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• Tämä nuorten terveyden edistämisen materiaali on 
tuotettu osana Ankkuri-hanketta 
https://ankkuri.turkuamk.fi/tietoa-hankkeesta/

• Materiaalin sisällön aihealueet on tuotettu Ankkuri-
hankkeen järjestämässä Nuorisoraati -toiminnassa. 
Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijat osallistuivat raadin toimintaan, ja 
tuottivat ryhmätöissä aiheita, joista he toivoivat 
koottua tietoa toisen asteen opiskelijoille erityisesti 
ammatillisessa koulutuksessa.  

• Diat 60-64 ovat opiskelijoiden (SUUK22 –ryhmän) 
tekemää infomatriaalia aiheesta. 

https://ankkuri.turkuamk.fi/tietoa-hankkeesta/


• Materiaalin sisällön luomisessa lähteinä on käytetty 
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) ja 
Mannerheimin lastensuojeluliittoa (MLL), jotka 
tuottavat ja keräävät uusimmat tutkimustulokset 
liittyen mm. nuorten terveyden edistämiseen.

• Dioissa käytetyt kuvat ovat ladattu Pixabay-
sivustolta, ja ne ovat tekijänoikeuksista vapaita 
kuvia.

• Materiaalia saa vapaasti hyödyntää kaikessa 
nuorten terveyden edistämiseen liittyvässä työssä. 
Hanke tulee kuitenkin mainita materiaali 
käytettäessä. 
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TERVETULOA TERVEYSTIETOTESTIIN

https://www.terveystietotesti.fi/

• Sivustolla voit ensin harjoitella ja vahvistaa 
osaamistasi etusivulta löytyvien 
terveystietokorttien avulla.

• Sen jälkeen voit testata tietämyksesi kahdella 
terveystietotestillä:

• TESTI 1 sisältää Totta vai tarua? -kysymyksiä. 
Vastattuasi eri aihealueiden kysymyksiin saat 
oikean vastauksen ja tietoa aihealueesta. 

• TESTI 2 sisältää monivalintakysymyksiä.

https://www.terveystietotesti.fi/


Pohdintatehtävä

Mitkä ovat suomalaisten 
nuorten terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvät 

• vahvuudet?

• uhat?

• riskitekijät?

• mahdollisuudet?



Pohdintatehtävä

• Lapsuuden ja nuoruuden aikana 
omaksutaan tapoja, jotka 
vaikuttavat aikuisiän 
terveystottumuksiin.  

• Millaisia terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavia tapoja 
sinä olet oppinut 
vanhemmiltasi?



• liikuntatottumukset, 

• ravitsemustottumukset

• sosiaaliset taidot, 

• kyky kohdata ristiriitoja, 

• rentoutumis- ja virkistäytymistavat 
sekä 

• suhteet alkoholin, tupakkatuotteiden 
ja huumaavien aineiden käyttöön

Terveyteen ja hyvin-
vointiin vaikuttavia 
tapoja 



Katsaus 
suomalaisten 
nuorten terveyteen

• Lapsuuden ja nuoruuden elinolot, 
opitut tavat ja terveystottumukset 
vaikuttavat läpi elämän. 

• Yleisesti nuorten hyvinvointi on 
parantunut Suomessa 2000-luvulla. 
Eriarvoisuus on kuitenkin vakava 
ongelma, vaikka suurin osa 
nuorista voikin hyvin. 

• THL 2022



Toisen asteen 
opiskelijoiden 
hyvinvoinnissa on suuria 
eroja

• Terveyserot nuorilla on isoja ja ne 
ovat osittain jopa kasvaneet viime 
vuosina. 

• Ammattiin opiskelevat kokevat 
terveytensä lukiolaisia heikommaksi. 
Myös elintavat ovat ammattiin 
opiskelevilla usein kehnommat kuin 
lukiolaisia.

• THL 2022 



Kouluterveyskyselyn 
tuloksia vuodelta 
2021

Vuonna 2021 ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevista tytöistä oli tyytyväisiä 
elämäänsä tällä hetkellä noin 60 prosenttia, 
pojista vastaavasti noin 79 prosenttia. 
Elämäänsä tyytyväisten osuudet olivat 
nuorilla pienempiä vuonna 2021 kuin vuonna 
2019. 

Vuonna 2021 ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevista tytöistä 40 prosenttia kertoi 
keskinkertaiseksi tai huonoksi koetusta 
terveydestä. Pojilla vastaavat osuudet olivat 
18 ja 19 prosenttia. THL 2021. 



Kouluterveys-
kyselyn tuloksia 
vuodelta 2021

• Toisella asteella opiskelevista 
nuorista n 70 prosenttia kertoi 
pitävänsä koulukäynnistä. 

• Vuonna 2021 yleisintä 
koulunkäynnistä pitäminen oli 
ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevilla pojilla (81 %) 



Kouluterveys-
kyselyn tuloksia 
vuodelta 2021

• Nuorista vuonna 2021 kohtalaisesta 
tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi 
30 prosenttia tytöistä ja 8 prosenttia 
pojista. Vastaava osuus vuosina 
2013‒2019 oli 5‒7 prosenttia. 

• Ammatillisten oppilaitosten tytöistä 26 
prosenttia koki itsensä yksinäiseksi 
melko usein tai jatkuvasti vuonna 
2021. THL 2021.



Kouluterveys-
kyselyn tuloksia 
vuodelta 2021

• Toisella asteella opiskelevien nuorten 
humalajuominen väheni vuonna 2021 
verrattuna vuoteen 2019.

• Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 
17 prosenttia oli kokeillut kannabista 
vähintään kerran



Kouluterveys-
kyselyn 
tuloksia 
vuodelta 
2021, tehtävä

Mitä ajatuksia Kouluterveyskyselyn tulokset 
herättävät:

1. Tyttöjen kohdalla

2. Poikien kohdalla

3. Mainitse mielestäsi kolme tärkeintä epäkohtaa, 
joiden korjaamiseen tulee puuttua, jotta nuorten 
terveyttä ja hyvinvointia voidaan parantaa.

4. Millä keinoilla epäkohtia voidaan parantaa?

Lisää tuloksia: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/14306
3/ktk_tilastoraportti2021_2021-09-
09_kuviot_kuvana.pdf

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143063/ktk_tilastoraportti2021_2021-09-09_kuviot_kuvana.pdf


Nuoret ja 
fyysinen
aktiivisuus



Liikunta
• parantaa terveyttä ja vointia 

• ehkäisee sairauksia ja niiden riskitekijöiden ilmenemistä

• kehittää tuki- ja liikuntaelimistöä 

• lisää luumassaa 

• lisää lihasmassaa, -voimaa ja -koordinaatiota 

• parantaa liikkuvuutta 

• kehittää liikuntataitoja ja auttaa hallitsemaan liikkumista lihasten, 
hermoston ja aistien yhteistoimintana 

• kehittää reaktionopeutta ja tasapainoa 

• auttaa oppimaan vuorovaikutustaitoja ja reilun pelin henkeä 

• auttaa luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita 

• luo edellytyksiä elinikäisen liikunnan ja terveellisten elintapojen 
noudattamiselle. 

• UKK instituutti



Pohdintatehtävä

Miten paljon käytät aikaa päivässä

• puhelimen/ tietokoneen/ 
television äärellä?

• Istumiseen?

• fyysiseen aktiivisuuteen?

• https://www.tervekoululainen.fi/
opetusmateriaalit/videot/ (1:19)

https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/videot/


Kuinka paljon päivässä saa istua?

Aikuisille suositeltava istumisen määrä

LIIALLINEN MÄÄRÄ 

• Istut yli 8 tuntia päivässä, usein yli kaksi tuntia 
yhtäjaksoisesti.

HYVÄKSYTTÄVÄ MÄÄRÄ 

• Istut enintään 8 tuntia ja enintään kaksi tuntia kerrallaan.

SOPIVA MÄÄRÄ 

• Istut vain muutaman tunnin päivässä ja enintään tunnin 
kerrallaan.

Likes-istumiskortti 2012, TEKO 2012



Miten voit vähentää istumista?

• Vaihtele asentoa. Esim. läksyt voi tehdä makuulla tai seisten.

• Tauota istumista vähintään tunnin välein.

• Vietä aikaa ruudun ääressä enintään kaksi tuntia päivässä. 

• Ota tietokonepöytä seisomistyöpisteeksi.

• Television edessä voi istua jumppapallon päällä tai kuntopyöräillä.

• Lisää erityisesti liikunnallisia harrastuksia ja ulkoilua.

TEKO 2012





Mihi nuorille Turun seudulla
• Mihi tarjoaa rentoa, monipuolista ja maksutonta 

liikuntaa 12–19-vuotiaille nuorille. 

• Joka viikko ohjelmassa on 40 liikuntavuoroa ja 22 
eri joukkue- ja yksilölajia, kuten koripalloa, 
rantalentistä, sählyä, biljardia, keilailua, 
jääkiekkoa, jalkapalloa, sulkapalloa, skeittailua, 
kuntosalia, uintia, futsalia, tanssia, joogaa, 
lacrossea, rugbya ja kamppailulajeja. 

• Mukaan voi tulla milloin vain eikä aiempaa 
kokemusta lajista tarvita – ei 
ennakkoilmoittautumisia!

• https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-
liikunta/liikunta/harrastamaan/liikuntapalvelut-
lapsille-ja-perheille/mihi-nuorille



Nuoret ja liikunta, tehtävä

• Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2015: 52 130–
143 

• Markku Vanttaja, Juhani Tähtinen, Pasi Koski, Tuomas 
Zacheus, Aino Nevalainen

•Nuorten terveystietoisuus ja 
liikunta-aktiivisuus

• https://journal.fi/sla/article/view/52494

• Lue artikkeli ja vastaa seuraavilla dioilla oleviin
kysymyksiin

https://journal.fi/sla/article/view/52494


Artikkelitehtävä 1/2

1. Mikä on tutkimuksen kohderyhmä?

2. Mitä syitä tutkijat esittävät johdannossa lasten ja nuorten 
liikkumisen vähenemiselle?

3. Kuvio 1. 

Mitkä ovat terveelliseen elämäntapaan liittyvien tekijöiden 
kolme tärkeintä tekijää?

4. Taulukko 1. 

Kuinka monta prosenttia 19-28 vuotiaista naisista piti terveyden 
merkitystä liikunnassa erittäin tärkeänä tai tärkeänä? Entä 
miehistä?

Kuinka monta prosenttia 19-28 vuotiaista naisista piti terveyden 
merkitystä liikunnassa ei lainkaan tai melko vähän tärkeänä? 
Entä miehistä?



Artikkelitehtävä 2/2

• 5. Tutkijat toteavat pohdinnassa, että liikunnan, terveellisten elämäntapojen, hoikkuuden 
ja hyväkuntoisuuden jatkuvalla korostamisella saattaa olla jopa kielteisiä vaikutuksia 
ihmisten terveyskäyttäytymiseen, ruokavalioon ja liikkumistottumuksiin. Miten he 
perustelevat tämän?

• 6. Tutkijat kirjoittavat pohdinnassa: Tutkimustulostemme perusteella liikuntasuosituksiin 
nähden liian vähäisessä liikunnan harrastamisessa ja ylipaino-ongelmien lisääntymisessä 
ei sinänsä ole kysymys tiedon puutteesta ja terveellisten elämäntapojen väheksymisestä. 
Millaisia asioita tukijat tuovat pohdinnassa esille siitä, että nuoret eivät harrasta 
riittävästi liikuntaa?



Nuoret ja mielenterveys



Nuorten mielenterveys, pohdintatehtävä

Mitä mielenterveys on?

Millaiset tunnusmerkit kertovat 
hyvästä mielenterveydestä? 

Entä millaiset asiat vaikuttavat 
mielenterveyteemme ja miten 
mielenterveyttä voi vahvistaa?

https://www.youtube.com/watch
?v=yeCkalwpVAs (2:13)
MIELI Suomen Mielenterveys ry

https://www.youtube.com/watch?v=yeCkalwpVAs


Mielenterveyden 
häiriöiden 
yleisyys nuorilla 

• Mielenterveyden häiriöiden yleisyydestä 
suomalaisnuorilla ei ole täsmällistä tietoa, mutta on 
arvioitu, että 20–25 prosentilla nuorista on jokin 
mielenterveyshäiriö. 

• Tavallisimpia häiriöitä ovat:

masennustilat (esiintyvyys vuositasolla 5–10 %)

ahdistuneisuushäiriöt (10–15 %)

käytöshäiriöt (5–10 %) 

päihdehäiriöt (5–10 %)

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131873/U
RN_ISBN_978-952-302-722-
0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131873/URN_ISBN_978-952-302-722-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Nuoret 
tarvitsevat 
tukea 
psyykkisten 
voimavarojen 
ylläpitoon

• Perhetausta on yhteydessä nuorten 
psyykkisiin voimavaroihin: 
ydinperheessä asuminen, vanhempien 
korkeampi koulutus ja parempi 
toimeentulo ovat suojaavia tekijöitä 
nuorten mielen hyvinvoinnissa.

• Mielenterveyden ongelmia on 
ehkäistävä, sillä niillä voi olla 
pitkäkestoisia seurauksia. 
Mielenterveyden häiriöt voivat 
vaikuttaa oppimiseen ja työuraan. 
Nuorten mielenterveyden seurannassa 
ja edistämisessä tärkeä rooli on myös 
opettajien antamalla tuella. THL 2022.



Pohdintatehtävä: Nuorten 
mielenterveyden tukeminen

• Millä keinoilla voidaan tukea
nuorten mielenterveyttä?

• yhteiskunta

• vanhemmat

• koulu

• ystävät



Mielenterveyttä tukevat:

• Itsensä hyväksyminen ja itsensä 
kanssa toimeen tuleminen

• Itsensä arvostaminen
• Kyky ja halu oppia uutta
• Itsensä tarpeelliseksi tunteminen
• Mielekäs tekeminen ja 

harrastaminen
• Pettymysten ja vastoinkäymisten 

kestäminen

• Kyky selvittää ristiriitoja ja vaikeita 
tilanteita

• Joustavuus ja sopeutuminen
• Hyvät ystävät ja läheiset ihmiset
• Taito puhua mieltä painavista 

asioista
• Hyvät puhevälit vanhempien ja 

muun perheen kanssa
• Muiden arvostaminen ja 

auttaminen
• MLL, 

2022https://www.nuortennetti.fi/mieli-
ja-keho/mielen-hyvinvointi/



Tukea 
mielenterveyden 
pulmissa

• Mielenterveyden haasteet ovat tavallisia ja 
niitä kohtaa lähes jokainen jossain 
vaiheessa elämäänsä. Miten toimia, jos 
läheisen psyykkinen vointi herättää huolta 
tai tuntuu siltä, että omat voimavarat eivät 
riitä? Video tarjoaa ohjeita ja vinkkejä 
kuinka silloin olisi hyvä toimia. 

• https://www.youtube.com/watch?v=UK0Y
eTqrbjk

• MIELI Suomen Mielenterveys ry

https://www.youtube.com/watch?v=UK0YeTqrbjk


Mitä palveluja Turun kaupunki tarjoaa 
nuorten mielenterveyden tukemiseen?
Tutustu Turun kaupungin 
tarjoamiin nuorten 
mielenterveyspalveluihin:

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveyspalvelut/m
ielenterveys-ja-
paihdepalvelut/mielenterveys/last
en-ja

www.turku.fi

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/lasten-ja
http://www.turku.fi/


Mitä palveluja 
Turun kaupunki 
tarjoaa nuorten 
mielenterveyden 
tukemiseen?

• Turkulaiset nuoret saavat apua 
mielenterveyden ongelmiin koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta, koulujen 
kuraattoreilta ja psykologeilta ja 
kaupungin psykologiyksiköstä.

• Vaikeammissa mielenterveysongelmissa 
terveysaseman lääkäri tekee 
tarvittaessa lähetteen psykiatriseen 
erikoissairaanhoitoon.

• https://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psy
kiatrian-toimipaikat/Sivut/nuorten-
psykiatrian-poliklinikka.aspx

https://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sivut/nuorten-psykiatrian-poliklinikka.aspx


Nuoret ja koulu



Pohdintatehtävä

•Miten koulu tukee 
nuoren terveellisiä 
elintapoja?



Kouluyhteisö ohjaa 
hyvien elintapojen 
tielle

• Koulu on nuorelle tärkeä 
kehitysympäristö, joka 
parhaimmillaan antaa 
itseluottamusta, onnistumisen 
kokemuksia, sosiaalista pääomaa, 
tärkeitä tiedollisia ja taidollisia 
valmiuksia sekä integroi 
yhteiskuntaan. 

• THL 2022. 



Nuori ja koulu

• Positiiviset kokemukset koulusta 
lisäävät hyvinvointia. Nuoret 
tarvitsevat tukea vahvuuksissa ja 
apua vaikeuksissa. Opettajan 
antama tuki on monelle nuorelle 
erityisen tärkeää. THL 2022. 



Nuori ja koulu

• Koulu voi osaltaan tukea 
terveellisiä elintapoja. 
Hyviä malleja 
terveelliseen elämään 
ovat esimerkiksi 
koululounas, 
koululiikunta, terveystieto. 
THL 2022


