
Vantaan kaupungin toimintamalli 2021

Tiedosta toimintaan 
-Kouluterveyskyselyn tulosten 

hyödyntäminen



• Monipuolista seurantatietoa 10–20 
-vuotiaiden terveydestä ja 
hyvinvoinnista

• Toteutetaan joka toinen vuosi

• Opettajan ohjaama luokkakysely

• Kunta- ja oppilaitostasolla vahvistaa 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
suunnittelua, toteutusta ja arviointia

• Kansallisella tasolla käytetään 
politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien 
toimeenpanon seurannassa ja 
arvioinnissa

• Lisätietoa Kouluterveyskyselystä

Kouluterveyskysely

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely


• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa 
kyselystä ennakkoon ja lähettää materiaalin suoraan 
oppilaitoksiin

• Sähköinen opettajan ohjaama kysely oppitunnin 
aikana

• Ohjeistus: rehtorit, opettajat, vastaajat

• Tieto kyselystä myös alaikäisten huoltajille

• Vastaaminen vapaaehtoista ja nimetöntä

• Eri kieliversiot

• Suomi, ruotsi, englanti, venäjä ja pohjois-saame

• Lisäksi selkokielinen lomake

Kyselyn toteutus



• Perusopetuksen 4. - 5. luokkalaiset 
(2017 alkaen)

• Perusopetuksen 8. - 9. luokkalaiset 
(1996 alkaen)

• Lukioiden 1. - 2. vuoden opiskelijat 
(1999 alkaen)

• Ammatillisten oppilaitosten 1. - 2. 
vuoden opiskelijat 
(2008 alkaen)

Vastaajaryhmät



Yhteensä yli 250 indikaattoria

• Liikunta

• Tupakointi ja 
päihteet

• Tapaturmat

• Häirintä ja väkivalta

• Avun saanti ja 
palvelut

• Perhe ja asuminen

• Tyytyväisyys elämään

• Vapaa-aika

• Koulunkäynti

• Kiusaaminen

• Terveys

• Mielen hyvinvointi

• Ystävät

• Seurustelu ja 
seksuaaliterveys

• Hampaiden harjaus

• Ruokailu

• Nukkuminen

Kyselylomakkeen aihealueet



• Kunta- ja valtakunnalliset tulokset ovat julkisia 
THL:n sähköisessä tulospalvelussa

• Tarkastelu sukupuolen, kouluasteen ja alueen mukaan, 
myös seurantatietoa

• Tulosten yhteydessä saatavilla lisätietoa

o Indikaattorin muodostaminen

o Seuraukset väestön hyvinvoinnille

o Taloudelliset vaikutukset

o Ilmiöön vaikuttaminen

o Viitteet

• Taustamuuttujatasoista tietoa, esim. toimintarajoite ja 
maahanmuuttotausta, alueittain

Kouluterveyskyselyn 
tulokset ovat avoimia

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
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Toimialat, palvelualueet
ja kumppanit

Toimintaympäristöanalyysi, 
tuloskortit, toimintaohjelmat,

hankkeet ja kehittämistyö

Koulut ja oppilaitokset
Koulu- ja oppilaitostasoinen hyvinvointityö

Monialaiset työryhmät 
ja verkostot

Yhteisen työn suunnittelu, 
kehittäminen, seuranta ja 

arviointi, hankkeet ja 
kehittämistyö

Kaupunkitaso
Kaupunkistrategia, 

hyvinvointiraportointi ja -ohjelmatyö, 
Lapsiystävällinen kunta -työ 

hankkeet sekä kehittämistyö

-

Kouluterveyskyselyn tuloksia 
hyödynnetään Vantaalla laajasti



Kaupunkitasoiset 
tulokset



Kyselyn toteutus ja 
tulokset

Yhteenveto Vantaan 
tuloksista

Tulosten jatkoanalyysi
Edellisten tavoitteiden 

ja toimenpiteiden 
arviointi

Uusien tavoitteiden ja 
toimenpiteiden 

asettaminen

Tieto – toimenpiteet – arviointi 
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• KYSELYN TOTEUTUS

• Toimenpiteiden 
toteutus jatkuu

• HYVINVOINTIAREENA 
(THL)

• Valtakunnalliset ja 
kuntakohtaiset tulokset

• Tiedote Vantaan 
kaupungin tuloksista

• Viestintä ja 
valmistautuminen 
kyselyn toteutukseen

• Kyselyn toteutus 
maalis-huhtikuussa

• Toimenpiteiden 
toteutus jatkuu

• PKS KTK SEMINAARI

• Yhteenveto Vantaan  
tuloksista

• Tulosten esittely johtoryhmissä ja verkostoissa

• Edellisten 
toimenpiteiden 
arviointi Loka-

joulukuu
Tammi-

maaliskuu

Huhti-
kesäkuu

Heinä-
syyskuu

Vuosikello: parittomat vuodet 
kyselyvuosi
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• Toimenpiteiden 
suunnittelu ja toteutus

• Tulosten 
hyödyntäminen 
laajasti

• Toimenpiteiden 
toteutus

• Aineiston 
jatkoanalyysi

• Tulosten esittely 
johtoryhmissä ja 
verkostoissa jatkuu

• Aineiston 
jatkoanalyysi

• Uusien tavoitteiden ja 
toimenpiteiden valinta

• Toimenpiteiden 
toteutus

• Aineiston 
jatkoanalyysi

Loka-
joulukuu

Tammi-
maaliskuu

Huhti-
kesäkuu

Heinä-
syyskuu

Vuosikello: parilliset vuodet



• Vantaan Kaupunkitasoiset tulokset 
löytyvät THL:n sähköisestä tulospalvelusta

• Vantaan kouluterveyskyselytyöryhmä 
vastaa:

o Tulosten läpikäynnistä ja yhteenvedon 
tekemisestä

o Tiedon jakamisesta toimialojen 
johtoryhmiin, muihin työryhmiin ja 
verkostoihin sekä kumppaneille

o Tulosten jatkoanalyysin 
koordinoinnista ja tiedon jakamisesta 
kaupungin toimijoille 
sekä kumppaneille

o Tulosten hyödyntämisen 
kehittämisestä

Vantaan kaupunkitasoiset
tulokset

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset


1. Tarkastele vastauksia 
indikaattoritasolla (nykytila)

2. Vertaile
• Vastauksia aikaisempiin 

vastauksiin (trenditieto)
• tyttöjen ja poikien vastauksia 

(suvaus)
• Vantaan vastauksia 

pääkaupunkiseudun kuntien, 
kuusikkokaupunkien ja/tai 
valtakunnallisiin tuloksiin 

3. Kirjaa ylös ilon- ja huolenaiheita

Tuloksiin tutustuminen ja niiden 
jatkotyöstö



Koulu- ja 
oppilaitoskohteiset  
tulokset



• Koulu- ja oppilaitoskohtaiset tulokset ovat salasanalla suojattuja eli ne eivät ole 
avoimesti verkosta luettavissa

• Linkki ja salasana koulun / oppilaitoksen tuloksiin lähetetään rehtoreille

• Rehtori jakaa koulu- ja oppilaitoskohtaisen salasanan opiskeluhuoltoryhmän 
jäsenille

• Tämän lisäksi THL lähettää salasanan kaikkiin koulukohtaisiin tuloksiin Vantaan 
yhteyshenkilölle, joka jakaa sen sopimuksen mukaan toimijoille. 

Koulu- ja oppilaitoskohtaiset 
tulokset



Koulu- ja 
oppilaitoskohtaiset 

tulokset

Opiskeluhuoltoryhmä 
/ yhteisöllinen 

hyvinvointiryhmä 
perehtyy tuloksiin

Tuloksia käsitellään 
koulun henkilökunnan, 

oppilaiden / opiskelijoiden 
ja huoltajien kanssa

Valitaan koulu- ja 
oppilaitoskohtaiset 
kehittämiskohteet

Tuloksista ja valituista 
kehittämiskohteista 
tiedotetaan laajasti

Kehittämiskohteiden 
seurata ja arviointi

Koulu- ja oppilaitoskohtaisten 
tulosten hyödyntäminen 
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• Ristimäki Tia, opiskeluhuolto, kouluterveyskyselyn koordinointi, työryhmän pj

• Honkanen Johanna, aluepäällikkö, perusopetus

• Joenpelto Sofia, erityisasiantuntija, opiskeluhuolto

• Karvonen-Lemmetty Jaana, osastonhoitaja, ehkäisevä terveydenhuolto

• Lappalainen Katariina, kuraattorien esimies, opiskeluhuollon yksikkö

• Lindberg Iida, osastonhoitaja, ehkäisevä terveydenhuolto

• Lindfors Laura, opetustoimen asiantuntija, toisen asteen koulutus

• Linnoinen Kirsti, osastonhoitaja, ehkäisevä terveydenhuolto

• Nummelin-Niemi Hanna, perhepalvelut

• Rusanen Leena, yhteisten palvelujen päällikkö, kaupunkikulttuuri

• Salmi Minna, suunnittelija, perusopetus

• Sundell Tom, ylilääkäri, ehkäisevä terveydenhuolto

• Vilkman Niina, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveystoimi

Vantaan kouluterveyskyselytyöryhmä



• FinLapset, 3–6 kuukautisten ja 4-vuotiaiden vanhemmat (kahden vuoden välein)

• Move! fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille

• Liikkuva koulu -arviointi

• School Day -digitaalinen hyvinvointikysely, 4. ja 7. -luokkalaiset (jatkuva tiedon keruu)

• Oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus, oppilaistostasoiset tulokset

• Laajojen terveystarkastusten luokkayhteenvedot 1, 5, 8, lk, kaupunkitasoinen yhteenveto

• Amisbarometri

• Arvo- ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekysely (aloitusvaiheen ja päätösvaiheen kysely)

• Varian kiusaamiskysely (vuosittain)

• TEA-viisari

• PKS-lukiokysely 

Muita tietolähteitä vantaalaisten 
lasten ja nuorten hyvinvointiin



Kouluterveyskysely kokoaa meille arvokasta tietoa 
vantaalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista –

Sen tiedon äärelle on hyvä pysähtyä ja kuunnella, mitä 
lapset ja nuoret kertovat meille.


