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▪ Lasten ja nuorten hyvinvointi mainitaan

Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa (2018) noin 50 kertaa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) noin 150 
kertaa. 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (2011) noin 15 
kertaa.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) noin 100 kertaa. 
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Ei yhtään läheistä ystävää (%) 8. & 9. luokkalaiset

yhteensä pojat tytöt

Aina tai usein yksinäisyyttä kokevat nuoret 



- “Jos sais valita, niin mielummin ottaisin, et joku vaikka hakkais mua, 
mut silti mulla olis joku kaveri, kun tän, ettei kukaan edes huomaa mua. 
Mä luulen, ettei mun luokkalaiset ees muista mun nimeä. Tai no. Tiedän. 
Kun nyt just kävi niin..” (12-vuotiaan pojan haastattelu)

- ”Olla olemassa, eikä kukaan tiedä. Siltä se tuntuu. Olemassaolo 
kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa, tehtävää 
eikä merkitystä tässä yhteisössä, maailmassa, elämässä.” (nuoren  
kirjoitus)



” Näkymättömyyttä useammin kokevien (20%) vs. muiden nuorten näkemyksiä (n = 820)
(0 = täysin eri mieltä; 1 = eri mieltä; 2 = siltä väliltä; 3 = samaa mieltä; 4 = täysin samaa mieltä)

”Näkymättömyys aiheutti minulle aiemmin katkeruutta ja vihaa, nykyään olen jo niin tottunut siihen, että ajattelen ansaitsevani 
sen ja pyrin satuttamaan ja mitätöimään itseäni aina pahemmin kuin muut.”



Ennakointien mukaan osaaminen ei ole tulevaisuudessa enää yksilön 
vaan yksilöiden välisen vuorovaikutuksen ominaisuus.

”Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa 
toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan 
itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä 
taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia.” (POPS / L3)



✓ ”Tuntuu siltä, että tapahtuu sitten ihan mitä tahansa niin ei 
sillä ole väliä. Että en mä hajoa enää niin helpolla. Koska 
mulla on ne. Ystävät.”

✓ ”Joskus kun on huono päivä, niin ajattelen, että soitan sille ja 
sitten jo tunnilla mietin, että mitä sanon ja et se varmaan 
ymmärtää. Ja että sit melkein niinkun tiedän jo, et mitä se 
sanois siihen. Ja sit voi olla, ettei tarvii enää edes soittaa, 
koska se autto jo, että niinkun miettis sen, mitä se sanois ja 
miltä se musta sit tuntuis.” 

✓ ”Siltä, että kaikki on mahdollista. Ihan mikä tahansa.”
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