
Kouluterveyskysely 4. ja 5. lk 

 

Oppilaiden vähäisestä määrästä johtuen 4. ja 5. luokkalaisten kouluterveyskyselyn 2021 tulokset eivät ole 

julkisesti saatavilla. Tästä johtuen myöskään tarkempia prosenttiosuuksia ei ilmoiteta tulosten käsittelyssä. 

Ilonaiheet ja huolenaiheita on valittu vuoden 2021 kyselyn vastauksista vertaamalla niitä vuoden 2019 

kyselyn vastauksiin sekä koko maan keskiarvoon. 

Ilonaiheet Huolenaiheet 
- Suuri osa oli tyytyväisiä elämäänsä 
- Puolet useampi koki olevansa tärkeä osa 

luokka- ja kouluyhteisöä kuin vuoden 2019 
kyselyssä 

- Suurin osa harrasti jotain vähintään yhtenä 
päivänä viikossa 

- Lähes kaikilla oli vähintään yksi hyvä kaveri 
- Lähes kaikki söivät aamupalan joka arkiaamu, 

samalla parannusta edellisestä kyselystä. 
- Useimmat oppilaat söivät pääruuan 

kouluruualla kaikkina koulupäivinä, ja selvästi 
yli puolet söi salaattia tai raastetta pääruuan 
yhteydessä. Määrät olivat suurempia kuin koko 
maassa keskimäärin. 

- Tupakkatuotteiden käyttöä ei ollut tai oli vain 
yksittäisillä 4.–5. luokkalaisilla 

- Nettiriippuvuuksien ja sen aiheuttamien 
oireiden määrä oli vähentynyt huomattavasti 
vuodesta 2019, ja oli selvästi alle maan 
keskitason 

- Useampi vastasi pitävänsä koulunkäynnistä ja 
kokevansa kouluinnostusta kuin vuonna 2019, 
määrä kuitenkin hieman alhaisempi kuin koko 
maassa keskimäärin 

- Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa ei 
ollut tai oli vain yksittäisillä 4.–5. luokkalaisilla, 
useampi koki keskusteluyhteyden vanhempien 
kanssa hyväksi kuin vuonna 2019 
 

 

- Elämäänsä tyytyväisten ja elämäänsä erittäin 
tyytyväisten osuus oli laskenut edellisestä 
kyselystä, ja oli selvästi alle maan keskitason 

- Hieman reilu kolmannes koki osallistuneensa 
koulun asioiden suunnitteluun; määrä oli 
aavistuksen suurempi kuin vuonna 2019, mutta 
kuitenkin alle koko maan keskiarvon 

- Lähes joka viides koki terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi, määrä oli 
selvästi suurempi kuin vuonna 2019 ja 
suurempi kuin koko maassa keskimäärin 

- Lähes joka kolmas koki mielialaan liittyviä 
ongelmia sekä vähintään lievää 
ahdistusoireilua, määrä oli selvästi suurempi 
kuin vuonna 2019 ja suurempi kuin koko 
maassa keskimäärin 

- Yli puolet ei harjannut hampaita kahdesti 
päivässä, määrä on noussut vuodesta 2019 ja 
oli suurempi kuin koko maassa keskimäärin 

- Vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä oli 
lisääntynyt selvästi vuodesta 2019, kuitenkin 
yhä alle maan keskiarvon ja selvästi alle puolet 
oppilaista 

- Useampi kuin joka viides koki, ettei nuku 
tarpeeksi, määrä oli puolet suurempi kuin koko 
maassa keskimäärin 

- Selvästi useampaa ei ollut kiusattu koulussa 
lainkaan lukuvuoden aikana kuin vuonna 2019, 
kuitenkin näin vastasi vain noin puolet, mikä oli 
alle maan keskiarvon 

- Melkein joka viides 4.–5. luokkalainen oli 
kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, määrä 
oli suurempi kuin koko maassa keskimäärin 

- Selvästi yli puolet kokee, että vanhemmat 
tukevat ja kannustavat usein; määrä oli 
kuitenkin selvästi vähäisempi kuin vuonna 2019 
ja koko maassa keskimäärin 

- Vain noin puolet vastasi, että koulussa oli 
mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä 
painavista asioista, määrä oli kuitenkin hieman 
suurempi kuin vuonna 2019 

- Noin kolmannes oli ollut huolissaan läheisen 
saavan koronavirustartunnan, samoin noin 
kolmanneksella koronaepidemia oli vähentänyt 
yhteydenpitoa kavereihin 

 


