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Tiedonkeruu maalis-toukokuu 2021. Koko tiedonkeruun ajan vallitsi poikkeustila 

koko maassa koronaepidemian takia.
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• Aikaisempia vuosia pidempi tiedonkeruu aika

• Koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot

• Vastaajan mahdollinen etäopetus





Hyvinvointi, osallisuus, 

vapaa-aika
Kasvatusohjaaja Merja Tuukkanen



Hyvinvointi

4. -5.-luokkalaiset

 Vaajakosken yhtenäiskoulun 

vastaajista vuoden 2021 4. -5.-

luokkalaisten tyytyväisyys 

elämään seuraa samaa linjaa 

Jyväskylän alueen sekä koko 

Suomen suhteen. Tyytyväisiä 

löytyy vielä jonkin verran, mutta 

muutos alaspäin on nähtävissä.

 Erittäin tyytyväisten määrä on 

laskenut erityisesti tyttöjen 

keskuudessa.

7. -9. -luokkalaiset

 Yläkoululaisista noin kolmannes 

vastaajista on tyytyväinen 

elämäänsä.

 Lasku on nähtävissä myös 

yläkoululaisten vastauksissa.

 Tyttöjen osuus korostuu 

vastauksissa.



Osallisuus 

4.-5. -luokkalaiset

 Kaikkiaan n. 43% vastaajista kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä

 Noin 23% kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä

 Molemmissa kategorioissa on selvää laskua edellisiin tuloksiin verrattuna. 

Erityisesti poikien kohdalla tulokset näyttävät reilua laskua. Sekä 

kouluyhteisöön kuulumisessa että luokkayhteisöön kuulumisen tunteessa on  

laskua reilu 14% poikien osalta.

 Mitä asialle voidaan tehdä?



Osallisuus

7.-9. -luokkalaiset

 Kyselyssä useita väittämiä, joissa kysyttiin kokemusta johonkin tiettyyn asiaan.

 Vain väittämät: kokee päivittäiset tekemiset merkityksellisiksi, kokee saavansa 
myönteistä palautetta tekemisistä ja kokee kuuluvansa itselleen tärkeään 
ryhmään tai yhteisöön olivat pysyneet lähes samoissa prosenttilukemissa 
edelliseen tutkimukseen verrattuna. 

 Ei koe olevansa osa koulu – eikä luokkayhteisöä väittämän prosentit olivat 
nousseet reilu 5%. Erityisesti tyttöjen osuus korostui (v.2019 11%, v.2021 23,3%)

 Kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä väittämän kaikkien vastanneiden 
yhteislukemat olivat laskeneet lähes 20% (v.2019 54,2%, v.2021 35,9%) 

 Tytöillä tyytyväisyyden laskua koettiin mm. oma itsen tarpeellisuudessa, omiin 
valintoihin vaikuttamisen mahdollisuudesta, elämän tarkoituksessa, tärkeiden 
asioiden tavoittelemisen mahdollisuudessa, avun saamisessa, itseen 
kohdistetussa luottamuksessa ja elinympäristön asioihin vaikuttamisessa.

 Pojilla tyytymättömyys oli noussut mm. oman elämänsä vaikuttamisessa, 
tärkeiden asioiden tavoittelussa, avun saamisessa ja itseen kohdistettu 
luottamuksessa.



Osallistuminen

4.-5.-luokkalaiset

 Kyselyssä selvitettiin osallistumista koulun asioiden, yhteisten sääntöjen, 

välituntitoiminnan, piha-alueiden, kouluruokailun, tapahtumien ja 

oppituntien suunnitteluun.

 Kokemus koulun tapahtumien suunnitteluun osallistumisesta oli noussut 

kaikkien vastanneiden mielestä (v.2019 62,7%, v.2021 72,1%)

 Kokemus koulu asioiden suunnitteluun osallistumiseen oli pysynyt lähes 
samoissa prosenteissa (v.2019 44,7%, v.2021 45,3%)

 Kaikissa muissa kohdissa osallisuus oli vähentynyt vastaajien kesken. Erityisesti 

kouluruokailuun ja välituntitoimintaan vaikuttaminen oli laskenut noin 10%.



Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet 

7.-9.-luokkalaiset

 Tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden osallistumista ja vaikutus mahdollisuuksia 
koulussa, oppituntien järjestelyissä, koulutyön suunnittelussa, välituntien ja 
taukojen suunnittelussa ja toteutuksessa, yhteisten sääntöjen laatimisessa, 
koulutilojen suunnittelussa ja siistimisessä, kouluruokailussa ja tapahtumisen 
järjestämisessä.

 Erityisen voimakas tyytymättömyys oli noussut vaikutusmahdollisuudet 
oppituntien järjestelyissä sekä tytöillä että pojilla. (TYTÖT v.2019 42,9%, v.2021 
23,3%. POJAT: v.2019 49%, v.2021 31,6%)

 Pojilla tyytymättömyys oli noussut myös mm. vaikutusmahdollisuuksiin koulussa, 
välituntien ja taukojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kouluruokailussa.

 Tyttöjen tyytymättömyys oli jakautunut tasaisemmin eri alueille. Suurimmat 
muutokset olivat kouluruokailussa, yhteisten sääntöjen laatimisessa ja 
välituntien ja taukojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 Tytöillä oli tyytyväisyys noussut edellisiin tuloksiin verrattuna 
vaikuttamismahdollisuuden koulutilojen suunnittelussa ja siistimisessä (v.2019 
22,9%, v.2021 26,2&)



Harrastukset ja vapaa-aika

4.-5. -luokkalaiset

 Harrastaminen on lisääntynyt vastaajien keskuudessa.

 3-7 kertaa viikossa harrastavien määrä on lisääntynyt yli 5% (kaikki vastaajat 

v.2019 64,8%, v.2021 70,5%)

 Harvemmin kuin kerran viikossa harrastavien määrä on laskenut n. 3%.

 Taiteen ja kulttuurin harrastamisen suosio on pysynyt lähes samassa.



Harrastukset ja vapaa-aika

7.- 9. -luokkalaiset
 Vain viidesosa kokee, että asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa 

nuorille (v.2019 27,9%, v.2021 20,7%). Tyytymättömyys noussut erityisesti tyttöjen joukossa 
(n.13%)

 Lähes 13% nousu on kaikkien vastaajien kesken siitä kokemuksesta, että alueella ei ole 
tarpeeksi oleskelutiloja nuorille (v. 2019 26,1%, v.2021 38,9%). Tyytymättömyys on noussut 
erityisesti tyttöjen keskuudessa (n. 16%)

 Reilu puolet vastaajista tietää alueen harrastusmahdollisuudet ja viidesosavastaajista on 
sitä mieltä, että harrastuspaikat sijaitsevat liian kaukana ja, että kiinnostavat harrastukset 
ovat liian kalliita.

 Liikunnan harrastaminen on ollut hieman laskussa vuodesta 2019.

 Kiinnostus on pysynyt lähes samana mm. näyttelemiseen, teatteriin, sirkukseen, omaksi iloksi 
lukemiseen, koodaukseen ja itse tehtyihin elokuviin ja animaatioihin.

 Kiinnostus musiikkiin, kuvataiteisiin, valokuvaukseen, kirjoittamiseen, kädentaitoihin, 
mobiililaitteilla pelaamiseen ja median julkaisemiseen on noussut. Pojilla on erityisesti ollut 
nousussa kädentaidot, tytöillä media sisällön julkaiseminen ja mobiililaitteilla/tietokoneella 
pelaaminen.

 Kiinnostuksen lasku on kohdistunut erilaisiin vierailu kohteisiin (esim. elokuvat ja konsertit), 
päivittäiseen mobiililaitteiden/tietokoneen pelaamiseen, lemmikkien hoitamisessa sekä 
järjestö –tai muu vastaava vapaa-ehtoistoiminta. Erityisesti tyttöjen kohdalla järjestö tai 
muu vastaava toiminta on ollut selvässä laskussa.

 Lähes koko ikäluokka harrastaa vähintään kerran viikossa (v.2021 94,7%) tai kerran 
kuukaudessa(v.2021 95,7%) jotain.



Ystävät ja yksinäisyys

4. -5. -luokkalaiset
 1.6% kokee, että hänellä ei ole 

yhtään kaveria. Tilanne on 
parantunut edellisestä 
tutkimuksesta, jolloin ilman kaveria 
oli 3,7% vastanneista.

 37,7% nuorista kokee itsensä 
yksinäiseksi. Näistä ”usein” 
vastanneiden osuus oli 3,3%. Tyttöjen
vastaukset nousevat poikia
selvemmin esille.

7. -9. -luokkalaiset
 Yläkoululaisten tulokset ovat 

heikentyneet. V.2019 9,6% oli sitä 
mieltä, että hänellä ei ole yhtään 
läheistä ystävää, vuoden 2021 
tuloksissa tulos oli 11,6% 
vastanneista. Poikien osuus on 
kasvanut enemmän kuin tyttöjen.

 Vain 26,1% vastanneista oli sitä 
mieltä, että ei tunne itseään 
koskaan yksinäiseksi. Tyttöjen 
yksinäisyyden kokeminen on noussut 
merkittävästi. Vuonna 2019 se oli 
11,8% ja vuoden 2021 kyselyssä 
lukema oli 27,9%.



Terveys
Kouluterveydenhoitaja Ella Jääskeläinen



Koettu terveys

5. luokkalaiset

 Vähän useammin koetaan 

terveydentila keskinkertaiseksi tai 

huonoksi, v.2019 7,7% kokenut 

näin, V. 2021 10%

7. - 9. luokkalaiset

 Yhä useampi kokee 

terveydentilansa keskinkertaiseksi 

tai huonoksi: tytöistä 35% (V.2019 

24,1%), pojista 13,7% (v. 2019 

10,2%)



Mielenterveys 5. luokkalaiset

 Mielialaan liittyviä ongelmia viimeisen kahden viikon aikana on kokenut 

huomattavasti isompi osa kuin aiemmin (v. 2019 9,4%, v. 2021 31.7%)

 Vähintään lievää ahdistusoireilua on kokenut 33,3%, iso ero tytöissä (45,2%) 

ja pojissa (17,9%)

 8,8% on matala itsetunnon taso (arvioitu useilla kysymyksillä)



Mielenterveys 7. - 9. luokkalaiset

 Ahdistuneisuus on lisääntynyt huomattavasti, tällä hetkellä 1/4 tytöistä ja 1/5 

pojista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta (yhteensä v.2019 

11,8%, v.2021 19%)

 Myös masennusoireilu on lisääntynyt huomattavasti (v.2019 21,2%, v.2021 

25,6%)

 Vain 9% tytöistä ja 36% pojista on kokenut positiivista mielenterveyttä 

viimeisen 2 viikon aikana

 Melkein puolella (48%) tytöistä on riski syömishäiriölle



Seksuaaliterveys ja seurustelu 7. - 9. 

luokkalaiset

 Yhä useampi tytöistä on ollut yhdynnässä tämän ikäisenä (v.2019 16,5%, 

v.2021 22,8%), pojilla tässä on laskua (v.2019 14,6%, v.2021 12,1%)

 Noin 30% ei ole käyttänyt mitään ehkäisymenetelmää edellisessä 

yhdynnässä

 Useampi kokee tarvitsevansa enemmän tietoa 

ihmissuhteista/seksuaalisuudesta/kehosta/mahdollisuudesta tulla raskaaksi. 

Näissä kaikissa prosentit kuitenkin suht pieniä, noin 9% luokkaa.

 Yhä useampi kokee myös tarvitsevansa lisää tietoa seksitaudeista (v.2019 

7,3%, v.202112,8%)

 Pojista 12,8% ja tytöistä 22,5% kokee tarvitsevansa halvempia 

ehkäisymenetelmiä (vrt. V2019 pojat 10,1% ja tytöt 17,9%).



Elintavat

8.-9.lk

Ruokatottumukset

Liikkuminen ja paino

Nukkuminen

Tupakka

Päihteet

Riippuvuudet

4.-5.lk

Ruokatottumukset

Liikkuminen

Nukkuminen

Tupakka

Riippuvuudet

Erityisopettaja Paula Maunu

http://9.lk/
http://5.lk/


Ruokatottumukset 8.-9. lk

Aamupalan syöminen vähentynyt, mutta erityisesti tytöillä 55% ei syö aamupalaa joka 
arkiaamu.

Koululounaan syöminen vähentynyt selvästi (etäkoulu?) 28% -> 48%

Harvat syövät kouluruoan kaikki osat päivittäin (pääruoka, salaatti, leipä, maito): pojista 16% 
ja tytöistä vain 2%

Kolme neljännestä pojista syö pääruokaa, salaattia puolet, leipää vajaa kolmannes. Tytöistä 
vain puolet syö pääruokaa, kolmannes salaattia ja leivän syö vajaa viidennes. Maidon/piimän 
juonti on vähäistä: pojista 40% ja tytöistä 74% ei juo maitoa koulussa, eikä muutenkaan 21% / 
39%

Lihaa ei syö pojista 5% ja tytöistä 16%

Tytöt syövät hieman poikia useammin karkkia, pojat taas juovat useammin energiajuomia 
(päivittäin 11% pojista).

Koululounas on selvän enemmistön mielestä sopivaan aikaan, ruokaa on riittävästi kuin 
myös aikaa ruokailuun. Ruuan laatua ja makua pitää hyvänä noin puolet. Aikuisia on erittäin 
hyvin syömässä samaan aikaan nuorten kanssa. Kaikissa näissä ylitetään koko maan 
lukemat.



Ruokatottumukset 4.-5. lk

Tytöt syövät aamupalan aiempaa harvemmin, pojat hiukan 
useammin.

Koululounaalla pääruoan syömisessä lievää laskua (~78%)

Harvat syövät kouluruoan kaikki osat (pääruoka, salaatti, leipä, maito): 
pojista 18% ja tytöistä 16%

Maidon juonti laskussa ("ei koskaan" pojista 43%, tytöistä 50%)

Leipää syödään selvästi aiempaa useammin (17% -> 40%)



Liikkuminen ja paino 8.-9. lk

Vapaa-ajalla liikkuminen on pojilla lisääntynyt ja tytöillä vähentynyt (tarkasteltu 
sekä ”väh. 1t/pvä hengästyttävää liikuntaa” että ”ei liiku vapaa-ajalla” -kategoriat).

Ylipainoisten (BMI) määrä on hieman lisääntynyt, nyt n. 20%

Kokemus oman painon sopivuudesta vaikuttaa vääristyneeltä: Pojista kolmannes ei 
koe painoaan sopivaksi ja tytöistä 58%.

Pojat arvioivat itsensä herkemmin hieman alipainoiseksi (17%) ja tytöt hieman 
ylipainoisiksi (36%).



Liikkuminen 4.-5. lk

Liikkuminen on lisääntynyt ("väh. tunnin päivässä” -kategoria)

- pojilla reilusti 44% -> 64%

- tytöillä jonkin verran 37% -> 43%



Nukkuminen 8.-9. lk

Alle 8h yöunia nukkuu pojista 36% (lisääntynyt) ja tytöistä 37% 
(vähentynyt)

Nukkuminen 4.-5. lk

Pojista 28% ja tytöistä 17% kokee, ettei nuku tarpeeksi.



Tupakka 8.-9. lk

Tupakointi on ollut pitkään laskussa, nyt taas lievässä nousussa.

Vaajakoskella erityisesti pojilla on nuuskaaminen lisääntynyt selvästi 
(10% päivittäin).

Nuuskaa päivittäin käyttävät: sukupuoli yhteensä Vaajakoski 6,7%, kun 
koko maassa 3,8%.

Tytöistä tupakoi päivittäin n. 6%, mikä on enemmän kuin koko 
maassa.



Tupakka 4.-5. lk

Tupakkatuotteita (tupakka, nuuska, sähkötupakka) on kokeillut väh. 
kerran pojista 18% (Jyväskylä 5,2%)

Nuuskaaminen on yleisintä.



Päihteet 8.-9. lk

Alkoholin käyttö ja erityisesti tyttöjen humalahakuinen juominen on 
lisääntynyt ("kerran kuussa reilusti" 5% -> 13%, "viikoittain" 0,8% -> 5%). 

Täysin raittiiden määrä on tytöillä laskenut (77% -> 56%) , pojilla pysynyt 
samana (78%).

Koko maassa nuorten alkoholin käyttö on hieman vähentynyt.

Myös kannabiskokeilut ovat lisääntyneet pojilla hieman, tytöillä enemmän 
(kerran kokeilleita Vki 12%, koko maa 6,7%). Silti jäädään v. 2015 
huippulukemista. Tytöillä myös tieto huumeiden ostopaikoista on lisääntynyt 
ja on korkeampi kuin koko maassa.

Poikien asenne ikäistensä tupakkatuotteiden käyttöön on pysynyt ennallaan 
ja alkoholin ja kannabiksen käyttöön jopa tiukentunut. Tytöillä asenteet ovat 
kautta linjan lieventyneet, tupakan ja päihteiden käytön hyväksyy selvästi 
suurempi osa kuin koko maassa.



Riippuvuudet 8.-9. lk

Pojilla kiinnostus rahapelien pelaamiseen on kokonaisuudessaan 
vähentynyt hieman, toisaalta viikoittain pelaavien määrä on lähes 
tuplaantunut (11,5%) ja on yli maan ka:n.

Netin käytön rajoittaminen itse ei onnistu pojista viidenneksellä 
(nousua 10% -> 19%) ja tytöistä neljänneksellä. Netissä roikkuminen 
on lisääntynyt ja erityisesti tytöillä kokemusta, että on netissä vaikka 
pitäisi tehdä muutakin tai ei oikeastaan edes huvita.

Viidennes nuorista on hermostuneita, jos ei pääse nettiin. Niiden 
osuus, jotka unohtavat netin takia syödä tai nukkua, on noussut 
selvästi (pojista 10% -> 16% ja tytöistä 3% -> 13%).

Riippuvuudet ovat nyt v. 2017 tasolla, v. 2019 tilanne oli parempi.



Riippuvuudet 4.-5. lk

Nettiriippuvuuden kokemukset ovat yleisiä. Tytöistä yli puolet ja 
pojista viidennes on yrittänyt olla vähemmän netissä siinä 
onnistumatta.

Neljännes vastaajista on kokenut, että pitäisi tehdä muuta kuin olla 
netissä. Kolmannes ilmoittaa roikkuvansa netissä, vaikkei huvita.

Pojista 16% ja tytöistä 13% kertoo hermostuvansa, kun ei ole nettiä, ja 
8% ilmoittaa, että netin vuoksi on unohtunut syödä tai nukkua 
kunnolla.



Koulunkäynti ja opiskelu
Erityisopettaja Sirpa Kytölä



Koulunkäynti ja opiskelu
Koulunkäynnistä pitäminen ja koulu-uupumus

Verrattuna vuoteen 2019, vuonna 2021 pojat pitävät selkeästi enemmän 
koulunkäynnistä (65 %), tytöt taas selkeästi vähemmän (vain n. 46 %). Sekä tytöillä 
että pojilla koulu-uupumus on lähes kaksinkertaistunut v. 2021 (tytöt n. 30 %, pojat 
n. 24 %).

Pojista joka neljäs ja tytöistä joka kolmas kokee uupumusasteista väsymystä 
koulutyössä. Opintojen merkitys on vähentynyt sekä pojilla että tytöillä; oma 
riittämättömyyden tunne on kasvanut – jopa lähes 40 % tytöistä kokee 
riittämättömyyden tunnetta v 2021.

Keskimäärin joka viides oppilas kokee kouluinnostusta – tytöistä vain n. 13 %.

Peruskoulun jälkeisiä opiskelusuunnitelmia on kuitenkin suurimmalla osalla nuorista. 
Tytöistä n. 5 %:lla ja pojista n. 12 %:lla näitä suunnitelmia ei ole.



Vaikeudet koulunkäynnissä ja opiskelussa

 Ehkä hieman yllättäen v. 2021 joka kolmas tyttö koki vaikeuksia kirjoittamista vaativissa 
tehtävissä – v. 2019 osuus oli alle 15 %. Poikien osuus oli myös kasvusuunnassa, joka neljäs 
poika koki vaikeuksia v. 2021, kun vastaava lukema v. 2019 oli n. 18 %.

 Vaikeuksia lukemista vaativissa tehtävissä koki joka kolmas oppilas; tyttöjen osuus oli 
tässäkin suurempi – n. 37 % vuonna 2021.

 Laskemista vaativissa tehtävissä suuntaus oli samantapainen. Joka kolmas oppilas koki 
niissä vaikeuksia, mutta tytöistä yli 40 %.

 Myös kokeisiin valmistautumisessa koettiin enemmän vaikeuksia v. 2021 kuin v. 2019 –
kaikista oppilaista yli 30 %, tytöistä lähes 45 %. Läksyjen tekemisessä oli vaikeutta joka 
neljännellä pojalla ja joka kolmannella tytöllä v. 2021.

 Lähes joka kolmannella oppilaalla oli jonkinlaisia vaikeuksia opetuksen seuraamisessa –
tyttöjen osuus tässäkin oli poikia suurempi, 35 %.

 Joka kolmas oppilas koki vaikeuksia suullisessa esityksessä, tyttöjen osuus tässä yli 45 %.

 Oppitunneilla vastaaminen oli hankalaa joka neljännelle oppilaalle, tytöille hankalampaa 
kuin pojille.

 Lähes 80 % oppilaista koki, että oppitunneilla käytettävien laitteiden käyttö sujuu.

 Kaikista oppilaista lähes puolet ja tytöistä melkein 60 % koki vaikeuksia oppimistaidoissa.



Luokka- ja oppilaitosyhteisö

 Oppilaat kokivat, että työrauha on luokissa huonontunut verrattuna 

vuoteen 2019. Erityisesti tytöt kokivat näin: vain n. 40 % tytöistä oli sitä 

mieltä, että työrauha luokassa tai ryhmässä on hyvä. Myös kokemus siitä, 

että luokan ilmapiiri tukee oppimista tai että oppilaat viihtyvät yhdessä oli 

vähentynyt erityisesti tytöillä.

 Keskimäärin joka viides tyttö oli sitä mieltä, että oppimisyhteisön ilmapiirissä 

on ongelmia, vastaava luku pojilla oli n. 12 %. Verrattuna vuoteen 2019 

myös pojilla tämä lukema on kasvanut. Noin kolmannes sekä tytöistä että 

pojista koki, että opettajat eivät kohtele heitä oikeudenmukaisesti tai 

rohkaise heitä mielipiteen ilmaisuun.

 Yli 40 % oli sitä mieltä, että opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaiden 

tekemisistä. Vastaavasti yli 40 % ajatteli, että on saanut opettajalta 

välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua.



Perhe ja elinolot
Erityisopettaja Hanna Waris



Perhe ja elinolot 4-5lk
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa

Alle 2% oppilaista kokevat, etteivät pysty keskustelemaan vanhemman kanssa 

juuri koskaan.

Hyvä keskusteluyhteys vanhemman kanssa

Vuonna 2019 reilu 80% oppilaista on kokenut, että heillä on hyvä 

keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa. Vuonna 2021 määrä on laskenut alle 

70%. Tytöillä määrä laskenut enemmän kuin pojilla, 80%:sta 65 %:iin.

Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus avointa

2021: 68% kokee pojista, että vuorovaikutus on avointa ja tytöistä 84%. Silti 

lukemat ovat laskeneet vuoden 2019 tuloksista tyttöjen osalta (p: 65% ja t: 

90,3%)

Keskustelee usein koulupäivästä vanhempiensa kanssa

2021: 80% pojista keskustelee usein koulupäivistä vanhemman kanssa, tytöistä 

71%. Vuonna 2019 pojista vain 60% keskusteli usein koulupäivistä vanhemman 

kanssa, ja tytöistä 74%



Perhe ja elinolot 4-5lk

Sopii usein kotiintuloajoista vanhempiensa kanssa

Vuonna 2019 kotiintuloajoista sopi usein 56,9% (kaikki) ja vuonna 2021 47%. Eli 

määrä oli laskenut noin 10%. Molempien sukupuolten osalta oli laskua vuosien 

2019 ja 2021 välillä.

Kokee, että vanhempi juttelee usein lapsen ystävien kanssa

Vuonna 2019 45% pojista ja 74% tytöistä koki, että vanhempi juttelee usein 

lapsen ystävien kanssa. Vuonna 2021 57% pojista ja 65% tytöistä koki, että 

vanhempi juttelee usein lapsen ystävien kanssa.

Kokee, että vanhemmat kannustavat ja tukevat usein

Vuosina 2019 ja 2021 tytöt kokivat 100%, että vanhemmat tukevat ja 

kannustavat heitä usein. Vuonna 2019 pojat kokivat yli 90%, että vanhemmat 

kannustavat ja tukevat usein, kun taas vuonna 2021 lukema yli 80%. Kaikki 

vastaajat yhteensä: laskenut vuoden 2019 määrästä 98%



Perheen arjen toimivuus 8-9lk

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, %

 keskusteluvaikeudet lisääntyneet vuodesta 2019 vuoteen 2021 niin 

tytöillä kuin pojillakin. Silti tytöillä keskusteluvaikeudet vanhempien 

kanssa oli yleisempiä kuin pojilla ja se oli lisääntynyt huomattavasti 

(n.7% --> 13%).

Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, %

 -pojilla hieman parempi keskusteluyhteys vanhempien kanssa kuin 

tytöillä. Pojilla hyvä keskusteluyhteys oli noin 50%. Tyttöjen 

keskusteluyhteys oli huonontunut selvästi vuodesta 2019 verrattuna 

vuoteen 2021 (n. 50%:sta 32%:iin).



Kasvuympäristön 

turvallisuus
Rehtori Paula Huuska



Koulukiusaaminen

 Koulukiusaaminen on koulussa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa 

henkistä tai fyysistä väkivaltaa. 

 Se on tarkoituksellista, suunnitelmallista ja toista vahingoittavaa. 

 Koulukiusaaminen voi olla yksilöiden välistä tai yhteisöllistä. Useimmiten 

kiusaaminen kohdistuu yhteen oppilaaseen. Periaatteessa kuka tahansa 

lapsi tai nuori voi joutua kiusatuksi koulussa. 

 Lapsen ja nuoren riskiä joutua kiusatuksi lisäävät ulkoisen olemuksen 

piirteistä esimerkiksi poikkeava ruumiinrakenne, kuten huomattava ylipaino 

tai alipaino, ja motorinen kömpelyys ja temperamenttipiirteistä arkuus, 

vähäinen seurallisuus tai impulsiivisuus.



Koulukiusattuna
vähintään kerran
viikossa

Vertailussa
sukupuoli kaikki
vl. 8-9

Vki 14,5%
Jkl 6,6%

sukupuoli kaikki
vl. 4-5

Vki 16,4%
Jkl 7,6%

vl. 8-9

Vl. 4-5



Kiusaamisesta kertominen

 Vuosiluokkien 8-9 oppilaista 45,5% kertoi kertoneensa kiusaamisesta koulun 

aikuiselle (vastaava luku Jyväskylä 36,1%)

 Kertomisen jälkeen kiusaaminen loppui tai väheni 36,7% mukaan (Jyväskylä 53%)

 Kertomisen jälkeen kiusaaminen jatkui tai paheni 43,3% mukaan (Jyväskylä 31,1%)

 Vuosiluokkien 4-5 oppilaista 38,5% kertoi kertoneensa kiusaamisesta koulun 
aikuisille (vastaava luku Jkl 60,2%)

 Kertomisen jälkeen kiusaaminen loppui tai väheni 65,3% mukaan, vastanneet 

Jyväskylän perusopetus (ei saatavissa Vaajakosken omia lukuja)

 Kertomisen jälkeen kiusaaminen jatkui tai paheni 16,3% 

mukaan, vastanneet Jkl perusopetus (ei saatavissa Vaajakosken omia lukuja)



Häirintä ja väkivalta

 Kysymyksissä vl. 8-9 oppilailta kysyttiin, onko

 Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana

 Kokenut seksuaalista väkivaltaa vuoden aikana

 Kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana

 Kokenut seksuaalista häirintää koulussa vuoden aikana

 Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana

 Kokenut seksuaalista häirintää julkisessa tilassa vuoden aikana

 Kysymyksissä vl. 4-5 oppilailta kysyttiin, onko

 Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana

 Kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin 
näyttämistä vuoden aikana



 Kokemukset häiritsevästä seksuaalisesta ehdottelusta tai ahdistelusta ovat 

lisääntynyt tarkasteluvälillä 2019-2021. Uusimmat tulokset osoittavat, että 

Vaajakosken vl. 8-9 pojista 16,1% (v.2019 4%) ja tytöistä 48% (v.2019 37,8%) 

on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Luvut ovat 

kasvaneet merkittävästi myös koko maata tarkastellessa.

 Vl. 4-5 oppilaiden vastauksissa häiritsevää seksuaalista kommentointia, 

ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä on kokenut 

Vaajakosken oppilaista 9,8% (v.2019 7,5%). Vertailussa Jyväs



Palvelut ja avunsaanti
Kouluterveydenhoitaja Ella Jääskeläinen



Tuki ja apu hyvinvointiin 7. - 9. 

luokkalaiset

 Terveydenhoitajalta, kuraattorilta, psykologilta ja lääkäriltä koetaan 

saaneen apua hyvinvointiin vähemmän vrt. 2019, prosentit kuitenkin aika 

hyvissä lukemissa

75,3% kokee saaneensa tukea/apua terveydenhoitajalta (v.2019 93,1%)

59,6% kokee saaneensa tukea/apua koululääkäriltä (v.2019 81,8%)

42,9% kokee saaneensa tukea/apua koulupsykologilta (v.2019 59,4%)

41,5% kokee saaneensa tukea/apua koulukuraattorilta (v.2019 70,8%)

71,2% kokee saaneensa tukea/apua opettajalta (v.2019 78,4%)



Tuki ja apu hyvinvointiin 7. - 9. 

luokkalaiset

 Yhä useampi on kokenut, ettei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin, 

vaikka olisi sitä tarvinnut

Terveydenhoitajalta 24,7% (v.2019 6,9%)

Koululääkäriltä 40,4% (v.2019 18,2%)

Koulupsykologilta 57,1% (v.2019 40,6%)

Koulukuraattorilta 58,5% (v.2019 29,2%)

Opettajalta 28,8% (v. 2019 21,6%)



Tuki ja apu koulunkäyntiin 7. - 9. 

luokkalaiset

 Noin 80% kokee saaneensa tukea ja apua oppimiseen 

ja koulunkäyntiin luokanvalvojalta, muulta opettajalta sekä opinto-

ohjaajalta (kysytty kaikki erikseen).

 71,9% kokee saaneensa apua/tukea erityisopettajalta



Opiskeluhuollon palvelut 7. - 9. 

luokkalaiset

Käyttö

 Käyntimäärät terveydenhoitajalla(

muut 

kuin terveystarkastukset) ja psykol

ogilla on lisääntyneet vähän (pari

prosenttiyksikköä)

 Käyntimäärät koululääkärillä ja 

kuraattorilla on vähentynyt vähän

Pääsy

 Ei ole päässyt 

vastaanotolle yrittämisestä 

huolimatta

Terveydenhoitajalle 6,2%

Kuraattorille 43,5%

Psykologille 34,4%



Terveystarkastus 7. - 9. luokkalaiset

 Kysytty, onko terveystarkastuksessa puhuttu nuorelle tärkeistä asioista, 

kuunneltu nuoren mielipidettä ja uskaltaako nuori kertoa asioistaan 

rehellisesti

Tytöillä kaikissa osioissa hieman huonommat prosentit kuin 2019, pojilla 

paremmat

Yhteisprosenttimäärät

 68,1% kokee, että on puhuttu itselle tärkeistä asioista

 78,6% kokee, että omaa mielipidettä kuunnellaan tarkastuksessa

 70,4% kokee, että tarkastuksessa on uskaltanut kertoa asioistaan rehellisesti



Kouluterveydenhuollon palvelujen 

käyttö 5. luokkalaiset

 Käynnit kuraattorilla ja psykologilla on lisääntyneet huomattavasti, 

terveydenhoitajalla käynnit on vähentyneet hieman

 49,2% on käynyt terveydenhoitajalla vähintään 2 kertaa lukuvuoden aikana (v. 

2019 52,9%)

 11,5% on käynyt koulukuraattorilla lukuvuoden aikana (v.2019 2%)

 9,8% on käynyt koulupsykologilla lukuvuoden aikana (v. 2019 1,9%)



Terveystarkastus 5. luokkalaiset

 72,1% kokee, että terveystarkastuksessa on puhuttu itselle tärkeistä asioista 

(v. 2019 76,3%)

 83,7% kokee, että omaa mielipidettä on kuunneltu (v. 2019 92,1%)

 85,4% kokee, että on uskaltanut rehellisesti kertoa asioistaan (v. 2019 94,7%)



Koronaepidemia

SISU-ryhmän kasvatusohjaaja Jaana Lehmonen



Onko ollut huolissaan korona 

virustartunnan saamisesta 8-9 lk

 Tytöistä 6,1 % on ollut huolissaan tartunnan saamisesta. Pojista 5,9%.

 Tytöistä 7,1% on ollut huolissaan, että tartuttaa viruksen muihin. Pojista 5,9%.

 Tytöistä 17.2% on ollut huolissaan, että läheinen saa koronavirustartunnan. 
Pojista 10.6%.



Onko saanut tukea ja apua oppimiseen ja 

koulunkäyntiin etäopetuksessa 8-9lk

 Tytöistä 64,4% kokee saaneensa tukea ja apua 

koulunkäyntiin etäopetuksessa. Koko maa 73.7% ja Jyväskylä 74.3%.

 Pojista 79,5% kokee saaneensa tukea ja apua etäopetuksessa Koko maa 

85,6%, Jyväskylä 83.9%.



Koronaepidemia lisännyt perheen 

kanssa vietettyä aikaa 8-9lk

 Tytöistä 19,6% kokee perheen kanssa vietetyn ajan lisääntyneen

 Pojista 17.3% kokee perheiden kanssa vietetyn ajan lisääntyneen



Koronaepidemia on lisännyt ristiriitoja 

perheessä 8-9lk

 Tytöistä 21.3% kokee ristiriitojen perheessä lisääntyneen. Koko maa 22 .9%. 

Jyväskylän kaupunki 20,9.

 Pojista 14.1 kokee ristiriitojen perheessä lisääntyneen. Koko maa 10.4%. 

Jyväskylän kaupunki 10,4%.



Koronaepidemia vähentänyt 

yhteydenpitoa isovanhempiin 8-9lk

 Tytöistä 57.0% kokee, että yhteydenpito isovanhempiin on vähentynyt.

 Pojista 41.8% kokee, että yhteydenpito isovanhempiin on vähentynyt.



Koronaepidemia on vähentänyt 

yhteydenpitoa kavereihin 8-9lk

 Tytöistä 32.3% kokee yhteydenpidon kavereihin vähentyneen. Koko maa 

33,4%. Jyväskylän kaupunki 28.0%.

 Pojat 10% kokee yhteydenpidon kavereihin vähentyneen. Koko maa 23.7%. 

Jyväskylän kaupunki 18.3%.



Koronavirukseen liittyvät huolet 4-5lk

 Ei vastaus prosenttia Vaajakosken kohdalla



Koronaepidemia lisännyt perheen 

kanssa vietettyä aikaa 4-5lk

 Tytöistä 24,1% kokee, että perheen kanssa vietetty aika on lisääntynyt 

koronaepidemian aikana. Pojista 24.0% kokee perheen kanssa vietetyn 

ajan lisääntyneen..

 Ristiriitojen lisääntyminen perheessä epidemian aikana. Tyttöjen kohdalla ei 

ollut vastausta. Pojista 20% kokee, että ristiriidat perheessä on lisääntynyt 

epidemian aikana.

 Yhteydenpito isovanhempiin vähentynyt epidemian aikana tytöistä koki 
näin 66,7% , pojista 42,3%.

 Yhteydenpito kavereihin vähentynyt epidemian aikana tytöillä 

35,7% ja pojilla 30.8%.


