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Tietoa kyselystä



Tietoa kyselystä (1/3)

Tavoitteena saada pohjoispohjalaisten, eri 
elämänvaiheisiin kuuluvien asukkaiden näkemyksiä 
seuraaviin kysymyksiin: 
• Millaiseksi arvioin oman arkeni ja elämäni 

kokonaisuutena? 
• Millaiseksi arvioin elämäni osa-alueet, joista 

hyvinvointini muodostuu? 
• Kaipaanko arkeeni ja elämääni muutosta? 
• Jos kaipaan, mitkä ovat kolme tärkeintä osa-aluetta, 

joihin kaipaan muutosta?
• Millainen rooli minulla ja muilla on kaipaamieni 

muutosten toteutumisessa? 
• Mitkä ovat mielestäni tärkeimmät elämän osa-

alueet, joihin kunnassa pitäisi tulevina vuosina 
panostaa asukkaiden hyvän arjen ja elämän 
edistämiseksi?    



Tietoa kyselystä (2/3)

• Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 
yhteistyössä 28 kunnan kanssa (ks. kartta)

• Kysely oli saatavilla Webropol-kyselynä, 
mutta jotkin kunnat jakoivat kyselyä myös 
paperisena

• Tuloksia saa vapaasti hyödyntää

• Tulosraportti hyvinvointialueen 
hyvinvoinnin edistämisen sivulla

• Raportissa on kuvattu tarkemmin koko 
kyselyprosessi
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Tietoa kyselystä (3/3)

• Kyselyyn vastasi 4693 pohjoispohjalaista

• Tässä diasetissä on esitelty nuorten 
vastaukset (sekä numeeriset vastaukset 
että sanallisten vastausten tiivistelmät) 

• Nuorten eli 13-17-vuotiaiden vastaajien 
lukumäärä ja osuus vastaajista on kuvattu 
oheisessa taulukossa

• Kyselyn suunnitteluun ja tulosten 
analysointiin osallistui yhteensä 38 
henkilöä eri organisaatioista

Vastaajan ikä Lukumäärä Prosenttia 
vastaajista

Raportissa käytetty 
ikäluokittelu

13-17-vuotias 1234 26,3% Nuoret

18-29-vuotias 385 8,2% Nuoret aikuiset

30-49-vuotias 1611 34,3%
Työikäiset

50-64-vuotias 978 20,9%

65-74-vuotias 367 7,8%
Ikäihmiset75 vuotta tai 

vanhempi
118 2,5%



Ohje sanallisten vastausten tiivistelmien lukemiseen

• Kaikki vastaajat kirjoittivat noin 27 000 
sanallista vastausta

• 19 maakunnallista asiantuntijaa eri 
organisaatioista ja neljä yliopisto-opiskelijaa 
analysoivat vastaukset 

• Tulokset on esitetty oheisen esimerkin 
kaltaisissa kuvioissa. Tulokset on jaoteltu 
kuviossa sen mukaisesti, millaiseksi vastaaja on 
arvioinut oman tilanteensa kyseisellä elämän 
osa-alueella. Tekstikentän vieressä on kuvailtu 
tarkemmin sitä, mitä sanallisista vastauksista 
nousi esille.
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Ylin, turkoosi
tekstikenttä: 

Tilanne on hyvä tai 
erittäin hyvä

• Tekstikentän vieressä on 
tiivistelmiä sanallisista 
vastauksista. Joissakin on 
myös suoria lainauksia 
vastauksista. 

Keskimmäinen, 
harmaa tekstikenttä: 

Tilanne on 
keskinkertainen

Alin, punainen 
tekstikenttä: Tilanne 
on huono tai erittäin 

huono



Tulokset



Tiivistelmä tuloksista



Tiivistelmä 
tuloksista

KYSELYYN VASTANNEIDEN 
POHJOIS-POHJALAISTEN 

13-17-VUOTIAIDEN 
NUORTEN KOKEMUS 
OMASTA ARJESTA JA 

ELÄMÄSTÄ

Minun arkeni ja elämäni -kysely 
touko-kesäkuussa 2021. 
Vastaajina 1234 nuorta.

* Prosenttiluku kertoo heidän 
osuutensa, jotka arvioivat 

tilanteensa osa-alueella olevan 
hyvä tai erittäin hyvä.

Arkeni ja elämäni on kokonaisuutena hyvää tai erittäin hyvää: 86 %
Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää enkä kaipaa muutosta: 57 %

Parhaimmiksi arvioidut oman elämän 
osa-alueet*:
• Asunto 95 %
• Turvallisuuden tunne 90 %
• Toimintakyky 90 %
• Ihmissuhteet 90 %
• Asunnon lähiympäristö 89 %

Heikoimmiksi arvioidut oman elämän osa-
alueet*:
• Työ 56 %
• Harrastukset 72 %
• Mielen hyvinvointi 73 %
• Taloudellinen toimeentulo 73 %
• Seksuaalinen hyvinvointi 78 %

Pientä muutosta omaan elämäänsä kaipaa 36 % ja isoa muutosta 7 %.
Tärkeimmät oman elämän osa-alueet, joihin kaipaa muutosta:
• Ihmissuhteet 46 %
• Vapaa-aika 31 %
• Harrastukset 29 %
• Mielen hyvinvointi 29 %
• Elintavat 22 %

Mihin kunnassa pitäisi panostaa, jotta kuntalaisten arki ja elämä 
olisi hyvää?
• Harrastukset 46 %
• Vapaa-aika 34 % 
• Ihmissuhteet 26 %
• Asuntojen lähiympäristöt 20 %
• Elinympäristöt, esim. kunta 18 %



Oma arki ja elämä 
kokonaisuutena



Arvio omasta 
arjesta ja 
elämästä 
kokonaisuutena
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Sanallisten vastausten tiivistelmä: Oma arki ja elämä 
kokonaisuutena 

Perusasiat kunnossa 
(n=162)

• On harrastuksia ja hyviä ystäviä
• Perhesuhteet kunnossa
• Koulu ja opiskelut ovat tärkeitä

Arki ja elämä hyvää, 
välillä stressaavaa 

(n=17)

• Hyviä ja huonoja päiviä
• Elämässä stressiä, mutta ei 

vakavia ongelmia

Paljon vastoinkäymisiä 
(n=5)

• Mielenterveysongelmat
• Vapaa-ajan viettoon kaivataan lisää 

mahdollisuuksia

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Kokemus oman elämän 
osa-alueista 
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Huonoksi tai 
erittäin huonoksi 
arvioitujen elämän 
osa-alueiden 
järjestys 

12

11

9

5

5

5

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

0 5 10 15

Työ

Mielen hyvinvointi

Harrastukset

Elintavat

Jokin muu

Taloudellinen toimeentulo

Vapaa-aika

Avun ja palvelun saanti silloin, kun niitä tarvitsen

Elinympäristö (esim. kunta)

Asunnon lähiympäristö (esim. pihapiiri, asuinalue tai…

Fyysinen terveys

Osallisuus: Kykyni vaikuttaa oman elämäni kulkuun

Seksuaalinen hyvinvointi

Turvallisuuden tunne

Toimintakyky

Ihmissuhteet

Sujuva arki

Asunto

%

Huonoksi tai erittäin huonoksi arvioitujen elämän osa-alueiden 
järjestys: Nuoret (13-17-vuotiaat)

Huono tai erittäin huono



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Ihmissuhteet 

Perhesuhteet ovat 
kunnossa ja ystäviä on 

(n=357)

• Perhesuhteet kunnossa
• Ystäviin hyvät välit
• Myös yksinäisyyttä koetaan
• Kavereita tai seurustelusuhteita toivotaan

Ihmissuhteet eivät ole 
täysin kunnossa 

(n=35)

• Joko perhesuhteet tai
ystävyyssuhteet kunnossa, mutta
toisessa on puutteita

• Yksinäisyys
• Lähialueella ei ole kavereita

Ystävyys- tai 
perhesuhteissa ongelmia 

(n=10)

• Ei ole ystäviä
• Perhesuhteissa ongelmia
• Psyykkiset sairaudet

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunto

Hyvä koti, joka on viihtyisä, 
tilava ja sijaitsee hyvässä 

ympäristössä 
(n=341)

• Asuu vanhempien tai vanhemman kanssa
• Tilava asunto tai omakotitalo
• Oma huone on tärkeä
• Asunnon sijainti ja turvallinen asuinympäristö

tärkeä

Haaveilee muutosta 
isompaan asuntoon tai 
omaan asuntoon (n=8)

• Asuu vanhempien tai vanhemman
kanssa

• Haaveilee muutosta isompaan ja
rauhallisempaan asuntoon

• Haaveilee yksin asumisesta

Ei viihdy nykyisessä 
asunnossa 

(n=6)

• Ei viihdy nykyisessä asunnossa
• Ei ole taloudellista mahdollisuutta muuttaa

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asunnon lähiympäristö

Lähiympäristö on 
rauhallinen ja turvallinen 

(n=277)

• Iso piha ja luonto lähellä
• Naapurit mukavia ja kavereita lähellä
• Harrastusmahdollisuudet lähellä
• Ei häirikköjä, paljoa liikennettä tai melua

Ympäristö on rauhallinen ja 
kotoisa mutta tylsä,

ja kaipaa ihmisiä 
(n=31)

• On piha mutta ystävät kaukana
• Ei ole paikkoja eikä tekemistä
• Mopot ärsyttävät

Ei ole mitään tekemistä 
(n=317)

• Naapurusto ankea
• Ei ole mitään aktiviteetteja
• Paljon huumetyyppejä

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elinympäristö (esim. kunta) 

Ihan jees paikka 
(n=206)

• "Luontoa, mahdollisuuksia ja hyvät peruspalvelut"
• "Mukavia ihmisiä ja lähes roskaton"
• "Saisi olla enemmän harrastusmahdollisuuksia",

lisää kulttuuria ja taidetta
• "Hieman ongelmia alkoholin ja huumeiden

kanssa"

Turvallinen mutta täällä ei 
ole oikein mittään 

(n=52)

• Palvelut kaukana
• Enemmän puistoja ja vapaa-ajan

viettopaikkoja
• Kunnassa ei panosteta nuorten

hyvinvointiin

Kehnosti tekemistä 
nuorille (n=11)

• "Täällä on vain pari kauppaa ja yksipuolista ja
tylsää"

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Turvallisuuden tunne

Tunnen olevani turvassa
(n=499)

• ”Läheiseni tekevät minulle turvallisen tunteen”
• ”Olo on vain sellainen”
• ”Ympärilläni on turvallisia ihmisiä ja alue, jossa

asun, on turvallinen”

Turvallisuuden tunne voisi 
olla parempi

(n=36)

• ”Kylällä liikkuessa on turvaton olo”
• ”Välillä on vähän hullua sakkia

liikkeellä :/”
• Keskustan alueella (ilta-aikaan) ja

liikenteessä koetaan
turvallisuuden tunteen
heikentymistä/turvattomuutta

En uskalla kulkea yksin 
julkisilla paikoilla 

(n=17)

• Turvattomuuden tunteen kokemukset kotona,
koulussa ja julkisilla paikoilla. Ilmenee mm.
kiusaamiskokemuksina ja ahdisteluna.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun poliisilaitoksen tietoanalyytikko Miikkael Tiitinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Työelämä

Koulu, opiskelu ja kesätyöt 
koetaan tärkeänä 

(n=140)

• Koululainen tai opiskelija
• Tärkeää, että on kesätyö tai osa-aikainen työ
• Töiden motiivina palkka

Haluaa keskittyä kouluun 
tai opintoihin

(n=127)

• Koululainen tai opiskelija
• Ei koe tarvitsevansa töitä

Haluaa keskittyä kouluun 
tai opintoihin 

(n=69)

• Koululainen tai opiskelija
• On liian nuori töihin

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Minna Ylisirniö.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Taloudellinen toimeentulo

Taloudellinen huolettomuus 
(n=146)

• Perheen hyvä taloudellinen toimeentulo: ”Porukoilta saa 
ihan kivasti rahaa ja riparirahojaki vielä jälellä.”

• Mahdollisuus toiveiden mukaiseen kuluttamiseen: 
”Minulla on tarvittavat asiat ja minulla on mahdollista 
ostaa mukavia asioita.”

• Ei tietoa perheen taloudellisesta tilanteesta

Perheellä välillä tiukkaa 
taloudellisesti 

(n=68)

• Perheen taloudellinen toimeentulo 
vaihdellut: ”Koronan myötä kotona 
rahaongelmia”, ”Perheeni tulee hyvin 
toimeen, vaikka välillä onkin tosi 
tiukkaa.”

• Toiveita toimeentulolle

Niukkuus 
(n=24)

• Ei mahdollisuutta toiveiden mukaiseen kuluttamiseen ja 
harrastamiseen: ”Olisi kiva harrastaa, mutta raha ei riitä”

Sanalliset vastaukset analysoineet Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tutkija Sanna-Liisa Liikanen ja kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö sekä 
Takuusäätiön verkostokoordinaattori Taina Rajanen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Vapaa-aika

Vapaa-aikaa riittävästi ja 
paljon tekemistä 

(n=470)

• Suurin osa koki, että vapaa-aikaa riittävästi (105), osan mielestä
vapaa-aikaa vähän (9)

• Tekemistä ja harrastuksia vapaa-ajalle oli isolla osalla (53), osa
vapaa-ajasta kuluu opintoihin (17), osa rentoutuu (8)

• Sosiaaliset suhteet tärkeitä (60)
• Harrastusmahdollisuuksia kaivattiin lisää (30) ja lisää vapaa-ajan

viettomahdollisuuksia toivottiin (17), mm. ulkoilureittejä

Lisää mahdollisuuksia 
vapaa-ajanviettoon 

(n=65)

• Vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia lisää (10)
• Vähän vapaa-aikaa (7)
• Yksinäistä ja tylsää (6)
• Koulu vie vapaa-aikaa (3)
• Vietän aikaa ystävien ja perheen kanssa (3)

Ei tekemistä 
(n=17)

• Ei ole tekemistä (5)
• Ei tarpeeksi vapaa-aikaa (3)
• Koulu vie vapaa-aikaa (3)
• Kavereita ei ole (2)
• Aika menee puhelimella (1)

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Harrastukset

Riittävästi tai lähes riittävästi 
harrastuksia ja 

harrastusmahdollisuuksia
(n=187)

• Minulla on yksi tai useampi mieliharrastus (132)
• Mahdollisuudet harrastamiseen ovat hyvät (27)
• Olen tyytyväinen, mutta harrastusmahdollisuuksia voisi olla

enemmänkin (22)
• En harrasta ja se sopii minun elämääni (6)

Harrastuksilla ei ole suurta 
roolia elämässäni

(n=50)

• En harrasta mitään. En jaksa harrastaa
tai en ole löytänyt sopivaa harrastusta.
(29)

• Paikkakunnalla ei ole tarpeeksi nuorille
mieluisia harrastamisen mahdollisuuksia
(19)

• Harrastukset ovat tauolla koronan
vuoksi (2)

Harrastukset eivät nyt kuulu 
elämääni

(n=23)

• En harrasta mitään. En ole löytänyt sopivaa harrastusta,
en jaksa harrastaa tai harrastaminen ei kiinnosta. (11)

• Paikkakunnalla ei ole tarpeeksi nuorille mieluisia
harrastusmahdollisuuksia (8)

• Harrastukset ovat tauolla koronan vuoksi (3)

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton erikoisasiantuntija Auli Suorsa.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Elintavat

Elintavat hyvät tai 
erittäin hyvät

(n=233)

• Syön suhteellisen terveellisesti, liikun yleensä hyvin,
nukun riittävästi, en käytä päihteitä tai
tupakkatuotteita.

• Nukun toisinaan vähän mutta muuten tilanne hyvin. En
käytä päihteitä, tupakoi tai juo alkoholia.

• ”En käytä mitään päihteitä ja elintavat ovat terveellisen
coolit”

Keskinkertaiset elintavat 
(n=28)

• Ravinto ok, liikunta ok, paitsi on
poikkeuspäiviä, mutta uni ei ole ok, kun
joutuu heräämään aikaisin kuljetukseen

• Väsyttää usein, mutta en käytä päihteitä
• En käytä päihteitä, mutta en liiku kovin

paljoa
• En saa tarpeeksi unta öisin
• Voisin liikkua enemmän ja syödä

terveellisemmin

Elintavat huonot tai 
erittäin huonot 

(n=11)

• En pidä oikeen itsestäni huolta
• Itsellä nämä asiat ovat hakusessa
• Olen epäterveellinen

Sanalliset vastaukset analysoineet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi ja assistentti Lea Mäkelä. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Fyysinen terveys

Fyysinen terveys on hyvä tai 
erittäin hyvä 

(n=214)

• Pärjään ja jaksan arjessani
• Kykenen toimimaan ja tekemään arkiset askareet
• Pääosin tyytyväinen toimintakykyyn. Jonkin verran olen huolissaan

työkyvystä, työssä jaksamisesta ja työelämässä pärjäämisestä.
• Pystyn osallistumaan kaikkeen, mitä kaipaan
• Toimintakyvyssä ei ole ongelmia tällä hetkellä
• Voisi olla vielä parempi jos kunto / psyykkinen puoli olisi vielä

parempi

Fyysinen terveys on 
keskinkertainen 

(n=18)

• Arki pyörii jotenkin, mutta siihen se sitten
jääkin

• Kykenee tärkeimpiin asioihin
• Joutuu omistautumaan työlle, kodin huolto

esim. yksin tai asuntolassa asuessa jää
toiselle sijalle

• Riippuu paljolti asiasta ja tilanteesta

Fyysinen terveys on huono tai 
erittäin huono   

(n=4) 

• Selkeästi rajoittunut, mutta pärjää jotenkuten itsenäisesti
• Fyysinen toimintakyky huonoa
• Vaihdellen päivästä toiseen, selviää arjesta mutta ei enempää
• Sosiaalisen elämän puuttuminen
• Ei jaksa tehdä mitään muuta kuin juoda

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijalääkäri Päivi Hirsso.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Mielen hyvinvointi

Voi mieleltään hyvin 
(73 %)

• Ei ongelmia, hyvin menee
• Oon iloinen, voin hyvin mieleltäni
• Arki sujuu ja luotan tulevaisuuteen, tasainen mieliala
• Voi jutella sisaruksille
• Kesäloma alkaa pian
• Joskus paska olo, mutta suurin osin hyvä
• Usein stressaa, mutta pääsääntöisesti menee hyvin
• Vähä ahistaa, vähän masennusta, stressiä
• Eniten stressaa koulu, välillä huolettaa kaverit ja korona

Mieliala 
keskinkertainen 

(16 %)

• Ihan jees
• Välillä tosi surullinen ja väsynyt eikä huvita tehdä mitään. Välillä tosi iloinen

ja pirteä.
• Vähän kiikunkaakun
• Stressaan paljon
• Masentunu adhd paska
• Sosiaalinen media saa masentumaan
• Kaipaan seuraa

Mielen 
hyvinvoinnissa on 

isoja ongelmia 
(11 %)

• Todella vaihtelevaa
• Vihaan itteeni / Voisin kuolla
• Masennus, ahdistuneisuus, paniikkikohtaukset: Masentaa, en jaksa tehdä mitään, viiltelen joskus
• Koulu on ärsyttävää
• Kaikki perutaan koronan takia
• Yksinäisyys
• Yritin saada aikaa kuraattorille… tietenkin 3 viikkoa poissa
• Vähän paineita ja masentaa ja en osaa puhua kellekään

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Raija Fors.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Seksuaalinen hyvinvointi

Hyvää oloa ja aktiivisuutta

• ”Kaikki hyvin"
• "Aktiivisuutta on"
• "Olen sinut itseni kanssa ja uskallan näyttää omaa 

seksuaalisuuttani"
• "Ei ahdista eikä ole ahdistelua"

Yksinäinen ja 
kohtaamispaikan puute

• "Yksinäinen"
• "Ei ole seuraa tai 

tapaamispaikkoja"

Epävarmuuden /
huolen tunnetta

• "Kaverin haku käynnissä"
• "Huolta itsetyydytyksestä"

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Arja Rantapelkonen. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Toimintakyky
Pystyy tekemään 

normaaleja arkiaskareita, 
käymään koulussa ja 

liikkumaan normaalisti 
(n=502)

• Pystyn tekemään kaikkia normijuttuja
• On voimaa ja jaksamista tehdä asioita
• Opin hyvin
• Minulla ei ole mitään, mikä rajoittaisi toimintaani
• Pystyn toimimaan hyvin eri ihmisten kanssa
• Välillä laiskuutta ja väsymystä

Ei aina ole helppoa 
tunnistaa, mistä arjessa 

jaksaminen kiikastaa 
(n=44)

• En osaa perustella / sanoa
• Siis kyllä pystyn liikkumaan, mutta

hankala nousta sängystä joka
kouluaamu ja koulu väsyttää ja
vie psyykkisen toimintakyvyn

Arjen jaksamisessa on 
merkittäviä haasteita 

(n=8)

• Vähän energiaa tehdä asioita ja hankala tehdä
päätöksiä

• En jaksa mennä kouluun
• En liiku

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen kuntoutuksen projektikoordinaattori Marjaana Teerikangas ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Arjen Sankarit -hankkeen projektikoordinaattori Sirpa Hyyrönmäki. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Sujuva arki

Arki on sujuvaa 
(n=496)

• Arki on sujuvaa (98)
• Rutiinit auttavat arjessa (12)
• Koulunkäynti sujuu (7)
• Joskus laiskottaa (6)
• Voivat vaikuttaa oman arkeensa (5)
• Ihmissuhteet voivat hyvin (4)
• Terveelliset elämäntavat auttavat arkea (4)

Koulu stressaa,
unirytmi sekaisin 

(n=45)

• Elämänhallinnassa oli vaikeuksia
(5)

• Pääosin sujuu hyvin, mutta koulu
stressaa (7)

Elämänhallinta haastavaa 
ja koulu väsyttää (n=10)

• Elämänhallinta hankalaa (2)
• Koulu väsyttää (1)
• Arki ei ole sujuvaa (1)

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Avun ja palvelujen saanti silloin, 
kun niitä tarvitsen

Asiat ovat hyvin tai 
erittäin hyvin  
(n=460, 85 %)

• Erilaisia palveluja on tarjolla, jos niitä tarvitsee
• Saa apua enimmäkseen perheeltä, läheisiltä ja 

ystäviltä
• Terveyspalveluihin pääsee silloin kun apua tarvitsee

Asiat ovat keskinkertaisesti
(n=62, 11 %)

• Saisi apua jos tarvitsisi, mutta ei 
ole tarvinnut

• Hieman vaikeaa, voisi olla 
helpompaa

• Palveluja voisi olla tarjolla 
enemmän ja ne voisivat olla 
kynnyksettömiä

Asiat ovat huonosti tai 
erittäin huonosti 

(n=20, 4 %)

• Ei koe luottamusta ammattilaisia kohtaa
• Joutuu odottamaan apua ja palveluja liian kauan
• Ei tule kuulluksi tai kohdatuksi eikä saa niitä 

palveluja joita tarvitsisi
• Palveluja on niukasti tarjolla

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön suunnittelija Ulla Isopahkala.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Kykyni käyttää etäpalveluja, 
joita tarvitsen arjessani

Erittäin hyvä / hyvä 
(n=149)

• Kykenee käyttämään ja opettelemaan uusien
palveluiden käytön tarvittaessa

• Kykenee pitämään yhteyttä ystäviin ja hoitamaan
sosiaalisia suhteita verkossa

• Kokee omaavansa hyvät tietotekniset taidot,
tarvittaessa apua kysytään ystäviltä tai perheeltä

Keskinkertainen 
(n=15) 

• Ei ole tarvinnut etäpalveluita tai ei
osaa sanoa

Huono / erittäin huono
(n=2) • Ei omista riittäviä laitteita

Sanalliset vastaukset analysoinut Pohjois-Pohjanmaan liiton Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeen projektisuunnittelija Veera Melander ja projektipäällikkö Maria Puotiniemi. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Kykyni vaikuttaa oman elämäni 
kulkuun (osallisuutta kuvaava kysymys)

Saa tukea ja apua siihen, 
että voi toteuttaa itseään 

• Voi tehdä itselle mieluisia asioita
• Saa apua ja ohjausta
• Voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin
• Ei koe painostusta tai pakottamista

Ei ole täyttä päätösvaltaa 
omissa asioissa

• On alaikäinen
• Vanhemmat rajoittavat valintoja
• Kaikkeen ei voi vaikuttaa

Ei ole materiaalisia tai 
henkisiä resursseja 

vaikuttaa

• Ei ole taloudellista mahdollisuutta
• Ei ole jaksamista tai pystymistä

Sanalliset vastaukset analysoineet Diakonia-ammattiakorkeakoulun Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio (Sokra) -hankkeen asiantuntijat Varpu Wiens ja Ritva Sauvola sekä tutkija Liisa Kytölä. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Jokin muu elämän osa-alue, 
mikä? 

Elämässä on voimavaroja
(n=201)

• Koulu sujuu hyvin (31)
• Kokonaisuus toimii (17)
• Kaveri- ja parisuhteet ovat kunnossa (15)
• Hyvinvointi (11)
• Harrastukset (5)
• Palvelut toimivat (4)
• Huumori on osa elämää (2)
• Eläimet ovat tärkeä osa elämää (2)
• Koronatilanteen vaikutukset elämään (1)

Elämässä on asioita, 
jotka mietityttävät

(n=85)

• Koulu ja jaksaminen mietityttävät (8)
• Kaverit ja heidän määränsä (5)
• Oma terveys, mm. uni ja henkinen hyvinvointi (3)
• Vapaa-aika (3)
• + 31 yksittäistä asiaa

Elämässä on haasteita, 
puutteita ja 

mietityttäviä asioita
(n=23)

• Koulunkäynti on haastavaa (6)
• Mielenterveys mietityttää (4)
• Koti- ja vapaa-aika mietityttää (3)
• Harrastusten puute (2)
• Yksinäisyys (2)
• + neljä yksittäistä asiaa

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Muutoksen kaipaaminen 
omaan arkeen ja elämään
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Kokemus muutoksen kaipaamisesta omaan elämään: 
Kaikki vastaajat (n=4660) ja vastaajat ikäryhmittäin

Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää, en kaipaa muutosta

Kaipaan pientä muutosta

Kaipaan isoa muutosta



Elämän osa-alueet, 
joihin muutosta 
kaivataan 46%
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Muutosta arkeensa ja elämäänsä kaivanneet 13-17-vuotiaat 
nuoret (n=526): 1-3 osa-aluetta, joihin kaipaa eniten muutosta



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta
IHMISSUHTEET
• Enemmän ystäviä ja mahdollisuuksia saada 

ystäviä. Tietoa, mistä heitä saa.
• Koulussa kavereiden kanssa samaan luokkaan
• Paremmat omat sosiaaliset taidot 
• Enemmän aikaa ystävien kanssa. 
• ”Tarvitsisin mahdollisuuden viettää enemmän 

aikaa kavereideni kanssa fyysisesti, netin 
sijaan.”

• ”Korona rajoittaa elämää liikaa ja kavereita ei 
voi tavata niin usein. Tällehän ei oikeastaan 
voi mitään”

• Erilainen, luotettavampi tai läheisempi 
kaveripiiri. Oikeita, aitoja ystäviä.

• Kavereilla olisi kaikki hyvin.
• Kiusaamiseen puuttuminen ja kiusaamisen 

loppuminen
• Enemmän aikaa omien vanhempien ja/tai koko 

perheen kanssa. Paremmat välit, ymmärrystä ja 
tukea. Ei riitelyä, kotona olisi kaikki hyvin.

• Toive parisuhteesta, rakkaudesta.

VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET
• Enemmän harrastusmahdollisuuksia, tekemistä, 

toimintaa ja tapahtumia.
• Vapaa-aikaa liian vähän. Koulu vie siitä suuren 

osan.
• Rahan puutekin esteenä harrastamiselle. 

Toivotaan halpoja harrastusmahdollisuuksia.
• ”Tahdon että elämä ei ole pelkkää rutiinia, eikä 

joka päivä ole sama.”

MIELEN HYVINVOINTI
• Koulustressiä, alakuloisuutta, masentuneisuutta, 

ahdistusta, paniikkikohtauksia, traumoja, 
syömishäiriön oireita, unettomuutta ja 
itsetuhoisia ajatuksia. 

• Toiveena, että oireita oppisi hallitsemaan, ja että 
elintapojen muutos terveellisempään suuntaan ja 
arjen sujuvuuden parantaminen auttaisivat 
mielenterveysongelmiin.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

ELINYMPÄRISTÖ, LÄHIYMPÄRISTÖ, ASUMINEN
• Tiloja liikuntaan, vapaa-ajan viettoon ja 

ystävien kanssa olemiseen sekä kauppoja ja 
palveluita.

• Siisteyttä ja viihtyisyyttä, parempikuntoisia 
teitä, kattavammin katuvaloja ja 
bussiyhteyksiä.

• Parempaa yleistä ilmapiiriä.
• ”Ennakkoluulojen rikkominen.”
• ”Että kohdeltaisiin samalla tavalla kuin 

muitakin”
• ”Hyväksymistä että kelpaan juuri sellaisena 

kuin olen
• Toiveissa muutto erilaista syistä johtuen, kuten 

ystävät, koulu, palvelut, 
paikkakunnan/asuinalueen vaihdos tai 
vanhempien luota omaan asuntoon.

SUJUVA ARKI, TYÖ, TALOUDELLINEN TOIMEENTULO
• ”Parempaa rytmiä arkeen” 
• ”En vaan makais sängyssä vaan tekisin esim. Läksyt 

ajoissa”
• ”Haluaisin että arki olisi sujuvampaa ja rennompaa”.
• Enemmän työpaikkoja tarjolle.
• Töitä, jotta saisi omaa rahaa harrastuksiin tai mopoon 

sekä säästöön tulevaisuutta varten.
• Satunnaista työtä, kesätyötä tai vakituista työtä.
• Työn toivotaan olevan mieluista, kiinnostavalta alalta 

ja hyväpalkkaista.
• Enemmän rahaa/palkkaa omille vanhemmille.

TURVALLISUUDEN TUNNE
• ”En halua pelätä kaikkea.” Turvattomuuden tunnetta 

ja pelkoa koulussa, julkisilla paikoilla ja kotona. 
Kyselyyn vastanneet ovat kohdanneet kiusaamista, 
ahdistelua, rasismia, pelottavia ihmisiä, 
”huumejengiä ja hörhöjä”.

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Asioita, joihin kaivataan 
muutosta

AVUN JA PALVELUIDEN SAANTI TARVITTAESSA,
KYKY VAIKUTTAA OMAN ELÄMÄN KULKUUN
• Lääkäreille enemmän osaamista, ymmärrystä ja halua 

auttaa
• Parempaa ja saavutettavampaa mielenterveyden 

hoitoa. Lääkityksen lisäksi halutaan muutakin hoitoa. 
Ymmärtäväisempää suhtautumista 
mielenterveysongelmiin, että ”otettaisiin tosissaan”.

• Lisää tietoa paremmista elintavoista
• Lisää työntekijöitä perheneuvolaan yms. palveluihin
• Mahdollisuus itse hallita omaa elämää, päättää 

enemmän omista asioista
• Enemmän vaihtoehtoja elämään
• Enemmän opiskeluvaihtoehtoja, kuten valinnaisaineet 

ja painotukset

ELINTAVAT, TERVEYS, TOIMINTAKYKY,
SEKSUAALINEN HYVINVOINTI
• Parempi fyysinen terveys ja kunto sekä 

hyvä olo ja ulkoinen olemus
• Nukkua ja ulkoilla enemmän, harrastaa 

enemmän liikuntaa ja 
ruokailutottumukset terveellisemmät. 
Vähemmän ruutuaikaa.

• Päihteiden (alkoholi, tupakka ja nuuska) 
käyttöä vähentää

• Kotona tehtäisiin ravitsevaa ja maukasta 
ruokaa

• Hyväksyntää ja tukea sukupuolen ja 
seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuudelle

• Toive seksistä

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Tanja Taikina-aho. 



Oma ja muiden rooli vastaajan 
kaipaamien muutosten 
toteuttamisessa



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Oma ja muiden rooli vastaajan 
kaipaamien muutosten toteuttamisessa

Nuoret
Oma rooli  Parempien ihmissuhteiden ja terveydentilan 

tavoittelu
 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen esim. 

äänestäminen tai kuntaan yhteydessä oleminen
 Osa koki, ettei voi tehdä mitään ja yli kolmasosa ei 

ollut valmis / halukas tekemään itse muutosta
Muiden rooli  Läheisten ihmisten tekemät muutokset 

vaikuttaisivat ihmissuhteisiin
 Harrastusmahdollisuuksien ja -paikkojen 

lisääminen
 Kouluun muutoksia, esim. 

opiskelumahdollisuuksiin
 Parempia mielenterveyspalveluja
 Rahaa, kesätyöpaikkoja

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Susanna Kärkkäinen.



Tärkeimmät elämän osa-alueet, joihin 
kunnassa pitäisi tulevina vuosina 
panostaa
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40%

34%

26%

20%

18%

17%

16%

16%

13%

10%

10%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Harrastukset

Vapaa-aika

Sosiaaliset suhteet (esim. kaverit, ystävät)

Asuntojen lähiympäristöt (esim. asuinalue, kylä)

Elinympäristö (laajasti ajateltuna, esim. kunta)

Asunnot

Työ

Mielen hyvinvointi

Turvallisuuden tunne

Avun ja palvelun saanti silloin, kun niitä tarvitsee

Mahdollisuus vaikuttaa palveluihin ja niiden kehittämiseen

Elintavat (esim. ravinto, liikunta, uni, päihteet, tupakointi)

Taloudellinen toimeentulo

Sujuva arki

Fyysinen terveys (sairaudet, terveydentila)

Jokin muu, mikä?

Seksuaalinen hyvinvointi

Mahdollisuus käyttää niitä etäpalveluja, joita tarvitsee arjessa

Toimintakyky

% vastaajista

Nuorten (13-17-vuotiaiden) näkemykset: 
Kolme tärkeintä elämän osa-aluetta, joihin kunnassa tulisi 

tulevina vuosina panostaa asukkaiden hyvän elämän edistämiseksi



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET (32%)
• ”Vapaa-ajanviettopaikkoja voisi olla 

enemmän.”
• Harrastuskerhoja, grillipaikkoja, 

maastopyöräreittejä, frisbeegolfratoja, 
skeittiramppeja, kuntolaitteita puistoihin, 
maastojuoksureittejä, uimahalli, liikuntahalli

• Harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen 
Taloudellinen tukeminen
"Monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia 
muuallekin kuin keskustaan."

SOSIAALISET SUHTEET, MIELEN HYVINVOINTI (14%)
• ”Nuorten mielenterveys ollut vaakalaudalla 

koronan takia.”
• Sosiaalisten taitojen opettaminen kouluissa
• Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen
• Enemmän aktiviteetteja ja tiloja nuorille
• ”Kaikilla pitäisi olla vähintään yksi ystävä.”
• Kouluissa pitäisi puhua enemmän 

mielensairauksista
• Matalamman kynnyksen palveluita maksuttomasti
• Lisää asiantuntijoita: psykologeja, kuraattoreita, 

terveydenhoitajia, lääkäreitä
”Terapiakäynnit kaikille nuorille joka vuosi.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

ASUMINEN, LÄHIYMPÄRISTÖ, ELINYMPÄRISTÖ (19%)
• ”Kunnassamme pitäisi olla enemmän erikokoisia 

asuntoja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.”
• Enemmän hyväkuntoisia ja tilavia asuntoja 

perheille
• Lähiympäristön turvallisuus, siisteys ja viihtyvyys
• Lisää harrastusmahdollisuuksia ja aktiviteetteja 

alueille
• Palveluiden parantaminen (kaupat, harrastukset, 

kulkuyhteydet)
• Ympäröivästä luonnosta huolehtiminen

TYÖ, TALOUDELLINEN TOIMEENTULO (10%)
• ”Pitäisi tukea enemmän yrityksiä palkkaamaan 

työntekijöitä.” Työmahdollisuuksia myös lapsille 
ja nuorille omassa kunnassa.

• Nuorille neuvontaa ja tietoa työnhakemisesta ja 
työpaikoista

• Kesätyöpaikkoja nuorille
Taloudellista toimeentulon tukea sitä 
tarvitseville

TURVALLISUUDEN TUNNE (6%)
• ”Ei tarvitse miettiä mitähän nyt tulee vastaan.”
• Kiusaamisen estäminen ja siihen puuttuminen 

kouluissa ja työpaikolla
• Päihteiden käyttöön puuttuminen
• Liikenneturvallisuus, esim. suojatiet ja pyörätiet
• Poliiseja ja valvontaa lisää
• Perheiden hyvinvoinnin edistäminen, 

perheväkivallan ennaltaehkäisy ym.
”Nuoriso voisi varoa pienempiä lapsia, kun ajelevat 
mopoillaan.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.



Sanallisten vastausten tiivistelmä: Näihin kunnassa pitäisi 
panostaa tulevina vuosina

ELINTAVAT, TERVEYS, TOIMINTAKYKY,
SEKSUAALINEN HYVINVOINTI (6%)
• ”Saa apua sairauksiin, kun tarvii.”
• Terveydenhoitaja enemmän paikalla
• Hyvät lähtökohdat terveelliseen elämään kaikille
• Kuntosaleja ja liikuntapaikkoja
• Nuoret käyttävät liikaa päihteitä ja siihen tulisi 

puuttua 
• Ilmainen ehkäisy
• Seksuaalikasvatusta lisää
• Terveyskasvatusta enemmän

AVUN JA PALVELUIDEN SAANTI JA SUJUVA ARKI (5%)
• ”Kaikkien tulee saada tarvittavaa apua.”
• Terveydenhuollon palveluihin pitäisi päästä 

nopeammin ja palvelu voisi olla parempaa ja matalalla 
kynnyksellä.

• Lähipalvelut
• Paremmat kulkuyhteydet

”Meillä on täällä paljon vanhuksia, joiden sujuvaan 
arkeen voisi vaikuttaa.”
”Ei kasiaamuja koulussa.”

KYKY KÄYTTÄÄ ETÄPALVELUITA, MAHDOLLISUUS 
VAIKUTTAA PALVELUIHIN (3%)
• Palveluja, joita käyttää, tulisi itse pysty kehittämään 

paremmiksi, esimerkiksi joku kysely, mihin kaikki 
kunnan asukkaat vastaa.

• ”Tarvitsisi apua etäpalveluiden käyttöön.”

Sanalliset vastaukset analysoinut Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opiskelija Sari Karjula.
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