
GUMERUKSEN KOULUN KOULUTERVEYSKYSELYN 2019 YHTEENVETO 

Tässä yhteenvedossa 4.-5. luokkalaisista käytetään nimitystä alakoululaiset ja 8.-9. luokkalaisista nimitystä 

yläkoululaiset. Yläkoululaisista ei ollut käytettävissä edellisen kouluterveyskyselyn tuloksia. Oppilasmäärän pienuudesta 

johtuen myöskään sukupuolten välistä vertailua ei ole tehty. 

Suurin osa Gumeruksen koulun kyselyyn vastanneista oppilaista on tyytyväisiä elämäänsä. Yli 90 prosenttia Gumeruksen 

koulun alakoululaisista ja reilu ¾ yläkoululaisista vastaa kyselyssä näin. Tämä on linjassa koko maan tulosten kanssa. Yksi 

tärkeimmistä tähän vaikuttavista asioista on kaverit. 

Gumeruksen koulun oppilaiden kokemus omasta osallisuudesta ja osallistumisen mahdollisuuksista ovat pääosin hiukan 

paremmalla tasolla kuin valtakunnallisesti.  

Harrastaminen ja liikkuminen ovat tärkeä osa lasten ja nuorten vapaa-aikaa sekä terveellisiä elintapoja. Gumeruksen 

koulun alakoululaisista noin 80 prosenttia harrastaa jotain harrastusta vähintään yhtenä päivänä viikossa, mikä on 

vähemmän kuin valtakunnallisesti. Taidetta ja kulttuuria harrastetaan hieman enemmän, myös hiukan yli koko maan 

vastaavan prosenttiosuuden. Ohjattua liikuntaa viikoittain harrastavien osuus on pienempi kuin valtakunnallinen osuus, 

kun taas omatoimisesti liikuntaa harrastavien osuus on suurempi. 

Liikkumisen lisäksi säännöllinen ruokarytmi ja riittävä uni ovat erittäin tärkeässä asemassa lasten ja nuorten arjessa ja 

hyvinvoinnissa. Alakoululaisista noin 15 prosenttia ilmoittaa, ettei syö aamupalaa joka arkiaamu. Yläkoululaisista 

vastaava osuus on hieman vajaa neljäsosa. 

Yläkoululaisista noin viidesosa kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi. He ilmoittavat potevansa vähemmän 

kysyttyjä oireita verrattuna koko maan vastausprosentteihin. Noin joka kolmas kuitenkin ilmoittaa potevansa 

päänsärkyä sekä väsymystä ja heikotusta viikoittain. Melkein joka viides on ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 

kuukauden aikana. 

Sekä ala- että yläkoululaiset harjaavat hampaitaan liian vähän. Yläkoululaisista vajaa puolet harjaa hampaitaan 

harvemmin kuin kahdesti päivässä, alakoululaisista yli puolet. Molemmissa ryhmissä hampaiden harjaus on 

heikommalla tasolla kuin mitä valtakunnallinen taso on. 

Alakoululaisista puolet ilmoittaa yrittäneensä viettää vähemmän aikaa netissä, mutta ei ole onnistunut siinä. Kolmasosa 

vastaajista on huomannut olevansa netissä, vaikka ei olisi huvittanutkaan. Näin kokevien oppilaiden osuus on suurempi 

kuin koko maan osuus ja on kasvanut verrattuna edelliseen kyselyyn. Myös yläkoululaisten vastauksissa esiin nousevat 

vaikeudet vähentää netissä oloaikaa. Näin kokevien prosenttiosuus on korkeampi verrattuna koko maan osuuteen.  

Suurin osa alakoululaisista pitää koulunkäynnistä, vaikkakaan vastauksissa koulumyönteisyys ei yllä koko maan tasolle. 

Yläkoulussa koulumyönteisten osuus on jonkin verran suurempi kuin koko maan keskiarvossa. Koulu-uupumusta on 

suurin piirtein saman verran kuin koko maassa.  

Alakoululaiset kokevat, että luokassa on rauhallista ja oppilaat tulevat hyvin toimeen keskenään. Kanssakäyminen 

opettajien kanssa ei vastausten perusteella ollut yhtä luontevaa kuin edellisessä kyselyssä tai koko maan tuloksissa. 

Yläkoululaiset kokevat luokan työrauhan ja ilmapiirin hyviksi. Myös kokemukset siitä, miten opettaja kohtaa oppilaan, 

on positiivisempi kuin koko maan vastauksissa. 

Vastausten perusteella alle puolet alakoululaisista koki, että keskusteluyhteys ja vuorovaikutus vanhempien kanssa on 

avointa. Kolmasosa ilmoitti, että keskustelee vanhempien kanssa usein koulupäivästä. Yläkoululaiset eivät juurikaan 

kokeneet, että heillä olisi keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa. Kuitenkin vain alle puolet koki, että heillä on hyvä 

keskusteluyhteys vanhempien kanssa. Tämä jää jonkin verran valtakunnallisesta vastausprosentista. 

Vastausten perusteella koulukiusaaminen on koulussa hyvin vähäistä. Huomattavaa on, että yläkoululaisista noin 17 

prosenttia on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana. Yhtä suuri osuus vastaa myös 

kokeneensa seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana. 

Alle puolet alakoululaisista koki, että heillä on mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista 

asioista. Edelliseen kyselyyn verrattuna näin kokevien oppilaiden osuus on laskenut. Koko maan osalta prosenttiosuus 

on hieman yli puolet.  


