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1 | Seurattavat
indikaattorit
Toimenpiteillä tavoiteltavien
muutostentoteutuksen helppouden
ja vaikuttavuuden jakauma

helppo

Toimijoiden tulee vuosittain arvioida tehtyjen toimenpiteiden
ja valintojen vaikuttavuudentoteutumista.

vaikea

TOTEUTUS

Kaikilla kappaleessa 2. kuvatuilla toimenpiteillä tavoitellaan muutoksia, joiden vaikuttavuus lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvointiin on korkea. Toimijat ovat arvioineet, että muutokset ovat välitavoitteesta riippuen
joko helppoja tai vaikeita toteuttaa.
Seurannan ja arvioinnin välineinä käytetään indikaattoreita, joiden kautta kuvataan kymenlaaksolaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa.
matala

VAIKUTTAVUUS

korkea

Indikaattorit on jaoteltu tässä asiakirjassa toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioiviin indikaattoreihin ja muihin seurattaviin indikaattoreihin.
Indikaattoreissa käytettävät värit kertovat tutkimustulosta siitä, mikä on Pyhtääläiseten lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tila suhteessa koko
maahan.

1.1 |PÄÄTAVOITE I:
Lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvointi
lisääntyy
Välitavoitteet ja seurattavat indikaattorit:

Suhteessa koko maahan, tilanne Pyhtäällä on:

1. Lasten ja nuorten arvostaminen

2. Vanhemmuuden tukeminen

Muutos on keskivaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on korkea.

Muutos on keskivaikeatoteuttaa,
mutta sen vaikutus on korkea.

Kokee olevansa
tärkeä osa
kouluyhteisöä

38,8 %
48,4%
4.–5. luokkalaiset

8.–9. luokkalaiset

Kokenut
vanhempien
tai muiden
huolta pitävien
aikuisten henkistä
väkivaltaa
vuoden aikana

Kokee olevansa
tärkeä osa
lähiyhteisöä

81%

Hyv ä
keskusteluyhteys
vanhempien
kanssa

4.–5. luokkalaisista

Vanhempi
yrittää nähdä
asioita lapsen
näkökulmasta

30,6 %

12

Vanhempi yrittää
nähdä asioita lapsen
näkökulmasta

8.–9. luokkalaisista

86%

19

28

86%

4–v. huoltajista

4–v. huoltajista
14

4–v. huoltajista
15

Vanhempi on saanut
parisuhteeseen
riittämättömästi
tukea
ammattilaisilta

47 %
59,3 %
4.–5. luokkalaisista

8.–9. luokkalaisista
17

25%

4–v. huoltajista
14

Mahdollisuus
keskustella koulussa
aikuisen kanssa
mieltä painavista
asioista

86%

86 %

8

8.–9. luokkalaisista

huolestuttava.

Vanhempi
yrittää nähdä
asioita lapsen
näkökulmasta

Vanhemman
mielestä lapsen
ja muualla asuvan
vanhemman
tapaamiset
toimivat hyvin

4–v. huoltajista

4–v. huoltajista

neutraali,

3. Lapsen oikeuksien toteutuminen erotilanteessa

14%

92%

4.–5. luokkalaisista

hyvä,

Muutos on vaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on korkea.

Vanhempi saanut
vanhemmuuteensa
riittämättömästi
tukea
ammattilaisilta

Vanhempi
tyytyväinen
itseensä
vanhempana

64 %
39,7 %

20 %

4–v. huoltajista

2

4–v. huoltajista
14

6. Haasteellisessa asemassa olevien
erityisryhmien tuen turvaaminen

20

Muutos on vaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on korkea.

Nuorisotyöttömät
Muutos on keskivaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on korkea.

Muutos on helppo toteuttaa, mutta sen vaikutus on melko korkea.

Tyytyväisiä
elämäänsä

Ylipainoisuus

Kokee
terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai
huonoksi

8.–9. luokkalaisista

4.–5. luokkalaisista

22

4.–5. luokkalaisista

21,4%

85,7%
66,1%

4.–5. luokkalaisista

4.–5. luokkalaisista
29

8.–9. luokkalaisista

Tyytyväisiä
elämäänsä

8.–9. luokkalaisista
7

8.–9. luokkalaisista

Mahdollisuus
keskustella koulussa
aikuisen kanssa
mieltä painavista
asioista

Vanhempi saanut
vanhemmuuteensa
riittämättömästi
tukea
ammattilaisilta

47 %
59,3 %

14%

Tosi humalassa
vähintään kerran
kuussa

8.–9. luokkalaisista

18

5

Vanhempi on saanut
parisuhteeseen
riittämättömästi
tukea
ammattilaisilta

25%

9,7 %
25

21,4%

16

8.–9. luokkal.
31

29
20

7,2%
9,2%
4–5. luokkal.

Mielialaan liittyviä
ongelmia 2
viimeisen viikon
aikana

4.–5. luokkalaisista

4–v. huoltajista

8.–9. luokkalaisista

Kouluakiusattuna
vähintään kerran
viikossa

9,3%
19

17

21

Työttömät

4–v. huoltajista

4.–5. luokkalaisista

95,6
/
1000

7,5%
6

4

Mielialaan
liittyviä ongelmia
2 viimeisen viikon
aikana

22,1%

85,7%
12,4%
75,2%
23,1 %

13,7%

5. Tuen oikea-aikainen ja yhdenvertainen saatavuus

4. Lasten ja nuorten terveuden edistäminen

Avohuollon
asiakkaat

Lasten pienituloisuusaste

Kokenut
vanhempien
tai muiden
huolta pitävien
aikuisten henkistä
väkivaltaa
vuoden aikana

20 %
30,6 %
4.–5. luokkalaisista

8.–9. luokkalaisista
28

1.2 |PÄÄTAVOITE II:
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys
vahvistuvat
Välitavoitteet ja seurattavat indikaattorit:

Suhteessa koko maahan, tilanne Pyhtäälläon:
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hyvä,

neutraali,

huolestuttava.

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet tavata,
toimia ja vaikuttaa

2. Lapsilla ja nuorilla on tiloja joissa heitä
kohdataan yksilöinä ja yhteisön jäseninä

3. Hyvin saavutettavat fyysisesti ja sosiaalisesti
esteettömät palvelut ja toiminnot

Muutos on helppo toteuttaa ja sen vaikutus on korkea.

Muutos on helppo toteuttaa ja sen vaikutus on korkea.

Muutos on keskivaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on melko korkea.

Tyytyväisiä
elämäänsä

85,7%
75,2%

4.–5. luokkalaisista

Kokee olevansa
tärkeä osa
lähiyhteisöä

?%

Harrastaa
jotakin
vähintään
kerran viikossa

Kokee olevansa
tärkeä osa
kouluyhteisöä

91,4 %

4–v. huoltajista
10

38,8 % 81%
48,4 %

4.–5. luokkalaiset

8.–9. luokkalaisista
24

8.–9. luokkalaisista

Kokee olevansa
tärkeä osa
lähiyhteisöä

85,7%
75,2%

4%
10 %

4–v. huoltajista
10

Yrittänyt
usein viettää
vähemmän
aikaa netissä
onnistumatta

91,4 %
8.–9. luokkalaisista

8.–9. luokkalaisista

24

23

8.–9. luokkalaisista 7

8.–9. luokkalaisista 11

Harrastaa
jotakin
vähintään
kerran viikossa

22 %

4.–5. luokkalaisista

4.–5. luokkalaisista

8.–9. luokkalaiset

7

Tyytyväisiä
elämäänsä

Tuntee itsensä
yksinäiseksi

9

5. Lähiyhteisöt mukana osallisuuden luomisessa

4. Uusia, yhteisesti suunniteltuja kuulemisja palautekäytäntöjä otetaan käyttöön

6. Palveluiden kehittäminen kuuntelemalla
ja perehtymällä asiakkaiden kokemuksiin

Muutos on helppo toteuttaa ja sen vaikutus on melko korkea.

Muutos on helppo toteuttaa ja sen vaikutus on melko korkea.

Vanhempi
tyytyväinen
itseensä
vanhempana

92%

Kokee olevansa
tärkeä osa
lähiyhteisöä

Vanhempi
yrittää nähdä
asioita lapsen
näkökulmasta

81%

86%

4–v. huoltajista

4–v. huoltajista

13,7 %

Mahdollisuus
keskustella koulussa
aikuisen kanssa mieltä
painavista asioista

Hyvä
keskusteluyhteys
vanhempien
kanssa
4

14

17

4–v. huoltajista
10

8

Vanhempi
yrittää nähdä
asioita lapsen
näkökulmasta

86%

4–v. huoltajista

4–v. huoltajista

8.–9. luokkalaisista

12

81%

92%

4.–5. luokkalaisista

8.–9. luokkalaisista

Kokee olevansa
tärkeä osa
lähiyhteisöä

Vanhempi
tyytyväinen
itseensä
vanhempana

47 %
64 %
39,7 % 59,3 %

4.–5. luokkalaisista

4–v. huoltajista
10

8

Muutos on keskivaikeatoteuttaa, mutta sen vaikutus on melko korkea.

Nuorisotyöttömät

14

1.3 |PÄÄTAVOITE III:
Lasten, nuorten ja perheiden parissa
toimivien monialainen verkostotyö
kehittyy ja jalkautuu
Välitavoitteet ja seurattavat indikaattorit:

4

Suhteessa koko maahan, tilanne Pyhtäällä on:

1. Lapsi, nuori ja perhelähtöinen moniammatillinen
työote yli sektorirajojen

Vanhempi saanut
vanhemmuuteensa
riittämättömästi tukea
ammattilaisilta

Vanhempi on saanut
parisuhteeseen
riittämättömästi tukea
ammattilaisilta

47 %
59,3 %

14%

25%

4–v. huoltajista

4.–5. luokkalaisista

huolestuttava.

Muutos on keskivaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on korkea.

11,9 %
Lastensuojeluilmoitukset

20

98

8.–9. luokkalaisista

17

Vanhempi saanut
vanhemmuuteensa
riittämättömästi tukea
ammattilaisilta

Mahdollisuus
keskustella koulussa
aikuisen kanssa mieltä
painavista asioista

Nuorisotyöttömät

4–v. huoltajista
19

neutraali,

2. Monialaiset ja monitoimijaiset joustavasti tuotetut palvelut

Muutos on vaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on korkea.
Mahdollisuus
keskustella koulussa
aikuisen kanssa mieltä
painavista asioista

hyvä,

14%

47 %

4

21,4%

4–v. huoltajista

4.–5. luokkalaisista

19

59,3 %
8.–9. luokkalaisista
17

vuoden aikana

Mielialaan
liittyviä ongelmia
2 viimeisen
viikon aikana

4.–5. luokkalaisista
29

Vanhempi on saanut
parisuhteeseen
riittämättömästi tukea
ammattilaisilta

25%

16

4–v. huoltajista
20

3. Perheiden kokonaisvaltaisen elämäntilanteen parempi huomioituminen eri
asiantuntijoiden työkäytänteitä kehittämällä
Muutos on vaikea toteuttaa, mutta sen vaikutus on korkea.

Tyytyväisiä
elämäänsä

Vanhempi
tyytyväinen
itseensä
vanhempana

92%

Vanhempi saanut
vanhemmuuteensa
riittämättömästi tukea
ammattilaisilta

Hyvä
keskusteluyhteys
vanhempien
kanssa

85,7% 64 %
75,2% 39,7 %

14%

4.–5. luokkalaisista

4–v. huoltajista

4.–5. luokkalaisista

4–v. huoltajista
8

Kokee olevansa
tärkeä osa
lähiyhteisöä

81%
4–v. huoltajista
10

19

21,4%
4.–5. luokkalaisista
29

8.–9. luokkalaisista

7

Mielialaan liittyviä
ongelmia 2
viimeisen viikon
aikana

8.–9. luokkalaisista
12

1.4 |Muut seurattavat
indikaattorit

5

Välitavoitteet ja seurattavat indikaattorit:
VÄESTÖN KEHITYS

Väestöennuste

-26 %

0–6-vuotiaiden
määrä vuodesta 2019
vuoteen 2035

Synnyttäneisyys

32,9 %
Alle
18-vuotiaiden
väestönosuus

19,7%

HYVIN VOINTI,
OSALLISUUS &
VAPAA-AIKA

Harrastaa
vapaa-ajalla
hengästy ttävää
liikuntaa
korkeintaan
1 tunnin viikossa

30,8 %
8.–9. luokkalaisista

Suhteessa koko maahan, tilanne Kymenlaaksossa on:
LASTENSUOJELU

hyvä,

neutraali,

huolestuttava.

TERVEYS & ELINTAVAT

Huostassa
olleiden
lasten määrä

Kokeillut laittomia
huumeita ainakin
kerran

409
357
0,8%

vuoden aikana

61,3 %

9,1 %

8.–9. luokkalaisista

8.–9. luokkalaisista
26

31.12.2019

Pyhtään ikäluokasta
16

Jälkihuollon
asiakkaat

282
223

vuoden aikana

31.12.2019
16

3
2

Kohtalainen tai
vaikea
ahdistuneisuus

Käyttää
päivittäin jotain
tupakkatuotetta tai
sähkö- savuketta

15,6%
8.–9. luokkalaisista
27

30

6

1.5 |Indikaattoreiden
selitykset
Väestön kehitys
1. Väestöennuste: kuvaa tulevaa väestönkehitystä vuodesta 2019 vuoteen 2035. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan
mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Kunnittaisia ennusteita laskettaessa tuotetaan myös ns. omavaraislaskelma, joka kuvaa, millainen väestönkehitys olisi ilman muuttoliikettä.
0–6-vuotiaiden määrä, koko maa: -16,3 %. 7–15-vuotiaiden määrä, koko maa: -22,7 %. |Tilastokeskus 2019
2. Synnyttäneisyys: ilmaisee vuosittain synnytysten lukumäärän tuhatta hedelmällisyysiässä olevaa (15–49-vuotiasta) naista kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua.
Koko maa: 41,6%. |Tilastokeskus2018
3. Alle 18-vuotiaiden väestönosuus: ilmoittaa ko. ikäryhmän vakituisesti maassa asuvien osuuden vakituises- ti
maassa asuvasta väestöstä vuoden viimeisenä päivänä.
Koko maa: 19,2%. |Tilastokeskus2018

Elintaso & työssäkäynti
4. Nuorisotyöttömät: ilmaisee 15–24-vuotiaiden työttömien osuuden prosentteina 18–24-vuotiaasta työvoimasta. Nuorisotyötön on 15–24-vuotias työtön. Koko maa:
12,3%. |Tilastokeskusja TEM 2018
5. Työttömät: ilmaisee työttömien osuuden prosentteina
työvoimasta. Koko maa: 9,7%. |Tilastokeskusja TEM 2018

6. Lasten pienituloisuusaste: kuvaa, kuinka suuri osa
alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot
jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Kyse on
mittarista, joka kuvaa väestön asemaa suhteellisella tulojakaumalla. Koko maa: 11,8%. |Tilastokeskus2017

Hyvinvointi, osallisuus & vapaa-aika
7. Tyytyväinen elämäänsä: perusopetus. 4. ja 5. luokkalaisista, koko maa: 89,5 %. 8. ja 9. luokkalaisista, koko maa
75,2 %. Lukiolaisista, koko maa 74,5 %. Ammattikoululaisista, koko maa76,1 %. |Kouluterveyskysely 2019| 4-vuotiaiden
huoltajista, koko maa: 90,1 %. |Lasten terveys,hyvinvointi ja
palvelut (LTH) 2018

11. Tuntee itsensä yksinäiseksi: Pitkäaikainen yksinäisyys
heikentää lasten ja nuoren elämänlaatua ja hyvinvointia.
Se se on riskitekijä psyykkiselle sekä fyysiselle terveydelle
ja vaikuttaa psykososiaaliseen huonovointisuuteen. Lasten
ja nuorten yksinäisyys on merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jonka seuraukset voivat olla sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti vakavia ja kalliita. Perusopetus 4.
ja 5. luokkalaisista, koko maa: 3,4 %. 8. ja 9. luokkalaisista,
koko maa 10,7 %. Lukiolaisista, koko maa: 11,7%. Ammattikoululaisista, koko maa: 10,9%. |Kouluterveyskysely 2019
12. Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa: perusopetus 4. ja 5. luokkalaisista, koko maa: 61,7 %. 8. ja 9.
luokkalaisista, koko maa 46,6 %. Lukiolaisista, koko maa
44,5 %. Ammattikoululaisista, koko maa 46,1 %. |Kouluter-

8. Vanhempi tyytyväinen itseensä vanhempana: 4vuotiaiden huoltajista, koko maa: 90,7 %. | Lasten terveys,

veyskysely 2019

hyvinvointi ja palvelut (LTH) 2018

13. Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla
korkeintaan yhden tunnin viikossa: 8. ja 9. luokkalaisista, koko maa: 28,3 %. Lukiolaisista, koko maa: 27,1 %.
Ammattikoululaisista, koko maa: 43 %. | Kouluterveyskysely

9. Kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä: perusopetus. 4. ja 5. luokkalaisista, koko maa: 42,1 %. 8. ja 9.
luokkalaisista, koko maa: 43,1 %. Lukiolaisista, koko maa:
51,4 %. Ammattikoululaisista, koko maa: 51,1 %. | Koulu-

2019

terveyskysely 2019

14. Vanhempi yrittää nähdä asioita lapsen näkökulmasta: 4-vuotiaiden huoltajista, kokomaantilanne:83,5%.

10. Kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöä: 4-vuotiaiden huoltajista, koko maan tilanne: 82,3 %. |Lasten terveys,

|Lastenterveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) 2018

hyvinvointi ja palvelut (LTH) 2018

15. Vanhemman mielestä lapsen ja muualla asuvan
vanhemman tapaamiset toimivat hyvin: 4-vuotiaiden
huoltajista |Lastenterveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) 2018

Lastensuojelu
16. Lastensuojeluilmoitukset, lastensuojelun asiakkuudet ja avohuollon asiakkaat, huostassa olleiden
lasten määrä. | Sosiaali LC (asiakastietojärjestelmä), Kymen-

20. Vanhempi on saanut parisuhteeseen riittämättömästi tukea ammattilaisilta: 4-vuotiaiden huoltajista,
koko maa: 29,4 %. |Lastenterveys,hyvinvointi ja palvelut (LTH)

laakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä 2019

2018

Lastensuojelun indikaattorit ovat lasten lukumääriä, joita ei
ole suhteutettu koko maan väestöön. Alla indokaattoreiden selitysten lisätietona vertailuprosentteja Kymenlaakson ja koko maan tilaneesta.

Terveys & elintavat

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavan
ikäisestä väestöstä. Kymenlaakso: 1,9 %. Koko maan tilanne: 1,5 %. Toistuvasti sijoitetut 0–17-vuotiaat lapset / 10
000 vastaavanikäistä. Kymenlaakso: 4,8 %. Koko maan tilanne: 3,3%. Huostassa vuoden aikana olleet 0–17-vuotiaat,
% vastaavan ikäisestä väestöstä. Kymenlaakso: 1,3 %. Koko
maan tilanne: 1,0 %. | Sosiaali LC (asiakastietojärjestelmä), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä 2019

Tuen saanti
17. Mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista: perusopetus 4. ja 5. luokkalaisista, koko maa: 51,5 %. 8. ja 9. luokkalaisista, koko
maa: 43,0%. |Kouluterveyskysely 2019

21. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi: perusopetus 4. ja 5. luokkalaisista, koko maa: 9,0%.
8. ja 9. luokkalaisista, koko maa: 20,9 %. Lukiolaisista, koko
maa: 21,2 %. Ammattikoululaisista, koko maa: 20,9 %. |
Kouluterveyskysely 2019

22. Ylipainoisuus: 8. ja 9. luokkalaisista, koko maa: 16,9
%. Lukiolaisista, koko maa: 15,9%. Ammattikoululaisista, koko maa: 25,1%. |Kouluterveyskysely 2019

23. Yrittänyt usein viettää vähemmän aikaa netissä,
mutta ei ole onnistunut: 8. ja 9. luokkalaisista, koko maa:
29,7 %. Lukiolaisista, koko maa: 26,9 %. Ammattikoululaisista, koko maa: 23,6%. |Kouluterveyskysely 2019
24. Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa: 8.
ja 9. luokkalaisista, koko maa: 95,9 %. Lukiolaisista, koko
maa: 97,8 %. Ammattikoululaisista, koko maa: 23,2 %. |

19. Vanhempi saanut omaan vanhemmuuteensa riittämättömästi tukea ammattilaisilta: 4-vuotiaiden
huoltajista, koko maa: 13,3 %. |Lasten terveys, hyvinvointi ja
palvelut (LTH) 2018

28. Kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien
aikuisten henkistä väkivaltaa vuoden aikana: perusopetus 4. ja 5. luokkalaisista, koko maa: 17,1 %. 8. ja 9.
luokkalaisista, koko maa: 27,9 %. |Kouluterveyskysely 2019
29. Mielialaanliittyviä ongelmia kahden viimeisen viikon aikana: perusopetus 4. ja 5. luokkalaisista, koko maa:
15,5 %. Lukiolaisista, koko maa: 18,2 %. Ammattikoululaisista, koko maa: 15,4%. |Kouluterveyskysely 2019
30. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus: Ahdistuneisuushäiriö voi vaikeuttaa ihmissuhteita, opillista suoriutumista ja muista ikätason mukaisista haasteista selviytymistä sekä vaikeuttaa myöhempää työelämään pääsyä tai siitä
suoriutumista. 8. ja 9. luokkalaisista, koko maa: 12,9 %. Lukiolaisista, koko maa: 13,9 %. Ammattikoululaisista, koko
maa: 11,1%. |Kouluterveyskysely 2019

Kouluterveyskysely 2019

31. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa: Koulukiusaaminen on uhrilleen henkisesti vahingollista ja aiheuttaa traumoja, jotka saattavat säilyä aikuisuuteen asti.
Se lisää turvattomuuden tunnetta ja on vakava uhka terveydelle, hyvinvoinnille ja koulumotivaatiolle.Perusopetus
4. ja 5. luokkalaisista, koko maa: 7,2 %. 8. ja 9. luokkalaisista, koko maa: 5,5%. lukiolaisista, koko maa: 1,1 %. ammattikoululaisista, koko maa: 3,6 %. |Kouluterveyskysely 2019

26. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran: 8. ja
9. luokkalaisista, koko maa: 8,9 %. Lukiolaisista, koko maa:
14 %. Ammattikoululaisista, koko maa: 20,1 %. | Kouluter-

32. Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai
internetissä vuoden aikana: lukiolaisista, koko maa:
15,7 %. ammattikoululaisista, koko maa: 13,6 %. |Kouluter-

veyskysely 2019

veyskysely 2019

Kouluterveyskysely 2019

18. Ei tukea ja apua koulun aikuisilta tai palveluista
mielialaan liittyviin asioihin, vaikka olisi tarvinnut:
lukiolaisista, koko maa: 49 %. ammattikoululaisista, koko
maa: 38,9%. |Kouluterveyskysely 2019

27. Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta
7 tai sähkösavuketta: 8. ja 9. luokkalaisista, koko maa: 8,0 %. Lukiolaisita, koko maa: 6,1 %. Ammattikoululaisista, koko maa:
28,7%. |Kouluterveyskysely 2019

25. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa:
8. ja 9. luokkalaisista, koko maa: 9,6 %. Lukiolaisista, koko
maa: 17,8 %. Ammattikoululaisista, koko maa: 26,9 %. |

