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SISÄLLYSLUETTELO

• Alueellinen hyvinvointikertomus

• Lapset ja nuoret kouluterveyskyselyn silmin

• Kysymyksiä

• Taustamuuttujia

• Sähköinen hyvinvointikertomus

• Aluekartta

• Yleisökysymys
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ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

• tietolähteenä SotkaNet, täydentävänä tietona tutkimus ja 

paikalliset selvitykset

• perustieto kuntatasolta, tukevaa aineistoa yleisemmältä 

tasolta

• lasten ja nuorten osalta ytimenä kouluterveyskysely 

2013 (uudempaa ei ole saatavilla)

• kirjallinen tuotos tiivistä ja pureskeltua, koko aineisto 

sähköisenä

• perusidea herättää kysymykset miksi näin on ja mitä 

asialle voisi tehdä ?
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ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

• tarkastelutasot:

– HUS vs koko maa

– sairaanhoitoalueet vs HUS

– alueen sisäisen erilaisuuden havainnollistaminen (hajonta)

• ei sisällä yksityiskohtaista kunnittaista analyysia 

alueellinen kuva etusijalla

• pohjana yksikön oman toiminnan suunnittelulle ja 

tulevalle laajemmalle strategiselle suunnitelmalle
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LAPSET JA NUORET KOULUTERVEYSKYSELYN SILMIN 1/3

• peruskoululaiset

– HUS-alue yleisesti paremmalla tasolla kuin koko maa, 

poikkeuksena koululounaat ja perheateriat

– HYKS-sairaanhoitoalue paremmalla tasolla kuin muut 

sairaanhoitoalueet HUS-alueeseen verrattuna

– kunnittain suuria eroja

– esimerkkejä:

• tupakointi 4,7 % vs 23 % (Kauniainen – Loviisa)

• ei syö päivittäin koululounasta 30,5 % vs 62,8 % (Pornainen – Kerava)

• ahdistuneisuus 7,7 % vs 18,6 % (Hanko – Askola)

• keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa 6,6 % - 16 % (Espoo – Sipoo)
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LAPSET JA NUORET KOULUTERVEYSKYSELYN SILMIN 2/3

• lukiolaiset

– n. puolessa muuttujista HUS-alue on koko maata paremmalla 

tasolla, mutta erot ovat kaikissa muuttujissa pienet

– sairaanhoitoalueiden välillä selkeitä eroja eikä HYKS-

sairaanhoitoalue ole yhtä dominoiva kuin peruskoululaisissa

– merkittävää on se, että joka kunnassa ei ole lukiota, joten on 

parempi sanoa, että lukiokohtaiset erot ovat suuret

– esimerkkejä:

• tupakointi 3,5 % vs 20 % (Nurmijärvi – Tuusula)

• ei syö koululounasta päivittäin 20 % vs 47,5 % (Kauni. – Kerava)

• ahdistuneisuus 5 % vs 13 % (Mäntsälä – Lohja)

• keskusteluvaikeudet 5,3 % vs 13 % (Mäntsälä – Loviisa)
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LAPSET JA NUORET KOULUTERVEYSKYSELYN SILMIN 3/3

• ammattikoululaiset

– HUS-alue on paremmalla tasolla koko maahan nähden VAIN 

ylipainon osalta, mutta monen muuttujan osalta erot ovat pieniä

– kaikkien muuttujien osalta sairaanhoitoalueiden väliset erot ovat 

suuret eikä yksi ole selkeästi muita paremmalla tasolla

– vrt. ed. ammattikoulukohtaiset erot ovat suuret

– esimerkkejä:

• tupakointi 30,8 % vs 51 % (Raasepori – Vihti)

• ei syö koululounasta päivittäin 20 % vs 51,9 % (Nurmij. – Vantaa)

• ahdistuneisuus 9,4 % vs 19 % (Kerava – Raasepori)

• keskusteluvaikeuksia 5,9 % –vs 14 % (Hyvinkää – Raasepori)
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KYSYMYKSIÄ 1/4:

• kaksi muuttujaa erottuu kaikissa ryhmissä:

– ei syö koululounasta joka päivä

– perhe ei syö yhteistä ateriaa tai iltapalaa päivittäin

• on kuitenkin sairaanhoitoalueita, jotka selkeästi eroavat 

em. muuttujien osalta

– Hyvinkää ja Porvoo koululounas ammattikouluissa

– Länsi-Uusimaa ja Porvoo perheateria kaikissa ryhmissä

• miksi ?
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KYSYMYKSIÄ 2/4

• peruskoululaisten osalta Askolassa kiteytyy
– tupakointi

– vähintään kerran kuukaudessa tosi humalassa

– vähäinen liikunnan harrastaminen

– terveytensä korkeintaan keskikertaiseksi kokeminen

– päivittäinen oireilu (kaksi oiretta)

– ylipaino

– vähintään kohtalainen ahdistuneisuus

– ystävien puute

– vanhemmuuden puute

– koulukiusaaminen

• miksi ?
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KYSYMYKSIÄ 3/4

• lukiolaisten osalta

– Tuusulassa tupakoidaan kaksi kertaa yleisemmin kuin 

valtakunnassa yleensä

– eniten juodaan Kauniaisissa, Raaseporissa ja Sipoossa

– vähiten liikuntaa harrastetaan Loviisassa

– huonoimmaksi terveys koetaan Porvoossa ja Raaseporissa

– ylipainoisimmat lukiolaiset ovat Loviisassa

– eniten ahdistuneisuutta on Lohjalla

– kiusaamista esiintyy eniten Hyvinkäällä ja Tuusulassa

• miksi ?
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KYSYMYKSIÄ 4/4

• ammattikoululaisten osalta
– selkeästi eniten tupakoidaan Nurmijärvellä, Porvoossa ja Vihdissä

– alkoholin käyttö on runsainta Espoossa, Keravalla ja Vihdissä

– liikuntaa harrastetaan vähiten Nurmijärvellä, Porvoossa ja Vihdissä

– huonoimmaksi terveydentila koetaan Keravalla, Porvoossa ja 
Raaseporissa

– päivittäistä oireilua on eniten Porvoossa, Raaseporissa ja Vihdissä

– ylipainoisimmat opiskelijat ovat Keravalta, Mäntsälästä ja 
Raaseporista

– ahdistuneisuutta on eniten Raaseporissa

– vanhemmuuden puutetta Espoossa, Mäntsälässä ja Raaseporissa

– keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa Porvoossa ja 
Raaseporissa

• miksi ?
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TAUSTAMUUTTUJIA 1/2
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Taustamuuttujia lasten ja nuorten hyvinvointiin (€/as.)

lastensuojelu (laitos - perhehoito) muut lasten - perheiden palvelut toimeentulotuki

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksia vuonna 2013 (pl. Ahvenanmaa)

Lähde: Tilastokeskus



TAUSTAMUUTTUJIA 2/2
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• työssäkäyntialueet

– koulu- ja työmatkat  aikaresurssit

– harrastukset ?

• valtaväylät

– mitä merkitystä on liikenneyhteyksillä ?(vrt. julkisen liikenteen 

nykyiset suunnitelmat)  etäisyys valtaväylästä

• vanhempien taustamuuttujat

• palvelujärjestelmien erot

• oppilasvirrat peruskoulusta 2. asteen oppilaitoksiin ?



SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS, KUVA 1
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SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS, KUVA 2
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ALUEKARTTA
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YLEISÖKYSYMYS

Mikä olisi tärkein asia, jonka pitäisi olla kunnossa nuoren 
päästyä peruskoulusta ?

POHDISKELEVIN KESÄTERVEISIN

Petri

050 4210 135

petri.laitinen@hus.fi
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