATE-tutkimuksen mukaan harrastustoimintaan osal-
listuminen on yleisintä viidesluokkalaisilla, joista lähes 90 
% sanoo harrastavansa jotain viikoittain (Mäki ym. 2010, 
128). Kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselyn vastauksista 
ei saa selville sitä, kuinka paljon esimerkiksi liikunnasta tai 
musiikista on ohjattua, mutta vastausvaihtoehdoissa ollut 
muu ohjattu harrastaminen kerhojen muodossa on selväs-
ti vähäisempää, kuin vapaamuotoinen kavereiden kanssa 
hengailu. Kavereiden kanssa hengaillaan niin kylillä, koto-
na kuin netissä ja chatissakin. Internetissä chattailu on ty-
töillä kolmanneksi suosituin ajanviete ja suositumpaa kuin 
poikien keskuudessa. 

7-9-vuotiailla leikki kaverin kanssa saa eniten mainin-
toja viikoittaista vapaa-ajankäyttöä selvitettäessä. Myös 
lukeminen, tietokone- ja konsolipelaaminen sekä liikunta 
mainitaan yleisesti. Liikunnan suosio harrasteena kasvaa 
iän myötä ja nousee ykköspaikalle kymmenvuotiaiden ikä-
ryhmässä, joskin leikki kaverin kanssa on vielä tuolloin 
melko tasoissa. Liikunta pysyy ykköspaikalla kaikissa tätä 
vanhempien ikäryhmissä, mutta 14-vuotiaissa sen rinnalle 
nousevat myös digipelaaminen ja netti- ja chattihengailu 
kavereiden kanssa.

11-vuotiaiden kohdalla leikkimisen – niin yksin kuin ka-
verin kanssa – suosio alkaa laskea ja kavereiden kanssa ne-
tissä, chatissa, kotona ja julkisilla paikoilla hengailu yleis-
tyä. Kehitys jatkuu samanlaisena kaikissa vanhemmissa 
ikäryhmissä: kavereiden kanssa olemisen yleisyys kasvaa 

kaikissa muodoissaan, leikin osuus vähenee. 13-vuotiaiden 
kohdalla lukemisen suosio alkaa hieman hiipua, ja 14-vuo-
tiaissa tietokone- ja konsolipelaaminen on kivunnut kärki-
harrasteiden joukkoon.

Tiivistäen voisi kuvata 7-11-vuotiaiden suosituimmiksi 
ajanviettotavoiksi leikin kaverien kanssa, liikunnan, luke-
misen ja digipelaamisen ja 12-14-vuotiaiden suosikeiksi lii-
kunnan, nettihengailun, lukemisen ja digipelaamisen. Ker-
hojen, kädentaitojen, musiikin ja keräilyn harrastamisen 
vaihtelut ovat vähäisempiä kuin edellä mainittujen suosik-
kiajanvietteiden. Musiikin harrastaminen ja kuluttaminen 
kuitenkin lisääntyvät jonkin verran iän myötä. Kerhoissa 
taas käydään eniten 9-10-vuotiaana. 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille on, että 
7-18-vuotiaat liikkuisivat vähintään 1-2 tuntia päivässä 
monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla (Fyysisen aktii-
visuuden suositus kouluikäisille 2008, 6). Tämän kyselyn 
vastauksista ei ilmene harrastetun liikunnan (ulko- ja sisä-
liikunta) päivittäinen tai viikoittainen kokonaistuntimäärä. 
LATE-tutkimuksen tulosten mukaan kouluikäisten fyysi-
sen aktiivisuuden suositus ei toteudu kaikkien koululaisten 
osalta. Tutkimuksen mukaan tytöt harrastavat liikuntaa vä-
hemmän kuin pojat, ja liikunnan määrä ja teho laskevat iän 
myötä vertailtaessa viides- ja kahdeksasluokkalaisia. (Mäki 
ym. 2010, 104.) Vaikka liikunta onkin hyvinvointikyselyn 
mukaan lasten suosituimpien harrasteiden joukossa, sen 
terveyden edistämisen kannalta riittävästä määrästä tämä 
ei vielä kerro.

Ulkoilun (ulkoliikunta, piha- ja puistoleikit) suhteen po-
jat ovat innokkaampia kuin tytöt. Pojista suurin osa kertoo 
ulkoilevansa päivittäin yli kaksi tuntia, tytöistä puolestaan 
suurin osa ulkoilee 1-2 tuntia. Yli kaksi tuntia päivässä ul-
kona olevien osuus on suurin 9-13-vuotiailla. Etenkin 13-
ja 14-vuotiaiden tyttöjen parissa kasvaa heidän osuutensa, 
jotka ilmoittavat olevansa ulkona 1-2 tuntia päivässä tai ei 
ollenkaan.
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KAAVIO 4. Mitä näistä asioista teet viikoittain? Vastaaja on voinut valita
 useamman vaihtoehdon. Kysymykseen vastanneita oli kaikkiaan 
 1289. ”Muu, mikä” –vastauksissa kerrottiin esimerkiksi eläinharrastuksesta, 
 skeittauksesta, moottoriurheilusta, kalastuksesta ja VPK-toiminnasta.
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HARRASTUSTEN SAAVUTETTAVUUS

Vastaajista suurin osa pystyy harrastamaan sitä, mitä ha-
luavatkin. Reilut 15 % on kuitenkin vastannut, ettei näin 
ole. Maaseutukunnissa näin vastanneiden osuus on hieman 
suurempi, kaupunkikunnissa vähän pienempi. Harrastami-
sen esteistä ilmoittavat eniten 12-13-vuotiaat tytöt. Ylei-
simmät syyt mieliharrastuksen estymiseen ovat harrastuk-
sen kallis hinta, harrastuksen puuttuminen asuinpaikka-
kunnalta tai muut syyt, kuten kyytien puuttuminen, pitkät 
välimatkat ja ajan puute. Tämä onkin tyypillinen maaseu-
tumaisten kuntien ja haja-asutusalueiden haaste lasten ja 
nuorten vapaa-ajantoiminnan järjestämisessä.

Nelisenkymmentä vastaajaa (noin 3 % vastaajista) tote-
aa, että vanhemmat pakottavat harrastamaan jotakin, jota 
ei itse haluaisi. Esimerkkejä tästä ovat erilaiset urheilulajit, 
musiikkiharrasteet ja partio. ”Pakottamiseen” on varmasti 
useampia syitä: esimerkiksi halu ohjata lasta jonkin sään-
nöllisen ja vanhempien mielestä hyvän, kehittävän ja ter-
veellisen harrastuksen pariin tai vanhempien omien miel-
tymysten ja toiveiden toteuttaminen. Lapset voivat kokea 
tietynlaisen rutiinien ylläpidon toisinaan myös pakottami-
seksi. Nämä ilmenevät lasten vastauksista esimerkiksi seu-
raavasti:

”joo, tanssia, ku äiti haluu, että harrastan 
jotaki, enkä oo koko ajan kavereitten kaa”

”siis joskus ei yhtää huvittais harrastaa 
yleisurheiluu mut kyl se on tosi mukavaa”

”viulua, vihaan sitä ne lupasivat että sai-
sin lopettaa mutta en ole vieläkään lopet-
tanut sit ****** :(”
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RUUTUAIKA

Kouluikäisten ruutuaika viihdemedian ääressä suositellaan 
rajoitettavaksi kahteen tuntiin päivässä. (Fyysisen aktiivi-
suuden suositus kouluikäisille 2008, 6). Kyselyyn vastan-
neissa on vain alle 20 lasta (reilu prosentti vastaajista), 
jotka eivät päivittäin katso televisiota, käytä tietokonetta 
tai pelaa konsolipelejä lainkaan. Suurin osa vastaajista il-
moittaa käyttävänsä ruutuaikaa 1-2 tuntia päivässä (Kaavio 
5). Tytöissä on enemmän alle tunnin käyttäjiä, pojissa taas 
enemmän 3-4 tuntia tai jopa enemmän ruutuaikaa käyttäviä.

Kaikissa ikäryhmissä yleisin vastaus viihdemedian käy-
tön suhteen on 1-2 tuntia päivässä. 7-10-vuotiaissa toi-
seksi eniten on alle tunnin katsojia. 7-10-vuotiaista noin 
kolme neljännestä vastaajista pysyy päivittäisen ruutuajan 
suhteen korkeintaan kahden tunnin suosituksen rajoissa. 
11-14-vuotiaissa toiseksi eniten on 3-4 tuntia televisiota, 
pelikonsolia ja tietokonetta käyttäviä. Tästä ikäryhmästä 
noin 60 % käyttää ruutuaikaa suosituksen mukaisen kah-
den tunnin verran tai vähemmän. 

Ruutuaika lisääntyy iän myötä: alle tunnin päivässä 
viihdemediaa käyttävien osuus pienenee ja yli kolmen tun-
nin käyttäjien osuus kasvaa. Kaikista vastaajista noin 30 % 
kertoo käyttävänsä yli kolme tuntia ruutuaikaa päivittäin. 
Heitä löytyy kaikista ikäryhmistä, niin tytöistä kuin pojis-
takin. Yli neljän tunnin viihdemedian ”suurkuluttajista” 
suurin osa on eri-ikäisiä poikia sekä 12-13-vuotiaita tyttöjä. 

Hyvinvointikyselyyn mukaan maaseutukunnissa on 
suhteellisesti hieman enemmän kuin kaupungeissa heitä, 
jotka ilmoittavat käyttävänsä viihdemediaa 3-4 tuntia päi-
vässä. Etenkin pojissa tämä korostuu. Havainto voisi se-
littyä osin sillä, että haja-asutusalueella netti on lapsille ja 
nuorille luonteva ja maantieteelliset välimatkat selättävä 
väline yhteydenpitoon kavereiden kanssa, osallistumiseen 
ja vaikuttamiseen. Verkkopelaamiseen kavereiden kanssa 
ei tarvita vanhempien kyytejä tai bussimatkoja.

Tässä kyselyssä ei selvitetty ruutuajan käytön sisältöä 
tarkemmin. Se olisikin oleellinen ja mielenkiintoinen tieto 

selvitettäväksi jatkossa. Ruutuajan käytöstä ja sisällöistä 
voi olla lapselle sekä hyötyä että haittaa. Vantaalla hiljat-
tain tehdyn koululaiskyselyn mukaan digipelaaminen on 
häirinnyt muun muassa unta, koulunkäyntiä ja ihmissuhtei-
ta. Toisaalta kolme neljäsosaa vantaalaisvastaajista kertoo 
oppineensa pelaamisesta jotain. (Huuskonen 2011, A22.) 
Kiinnostava selvityksen kohde voisi myös olla mahdolli-
nen älypuhelinten yleistyminen, käyttötavat ja suhde muu-
hun viihdemediaan lasten ja nuorten keskuudessa: millaisia 
muutoksia digipelien, musiikin ja netin siirtyminen mobiiliin 
ympäristöön aiheuttaa ”perinteisen” ruutuajan käyttöön? 

”Ruutuajan pelkkä määrällinen mittaa-
minen toimii lähinnä huolen signaalina. 
Internetin ja virtuaalimaailmoissa elämi-
sen sisällöistä tämä ei kerro.”

(Pohjola 2010, 64.)

Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoo vanhempiensa ra-
joittavan television ja tietokoneen käyttöä. Rajoittaminen 
näyttää vähenevän iän myötä. Etenkin tyttöjen ruutuajan 
rajoittaminen vähenee 13-vuotiaiden kohdalla, poikien 
kohdalla muutos on vähän pienempi. Yhden vanhemman 
kanssa elävistä suurempi osa kuin kahden vanhemman 
kanssa elävistä kertoo, että ruutuaikaa ei rajoiteta. 

Oman ikäisiltä kiellettyjä digipelejä on kokeillut reilu 
neljännes vastaajista, ja toinen neljännes myöntää pelaa-
vansa niitä usein. Heitä on kaikissa ikäryhmissä ja noin 70 

% heistä on poikia. Puolelle vastaajista kielletyt pelit eivät 
ole tuttuja. Sukupuolten välinen ero on tässä kysymykses-
sä erityisen suuri: tytöistä selvä enemmistö kaikissa ikä-
ryhmissä kertoo, että ei pelaa kiellettyjä pelejä, kun taas 
poikien keskuudessa yleisin vastaus on, että niitä pelataan 
usein. Tämä yleistyy 11-vuotiaiden poikien kohdalla ja on 
tyypillisintä 12-14-vuotiailla. Jo 10-vuotiaissa ja nuorem-
missa on useita poikia, jotka sanovat kokeilleensa ikäisil-
tään kiellettyjä pelejä. 

Kysyttäessä sitä, valvovatko vanhemmat netin ja digipe-
lien käyttöä (sisällöllisesti), vastaajat jakautuvat aika lailla 
kahtia: puolet vastaa ”kyllä”, puolet ”ei”. Ikäryhmittäin tar-
kasteltaessa vastauksissa näkyy kiinnostava ilmiö molempi-
en sukupuolten kohdalla: nuorimmista ja vanhimmista ikä-
ryhmistä suurinta osaa ei valvota, mutta 10-12-vuotiaista 
(tytöistä 9-12-vuotiaista) suurin osa vastaa, että valvotaan. 

Yksi mahdollinen selitys ilmiölle on, että kun lapsi alkaa 
käyttää enemmän itsenäisesti tietokonetta ja nettiä, van-
hemmat haluavat valvonnalla varmistaa käytettyjen chat-
tipalstojen, nettisivujen ja nettituttujen turvallisuuden. Sit-
ten, kun asiaa on jo jokunen vuosi harjoiteltu yhdessä van-
hemman kanssa, valvonta taas vähenee – kuten se vähenee 
monissa muissakin asioissa iän karttuessa ja lapsen varttu-
essa murrosiän kynnykselle. Vuoden poliisiksi lokakuussa 
2011 valittu nettipoliisi Marko ”Fobba” Forss toivoo, että 
vanhemmat asettaisivat lapsille ja vielä nuorillekin selvät 
säännöt ja rajoitukset netin käyttöön. Kun kaupungille ei 
saa lähteä tuntemattomien kanssa, miksi sitten netissä voi-
si niin toimia, ihmettelee Forss. (Vainio 2011, C14.)

”Pistä kiinni läppäri, töllö
Pihalle siitä, siellä on pöllö!”

(Ella ja Aleksi: Huhuu, kuka puhuu)

KAAVIO 5. Kuinka monta tuntia päivässä katsot televisiota, pelaat tietokoneella tai
 pelikonsolilla (yhteensä)? Kysymykseen vastanneita oli kaikkiaan 1271.
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tai pelikonsolilla ollenkaan
17
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232
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PÄIHDEKOKEILUT

Sosiaali- ja terveysministeriön Nuorten terveystapatut-
kimus kertoi kesällä 2011, että nuorten 12-18-vuotiaiden 
alkoholinkäyttö ja humalajuominen sekä päivittäinen tupa-
kointi ovat vähentyneet. Sen sijaan nuuskan käyttö ja huu-
meille altistuminen ovat lisääntyneet. Tutkimuksessa to-
detaan myös, että päihteiden käyttö 12-vuotiaiden ikäryh-
mässä on pysynyt harvinaisena ja kokeiluille altistuminen 
matalalla tasolla. (Nuorten terveystapatutkimus 2011, 47.)

Hyvinvointikyselyn vastausten perusteella Etelä-Savon 
lasten 7-14-vuotiaiden ikäryhmässä on jo päihdekokeiluja. 
Tosin kirjoitetuista vastauksista päätellen kokeiluja lienee 
tulkittu varsin monella tavalla: pisarasta alkoholitonta siide-
riä alkoholin ja tupakan maistamiseen. Luultavasti kuitenkin 
vastaajajoukkoon, etenkin 13-14-vuotiaisiin, mahtuu myös 
lapsia, joille päihdekokeilut ovat muuta kuin siideripisaran 
maistamista aikuisten seurassa – jopa toistuvaa käyttöä.

Kyselyyn vastanneista reilut kymmenen prosenttia sa-
noo kokeilleensa jotakin päihdettä. Päihdekokeiluja on hie-
man enemmän pojilla kuin tytöillä. Tytöillä ne lisääntyvät 
selvästi 12-vuotiaana. Pojilla kokeilleiden määrä kasvaa ta-
saisemmin ja kokeilut yleistyvät jo hieman nuorempana. 
Päihteitä kokeilleita löytyy niin kaupungeista kuin maaseu-
tumaisista kunnistakin. Huumeista oli vain neljä mainin-

taa, joista kaksi oli nimetty kannabikseksi.
Päihteitä kokeilleista lapsista selvästi suurempi osa nuk-

kuu alle 8 tuntia yössä kuin heistä, jotka eivät ole päihteitä 
kokeilleet. Samoin suurempi osa päihteitä kokeilleista kuin 
ei-kokeilleista käyttää ruutuaikaa yli kolme tuntia päivässä. 
Päihteitä kokeilleiden parissa esiintyy myös enemmän ruo-
kailujen epäsäännöllisyyttä. Etenkin aamupalan syöminen 
jää poikkeuksellisen usein väliin päihteitä kokeilleilta, ja 
heistä, jotka syövät kouluruuan vain harvoin, suurin osa 
on kokeillut päihteitä. 

Havainnot voivat johtua osin siitä, että sekä päihdeko-
keilut, ruutuaika että ruokailujen epäsäännöllisyys lisään-
tyvät ja uniaika vähenee iän myötä. Lähestyvään murros-
ikään kuuluva kapinointi ja rajojen rikkominen ilmenevät 
paitsi päihdekokeiluina, myös muina ylilyönteinä esimer-
kiksi viihdemedian käytön ja nukkumisen suhteen. Joiden-
kin lasten kohdalla selityksenä puolestaan voi olla yleinen 
säännöllisyyden ja elämää säätelevien normien ja rajojen 
puute. Pelkkä viihdemedian runsas käyttö, vähäinen uni 
tai epäsäännöllinen ruokarytmi eivät automaattisesti kerro 
päihdekokeiluista tai johda päihteiden käyttöön, mutta nii-
tä ja myös ruutuajan sisältöjä kannattaa varmasti tarkkailla 
lasten hyvinvointia seurattaessa.



TURVALLISUUS
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KOTONA, KOULUSSA JA MUUALLA

Kyselyssä kysyttiin lapsilta, tuntevatko he olonsa turvalli-
seksi arkisessa elinympäristössään. Turvallisuuden tunnetta 
selvitettiin kodin, koulun, oman luokan sekä kodin ja koulun 
ulkopuolisen ympäristön osalta. Lapset kokevat elinympä-
ristönsä Etelä-Savossa pääasiassa turvalliseksi, ja turvatto-
muutta kokevien määrä on onneksi melko pieni. On kuiten-
kin huomattava, että yksilötasolla turvattomuutta koetaan 
Etelä-Savossakin. Lasten ja nuorten turvallisen elinympä-
ristön rakentamisesta olemme kaikki yhteisesti vastuussa.

Kaikkein turvallisimmalta tuntuu oma koti, toiseksi tur-
vallisimmalta oma koululuokka. Koulussa turvattomuut-
ta kokee suurin osuus vastaajista, reilut viisi prosenttia. 
Kodin ja koulun ulkopuolella – koulumatkoilla, puistossa, 
kauppareissuilla – turvattomuutta tuntee vajaat neljä pro-
senttia vastaajista. Syitä tähän ovat lasten itsensä mukaan 
esimerkiksi vieraat ja oudot ihmiset, päihteiden käyttäjät 
sekä kiusatuksi tulemisen pelko.

Kotona sekä kodin ja koulun ulkopuolella turvattomuut-
ta tuntevista vastaajasta yli kaksi kolmannesta on tyttöjä, 
enimmäkseen 10-12-vuotiaita. Sukupuolten välinen ero ta-
soittuu, kun tarkastellaan turvattomuuden tunnetta omas-
sa koululuokassa ja muuttuu, kun asiaa katsotaan koko 
koulun mittakaavassa: yli puolet turvattomuutta koulussa 
tuntevista on poikia, pääasiassa 10 ikävuodesta eteenpäin. 
Voimakkaasti yleistäen tytöt siis kokevat turvattomuutta 
koulun ulkopuolella, pojat koulussa. Turvattomuuden tun-
teisiin on varmasti paljon syitä, mutta koulun osalta en-
sisijainen lienee koulukiusaaminen. Kodissa turvattomaksi 
olonsa kokee reilut 30 lasta (noin 2,5 % vastaajista). Seli-
tykset tähän ovat varmasti vielä moninaisempia aina yksi-
nolosta ja yksinäisyydestä vakavampiin tapauksiin. 

Arjen turvallisuuteen liittyvät myös nettiturvallisuus ja 
päihtyneiden ihmisten kohtaaminen. Näihin liittyvissä kysy-
myksissä ei kuitenkaan kysytty eikä vastauksissa yksilöity 
sitä, millaisia tunteita nämä aiheuttavat – turvattomuutta, 
pelkoa tai hämmennystä. Internetin ja pelien maailmassa 
pelottavaa tai ahdistavaa sisältöä on kohdannut noin sata 
vastaajaa eli kahdeksan prosenttia vastaajista, heistä noin 
kaksi kolmasosaa tyttöjä. Etenkin 10-13-vuotiaiden ikäryh-
mässä pelottavaa sisältöä kohdanneiden tyttöjen osuus on 
suuri. Suunnilleen samassa ikäryhmässä vanhemmat valvo-
vat suurimman osan vastaajista netin käyttöä. Emme tiedä, 
onko juuri pelottavan sisällön kohtaaminen lisääntyneen 
valvonnan syy, mutta valvonta näyttää olevan joka tapauk-
sessa tarpeellista. Se, mitä pelottava sisältö on, ei kyselys-
tä selviä. Netti- ja pelimaailmassa vastaan voi tulla melkein 
mitä vaan uhkaavasti käyttäytyvistä ihmisistä pornosivuihin 
ja väkivallasta sotatantereisiin. Tyttöjen seksuaalinen ahdis-
telu, väkivalta, kiusaaminen ja vihapuheet ovat nettipoliisi 
Marko Forssin mukaan arkipäivää (Vainio 2011, C14).

Vajaat viisi prosenttia on vastannut joutuvansa olemaan 
tekemisissä päihtyneiden tai sekavien ihmisten kanssa vii-
koittain tai jopa päivittäin. Näistä viidestä prosentista suu-
rin osa on poikia. Kaksi kolmannesta vastaa, ettei tapaa 
tällaisia henkilöitä koskaan. Päihtyneiden ihmisten tapaa-
minen näytti lisääntyvän tytöillä etenkin 12 ikävuoden jäl-
keen, pojilla jo hieman aiemmin. Vastausten perusteella 
emme tiedä, ovatko päihtyneet tai sekavat henkilöt nuoria 
vai aikuisia, tuttuja vai vieraita. Sitä, missä kohtaamiset ta-
pahtuvat, ei kyselystä myöskään selviä. Ne voivat siis ta-
pahtua niin kylillä kuin kaupungilla, toisten lasten ja nuor-
ten parissa tai lasten kotona. 
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KIUSAAMINEN

Kiusatuksi tulemisen kokemuksia on ainakin joka kolman-
nella vastaajalla, tasaisesti kaikissa ikäryhmissä ja molem-
milla sukupuolilla. Vastauksista ei selviä se, milloin tai 
kuinka äskettäin kiusaaminen on tapahtunut, kuinka usein 
kiusaamista tapahtuu tai kuinka pitkään se on mahdolli-
sesti jatkunut. LATE-tutkimuksessa kiusaamista esiintyi 
eniten ekaluokkalaisia kohtaan ja kuukausittain koettuna 
(Mäki ym. 2010, 128). 

Kaikissa ikäryhmissä ja molempien sukupuolten kohdal-
la yleisimpiä kiusaajia ovat kaverit tai tutut lapset ja nuoret 
(Kaavio 6). Tyttöjen parissa nimittely, selän takana pahan 
puhuminen ja joukon ulkopuolelle jättäminen ovat tyypilli-
simpiä kiusaamisen muotoja. Poikia kohtaan yleisimpiä kiu-
saamistapoja ovat nimittely ja fyysinen väkivalta (tönimi-
nen, potkiminen ja lyöminen). Tämän jälkeen pilkkanauru, 
selän takana pahan puhuminen ja joukon ulkopuolelle jät-
täminen olivat jokseenkin yhtä yleisiä. Nimittely on yleisin 
kiusaamistapa kaikissa ikäryhmissä. Sen jälkeen yleisimpiä 
ovat joukon ulkopuolelle jättäminen alle 10-vuotiaissa ja se-
län takana pahan puhuminen yli 10-vuotiaiden parissa. Pu-
helin- ja nettikiusaamismainintoja on yllättävänkin vähän, 
noin viisi prosenttia kiusatuista. Nettikiusaaminen yleisty-
nee vasta hieman vanhempien nuorten ikäryhmässä.

Kiusaamispaikoista ylivoimaisesti yleisin on koulu. Sen 
jälkeen suunnilleen tasoissa ovat lapsen oma koti ja jokin 
muu yleinen paikka, esimerkiksi koulumatka, puisto tai 
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piha. Harrastusryhmissä kiusataan vähiten. Tämä selitty-
nee sillä, että harrastusryhmiin kokoontuu jo valmiiksi sa-
manhenkistä ja samat intressit jakavaa väkeä. 

Vajaa neljännes vastaajista kertoo myös itse kiusan-
neensa toisia. Pojilla osuus on lähes 30 %, tytöillä alle 20 
%. 12-vuotiaissa pojissa näkyy hienoinen kiusaamispiikki, 
muuten kiusaajien osuus pysyttelee suunnilleen samana ikä-
ryhmien välillä. Vajaa kolmannes vastaajista kertoo, etteivät 
opettajat aina huomaa kiusaamista. Suunnilleen sama osuus 
vastaa myös, että opettajat kiusaamisesta tietäessään joskus 
puuttuvat siihen, joskus taas eivät. Näin vastaavien osuus 
kasvaa 13-14-vuotiaissa tytöissä. Pojissa samalla tavalla vas-
taavien osuus alkaa kasvaa jo 12 ikävuoden kohdalla.

Vastaajista yli 80 % sanoo kertovansa opettajalle tai 
muulle aikuiselle, jos kokee itse tai näkee toisten kiusaa-
mista. Sukupuolten välinen ero on melko suuri: tytöistä 
vajaat 15 % ei kerro kiusaamisesta, pojista taas liki nel-
jännes jättää kertomatta. Nuorimmissa ikäryhmissä on hy-
vin vähän heitä, jotka eivät kerro kiusaamisesta aikuisille. 
Tyttöjen parissa osuus kasvaa varsinkin 13-14-vuotiaissa, 
poikien parissa jo 12-vuotiaista lähtien. Kehitys on saman-
suuntainen kuin siinä, miten lasten mukaan kiusaamiseen 
puututaan. Jos puututaan vain toisinaan, ei kiusaamisista-
kaan kerrota yhtä herkästi. 

Syiksi kertomatta jättämiseen sanotaan yleisimmin ”ei 
jaksa”. Tässä ja muissa ilmaisuissa näkyvät asenteet siitä, 

että toisten asioihin ei haluta puuttua, joissain tapauksissa 
ei uskalleta puuttua (”pelottaa”). Lapset eivät halua leimau-
tua kantelijoiksi ja toisten asioihin sotkeutujiksi. Kommen-
teista kuultaa läpi, että näin toimimalla hankaloittaa omaa 
asemaansa yhteisössä. Ei kuulu mulle –lähestymistapa ko-
rostuu ja yhteisöllisyys ja yhteisvastuu puuttuvat. Monissa 
kommenteissa käy ilmi myös vaikea rajanveto kavereiden 
leikillisen nahistelun ja kiusaamisen välillä. Mikä yhdelle on 
leikkiä, voi toiselle olla totisinta totta. Siksi kaikkiin tapauk-
siin tuleekin puuttua ja selvittää, mistä kysymys on.

HUOLENAIHEET

Lapsilta kysyttiin, mitkä asiat heitä huolestuttavat. Viiden 
eniten huolestuttavan asian joukossa on omaan elämään ja 
läheisiin liittyviä asioita: koulussa pärjääminen (1.), per-
heenjäsenten terveys ja turvallisuus (3.), oma tulevaisuus 
(4.) sekä oma terveys (5.). Kakkospaikalle huolestuttavien 
asioiden listalla nousee yleismaailmallinen ongelma, sodat. 
Huolenaiheiden keskikastiin kuuluvat muut globaalit on-
gelmat, kuten ilmastonmuutos ja köyhyys, yhdessä oman 
elämän huolien kanssa (yksinäisyys, vanhempien välit). 
Valmiina tarjotuista vaihtoehdoista oma turvallisuus saa 
kaikkein vähiten vastauksia – siitä ollaan selvästi vähiten 
huolissaan. Oman tulevaisuuden osuus huolenaiheissa kas-

vaa iän myötä: 8-vuotiailla se kuuluu huolenaiheiden keski-
vaiheille mutta 14-vuotiailla jaetulle ykköspaikalle.

Tyttöjen ja poikien suurimmissa huolenaiheissa on pie-
niä eroja. Pojilla sodat nousevat jopa kärkeen, koulussa 
pärjääminen jää kakkoseksi. Tytöillä koulumenestys on 
kärjessä ja kakkosena perheenjäsenten terveys ja turvalli-
suus. Seuraavina tulevat sodat, oma terveys, oma tulevai-
suus sekä yksin jääminen ja yksinäisyys. Oma turvallisuus 
huolestuttaa vähiten. Pojilla sotien ja koulumenestyksen 
jälkeen seuraavia huolenaiheita ovat oma terveys ja tule-
vaisuus, perheenjäsenten terveys ja turvallisuus sekä – yl-
lättäen? – ilmastonmuutos. Oma turvallisuus jää pojillakin 
huolenaiheiden hännänhuipuksi. 

Prosenttiosuuksin tarkasteltuna tytöt ovat selvästi 
enemmän huolissaan yksin jäämisestä ja yksinäisyydestä 
kuin pojat. Tyttöjä huolettavat enemmän myös oma terve-
ys, perheenjäsenten terveys ja turvallisuus sekä erilaisten 
ihmisten syrjiminen. Yleisesti ottaen tyttöjä näyttää huo-
lestuttavan enemmän ja useammat asiat kuin poikia. Tyt-
töjen vastauksissa melkein kaikki asiat huolestuttavat noin 
30 % vastaajista, koulumenestys yli 40 %:ia. Vain oma tur-
vallisuus huolestuttaa alle 20 % vastaajista. Pojilla lukemat 
liikkuvat tyypillisesti 20 %:n ja 30 %:n välillä. Oma turval-
lisuus huolettaa pojistakin alle 20 %:ia.

KAAVIO 6. Kuka sinua on kiusannut? Vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon.
 Kysymykseen vastanneita oli kaikkiaan 1295.

”Meille viestin kertoo koppis, jospahan kaikki joskus sen oppis
et mentäis niin et ketään ei riso, sillä leikki on pitkä ja piha on iso”

(Ella ja Aleksi: Mc Koppakuoriainen)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Minua ei ole kiusannut kukaan

Kaverit

Tutut lapset ja nuoret 214

Vieraat lapset ja nuoret 103

Tutut aikuiset 18

243

857

Vieraat aikuiset 13



• 30 • • 31 •

HYVINVOINTIA KAVEREISTA JA PERHEESTÄ

Reilut kolme neljännestä vastaajista kertoo olevansa tyyty-
väisiä omaan elämäänsä. Heistä tyttöjä ja poikia on suun-
nilleen yhtä paljon. Tyytyväisyyden arvioiminen ei kuiten-
kaan ole lapsillekaan helppoa: viidennes ei oikein osaa sa-
noa, onko tyytyväinen vai ei. 

Kolmekymmentä vastaajaa ei tunne olevansa elämäänsä 
tyytyväisiä. Heistä 60 % on eri-ikäisiä tyttöjä. Kymmenvuo-
tiaissa ja tätä nuoremmissa on huomattavan monta, jotka 
vastaavat näin. Elämäänsä tyytymättömistä selvästi suurin 
osa asuu maakunnan kaupungeissa. Maaseutukunnissa on 
vain yksittäisiä elämäänsä tyytymättömiä vastaajia. 

Näyttää siltä, että monet ikävät asiat kasautuvat elä-
määnsä tyytymättömien lasten kohdalla. Lähes puolet 
heistä on sitä mieltä, että vanhemmat eivät ehdi viettää 
tarpeeksi aikaa heidän kanssaan. Suurin osa vastaa, että 
heidän mielipiteitään kuunnellaan kotona vain harvoin tai 
ei koskaan. Lähes kolmannes ei tunne oloaan turvallisek-
si kotona ja noin puolet koulussa. Noin kahta kolmasosaa 
heistä on kiusattu. Osalla ei ole kavereita koulussa. Kol-
mannes tuntee olonsa yksinäiseksi. Kaksi kolmasosaa tun-
tee olonsa väsyneeksi päivittäin. 

Elämäänsä tyytymättömiltä näyttävät siis puuttuvan 
vahvat sosiaaliset suhteet, oman vanhemman riittävä läs-
näolo ja vaikuttamismahdollisuudet omiin asioihin. Aina-
kin näistä pitäisi huolehtia silloin, kun halutaan edistää las-
ten hyvinvointia. Lasten omat yhteisöt, yhteisyyssuhteet ja 
sosiaalinen kanssakäyminen tuovat sisäistä turvallisuutta, 
jolla on todettu olevan tärkeä merkitys hyvinvoinnille. Sub-
jektiivinen kokemus hyvinvoinnista ilmenee onnellisuute-
na, turvallisuutena ja tyytyväisyytenä elämään. (Vornanen 
2010, 56-57.)

Lasten suurimmat onnen aiheet liittyvätkin heidän 
omiin yhteisöihinsä: kavereihin, vapaa-aikaan ja perhee-
seen (Kaavio 7). Näitä voidaan pitää lasten ja nuorten ar-
kisen hyvinvoinnin perustekijöinä. Seuraavaksi eniten mai-
nintoja saivat lemmikit ja eläimet, kotiin ja asumiseen sekä 
kouluun liittyvät asiat. Raha ja taloudellinen turvallisuus 
eivät vielä alakouluiässä tunnu kovin merkityksellisiltä.

KAAVIO 7. Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia? Avoin
 kysymys, kysymykseen vastanneita oli kaikkiaan 1193. Vastaajista 1073 henkilöä kirjasi 
 vastaukset kaikkiin kolmeen avoimeen kohtaan. 75 vastaajaa vastasi kahteen kohtaan 
 ja 45 vastaajaa yhteen kohtaan. Jotkut vastaajat nimesivät useita onnelliseksi tekeviä 
 asioita yhden kohdan alle. (Esimerkki: Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä
 onnelliseksi tai ovat mukavia? Asia 1: Kaverit ja perhe. Asia 2: Harrastukset ja lemmikit. 
 Asia 3: Oma terveys.)
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E telä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus 
on koottu nyt ensimmäistä kertaa. Kertomuksessa 
kuvataan lasten arkeen, elinympäristöön, vapaa-
aikaan, sosiaalisiin suhteisiin ja turvallisuuteen 

liittyviä havaintoja. Niiden pohjalta on helppo nostaa esiin 
asioita, jotka vanhempien, opettajien, muiden kasvattajien 
ja kaikkien lasten ja nuorten parissa toimivien olisi hyvä 
huomioida lasten elinolojen ja arkisen hyvinvoinnin edistä-
misessä. Pienillä teoilla voidaan saavuttaa merkittäviä vai-
kutuksia. Usein kyse on vain aikuisen oman toimintatavan 
muuttamisesta lapsen hyvinvointia paremmin palvelevaksi. 
Siihen ei vaadita suuria taloudellisia resursseja eikä mo-
nipolvista hankesuunnitelmaa, vaan enimmäkseen tahtoa.

Hyvinvointikertomus on tarkoitettu esimerkiksi kuntien 
lakisääteisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen sekä 
koulujen, vanhempien, kolmannen sektorin ja erilaisten 

lasten elinolojen ja hyvinvoinnin parissa toimivien yritys-
ten ja yhteisöjen tietolähteeksi. Kokemuksellisen hyvin-
vointikyselyn vastauksista on saatavissa myös kuntakoh-
taiset koosteet ja ne on toimitettu kuntiin käytettäväksi 
tämän kertomuksen rinnalla hyvinvointisuunnitelmien 
seurannan ja arvioinnin apuvälineinä. 

Mulla on asiaa –hankkeessa on kokemustiedon lisäksi 
koottu tilasto- ja rekisteripohjaista aineistoa valittujen in-
dikaattorien mukaan. Kokemuksellinen tieto ja indikaatto-
ritieto täydentävät toisiaan. Kokemustieto antaa (yleis)ku-
van lasten elinympäristöstä, enemmistön hyvinvoinnin ti-
lasta sekä hyvinvointia tuottavista tekijöistä lasten itsensä 
kokemana. Indikaattoritieto puolestaan kuvaa maakunnan 
lasten elinoloja enimmäkseen talouden, terveyspalvelujen 
ja lastensuojelun kautta. Siinä korostuvat palvelujen käy-
tön ja saatavuuden näkökulma sekä tietyllä tavalla hyvin-
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Hyvinvointikertomus suosittaa, TOP 10:
1. Lasten ääni kuuluviin kodeissa, kouluissa ja kunnissa!

2. Tarpeeksi perheen yhteistä aikaa!

3. Säännölliset ruokailut!

4. Rajat ja säännöt ruutuajan käyttöön!

5. Riittävästi unta ja liikuntaa!

6. Viihtyisämmät koulujen pihat ja pihaleikit kunniaan!

7. Kavereita kaikille!

8. Kiusaaminen kuriin!

9. Turvaa yhteisöllisyydestä!

10. Hyvinvointia kavereista ja perheestä!

{ }
voinnin puuttumisen tai vajeen seuraukset. Myös indikaat-
toritiedot on toimitettu kuntiin hyvinvointisuunnitelmien 
seurannan ja palvelujen kehittämisen tueksi. 

Hyvinvointitiedon kerääminen alakouluikäisiltä ei ole 
ongelmatonta. On tasapainoiltava tiedon luotettavuuden 
ja toisaalta riittävän helposti toteutettavan ja kustannuste-
hokkaan keräämistavan välillä. Kokemustietoa pystytään 
kyselyn lisäksi keräämään monenlaisin osallistavin ja toi-
minnallisin menetelmin. Pienten lasten kohdalla ne ovat 
erinomaisia, mutta systemaattisen, toistuvan ja kattavan 
tiedonkeruun menetelminä toimiakseen tiedonkeruun pro-
sesseja on kehitettävä ja vastuunjakoa esimerkiksi kunnis-
sa selkiytettävä. 

Kokemustiedon kerääminen yhteisesti sekä lapselta että 
hänen huoltajaltaan toimii varmasti monessa yhteydessä, 
mutta ongelmaton ei tämäkään tapa ole. LATE-tutkimuk-
sen yhteydessä todettiin osan kiusaamistapauksista jää-
neen mahdollisesti pimentoon, koska niistä ei aina haluttu 
kertoa nuorten vastauslomakkeet tarkastaneelle terveyden-
hoitajalle (Mäki ym. 2010, 129). Samoin huoltajan kanssa 
yhdessä täytetyissä kyselyissä osa oleellisesta tiedosta, esi-
merkiksi päihdekokeiluista, saattaisi jäädä saamatta. Jat-
kossa pitäisikin miettiä erilaisia tiedonkeruutapoja erilais-
ten asioiden selvittämiseen ja osata yhdistää niitä sopivasti.

Kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselyn aineistosta nou-
see paljon mielenkiintoista tietoa lasten elinoloista ja hyvin-
voinnista, mutta myös paljon tarkemman tutkimuksen ja jat-
koselvityksien aiheita. Esimerkiksi kouluviihtyvyys kaikkine 
ulottuvuuksineen on Suomessa laajemminkin keskusteluun 
noussut aihe, joka kaipaisi tarkempia selvityksiä. Vapaa-ai-
kaan liittyen harrasteisiin käytetty aika, ohjatun harrasta-
misen määrä sekä lasten liikunnan kokonaismäärä antaisi 
hyödyllistä tietoa esimerkiksi kuntien nuoriso- ja liikuntatoi-
men sekä kolmannen sektorin toimijoille. Lasten käyttämän 
ruutuajan (digipelaaminen, viihdemedia, älypuhelimet) si-
sällöistä ja turvallisuudesta emme tiedä vielä tarpeeksi. Tar-
kemmat tiedot kiusaamisesta sekä erilaiset turvattomuuden 
kokemusten syyt avaisivat lasten arkisen elinympäristön 
turvallisuuskysymyksiä vielä lisää. Sisarusten määrä yhtenä 
taustamuuttujana saattaisi antaa uusia näkökulmia vaikkapa 
osallisuuden tai yksinäisyyden kokemuksiin. 

Hyvinvointikertomuksen ensimmäinen toteutuskerta 
antaa paljon eväitä jatkon suunnitteluun. Samanlaista tie-

toa olisi hyvä kerätä jatkossakin, jotta koetun hyvinvoin-
nin ja elinolojen kehityssuuntia ja muutoksia pystytään ha-
vainnoimaan ja tietoja vertailemaan. Tulevaisuudessa hy-
vinvointikertomusta olisi hyvä kehittää niin, että saadulla 
tiedolla olisi entistä enemmän vaikuttavuutta esimerkiksi 
kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien seu-
rannan ja arvioinnin apuna. Kerättävän tiedon tulee olla 
linjassa hyvinvointisuunnitelmien mittarien kanssa ja tuot-
taa relevanttia tietoa niitä silmälläpitäen. Mulla on asiaa –
hankkeessa kehitellyn toimintamallin jatkomallinnus tulee 
tapahtua tiiviissä yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa, 
kuntien prosesseja tukien.

Hyvinvointikertomuksen pohjalta voidaan sanoa, että 
maakunnan lasten enemmistön asiat ovat ihan hyvin. Jou-
kossa on kuitenkin myös lapsia, jotka eivät tunne oloaan 
turvalliseksi tai eivät ole elämäänsä tyytyväisiä. Keskeinen 
kysymys on, miten nämä lapset tavoitetaan ja saatetaan 
heidän tarvitsemansa avun piiriin. Varhaisvaiheen apu voi 
joissakin tapauksissa olla vaikka kaveritoimintaa tai mie-
luisan harrastuksen pariin ohjaamista. Joitakin huolen 
heikkoja signaaleja on mahdollista havaita kokemustiedon 
aineiston ja hyvinvointikertomuksen avulla. Ennaltaehkäi-
sevää työtä tekevien ja kaikkien kasvattajien on syytä kuu-
lostella näitä signaaleja herkällä korvalla.

Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat 
lapsen hyvään elämään tähtääviä ja pitkällä aikajänteellä 
kustannustehokkaita menetelmiä syrjäytymisen ehkäisyyn. 
Vaatii kuitenkin vielä jatkotyötä, että systemaattisesti ke-
rätystä tiedosta pystyttäisiin paikantamaan ainakin lähes 
kaikki avun tarpeessa olevat lapset, ja että kullekin par-
haiten sopivaa apua tarjottaisiin riittävän varhaisessa vai-
heessa, nopeasti ja sovittujen prosessien mukaisesti koko 
maakunnan alueella. Mutta lasten hyvinvoinnin ja hyvän 
elämän eteen kyllä kannattaakin tehdä töitä – ei muuta 
kuin hihat heilumaan!

”Huolta ei varmaankaan ole liiaksi,
mutta avun olisi hyvä kohdentua
mahdollisimman oikein.”

(Pohjola 2010, 66.)
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