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Esipuhe 

Koulu, koulunkäynti ja siihen liittyvät monet tekijät, kuten ystävät ja opettajat, ovat kasvavalle 
nuorelle yksi tärkeimmistä elämänalueista ja kokemusten synnyttäjistä. Kun lapset ja nuoret 
ovat vielä herkässä kasvuvaiheessa ja alttiita hyvin monenlaisille vaikutteille, korostuu koulun 
merkitys elämän muotoutumisessa ja tulevaisuuden valinnoissa entistä enemmän.  

Suomen koululaitosta pidetään kansainvälisesti korkeatasoisena ja oppilaat ovat menestyneet 
hyvin mm. PISA-tutkimuksissa. Myös espoolaiset oppilaat ja vanhemmat antavat omille 
kouluilleen hyvät arviot, kautta linjan yli 90 % espoolaisista vanhemmista on tyytyväisiä 
kouluihin ja annettuun opetukseen. 

Myös espoolaiset oppilaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä kouluun ja koulunkäyntiin. Tämä 
käy ilmi nyt julkistetusta raportista, jossa tarkastellaan kansallisen kouluterveyskyselyn 2019 
tuloksia espoolaisen oppilaan näkökulmasta. Tässä selvityksessä on kuvattu laajasti 
oppilaiden näkemyksiä omasta elämästään, harrastuksista, koetusta terveydestä ja 
elintavoista, mielen hyvinvoinnista sekä varsinaisesta koulunkäynnistä. 

Raportti antaa kattavan kuvan espoolaisten koululaisten elämäntilanteesta, iloista ja 
murheista. Pääsääntöisesti tulokset ovat hyviä, mutta on myös paljon parannettavaa. Kuten 
nyky-yhteiskunnassa yleisesti, myös nuoret kokevat entistä enemmän ahdistusta ja 
masennusta. Tämä tulee esille erityisesti tyttöjen osalta. Myös perheen rooli on kaksijakoinen: 
liian moni nuori kokee fyysistä tai henkistä vakivaltaa lähipiirissään. Tämäkin kohdistuu 
erityisesti tyttöihin.  

Raportti ja siinä esitetyt tulokset antavat meille kaikille ajattelemisen aihetta. Ne on syytä 
käsitellä huolellisesti sekä virkakunnassa että luottamushenkilöiden toimesta. Myöskään ei 
sovi unohtaa vanhempia, joiden kannattaa tutustua tämän raportin tuloksiin ja keskustella 
niistä omien lasten ja nuorten kanssa. Aikuisen läsnäolo lapsen ja nuoren elämässä on erittäin 
tärkeää.  

Raportin ovat laatineet apulaistutkija Varpu Mäkelä ja erityisasiantuntija Minna Joensuu. 
Työryhmään ovat kuuluneet kirjoittajien lisäksi erityissuunnittelija Terhi Pippuri Sivistystoimen 
esikunnasta ja asiantuntija Minna Eväsoja Perhe- ja sosiaalipalveluista. 

Kiitokset kaikille ansiokkaasta ja ajatuksia herättävästä työstä! 

 

 

Espoo 24.1.2020 

 

Teuvo Savikko 
tutkimusjohtaja 
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Tiivistelmä 

Kouluterveyskyselyn vuoden 2019 tulosten mukaan suurin osa espoolaisista lapsista ja 
nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveytensä hyväksi. Tuloksissa nousee kuitenkin 
useiden keskeisten terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreiden osalta esille sukupuolten ja 
koulutusasteiden välisiä eroja. Kouluterveyskyselyn mahdollistamien aikasarjojen tarkastelu 
paljastaa myös niin myönteisiä kuin kielteisiäkin kehityssuuntia (taulukko 1).  
 
Kouluterveyskysely 2019 kartoitti laajemmin lasten ja nuorten väkivallan ja häirinnän 
kokemuksia sekä tarjosi ensimmäistä kertaa seurantatietoa alakoululaisten terveydestä ja hy-
vinvoinnista. Erityisesti tyttöjen kokema seksuaaliväkivalta ja häirintä sekä perheessä koettu 
henkinen ja fyysinen väkivalta ovat yksi keskeisistä esiin tulleista huolenaiheista.  
 
Koetun terveyden ja elintapojen tarkastelu tuo esiin selkeitä kehityssuuntia. Yhä useampi 
nuori tuntee terveydentilansa huonoksi. Liikkumisen osalta lapset ja nuoret jakautuvat yhä 
selkeämmin paljon ja vähän harrastaviin. Raittiiden nuorten osuuden lisääntyminen ja 
humalahakuisen juomisen sekä tupakoinnin merkittävä väheneminen ja vakiintuminen 
aiempaa matalammalle tasolle ovat myös tärkeitä ilon aiheita. Huolestuttavaa on kuitenkin 
kannabiksen ja muiden laittomien huumeiden käytön yleistyminen.  
 
Terveyden kannalta huolestuttavaa on nuorten yhä epäsäännöllisempi ruokailu aamupalan ja 
koululounaan osalta sekä unen riittävyyteen ja nukahtamiseen liittyvät ongelmat. Elintapojen 
ongelmat näkyvät myös ylipainoisten määrän kasvusuuntana. Internetin käyttöön liittyvien 
haasteiden lisääntyminen on myös yksi merkittävä elintapoihin liittyvä kehityssuunta. 
 
Mielialaan liittyvät ongelmat ja niiden lisääntyminen erityisesti tyttöjen kokemana ovat 
väkivallan ja häirinnän lisäksi yksi suurimpia huolenaiheita. Myös avun saanti voi olla ongelma, 
sillä useampi kuin joka kolmas mielialan ongelmiin apua tarvinneista kokee, ettei ole saanut 
tukea koulun aikuisilta ja palveluista. Seksuaaliväkivaltaa ja häirintää kokeneista suurin osa 
myös jättää kertomatta asiasta. Apua ja tukea saadaan kuitenkin ystäviltä ja läheisiltä ja 
parantunut keskusteluyhteys vanhempiin onkin yksi merkittävä ilon aihe.  
 
Koulunkäynnistä espoolaisnuoret pitävät. Koulukiusaaminen on vähentynyt ja työrauha 
koetaan entistä paremmaksi. Tukea hyvinvointiin nuoret kokevat saavansa koulun aikuisilta. 
Huolestuttavaa on kuitenkin koulu-uupumuksen yleistyminen. Osallisuuden osalta kehitys on 
myös huolestuttavaa, sillä kokemus osallisuudesta luokka- ja kouluyhteisöihin on vähentynyt. 
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Taulukko 1. Ilonaiheita ja huolenaiheita Espoossa, Kouluterveyskysely 2019 

  Ilonaiheet  Huolenaiheet 
Tyytyväisyys 
elämään, 
harrastukset ja 
vapaa‐aika 
 

- Suurin osa lapsista ja nuorista 
on tyytyväisiä elämäänsä. 

- Lähes kaikilla on harrastus. 
- Suurin osa kokee kuuluvansa 
itselle tärkeään ryhmään tai 
yhteisöön. 

- Suurin osa kokee voivansa 
vaikuttaa oman elämänsä 
kulkuun ja saavansa apua 
tarvittaessa. 

 

 

Koettu terveys, 
elintavat ja 
riippuvuudet 
 

- Suurin osa kokee terveytensä 
hyväksi. 

- Yhä useammat nuoret ovat 
raittiita. 

- Humalahakuinen juominen 
on vähentynyt ja vakiintunut 
matalammalle tasolle. 

- Tupakointi on vähentynyt ja 
vakiintunut matalammalle 
tasolle.   

- Liikunnan päivittäinen vapaa‐
ajan harrastus on lisääntynyt 
yläkoululaisten ja lukiolaisten 
keskuudessa. 

 

- Erityisesti yhä useammat tytöt 
kokevat terveydentilansa 
huonoksi. 

- Kannabiksen ja muiden 
laittomien huumeiden käyttö 
lisääntynyt toisen asteen 
opiskelijoiden keskuudessa. 

- Yhä harvempi syö koululounaan 
ja aamupalan päivittäin.  

- Toisen asteen opiskelijoista 
lähes joka toinen nukkuu liian 
vähän. 

- Ylipainoisten määrä on 
kasvusuuntainen.   

- Lapset ja nuoret jakautuvat 
liikunnan harrastamisessa paljon 
ja vähän liikkuviin. 

- Liikunnan päivittäinen vapaa‐
ajan harrastus on vähentynyt 
alakoululaisten keskuudessa. 

- Lapsilla ja nuorilla on netin 
käytön vähentämiseen liittyviä 
haasteita. 
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  Ilonaiheet  Huolenaiheet 
Mielen 
hyvinvointi, 
sosiaaliset 
suhteet ja 
turvallinen 
kasvuympäristö 
 

- Keskusteluyhteys vanhempiin 
on parantunut. 

- Harva alakoululainen kokee 
itsensä yksinäiseksi ja melkein 
kaikilla on ainakin yksi hyvä 
kaveri. 

- Mielialan ongelmiin saadaan 
apua ja tukea läheisiltä. 

- Koulussa seksuaalinen 
häirintä on harvinaista 
verrattuna muihin julkisiin 
tiloihin, internetiin ja 
puhelimiin. 

- Mielialan ongelmat, ahdistus ja 
huoli mielialasta ovat 
lisääntyneet erityisesti tytöillä. 

- Yhä useammat yläkoululaiset 
kokevat yksinäisyyttä. 

- Yläkoululaiset ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevat pojat 
kokevat fyysistä uhkaa. 

- Yläkoululaisista tytöistä yli 
kolmannes on kokenut henkistä 
väkivaltaa perheessä. 

- Tytöt kokevat seksuaalista 
häirintää erityisesti puhelimessa 
tai internetissä. 

- Erityisesti tytöillä häirinnän 
kokemus yleisempää Espoossa 
kuin koko maassa keskimäärin. 

- Suurin osa jättää kertomatta 
kokemastaan häirinnästä 
aikuiselle.  

- Lähes puolet nuorista kokee, 
ettei voi keskustella huolistaan 
koulun aikuisen kanssa.  

- Lähes joka kolmas mielialan 
ongelmiin apua tarvinneista 
nuorista kokee, ettei ole saanut 
tukea koulun aikuisilta ja 
palveluista. 
 

Koulunkäynti ja 
kouluympäristö 
 

- Koulunkäynnistä pidetään. 
- Tukea ja apua hyvinvointiin 
saadaan koulusta.  

- Koulukiusaaminen on 
vähentynyt ja on harvinaista 
toisella asteella. 

- Koulujen ja oppilaitosten 
työrauha koetaan aiempaa 
paremmaksi. 

- Yhä useampi nuori kokee koulu‐
uupumusta.  

- Kokemus osallisuudesta luokka‐ 
ja kouluyhteisöihin on 
vähentynyt.  

- Koulukuraattori ja ‐
psykologipalveluiden 
saatavuudessa Espoo jää selvästi 
koko maata matalammalle 
tasolle. 

- Espoossa koulujen fyysiset 
työolot kuormittavat 
opiskelijoita. 
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Sammandrag 

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2019 visar att majoriteten av barnen och de unga i Esbo 
är nöjda med sitt liv och upplever sin hälsa som god. I resultaten syns dock skillnader mellan 
kön och utbildningsnivåer för flera centrala indikatorer inom hälsa och välbefinnande. 
Granskningen av de tidsserier som enkäten möjliggör avslöjar också både positiva och 
negativa trender (tabell 1).  
 
Enkäten Hälsa i skolan 2019 kartlade i större utsträckning erfarenheterna av våld och 
trakasserier bland barn och unga och erbjöd för första gången uppföljningsinformation om 
hälsa och välbefinnande bland eleverna i årskurs 1–6. Särskilt sexuellt våld och trakasserier 
som flickor utsatts för samt psykiskt och fysiskt våld i familjen finns bland de viktigaste 
bekymmer som framkommit.  
 
En granskning av upplevd hälsa och levnadssätt lyfter fram tydliga utvecklingstrender. Allt fler 
ungdomar känner att deras hälsotillstånd är dåligt. När det gäller motion och idrott fördelar sig 
barn och unga allt tydligare i dem som har många hobbyer och dem som har få. Andra 
glädjeämnen består av att allt fler unga är helnyktra och allt färre röker eller dricker alkohol i 
berusningssyfte. Det är dock oroväckande att användningen av cannabis och andra olagliga 
droger blivit vanligare.  
 
Med tanke på hälsan är det oroväckande att de unga äter frukost och skollunch allt mer 
oregelbundet samt att de har problem med sömnlöshet och med att sova tillräckligt. 
Problemen med levnadsvanorna syns också i att antalet överviktiga ökar. En ökning av 
problemen kring internetanvändning är också en viktig utveckling som gäller levnadsvanor. 
 
Psykiska problem och en ökning av dem, speciellt bland flickor, är ett av de största 
orosmomenten, vid sidan av våld och trakasserier.  Även tillgången till hjälp kan vara ett 
problem, eftersom fler än var tredje som behövt hjälp för psykiska problem upplever att de inte 
fått stöd av de vuxna och tjänsterna i skolan. Majoriteten av dem som utsatts för sexuellt våld 
och trakasserier låter bli att berätta om saken. Hjälp och stöd fås dock av vänner och 
närstående, och en förbättrad dialog med föräldrarna är ett viktigt glädjemoment.  
 
Ungdomarna i Esbo tycker om att gå i skola. Mobbningen i skolorna har minskat och arbetsron 
upplevs vara bättre än förr. De unga upplever att de får stöd för välbefinnandet av de vuxna i 
skolan. Det är dock oroväckande att skoltröttheten blir allt vanligare. När det gäller delaktighet 
är utvecklingen också oroväckande, eftersom upplevelsen av delaktighet i klass- och 
skolgemenskaper har minskat. 
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Tabell 1. Glädjeämnen och orosmoment i Esbo, Hälsa i skolan 2019 

  Glädjeämnen  Orosmoment 
Tillfredsställelse med 
livet, hobbyer och 
fritid 
 

- Största delen av barnen och 
ungdomarna är nöjda med 
sitt liv. 

- Nästan alla har en hobby. 
- Största delen upplever sig 
höra till en grupp eller en 
gemenskap som är viktig 
för dem. 

- Största delen upplever att 
de kan påverka hur deras 
liv går och få hjälp vid 
behov. 

 

 

Upplevd hälsa, 
levnadsvanor och 
beroendeförhållanden 
 

- De flesta upplever att de 
mår bra. 

- Allt fler ungdomar är 
helnyktra. 

- Drickande för att bli 
berusad har minskat och 
stabiliserats på en lägre 
nivå. 

- Rökning har minskat och 
stabiliserats på en lägre 
nivå.   

- Allt fler elever i gymnasiet 
och i årskurs 7–9 rör på sig 
varje dag. 

 

- I synnerhet upplever allt fler 
flickor sitt hälsotillstånd som 
dåligt. 

- Användningen av cannabis 
och andra olagliga droger har 
ökat bland studerande på 
andra stadiet. 

- Allt färre äter skollunch och 
frukost varje dag.  

- Nästan varannan studerande 
på andra stadiet sover för lite. 

- Antalet överviktiga håller på 
att öka.   

- Barn och unga fördelar sig i 
dem som idrottar mycket och 
dem som idrottar lite. 

- Allt färre elever i årskurs 1–6 
rör på sig varje dag under sin 
fritid. 

- Barn och unga står inför 
utmaningar när det gäller att 
minska användningen av 
internet. 
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  Glädjeämnen  Orosmoment 
Psykiskt 
välbefinnande, 
sociala relationer 
och en trygg 
uppväxtmiljö 
 

- En bättre samtalskontakt med 
föräldrarna. 

- Få elever i årskurs 1–6 känner 
sig ensamma och nästan alla 
har åtminstone en bra 
kompis. 

- Närstående ger hjälp och stöd 
vid psykiska problem. 

- Sexuella trakasserier är 
sällsynta i skolorna jämfört 
med andra offentliga lokaler, 
på internet och per telefon. 

- Psykiska problem, ångest och 
oro över humöret har ökat, 
särskilt bland flickor. 

- Allt fler elever i årskurs 7–9 
känner sig ensamma. 

- Elever i årskurs 7–9 och pojkar 
som studerar vid 
yrkesläroanstalter utsätts för 
fysiskt hot. 

- Över en tredjedel av flickorna i 
årskurs 7–9 har upplevt psykiskt 
våld i familjen. 

- Flickor upplever sexuella 
trakasserier särskilt per telefon 
eller på internet. 

- Upplevelser av sexuella 
trakasserier är vanligare i Esbo 
än i Finland i snitt, speciellt 
bland flickor. 

- De flesta låter bli att berätta om 
trakasserier de upplevt för 
vuxna.  

- Nästan hälften av de unga 
upplever att de inte kan 
diskutera sina bekymmer med 
en vuxen i skolan.  

- Nästan var tredje ung person 
som behöver hjälp för psykiska 
problem upplever att hen inte 
har fått stöd av de vuxna och 
tjänsterna i skolan. 
 

Skolgång och 
skolmiljön 
 

- Eleverna tycker om att gå i 
skolan. 

- Skolan ger stöd och hjälp för 
välbefinnande.  

- Mobbning i skolan har 
minskat och är sällsynt på 
andra stadiet. 

- Arbetsron i skolorna och 
läroanstalterna upplevs vara 
bättre än tidigare. 

- Allt fler ungdomar upplever 
skoltrötthet.  

- Upplevelsen av delaktighet i 
klass‐ och skolgemenskaper har 
minskat.  

- Tillgången till skolkuratorer och 
skolpsykologtjänster är i Esbo 
klart sämre än i hela landet. 

- I Esbo belastar skolornas fysiska 
arbetsförhållanden de 
studerande. 
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Summary 

According to the results of the 2019 School Health Promotion (SHP) Survey, the majority of 
children and young people in Espoo are satisfied with their lives and feel that they are in good 
health. However, the results show differences between the sexes and levels of education in a 
number of key health and welfare indicators. A review of the time series made possible by the 
school health survey also reveals both positive and negative trends (Table 1).  
 
The 2019 School Health Promotion (SHP) study carried out a broader survey of the 
experiences of violence and harassment of children and young people, and for the first time 
provided monitoring information on the health and well-being of children in primary schools. 
Sexual violence and harassment, experienced especially by girls, and psychological and 
physical violence within the family are one of the main concerns that emerged.  
 
The examination of experienced health and lifestyles highlights clear trends. More and more 
young people feel their state of health is poor. As far as sports and exercise is concerned, 
children and young people are more and more clearly divided into those who exercise a lot 
and those who exercise very little. The increase in the proportion of abstinent young people, 
the significant reduction in drinking for the sake of intoxication and smoking and their 
stabilisation at lower levels are also important causes for joy. What is worrying, however, is 
the increase in the use of cannabis and other illegal drugs.  
 
From a health point of view, concerns are caused by young people’s increasingly irregular 
eating habits in terms of breakfast and school lunch as well as problems relating to insufficient 
amount of sleep and difficulties falling asleep. Lifestyle problems are also reflected in the 
increase in the number of overweight young people. The rise in challenges concerning Internet 
use is also a major trend relating to lifestyles. 
 
In addition to violence and harassment, mood problems and their rise, particularly among girls, 
are one of the main concerns. Access to help can also be a problem because more than one 
in three young people who have needed help with mood problems feel that they have not 
received help from the adults and services in school. The majority of those who have 
experienced sexual violence and harassment also fail to report it. However, they receive help 
and support from friends and family, and the improved dialogical connection with parents is a 
significant cause of joy.  
 
The young people in Espoo like school. There has been a reduction in bullying in school, and 
it is felt that the work conditions have become more peaceful. Young people feel they are 
getting support for well-being from the adults in school. However, the increase in school 
burnout is worrying. The development is also worrying in terms of inclusion; experiences of 
being included in class and school communities have decreased. 
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Table 1. Causes of joy and concerns in Espoo, School Health Promotion (SHP) Survey 2019 

  Causes of joy  Concerns 
Satisfaction 
with life, 
hobbies and 
leisure 
 

- Most children and young 
people are satisfied with their 
lives. 

- Almost everyone has a hobby. 
- Most feel that they belong to 
a group or community that is 
important to them. 

- Most feel that they can 
influence the course of their 
lives and receive help when 
needed. 

 

 

Perceived 
health, 
lifestyle and 
dependencies 
 

- Most feel that their health is 
good. 

- An increasing number of 
young people are abstinent. 

- Drinking for the sake of 
intoxication has decreased 
and stabilised at a lower level. 

- Smoking has decreased and 
stabilised at a lower level.   

- Daily exercise in free time has 
increased among lower 
secondary school pupils and 
upper secondary school 
students. 

 

- More and more girls, in particular, 
feel that their health is poor. 

- The use of cannabis and other 
illegal drugs has increased among 
upper secondary level students. 

- Fewer children and young people 
eat school lunch and breakfast 
daily.  

- Almost every second upper 
secondary level student sleeps too 
little. 

- The number of overweight 
children and young people is 
growing.   

- Children and young people are 
divided into those who exercise a 
lot and those who exercise very 
little. 

- Daily exercise in free time has 
decreased among primary school 
pupils. 

- Children and young people face 
challenges in reducing their 
Internet use. 
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  Causes of joy  Concerns 
Mental well‐
being, social 
relationships 
and safe growth 
environment 
 

- The dialogical connection 
with parents has improved. 

- Few primary school pupils 
feel lonely and almost all 
have at least one close 
friend. 

- Help and support for mood 
problems are received from 
friends and family. 

- In school, sexual harassment 
is rare compared to other 
public spaces, the Internet 
and mobile phones. 

- Mood problems, anxiety and 
concerns about moods have 
increased, especially among girls. 

- More and more lower secondary 
school pupils feel lonely. 

- Boys in lower secondary school 
and vocational school experience 
physical threats. 

- One‐third of girls in lower 
secondary school have 
experienced psychological 
violence in the family. 

- Girls experience sexual 
harassment, especially on mobile 
phones or on the internet. 

- Especially among girls, 
experiences of harassment are 
more frequent in Espoo than in 
the whole country on average. 

- Most fail to inform an adult about 
the harassment they are 
experiencing.  

- Almost half of young people feel 
unable to discuss their concerns 
with an adult in school.  

- Almost one‐third of young people 
who have needed help with mood 
problems feel that they have not 
received support from the 
school’s adults or services. 
 

School 
attendance and 
the school 
environment 
 

- School is liked. 
- Support and help with well‐
being are received in school.  

- Bullying in school has 
decreased and is rare at the 
upper secondary level. 

- It is felt that the work 
conditions in schools and 
educational institutes have 
become more peaceful. 

- More and more young people 
experience school burnout.  

- Experiences of inclusion in class 
and school communities have 
decreased.  

- In terms of access to the services 
of the school social worker and 
school psychologist, Espoo is 
clearly below the national level. 

- In Espoo, the physical working 
conditions of schools are a burden 
on students. 
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Johdanto 

Tässä tilastokatsauksessa esitellään espoolaisten lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 
tilaa vuoden 2019 kouluterveyskyselyn pohjalta. Katsauksessa tarkastellaan keskeisiä lasten 
ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita sekä tehdään vertailua edellisiin vuosiin. 
Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa saatavilla seurantatietoa alakoululaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä on kartoitettu aiempaa laajemmin lasten 
ja nuorten väkivallan ja häirinnän kokemuksia.  

Vuonna 2019 kyselyyn vastasi espoolaisista 4.-5.-luokkalaisista 5494 oppilasta (kattavuus 77 
%), 8.-9.-luokkalaisista 4183 (67 %), lukion 1.-2.-vuosikurssin opiskelijoista 2403 ja 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 748 (taulukko 2). Kouluterveyskyselystä saatavaa 
tietoa hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointityön suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa sekä koulu- ja oppilaitostasolla että kaupunkitasoisesti. 

Taulukko 2. Kouluterveyskyselyn vastausmäärät ja kattavuus Espoossa koulutusasteittain vuonna 
2019. 

Koulutusaste  Vastaajien lukumäärä  Kattavuus (%) 

Perusopetuksen 4. ja 5. lk.  5494  77 

Perusopetuksen 8. ja 9. lk.  4183  67 

Lukion 1. ja 2. vuosikurssi  2403  ‐ 

Ammatillinen koulutus  748  ‐ 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kouluterveyskyselyn joka toinen vuosi. 
Kysely tuottaa monipuolista kuntakohtaista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, 
terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Tulokset ovat avoimesti saatavilla 
tulospalvelussa: www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset 
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Tyytyväisyys elämään, harrastukset ja vapaa-aika 

Tyytyväisyys elämään 

Espoolaiset lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä. Tällä hetkellä alakoululaisista noin 
90 prosenttia sekä yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista lähes 80 prosenttia on erittäin 
tai melko tyytyväisiä elämäänsä. Alakoululaisten keskuudessa tyytyväisyys on koko maan 
tasolla, mutta espoolaiset yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijanuoret ovat tyytyväisempiä 
elämäänsä kuin koko maassa keskimäärin.  

Kuvio 1. Espoolaisten lasten ja nuorten tyytyväisyys elämään sukupuolittain ja koulutusasteittain 
vuosina 2017 ja 2019.1 

Yläkouluikäiset ja toisella asteella opiskelevat pojat ovat tyttöjä useammin tyytyväisiä 
elämäänsä (kuvio 1). Ero on noin kymmenen prosenttiyksikköä. Ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoiden keskuudessa erot ovat kaventuneet. Poikien tyytyväisyys on vähentynyt lähes 
kymmenen prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna ja tyttöjen tyytyväisyys on pysynyt 
ennallaan. Alakoululaisten tyttöjen ja poikien välillä ei selkeitä eroavaisuuksia ole. 
Aikavertailussa 2017-2019 erot ovat kuitenkin kasvaneet tyttöjen tyytyväisyyden vähennyttyä 
kaksi prosenttiyksikköä ja poikien tyytyväisyyden lisäännyttyä yhden prosenttiyksikön.  

                                                 

1 Tyytyväisyys elämään indikaattori perustuu kysymykseen: ”Oletko elämääsi tällä hetkellä?” 1) erittäin 
tyytyväinen, 2) melko tyytyväinen, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) melko tyytymätön, 5) erittäin 
tyytymätön. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat vastanneet 1 tai 2. 
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Kuvio 2. Espoolaisten nuorten tyytyväisyyden ja osallisuuden kokemuksia koulutusasteittain. 

Lasten ja nuorten tyytyväisyys elämään koostuu monesta osatekijästä (kuvio 2). Espoolaiset 
nuoret kokevat, että heihin luotetaan. He tuntevat pystyvänsä vaikuttamaan oman elämänsä 
kulkuun sekä tavoittelemaan itselleen tärkeitä asioita. Nuoret kokevat myös kuuluvansa 
itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön ja saavansa tarvittaessa apua. Lukiolaisnuorten 
keskuudessa näitä tyytyväisyyden osatekijöitä koetaan muita koulutusasteita useammin.  

Harrastukset ja vapaa-aika 

Lähes jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Yläkoululaisista ja lukiolaisista 
nuorista alle viidennes ja ammatillisessa opiskelevista nuorista alle kolmannes kokee 
kiinnostavat harrastukset liian kalliiksi (kuvio 3). Kiinnostavat harrastukset liian kalliiksi 
kokevien osuus on espoolaisten nuorten keskuudessa hieman vähentynyt vuodesta 2017.  

 

Kuvio 3. Espoolaisten nuorten kokemuksia harrastusmahdollisuuksista koulutusasteittain. 
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Suurin osa nuorista on tietoisia asuinalueensa harrastusmahdollisuuksista ja joka kolmas 
vastanneista kokee asuinalueellaan järjestettävän kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille. 
Kuitenkin noin joka kolmas nuori kokee, ettei asuinalueella ole heille tarpeeksi oleskelutiloja.  
 
Lasten ja nuorten harrastukset painottuvat liikunnan harrastamiseen (kuvio 4). Yläkoululaisista 
74 prosenttia, lukiolaisista 78 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista noin 65 
prosenttia harrastaa liikuntaa omatoimisesti vapaa-ajalla vähintään viikoittain. Ohjatun 
liikunnan harrastamisessa on koulutusastekohtaisia eroja. Yläkoululaisista noin 60 prosenttia, 
lukiolaisista 47 prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista noin 30 prosenttia 
harrastaa liikuntaa ohjatusti vapaa-ajalla vähintään viikoittain. Sekä omatoimisen että ohjatun 
liikunnan harrastaminen on hieman yleisempää Espoossa kuin koko Suomessa.  

 

Kuvio 4. Espoolaisten nuorten harrastusten jakautuminen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin 
koulutusasteittain. 

Noin joka kolmas yläkoululainen ja lukiolainen nuori ja joka neljäs ammatillisessa 
oppilaitoksessa opiskeleva nuori harrastaa taidetta tai kulttuuria omatoimisesti vapaa-ajalla 
vähintään viikoittain (kuvio 4). Ohjatusti taidetta tai kulttuuria vapaa-ajalla vähintään viikoittain 
harrastaa noin joka viides yläkoululainen, joka kuudes lukiolainen ja joka kymmenes 
ammatillisen oppilaitoksen opiskelija. Alakoululaisista tytöistä 90 prosenttia ja pojista hieman 
yli 70 prosenttia harrastaa viikoittain taidetta tai kulttuuria. Taiteen ja kulttuurin harrastaminen 
on espoolaisten nuorten keskuudessa koko maata yleisempää kaikilla koulutusasteilla.  
 
Yläkoululaisista ja lukiolaisista noin joka viides ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista noin 
joka kuudes osallistuu yhdistyksen tai järjestön toimintaan (kuvio 4). Espoolaiset tytöt ja pojat 
osallistuvat Yhdistyksen tai järjestön toimintaan lähes yhtä usein ja osuudet ovat koko Suomen 
tasoa kaikilla koulutusasteilla.  
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Kuvio 5. Yläkoululaisten tyttöjen ja poikien harrastusprofiilit. 
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Kuvio 6. Toisen asteen tyttöjen ja poikien harrastusprofiilit. 

Osa nuorten harrastuksista on selvästi yleisempiä joko tyttöjen tai poikien keskuudessa (kuviot 
5 ja 6). Pojat pelaavat mobiililaitteella tai tietokoneella ja koodaavat tai ohjelmoivat, julkaisevat 
mediasisältöä sekä tekevät videoita ja animaatioita enemmän kuin tytöt. Tytöt puolestaan 
lukevat, kirjoittavat, hoitavat lemmikkiä, harrastavat näyttelemistä, musiikkia tai kuvataidetta 
poikia enemmän. Liikunnan harrastamisen osalta erot nuorten keskuudessa ilmenevät 
enemmän koulutusasteiden kuin sukupuolten välisinä eroina, vaikka pojat liikkuvatkin 
enemmän. Elokuvissa, teatterissa tai näyttelyissä käyminen on yhtä yleistä tyttöjen ja poikien 
keskuudessa, mutta yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa ammatillisia oppilaitoksissa 
opiskelevia yleisempää.  
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Koettu terveys, elintavat ja riippuvuudet 

Koettu terveys  

Useimmat espoolaiset lapset ja nuoret kokevat terveytensä hyväksi tai melko hyväksi (kuvio 
7). Nuorten keskuudessa tässä on kuitenkin merkittäviä sukupuolten välisiä eroja. 
Yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijatytöistä reilu neljännes ja pojista noin 15 prosenttia 
kokee terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi.  Aikavertailussa 2006-2019 terveytensä 
huonoksi tai keskinkertaiseksi kokevien tyttöjen osuus on kasvanut noin viidenneksestä 
reiluun neljännekseen, kun vastaavat osuudet poikien kohdalla ovat pysyneet lähes 
ennallaan.  
 
Sukupuolten välisten erojen lisäksi koetussa terveydessä on koulutusasteiden välisiä eroja 
(kuvio 7). Yläkoululaiset ja lukiolaiset kokevat terveytensä pääsääntöisesti noin viisi 
prosenttiyksikköä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita paremmaksi. Espoolaisten 
yläkoululaisten ja lukiolaisten koettu terveys on hieman koko maan tasoa parempi, mutta 
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden hieman huonompi.  

 
 
Kuvio 7. Terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi kokevien espoolaisnuorten osuudet 
sukupuolittain ja koulutusasteittain.2 

                                                 

2 Terveydentila: "Mitä mieltä olet terveydentilastasi?". Vastausvaihtoehdot: 1) erittäin hyvä, 2) melko 
hyvä, 3) keskinkertainen, 4) melko tai erittäin huono. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat 
ilmoittaneet vaihtoehdot 3 tai 4. 
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Huonon terveydentilan indikaattoreita ovat niska- tai hartiakivut, selän alaosan kivut, 
vatsakivut, univaikeudet, päänsärky, väsymys ja heikotus. Noin 15 prosenttia yläkoululaisista 
ja viidennes ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on kyselyä edeltäneen puolen vuoden 
aikana kokenut päivittäin vähintään kahta näistä oireista.  
 
Alakoululaisista noin kahdeksan prosenttia kokee terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi, 
mikä on hieman pienempi osuus kuin koko maassa keskimäärin. Alakoululaisten keskuudessa 
terveytensä huonoksi kokevien osuus on hieman kasvanut verrattuna vuoteen 2017. Tyttöjen 
ja poikien välillä ei ole merkittäviä eroja, mutta tytöillä on poikia useammin päänsärkyä ja 
nukahtamisvaikeuksia.  

 
Liikkuminen 

Espoolaisista alakoululaisista 44 prosenttia harrastaa liikuntaa vähintään tunnin päivässä. 
Vastaavasti yläkoululaisista nuorista 22 prosenttia ja toisen asteen opiskelijoista runsas 15 
prosenttia liikkuu vähintään tunnin päivässä (Kuvio 8). Aikavertailussa 2017-2019 vähintään 
tunnin päivässä liikkuvien alakoululaisten osuus on kuitenkin vähentynyt noin viisi 
prosenttiyksikköä. Vastaavasti aikavertailussa 2017-2019 yläkoululaisten ja toisen asteen 
opiskelijoiden keskuudessa liikkuminen on lisääntynyt noin prosenttiyksikön verran. 
 

Kuvio 8. Espoolaisnuorten jakautuminen paljon ja vähän liikkuviin sukupuolittain ja koulutusasteittain.3 

                                                 

3 Liikkumisen indikaattorit perustuvat kysymyksiin: ”Mieti kaikkea liikkumistasi viimeksi kuluneen 7 
päivän aikana 

Kuinka monena päivänä olet liikkunut ainakin tunnin päivässä? ” Vastausvaihtoehdot: 1) 0 päivänä, 
2) 1 päivänä, 3) 2 päivänä, 4) 3 päivänä, 5) 4 päivänä, 6) 5 päivänä, 7) 6 päivänä ja 8) 7 päivänä. 
Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 8. 
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Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen on edelleen jakautunutta (kuvio 8). Liikunnan 
harrastaminen on kaikilla koulutusasteilla selvästi yleisempää pojilla kuin tytöillä. Tämän 
lisäksi nuoret jakautuvat paljon (vähintään tunnin päivässä) ja vähän (korkeintaan tunnin 
viikossa) liikkuviin. Terveyden kannalta on merkitsevää, harrastetaanko liikuntaa 
hengästyttävällä tasolla.  
 
Etenkin alakoululaisten ja yläkoululaisten keskuudessa liikunnan harrastamisessa on eroja 
tyttöjen ja poikien välillä (kuvio 8). Alakoululaisista pojista 48 prosenttia ja tytöistä 40 prosenttia 
liikkuu vähintään tunnin päivässä, kun yläkoululaisista pojista yhtä paljon liikkuvia on 27 
prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia. Toisen asteen opiskelijoista vain alle viidesosa liikkuu 
vähintään tunnin päivässä.  
 
Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista nuorista noin joka viides liikkuu vähintään tunnin 
korkeintaan yhtenä päivänä viikossa ja useampi kuin kaksi viidestä harrastaa liikuntaa 
hengästyttävällä tasolla korkeintaan tunnin viikossa. Muilla koulutusasteilla noin joka 
kymmenes nuori liikkuu vähintään tunnin korkeintaan yhtenä päivänä viikossa ja noin joka 
viides harrastaa liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävällä tasolla.  
 

Ruokatottumukset, uni ja ylipaino  

Yhä useampi espoolainen lapsi ja nuori ei syö aamupalaa tai koululounasta joka päivä (kuvio 
9). Alakoululaisista joka kolmas, yläkoululaisista noin 40 prosenttia, lukiolaisista reilu 
kolmannes ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli puolet jättää aamupalan syömättä 
vähintään kerran viikossa. Aamupalan syömättä jättäminen oli vuonna 2019 kaikilla 
koulutusasteilla noin viisi prosenttiyksikköä yleisempää kuin vuonna 2017. Espoolaisnuorten 
aamupalan syömättä jättäminen noudattelee koko maan tasoa, mutta koululounas jätetään 
syömättä Espoossa huomattavasti koko maan nuoria useammin.  
 
Koululounaan syömättä jättäminen on kaikilla koulutusasteilla, sekä tytöillä että pojilla, 
yleistynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019 (kuvio 9). Koko maan nuorista kaikilla koulutusasteilla 
joka kolmas jättää koululounaan syömättä vähintään kerran viikossa. Espoossa yli puolet 
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista, noin 40 prosenttia yläkoululaisista ja noin kolmannes 
lukiolaisista ei syö koululounasta päivittäin. Suurinta kasvu lounaan syömättä jättämisessä on 
ollut ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa, missä se on yleistynyt yli 
kymmenen prosenttiyksikköä.  
 

                                                 

Kuinka monena päivänä olet liikkunut ainakin tunnin päivässä? Vastausvaihtoehdot: 1) 0 päivänä, 2) 
1 päivänä, 3) 2 päivänä, 4) 3 päivänä, 5) 4 päivänä, 6) 5 päivänä, 7) 6 päivänä ja 8) 7 päivänä. 
Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2.  

Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harrastat liikuntaa vapaa-aikanasi niin, että hengästyt ja 
hikoilet Vastausvaihtoehdot: 1) en yhtään, 2) noin ½ tuntia, 3) noin 1 tunnin, 4) noin 2-3 tuntia, 5) noin 
4-6 tuntia, 6) noin 7 tuntia tai enemmän. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet 
vaihtoehdon 1, 2 tai 3.” 
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Kuvio 9. Aamupalan tai koululounaan syömättä jättävien espoolaisnuorten osuus aikavertailussa 
2017-2019 koulutusasteittain ja sukupuolittain.4 

Nuorten nukkumiseen liittyvissä ongelmissa on sekä sukupuolten että koulutusasteen välisiä 
eroja. Unen riittävyyteen liittyvät erot ilmenevät enemmän koulutusasteen välisinä ja 
nukahtamisongelmat sukupuolten välisinä eroina (Kuvio 10). Noin puolet toisen asteen 
opiskelijoista ja kolmannes yläkoululaisista nukkuu tavallisesti arkipäivinä vähemmän kuin 
kahdeksan tuntia. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa vähemmän kuin 
kahdeksan tuntia nukkuvien osuus on kasvanut noin kahdeksan prosenttiyksikköä vuoteen 
2017 verrattuna ollen kuitenkin noin seitsemän prosenttiyksikköä koko maan tasoa matalampi. 
Alle kahdeksan tuntia nukkuvien yläkoululaisten osuus noudattelee koko maan tasoa, mutta 
lukiolaiset nukkuvat koko maan tasoa vähemmän.  

Puolella ammatillisen koulutuksen opiskelijatytöistä ja 40 prosentilla lukiolaistytöistä sekä 36 
prosentilla yläkoululaisista tytöistä on vaikeuksia päästä uneen vähintään kerran viikossa, kun 
vastaavasti harvemmalla kuin joka kolmannella pojalla on nukahtamisvaikeuksia. 
Nukahtamisongelmat ovat vähentyneet hieman kaikilla koulutusasteilla vuoteen 2017 
verrattuna ollen yläkoululaisten ja lukiolaisten osalta koko maan tasolla, mutta ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa huomattavasti koko maan tasoa yleisempiä.  

                                                 

4 Ruokailuindikaattorit perustuvat kysymykseen: "Kuinka usein syöt seuraavia aterioita kouluviikon 
aikana?". Kysymyksen osiot: 1) aamupala, 2) koululounas. Vastausvaihtoehdot: 1) viitenä päivänä, 2) 
3-4 päivänä, 3) 1-2 päivänä, 4) en kertaakaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet 
vaihtoehdon 2,3 tai 4.  
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Kuvio 10. Alle kahdeksan tuntia nukkuvien ja nukahtamisongelmista kärsivien espoolaisnuorten 
osuudet sukupuolittain ja koulutusasteittain.5 

                                                 

5 Nukkuminen alle 8 tuntia -indikaattori perustuu kahteen kysymykseen:  
Kysymys 1: "Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan?". Kysymyksen osio: 1) arkisin. 
Vastausvaihtoehdot: noin kello 19 tai aikaisemmin, noin kello 19.30, noin kello 20.00, noin kello 20.30, 
noin kello 21.00, noin kello 21.30, noin kello 22.00, noin kello 22.30, noin kello 23.00, noin kello 23.30, 
noin kello 24.00, noin kello 00.30, noin kello 01.00, noin kello 01.30, noin kello 02.00, noin kello 02.30, 
noin kello 03.00, noin kello 03.30, noin kello 04.00 tai myöhemmin.  

Kysymys 2: "Mihin aikaan tavallisesti heräät?". Kysymyksen osio: 1) arkisin. Vastausvaihtoehdot: noin 
kello 05.00 tai aikaisemmin, noin kello 5.30, noin kello 6.00, noin kello 06.30, noin kello 07.00, noin kello 
07.30, noin kello 08.00, noin kello 08.30, noin kello 09.00, noin kello 09.30, noin kello 10.00, noin kello 
10.30, noin kello 11.00, noin kello 11.30, noin kello 12.00, noin kello 12.30, noin kello 13.00 tai 
myöhemmin. Yöunen pituus on laskettu nukkumaanmeno- ja heräämisajasta. Tarkastelussa ovat 
vastaajat, jotka nukkuivat arkisin vähemmän kuin 8 tuntia. 

Vaikeuksia päästä uneen: ”Onko sinulla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ollut jotakin 
seuraavista oireista ja kuinka usein?”. Kysymyksen osio: 4) vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä 
öisin. Vastausvaihtoehdot: 1) harvoin tai ei lainkaan, 2) noin kerran kuukaudessa, 3) noin kerran 
viikossa, 4) lähes joka päivä. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 3 tai 4. 
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 Kuvio 11. Ylipainoisten espoolaisnuorten osuus aikavertailussa 2006-2019 
koulutusasteittain.6 
 
Ylipainoisten nuorten osuuksissa on selkeitä sukupuolten ja koulutusasteiden välisiä eroja. 
Ylipainoisten osuus on suurin ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa. Heistä 
joka viides on ylipainoinen, kun vastaavasti yläkoululaisista ja lukiolaisista noin 13 prosenttia 
on ylipainoisia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa ylipainoisia tyttöjä ja 
poikia on lähes saman verran. Yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa taas on nähtävissä 
selkeitä sukupuolten välisä eroja. Ylipainoisia poikia on yläkoululaisista ja lukiolaisista noin 
viisi prosenttiyksikköä tyttöjä enemmän. Ylipainoisuus on aikavertailussa 2008-2019 
lisääntynyt selkeästi ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa ja ollut 
kasvusuunnassa myös yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa (kuvio 11). Ylipainoisten 
nuorten osuus on Espoossa hieman koko maata matalammalla tasolla. 

 

 

                                                 

6 Indikaattori perustuu kysymykseen: "Pituus ja paino (merkitse kokonaislukuina)". Kysymyksen osiot: 
1) pituus ja 2) paino. Painoindeksi (BMI) on laskettu jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä. Ylipainon 
raja määritelty on iän ja sukupuolen mukaan: 18-vuotiailla raja on 25 ja nuoremmilla ikäryhmillä 
pienempi (ks. Cole ym. BMJ 2000:320). Pisteytys: BMI alle ylipainon rajan = 0; BMI vähintään raja-arvo 
= 1. Tarkastelussa ovat vastaajat, joiden pistemäärä on 1. 
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Päihteiden käyttö 

Yhä useampi espoolaisnuori on raitis. Toisen asteen opiskelijoista kolmannes ja 
yläkoululaisista yli 60 prosenttia on raittiita (kuviot 12, 13 ja 14). Raittiiden nuorten osuus on 
kasvanut vuodesta 2010 kaikilla koulutusasteilla. Merkittäviä sukupuolten välisiä eroja ei 
raittiiden osuudessa ole, mutta tytöt ovat pääsääntöisesti hieman poikia useammin raittiita. 
Lukiolaisnuorten kohdalla raittiiden osuus on pysynyt vuoden 2017 tasolla, mutta 
yläkoululaisten ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keskuudessa raittiiden osuus on 
yhä kasvanut. Vuonna 2019 raittiiden nuorten osuus ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
keskuudessa on ensimmäistä kertaa suurempi kuin lukiolaisnuorten keskuudessa. Raittiiden 
osuus ammatillisten oppilaitoksen opiskelijoista on suurempi kuin koko maassa keskimäärin 
ja yläkoululaisten sekä lukiolaisten osalta suunnilleen koko maan tasolla. 

Humalahakuinen juominen on vähentynyt vuodesta 2010 kaikilla koulutusasteilla. 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keskuudessa vähintään kerran kuukaudessa tosi 
humalassa olevien osuus on vähentynyt 40 prosentista ja lukiolaisten keskuudessa 30 
prosentista noin 20 prosenttiin. Yläkoululaisilla vastaava osuus on laskenut 17 prosentista 8 
prosenttiin. Humalahakuisen juomisen osalta yläkoululaisten keskuudessa ei ole merkittäviä 
sukupuolten välisiä eroja, mutta toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa poikien 
humalahakuinen juominen on noin viisi prosenttiyksikköä tyttöjä yleisempää. Koko maan 
tasoon verrattuna ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa humalahakuinen 
juominen on noin viisi prosenttiyksikköä harvinaisempaa, mutta lukiolaisten keskuudessa 
saman verran yleisempää. Yläkoululaisten, tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 
olevien osuus on noin prosenttiyksikön koko maan tasoa alhaisempi.  

Espoolaisista lukiolaisista noin viidesosa ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista neljäsosa 
on kokeillut kannabista ainakin kerran. Kannabiskokeilut ovat lisääntyneet toisen asteen 
opiskelijoiden keskuudessa vuodesta 2017 kaksi prosenttiyksikköä. Yleisesti toisen asteen 
opiskelijoiden keskuudessa kannabiskokeilut ovat noin kymmenen prosenttiyksikköä 
yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Yläkoululaisista noin joka kymmenes on kokeillut kannabista 
ainakin kerran. Yläkoululaisten keskuudessa vuodesta 2008 jatkuvasti lisääntyneet 
kannabiskokeilut ovat laskeneet ensimmäisen kerran. Vuoteen 2017 verrattuna kannabista 
ainakin kerran kokeilleiden yläkoululaisten espoolaisnuorten osuus on laskenut kolme 
prosenttiyksikköä. Kannabiskokeilut ovat toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa noin kuusi 
prosenttiyksikköä ja yläkoululaisten keskuudessa noin prosenttiyksikön yleisempiä koko maan 
tasoon verrattuna.  
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Kuvio 12. Raittiiden ja päihteitä käyttävien yläkoululaisten osuudet aikavertailussa 2006-2019.7 

                                                 

7 Kuvioissa 12, 13 ja 14 indikaattorit perustuvat kysymyksiin: 

Raittius: "Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytät alkoholia, esimerkiksi puoli tölkkiä olutta tai enemmän?" 
Vastausvaihtoehdot: 1) kerran viikossa tai useammin, 2) pari kertaa kuukaudessa, 3) noin kerran 
kuukaudessa, 4) harvemmin, 5) en käytä alkoholijuomia. Tarkastelussa mukana vastaajat, jotka ovat 
ilmoittaneet vaihtoehdon 5. 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa: "Kuinka usein käytät alkoholia tosi humalaan asti?" 
Vastausvaihtoehdot: 1) kerran viikossa tai useammin, 2) noin 1-2 kertaa kuukaudessa, 3) harvemmin, 
4) en koskaan. Tarkastelussa ovat mukana ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2. 
Vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet, että eivät käytä alkoholia kuuluvat indikaattorin luokkaan 5 "ei käytä 
alkoholia". 

Tupakoi päivittäin: Kysymys 1: ”Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä 
tähän mennessä?". Vastausvaihtoehdot: 1) en yhtään, 2) vain yhden, 3) noin 2–50, 4) yli 50. Kysymys 
2: ”Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä tupakointiasi?”. Vastausvaihtoehdot: 1) 
tupakoin kerran päivässä tai useammin, 2) tupakoin kerran viikossa tai useammin, en kuitenkaan 
päivittäin, 3) tupakoin harvemmin kuin kerran viikossa, 4) olen lakossa tai lopettanut tupakoinnin. 
Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet ensimmäiseen kysymykseen vaihtoehdot 3 tai 4 ja 
toiseen kysymykseen vaihtoehdon 1. 

Kokeillut kannabista ainakin kerran: "Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita?". 
Kysymyksen osio: 1) marihuanaa tai hasista (kannabista). Vastausvaihtoehdot: 1) en koskaan, 2) 
kerran, 3) 2-4 kertaa 4) 5 kertaa tai useammin. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet 
vaihtoehdon 2, 3 tai 4. 

Nuuskaa päivittäin: ”Oletko koskaan käyttänyt näitä?". Kysymyksen osio: 1) nuuskaa. 
Vastausvaihtoehdot: 1) en lainkaan, 2) olen kokeillut kerran tai pari, 3) käytän silloin tällöin, 4) käytän 
päivittäin, 5) olen käyttänyt, mutta lopetin. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet 
vaihtoehdon 4. 
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Kuvio 13. Raittiiden ja päihteitä käyttävien lukiolaisten osuudet aikavertailussa 2006-2019. 

 

 

Kuvio 14. Raittiiden ja päihteitä käyttävien ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden osuudet 
aikavertailussa 2008-2019. 

Tupakointi on espoolaisnuorten keskuudessa vuodesta 2006 alkaen vähentynyt merkittävästi 
kaikilla koulutusasteilla. Vuodesta 2010 jatkunut tupakoivien nuorten osuuden väheneminen 
on kuitenkin pysähtynyt vuoden 2017 jälkeen. Yläkoululaisista noin kolme prosenttia, 
lukiolaisista noin kaksi prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista reilu kymmenen 
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prosenttia tupakoi päivittäin. Yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa ei ole merkittäviä 
sukupuolten välisiä eroja, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla tytöillä tupakointi 
on noin kaksi prosenttiyksikköä poikia yleisempää. Koko maan tasoon verrattuna 
espoolaisnuoret tupakoivat selvästi vähemmän kaikilla koulutusasteilla. Sähkösavukkeiden 
päivittäinen käyttö on kaikilla koulutusasteilla alle kolme prosenttia, ollen näin alle koko maan 
tason. Alakoululaisista alle kaksi prosenttia on tupakoinut, nuuskannut tai käyttänyt 
sähkösavukkeita vähintään kerran. Tupakointia kokeilleiden lasten osuus on vähentynyt 
vuoteen 2017 verrattuna ja on koko maan tasoa matalampi. 

Nuuskan käyttö on vuoden 2006 jälkeen tasaisesti lisääntynyt kaikilla koulutusasteilla. 
Espoolaisnuorten keskuudessa 2019 nuuskaamisen lisääntyminen on kuitenkin 
yläkoululaisten ja lukiolaisten osalta pysähtynyt ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
osalta laskenut noin neljä prosenttiyksikköä. Yläkoululaisista ja lukiolaisista noin neljä 
prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kymmenen prosenttia nuuskaa päivittäin. 
Nuuskaamisen osalta on oppiasteittain havaittavissa selkeitä sukupuolten välisiä eroja. Pojat 
nuuskaavat tyttöjä enemmän kaikilla koulutusasteilla. Harvinaisinta nuuskaaminen on 
lukiolaisten tyttöjen keskuudessa. Heistä vain noin puoli prosenttia nuuskaa päivittäin, kun 
vastaavasti yläkoululaisista tytöistä noin 1,5 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijatytöistä noin seitsemän prosenttia nuuskaa päivittäin. Koko maan tasoon verrattuna 
espoolaiset nuoret nuuskaavat vähemmän. 

Netin käyttö  

Yhä useampi espoolainen lapsi ja nuori kokee netin käyttöön liittyviä haasteita. Lähes joka 
kolmas lapsi ja nuori kokee, että aikaa pitäisi viettää muuten kuin netissä. Vuodesta 2017 
heidän osuutensa on kasvanut kaikilla koulutusasteilla (kuvio 15).  

Kuvio 15. Espoolaisten lasten ja nuorten kokemus netissä vietetystä ajasta aikavertailussa 
2017-2019 koulutusasteittain.8 

                                                 

8 Ajankäyttö netissä: ”Kuinka usein olet kokenut seuraavia asioita?”. Kysymyksen osio: 2) minun pitäisi 
viettää enemmän aikaa perheen, ystävien tai läksyjen parissa, mutta kaikki aika kuluu netissä. 
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Kuvio 16. Espoolaisten nuorten kokemia netin käytön ongelmia koulutusasteittain.9 

Lisäksi joka kolmas alakoululainen, yläkoululainen ja lukiolainen sekä joka neljäs ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelija on yrittänyt vähentää netin käyttöä siinä onnistumatta (kuvio 16). 

Lukiolaisista 42 prosenttia, yläkoululaisista 36 prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoista 33 prosenttia sekä reilu viidennes alakoululaisista on huomannut olevansa 
netissä, vaikka ei olisi huvittanut (kuvio 16). Yläkoululaisista ja ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoista 17 prosenttia ja lukiolaisista 15 prosenttia sekä 13 prosenttia alakoululaisista on 
puolestaan kokenut itsensä hermostuneeksi, kun ei ole päässyt nettiin. Netin takia syömättä 
tai nukkumatta on alakoululaisista ollut noin kolme prosenttia, yläkoululaisista ja lukiolaisista 
noin joka kymmenes ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista lähes 15 prosenttia. Netin 
käyttöön liittyvissä ongelmissa espoolaisnuorten osuudet noudattelevat koko maan tasoa eikä 
niiden osalta ole havaittavissa selkeitä sukupuolten välisiä eroja.  

                                                 

Vastausvaihtoehdot: 1) hyvin usein, 2) melko usein, 3) ei kovin usein, 4) ei koskaan. Tarkastelussa ovat 
vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2.  

9 Netin käyttöön liittyvät ongelmat: Haitallista netin käyttöä kartoitettiin EIU-mittarilla (Excessive Internet 
Use). Netillä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisilla laitteilla (kuten kännykkä, tabletti, tietokone, 
televisio) käytettäviä sovelluksia, pelejä, elokuvia tai ohjelmia. Netin käyttöä ovat myös sosiaalinen 
media ja verkkopalvelut. 

”Kuinka usein olet kokenut seuraavia asioita?” 

Kysymyksen osiot: 1) olen yrittänyt viettää vähemmän aikaa netissä, mutta en ole onnistunut, 3) olen 
huomannut olevani netissä, vaikka minua ei ole oikeastaan edes huvittanut, 4) olen tuntenut oloni 
hermostuneeksi, kun en ole päässyt nettiin. Vastausvaihtoehdot: 1) hyvin usein, 2) melko usein, 3) ei 
kovin usein, 4) ei koskaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2. 
Haitallista netin käyttöä kartoitettiin EIU-mittarilla (Excessive Internet Use). Netillä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä erilaisilla laitteilla (kuten kännykkä, tabletti, tietokone, televisio) käytettäviä sovelluksia, 
pelejä, elokuvia tai ohjelmia. Netin käyttöä ovat myös sosiaalinen media ja verkkopalvelut. 
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Mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja turvallinen kasvuympäristö 

Mielialaan liittyvät ongelmat 

Mielialaan liittyvät ongelmat ovat selkeästi yleisempiä tytöillä kuin pojilla erityisesti alakoulun 
jälkeen. Espoolaisten lasten ja nuorten keskuudessa ahdistuneisuus ja mielialaan liittyvät 
ongelmat ovat lisääntyneet vuodesta 2017 (kuvio 17). Sekä alakoululaisten että lukiolaisten 
tyttöjen ahdistuneisuus ja mielialaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet viisi prosenttiyksikköä 
kahden vuoden aikana.  

 

Kuvio 17. Espoolaisten lasten ja nuorten kokemat mielialan ongelmat ja ahdistus aikavertailussa 
2017-2019 sukupuolittain ja koulutusasteittain.10 

Alakouluikäisistä tytöistä 18 prosenttia sekä yläkouluikäisistä ja toisella asteella opiskelevista 
tytöistä noin viidennes on kokenut ahdistusta tai mielialaan liittyviä ongelmia kahden kyselyä 
edeltäneen viikon aikana. Mielialaan liittyvät ongelmat ovat alakouluikäisillä pojilla 
huomattavasti vanhempia poikia yleisempiä. Alakouluikäisistä pojista 14 prosentilla ja 
yläkoulussa, lukiossa tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista noin viidellä 
prosentilla on ollut ahdistusta tai mielialaan liittyviä ongelmia kahden kyselyä edeltäneen 
viikon aikana.  

                                                 

10 Mielialaan liittyvät ongelmat ja ahdistus: Alakoululaisilla MFQ-kysely, 6 väittämää, mielialaan liittyviä 
ongelmia esiintyy, jos lapsi on ilmoittanut yhdenkin esitetyn väittämän pitävänsä paikkaansa. Muilla: 
GAD-7-mittari, mittariston pistemäärä 0–21 välillä, 10 pistettä tai enemmän kohtalainen tai vaikea 
ahdistuneisuus. 

0

5

10

15

20

25

2017
Tytöt

2019
Tytöt

2017
Pojat

2019
Pojat

%

Mielialaan liittyvät ongelmat ja ahdistus

 4. ja 5. lk  8. ja 9. lk Lukio 1. ja 2. vuosi AOL



 

31 

 

Ahdistuneisuus on hieman yleisempää espoolaisten nuorten keskuudessa kuin koko maassa 
keskimäärin, mutta espoolaisista tytöistä noin 22 prosenttia ja pojista 11 prosenttia raportoi 
vähintään kaksi viikkoa kestäneistä masennusoireiluista, mikä taas on hieman koko maan 
tasoa vähemmän. 

 

Kuvio 18. Espoolaisten nuorten kokema masennusoireilu ja huoli omasta mielialasta sukupuolittain ja 
koulutusasteittain.11 

Huoli omasta mielialasta on yleistä tyttöjen keskuudessa (kuvio 18). Puolet yläkoululaisista ja 
toisen asteen opiskelijatytöistä on ollut huolissaan omasta mielialastaan kyselyä edeltäneen 
vuoden aikana. Vastaavasti pojista noin viidennes on tuntenut huolta mielialastaan. Vuoden 
2017 jälkeen huoli omasta mielialasta on espoolaisten nuorten keskuudessa lisääntynyt 
hieman kaikilla koulutusasteilla. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien poikien 

                                                 

11 Indikaattorit perustuvat kysymyksiin: 

 "Kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua lomakkeen täyttöä edeltäneen kahden viikon 
aikana?". Summaindikaattori muodostuu kahdesta osiosta: 1) vain vähäinen mielenkiinto tai mielihyvä 
erilaisten asioiden tekemisestä, 2) alakuloisuus, masentuneisuus, toivottomuus. Vastausvaihtoehdot: 
1) ei lainkaan, 2) useana päivänä, 3) suurimpana osana päivistä, 4) lähes joka päivä. 
Vastausvaihtoehdot uudelleen luokitellaan seuraavasti: 1=0, 2=0, 3=1, 4=1. Pistemäärä voi vaihdella 
välillä 0–2. Tarkastelussa ovat mukana vähintään yhden pisteen saaneet vastaajat. Masennusoireilua 
kartoitettiin PHQ-2-mittarilla (Patient Health Questionnaire 2). PHQ-2 mittari soveltuu masennustilan 
seulontaan, masennusoireiden vaikeusasteen arviointiin sekä hoitovasteen tai muun muutoksen 
seurantaan. Menetelmä ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi masennusdiagnoosin tekemiseen. Kysely 
sisältää kaksi oirekysymystä, jotka vastaavat DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) kriteereiden mukaisia masennustilan oireita. 

”Oletko sinä ollut huolissasi mielialastasi viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?”. 
Vastausvaihtoehdot: 1) en, 2) kyllä, olen kertonut asiasta jollekin, 3) kyllä, mutta en ole kertonut asiasta 
kenelläkään. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 2 tai 3. 
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keskuudessa omasta mielialasta huolissaan olevien osuus on kasvanut huomattavasti, 
kymmenen prosenttiyksikköä.  
 
Huoli omasta mielialasta on espoolaisten nuorten keskuudessa pääsääntöisesti yhtä yleistä 
kuin koko maan nuorilla keskimäärin, mutta ammatillisen oppilaitoksen pojilla se on 
yleisempää kuin koko maassa keskimäärin. Suurin osa mielialastaan huolissaan olevista 
nuorista kokee saaneensa tukea mielialaan liittyviin ongelmiin. Tukea saadaan omalta 
perheeltä, ystäviltä ja koulusta. Kuitenkin yli 40 prosenttia yläkoululaisista ja puolet toisen 
asteen opiskelijoista kokee, ettei ole saanut tukea koulun aikuisilta ja palveluista vaikka olisi 
tarvinnut. 
 
Yksinäisyys, ystävät ja perhe  

Nuorten yksinäisyyden kokemuksissa on selkeitä sukupuolten välisiä eroja. Espoolaisista 
yläkoulun ja toisen asteen opiskelijapojista joka kymmenennellä ei ole yhtään läheistä ystävää 
(kuvio 19). Vastaavasti toisen asteen opiskelijatytöistä alle viidellä prosentilla ja 
yläkoululaisista tytöistä noin seitsemällä prosentilla ei ollut yhtään läheistä ystävää. 
Alakoululaisista lähes kaikilla on läheinen ystävä.  

 

Kuvio 19. Espoolaisten nuorten ystävien puute ja yksinäisyyden kokeminen sukupuolittain ja 
koulutusasteittain.12 

                                                 

12 Indikaattorit perustuvat kysymyksiin  
 
"Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti 
lähes kaikista omista asioistasi?". Vastausvaihtoehdot: 1) ei ole läheisiä ystäviä, 2) on yksi läheinen 
ystävä, 3) on kaksi läheistä ystävää, 4) on useampia läheisiä ystäviä. Tarkastelussa ovat vastaajat, 
jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1. 
 
"Tunnetko itsesi yksinäiseksi?". Vastausvaihtoehdot: 1) en koskaan, 2) hyvin harvoin, 3) joskus, 4) 
melko usein, 5) jatkuvasti. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 4 tai 5. 
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Yksinäisten osuus yläkoululaisista tytöistä on vuodesta 2017 kasvanut kolme 
prosenttiyksikköä (kuvio 19). Myös yläkoululaisten poikien kohdalla osuus on kasvanut noin 
yhden prosenttiyksikön ollen hieman koko maan osuutta suurempi. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevien tyttöjen keskuudessa yksinäisyys on vähentynyt ja poikien 
keskuudessa kasvanut noin kaksi prosenttiyksikköä ollen tyttöjen osalta koko maan tasoon 
verrattuna hieman pienempi ja poikien osalta suurempi. Lukiolaisten keskuudessa osuudet 
ovat pysyneet lähes ennallaan, ollen koko maan keskiarvon tasolla.  

 

 

Kuvio 19. Espoolaisten lasten ja nuorten ystävien puute ja yksinäisyyden kokeminen aikavertailussa 
2017-2019 sukupuolittain ja koulutusasteittain.13 

Vaikka tytöillä on useammin läheinen ystävä, he kuitenkin tuntevat poikia enemmän 
yksinäisyyttä. 16 prosenttia espoolaisista ammatillisen oppilaitoksen ja 14 yläkoululaisista 
sekä lukiolaisista tytöistä kokee yksinäisyyttä, kun vastaavasti yläkoululaisista ja lukiolaisista 
pojista noin viisi prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen pojista yhdeksän prosenttia kokee 
yksinäisyyttä. Yksinäisyyden kokeminen on vuodesta 2017 lisääntynyt hieman kaikilla 
koulutusasteilla. Eniten yksinäisyyden kokeminen on lisääntynyt ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoiden ja erityisesti tyttöjen keskuudessa ollen viisi prosenttiyksikköä yleisempää 
vuoteen 2017 verrattuna. Espoolaiset yläkoululaiset ja lukiolaiset tuntevat hieman harvemmin 
yksinäisyyttä koko maan nuoriin verrattuna, mutta espoolaiset ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijat hieman enemmän. Alakoululaisista vain alle viisi prosenttia tuntee itsensä 
yksinäiseksi.  

                                                 

13 Indikaattorit perustuvat kysymyksiin 
 
"Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti 
lähes kaikista omista asioistasi?". Vastausvaihtoehdot: 1) ei ole läheisiä ystäviä, 2) on yksi läheinen 
ystävä, 3) on kaksi läheistä ystävää, 4) on useampia läheisiä ystäviä. Tarkastelussa ovat vastaajat, 
jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1. 
 
"Tunnetko itsesi yksinäiseksi?". Vastausvaihtoehdot: 1) en koskaan, 2) hyvin harvoin, 3) joskus, 4) 
melko usein, 5) jatkuvasti. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 4 tai 5. 
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Kuvio 20. Espoolaisten nuorten kokema hyvä keskusteluyhteys vanhempiin aikavertailussa 2017-
2019 sukupuolittain ja koulutusasteittain.14 

Espoolaisten nuorten keskuudessa keskusteluyhteys vanhempiin koetaan hyväksi selkeästi 
yleisemmin kuin koko maassa keskimäärin. Keskusteluyhteys nuorten ja vanhempien välillä 
on sukupuolesta riippumatta parantunut kaikilla koulutusasteilla vuodesta 2017 (kuvio 20). 
Kokemuksissa keskusteluyhteydestä nuorten ja vanhempien välillä on kuitenkin selkeitä 
sukupuolten välisiä eroja. Espoolaiset yläkoululaiset pojat kokevat keskusteluyhteyden 
vanhempien kanssa hyväksi useammin kuin saman ikäiset tytöt. Ero sukupuolten välillä on 
noin 15 prosenttiyksikköä. Toisen asteen opiskelijapoikien ja tyttöjen välillä ero on vastaavalla 
tavalla kymmenen prosenttiyksikköä. Yläkoululaisista pojista yli 60 prosenttia ja toisella 
asteella opiskelevista pojista hieman yli puolet kokee keskusteluyhteyden vanhempiin 
hyväksi.  
 
Väkivalta ja häirintä  

Espoolaisten nuorten keskuudessa väkivallan uhan kokemukset ovat yleisimpiä 
ammatillisissa oppilaitoksessa opiskelevien ja yläkoululaisten sekä alakoululaisten poikien 
keskuudessa (kuvio 21). Noin joka neljäs ammatillisissa oppilaitoksessa opiskeleva ja joka 
viides yläkoululainen ja alakoululainen poika on kokenut fyysistä uhkaa kyselyä edeltäneen 
vuoden aikana. Heidän keskuudessaan fyysinen uhka on Espoossa myös koko maan 
keskiarvoon verrattuna yleisempää. Espoolaisten lukiolaispoikien tilanne on parempi. Heistä 

                                                 

14 Indikaattori perustuu kysymykseen: "Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista 
asioistasi?". Vastausvaihtoehdot: 1) en juuri koskaan, 2) silloin tällöin, 3) melko usein, 4) usein. 
Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 4. 
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noin 14 prosenttia on kokenut fyysistä uhkaa kuluneen vuoden aikana, mikä on hieman 
vähemmän verrattuna koko maan lukiolaispoikien keskiarvoon.   

Seksuaalinen väkivalta ja häirintä ovat yleisintä toisella asteella opiskelevien tyttöjen 
keskuudessa (kuvio 21). Useampi kuin joka kymmenes espoolainen toisen asteen 
opiskelijatyttö on kokenut seksuaaliväkivaltaa kuluneen vuoden aikana, mikä on hieman 
enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Yläkoululaisista tytöistä reilu kahdeksan prosenttia 
on kokenut seksuaaliväkivaltaa kuluneen vuoden aikana, mikä on vastaavasti hieman 
vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.  
 
Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana on kokenut lähes 40 
prosenttia toisella asteella opiskelevista tytöistä. Espoossa toisella asteella opiskelevien 
tyttöjen kokema häirintä on viisi prosenttiyksikköä yleisempää kuin koko maassa keskimäärin 
ja huomattavasti yleisempää kuin poikien keskuudessa. Yläkoululaisista tytöistä noin 
kolmannes on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua kuluneen vuoden 
aikana. Espoolaisten yläkoululaisten tyttöjen keskuudessa häirintää on seitsemän 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.  
 
Neljännes espoolaisista lukiolaistytöistä ja noin viidennes espoolaisista ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijatytöistä on kokenut seksuaalista häirintää. Koko maan lukiolaistytöillä 
osuus on noin viidennes. Espoolaiset tytöt kokevat seksuaalista häirintää erityisesti 
internetissä, puhelimessa ja julkisissa tiloissa. Yleisintä internetissä ja puhelimessa tapahtuva 
häirintä on yläkoululaisten tyttöjen keskuudessa.  
 
Julkisissa tiloissa koettu seksuaalinen häirintä on selvästi yleisempää espoolaisten toisen 
asteen opiskelijatyttöjen keskuudessa kuin yläkoululaisten ja koko maan toisen asteen 
opiskelijatyttöjen keskuudessa. Lähes joka neljäs espoolainen toisen asteen opiskelijatyttö on 
kokenut häirintää julkisissa tiloissa kuluneen vuoden aikana. Vastaavasti koko maan toisen 
asteen opiskelijatytöistä noin joka kuudes kokenut seksuaalista häirintää julkisissa tiloissa. 
Yläkoululaisista espoolaistytöistä 16 prosenttia on kokenut häirintää julkisissa tiloissa, mikä 
on kolme prosenttiyksikköä koko maan vastaavia lukuja enemmän.  
 
Alle viisi prosenttia espoolaisista nuorista kokee seksuaalista häirintää koulussa. Harvinaisinta 
seksuaalinen häirintä lukiolaisten nuorten keskuudessa, jossa vain alle kaksi prosenttia on 
kokenut seksuaalista häirintää kuluneen vuoden aikana. Alakoululaisista alle viisi prosenttia 
on kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin 
näyttämistä vuoden aikana. Koulussa seksuaalinen häirintä on yleensä ottaen harvinaista 
verrattuna muihin julkisiin tiloihin, internetiin ja puhelinhäirintään.  
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Kuvio 21. Espoolaisten nuorten kokema fyysinen uhka sekä seksuaalinen väkivalta ja häirintä 
sukupuolittain ja koulutusasteittain.15 

Perheessä koettu fyysinen väkivalta on yleisintä tyttöjen keskuudessa. Espoolaisista 
yläkoululaisista tytöistä 14 prosenttia ja lukiolaisista tytöistä 10 prosenttia ja ammatillisen 
oppilaitoksen tytöistä 8 prosenttia on kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien fyysistä 
väkivaltaa kyselyä edeltäneen vuoden aikana (kuvio 22). Koko maan tasoon verrattuna 
vanhempien fyysinen väkivalta on espoolaisten yläkoululaisten tyttöjen keskuudessa 
yleisempää, mutta toisen asteen opiskelijatyttöjen keskuudessa harvinaisempaa. Pojilla 

                                                 

15 Indikaattori perustuu kysymyksiin:  

"Onko sinulle viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehty seuraavia asioita?".  

Fyysinen uhka: 1) varastettu tai yritetty varastaa käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä, 3) uhattu 
vahingoittaa fyysisesti, 4) käyty fyysisesti kimppuusi kuten lyöty, potkittu tai käytetty jotain asetta. 
Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) ei. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 
1 vähintään yhteen kysymyksen kohtaan. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon 
vastanneista.  

Seksuaaliväkivalta: 1) pakottamista riisuuntumaan, 2) kehon intiimien alueiden koskettelua vasten 
tahtoasi, 3) yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista, 4) rahan, tavaran tai 
päihteiden tarjoamista sinulle vastineeksi seksistä. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa 
ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vähintään yhteen kysymyksen osioon vaihtoehdon 1. Osuus 
lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista.  

”Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden 
aikana?”. Kysymyksen osiot: 1) puhelimessa tai internetissä, 2) koulussa tai oppilaitoksessa, 3) 
työssäoppimisjaksolla (vain ammatillisissa oppilaitoksissa), 4) harrastuksissa, 5) kadulla, 
kauppakeskuksessa tai muualla julkisessa tilassa, 6) sinun tai jonkun toisen henkilön kotona tai muussa 
yksityisessä tilassa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat 
ilmoittaneet vaihtoehdon 1 vähintään yhteen kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen 
kysymyksen osioon vastanneista.  
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vastaavat osuudet ovat viisi prosenttiyksikköä pienemmät ja hieman koko maan tasoa 
matalammat.  

Perheessä koettu henkinen väkivalta on huomattavasti fyysistä väkivaltaa yleisempää. 
Henkisellä väkivallalla tarkoitetaan esimerkiksi vanhemman kieltäytymistä puhumasta pitkän 
aikaa, sanallista loukkaamista, nöyryyttämistä tai nolaamista, uhkaamista väkivallalla, 
hylkäämisellä tai jättämisellä sekä esineiden heittämistä. Espoossa noin 35 prosenttia 
yläkouluikäisistä tytöistä ja lukiolaistytöistä sekä noin joka neljäs ammatillisessa 
oppilaitoksessa opiskelevista tytöistä on kokenut kyselyä edeltäneen vuoden aikana 
vanhempien tai muiden huolta pitävien henkistä väkivaltaa kyselyä edeltäneen vuoden aikana.  

 

Kuvio 22. Espoolaisten nuorten perheessä kokema fyysinen ja henkinen väkivalta sukupuolittain ja 
koulutusasteittain.16 

                                                 

16 Indikaattori perustuu kysymykseen:  

"Onko vanhempasi tehnyt sinulle seuraavia asioita viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". 
Vanhemmilla tarkoitettiin kysymyksessä esimerkiksi äitiä tai äitipuolta, isää tai isäpuolta, 
adoptiovanhempia, sijaisperheen vanhempia tai lastensuojelulaitoksen ohjaajia. 

Fyysinen väkivalta: 1) tarttunut sinuun niin, että sinuun sattui, 2) töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti, 
3) tukistanut sinua, 4) läimäyttänyt sinua, 5) lyönyt sinua nyrkillä tai esineellä, 6) potkaissut sinua, 7) 
satuttanut sinua muuten fyysisesti. Vastausvaihtoehdot: 1) ei, 2) 1-2 kertaa, 3) 3 kertaa tai useammin, 
4) on tehnyt, mutta en muista montako kertaa. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet 
vaihtoehdon 2, 3 tai 4 vähintään yhteen kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen 
kysymyksen osioon vastanneista.  

Henkinen väkivalta: 1) kieltäytynyt puhumasta sinulle pitkän aikaa, 2) loukannut sanallisesti, esimerkiksi 
haukkunut sinua, 3) nöyryyttänyt tai nolannut sinua, 4) uhannut hylätä tai jättää sinut yksin, 5) heittänyt, 
lyönyt tai potkinut esineitä (esim. paiskonut ovia), 6) lukinnut sinut johonkin paikkaan, 7) uhannut sinua 
väkivallalla. Vastausvaihtoehdot: 1) ei, 2) 1-2 kertaa, 3) 3 kertaa tai useammin, 4) on tehnyt, mutta en 
muista montako kertaa. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4 
vähintään yhteen kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon 
vastanneista.  
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Tytöt kokevat enemmän vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten henkistä väkivaltaa 
kuin pojat. Perheessä koettu henkinen väkivalta (kuvio 22) on espoolaisten yläkouluikäisten 
tyttöjen keskuudessa hieman koko maan tasoa harvinaisempaa ja lukiolaisten tyttöjen 
keskuudessa yhtä yleistä kuin koko maassa keskimäärin. Ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelevien tyttöjen keskuudessa perheessä koettu henkinen väkivalta on kuitenkin selvästi 
harvinaisempaa Espoossa kuin koko maassa keskimäärin. Espoolaisista pojista ikäryhmästä 
ja koulutusasteesta riippuen 15-21 % on kyselyä edeltäneen vuoden aikana kokenut henkistä 
väkivaltaa perheessä. Pojilla henkisen väkivallan kokemukset ovat hieman koko maan tasoa 
yleisempiä kaikilla koulutusasteilla.  

Alakoululaisista vanhempien tai muiden huolta pitävien henkistä väkivaltaa kuluneen vuoden 
aikana on kokenut 10 prosenttia ja henkistä väkivaltaa 17 prosenttia. Perheessä koettu 
fyysinen ja henkinen väkivalta on yhtä yleistä alakoululaisten tyttöjen ja poikien keskuudessa.  

Suurin osa seksuaalista väkivaltaa tai häirintää kokeneista lapsista ja nuorista jättää 
kertomatta asiasta luottamalleen aikuiselle. Erityisesti seksuaalista väkivaltaa ja häirintää 
kokevat tytöt jättävät kertomatta asiasta, vaikka nämä kokemukset ovat tyttöjen keskuudessa 
yleisimpiä. Koko maan tasoon verrattuna espoolaiset nuoret jättävät useammin kertomatta 
kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta tai häirinnästä, sillä tytöistä noin kolmasosa ja 
pojista noin viidesosa ei kerro näistä kokemuksista luottamalleen aikuiselle.  

Suurin osa kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä kertoneista nuorista kokee 
kuitenkin saaneensa tukea. Espoolaiset nuoret kokevat saaneensa tukea yleisemmin kuin 
koko maassa keskimäärin. Lähes 90 prosenttia nuorista kokee saaneensa tukea kokemaansa 
seksuaaliseen väkivaltaan ja häirintään, mutta aiheesta kertoneista alakoululaisista vain noin 
70 prosenttia kokee saaneensa tukea. Tuen saamisen kokemus oli alakouluikäisillä 
harvinaisempaa kuin sitä vanhemmilla. Tukea saadaan pääasiassa vanhemmilta, ystäviltä ja 
muilta läheisiltä.  

Myös fyysistä tai henkistä väkivaltaa kokeneista espoolaisista lapsista ja nuorista suurin osa 
jättää kertomatta asiasta luottamalleen aikuiselle. Vain kolmannes alakoululaisista, 
lukiolaistytöistä sekä ammatillisen oppilaitoksen pojista ja noin neljännes yläkoululaisista 
nuorista on kertonut väkivallasta luotetulle aikuiselle. Erityisen harvinaista fyysisestä ja 
henkisestä väkivallasta kertominen on espoolaisten lukiolaispoikien keskuudessa. Heistä 
ainoastaan 17 prosenttia on kertonut kokemastaan väkivallasta luotetulle aikuiselle. Noin 80 
prosenttia espoolaisista yläkoululaisista ja 90 prosenttia toisen asteen opiskelijoista sekä 70 
prosenttia alakoululaisista kokee kuitenkin saaneensa tukea perheessä kokemaansa 
fyysiseen tai henkiseen väkivaltaan. Espoolaiset nuoret kokevat saavansa tukea perheessä 
koettuun väkivaltaan koko maahan verrattuna useammin. Erityisesti tukea saadaan ystäviltä 
ja muilta läheisiltä. 
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Koulunkäynti ja kouluympäristö 

Koulunkäynnistä pitäminen ja koulu-uupumus 

Espoolaisista lapsista ja nuorista suurin osa pitää koulunkäynnistä. Alakoululaisista noin 82 
prosenttia, yläkoululaisista noin 65 prosenttia, lukiolaisista 78 prosenttia ja ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijoista lähes 80 prosenttia kertoo pitävänsä koulunkäynnistä (kuvio 23). 
Alakoululaisista tytöistä suurempi osuus pitää koulunkäynnistä, mutta yläkoululaisten ja toisen 
asteen opiskelijoiden keskuudessa pojat pitävät hieman tyttöjä useammin koulunkäynnistä. 
Verrattuna vuoden 2017 tilanteeseen erot koulutusasteiden välillä ovat kaventuneet 
koulunkäynnistä pitävien alakoululaisten, lukiolaisten ja ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoiden osuuden vähentyessä ja yläkoululaisten osuuden kasvaessa. Koko maan 
tasoon verrattuna espoolaiset yläkoululaiset ja lukiolaiset pitävät koulunkäynnistä hieman 
enemmän ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat hieman vähemmän. 

 

Kuvio 23. Espoolaisten nuorten koulunkäynnistä pitäminen aikavertailussa 2006-2019 
koulutusasteittain.17 

Koulunkäynnistä pitämistä edesauttaa hyvä työrauha, oppilastovereiden kanssa viihtyminen 
ja hyvä yhteys opettajaan. Alakoululaisilla koulunkäynnistä pitäminen näyttäytyy yleisenä 
kouluinnostuksena ja innostuksena koulutehtäviä kohtaan. Joka kolmas alakoululainen kokee 

                                                 

17 Koulunkäynnistä pitäminen: ”Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä? Pidän koulunkäynnistä” 
Vastausvaihtoehdot tai opiskelusta: 1) hyvin paljon, 2) melko paljon, 3) melko vähän, 4) en lainkaan. 
Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2. 
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koululuokan usein rauhalliseksi. Samoin lähes 70 prosenttia alakoululaisista kokee luokan 
oppilaiden viihtyvän usein yhdessä ja 80 prosenttia tulee hyvin toimeen opettajien kanssa. 
Heistä noin 67 prosenttia on mielellään koulussa ja 38 prosenttia tekee innoissaan 
koulutehtäviä. Tytöillä kouluinnostus on poikia yleisempää. Espoolaisten alakoululaisten 
kouluinnostus on kuitenkin vähentynyt noin 5 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna.  
 
Noin 70 prosenttia yläkoululaisista, 90 prosenttia lukiolaisista ja 80 prosenttia ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijoista arvioi luokkansa tai ryhmänsä työrauhan hyväksi. Aikavertailussa 
2006-2019 työrauhan kokemus on lisääntynyt yli kymmenen prosenttia yläkoululaisten ja 
toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Yläkoululaisista 80 prosenttia, noin 90 prosenttia 
lukiolaisista ja noin 85 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista kokee luokan 
oppilaiden viihtyvän hyvin yhdessä.  
 

 
Kuvio 24. Espoolaisten nuorten kokema osallisuuden puute aikavertailussa 2017-2019 
koulutusasteittain.18 

Espoolaisten nuorten kokemus osallisuudesta on heikentynyt verrattuna vuoteen 2017 (kuviot 
24 ja 25). Lähes joka kymmenes yläkoululainen ja ammattioppilaitoksen opiskelija ei koe 
olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä. Vastaavasti vain reilu kolme prosenttia 
alakoululaisista kokee, ettei ole tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä. Alakoululaisten 
keskuudessa osuus on pysynyt ennallaan vuoteen 2017 verrattuna. Osallisuuden 
kokemisessa on selkeitä sukupuolten välisiä eroja. Yläkoululaiset ja lukiolaiset tytöt kokevat 
kuusi prosenttiyksikköä ja ammatillisen oppilaitoksen tytöt noin kolme prosenttiyksikköä poikia 
useammin, etteivät ole tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä. Koko maan tasoon verrattuna 
espoolaiset yläkoululaiset ja lukiolaiset nuoret kokevat hieman koko maan tasoa harvemmin 
ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat noin kolme prosenttiyksikköä useammin, etteivät ole 
tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöä. 

                                                 

18 Indikaattori perustuu kysymykseen: "Koen olevani tärkeä osa". Summaindikaattori muodostuu 
kahdesta kysymyksen osiota: 1) luokkayhteisöä, 2) kouluyhteisöä. Vastausvaihtoehdot: 1) täysin 
samaa mieltä, 2) samaa mieltä, 3) en samaa enkä eri mieltä, 4) eri mieltä, 5) täysin eri mieltä. 
Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 4 tai 5 molempiin osioihin. 
Laskennassa ovat mukana vain molempiin kysymyksen osioihin vastanneet. 
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Kuvio 25. Espoolaisten nuorten kokemus luokka- ja kouluyhteisöön kuulumisesta aikavertailussa 
2017-2019 sukupuolittain ja koulutusasteittain.19 

Espoolaisten nuorten koulu-uupumus on yleistynyt. Yläkoululaisista sitä kokee 16 prosenttia 
ja lukiolaisista 17 prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla osuus on noin kuusi 
prosenttia. Tytöillä koulu-uupumus on yleisempää kuin pojilla. Eniten uupumusta on 
yläkoululaisten ja lukiolaisten tyttöjen keskuudessa. Heistä noin joka viides kokee koulu-
uupumusta, kun vastaavasti pojista koulu-uupumusta kokee noin joka kymmenes. 
 
Aikavertailussa 2006-2019 koulu-uupumus on lisääntynyt noin viisi prosenttiyksikköä 
yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa (kuvio 26). Yläkoulun, lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten väliset erot ovat lisäksi kasvaneet verrattuna vuoden 2017 tilanteeseen. 
Yläkoulussa ja lukiossa koulu-uupumus on entistä yleisempää, mutta ammatillisissa 
oppilaitoksissa se on samaan aikaan vähentynyt neljä prosenttiyksikköä.  
 
Espoolaisten yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa koulu-uupumusta koetaan hieman 
useammin ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa hieman harvemmin kuin 
                                                 

19 Indikaattorit perustuvat kysymyksiin: 

Luokkayhteisöön kuuluminen: "Koen olevani tärkeä osa". Kysymyksen osio: 1) luokkayhteisöä. 
Vastausvaihtoehdot: 1) täysin samaa mieltä, 2) samaa mieltä, 3) en samaa enkä eri mieltä, 4) eri mieltä, 
5) täysin eri mieltä. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2. 

Kouluyhteisöön kuuluminen: "Koen olevani tärkeä osa". Kysymyksen osio: 2) kouluyhteisöä. 
Vastausvaihtoehdot: 1) täysin samaa mieltä, 2) samaa mieltä, 3) en samaa enkä eri mieltä, 4) eri mieltä, 
5) täysin eri mieltä. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2. 
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koko maassa keskimäärin. Alakoululaisista 38 prosenttia kokee koulustressiä. Koulustressi on 
yleisempää alakoululaisilla pojilla kuin tytöillä ja sitä koetaan hieman enemmän verrattuna 
vuoteen 2017.  

  

Kuvio 26. Espoolaisten nuorten kokema koulu-uupumus aikavertailussa 2006-2019 
koulutusasteittain.20 

Nuorten koulu-uupumusta kuvaa väsymys koulutyössä, riittämättömyyden tunne opiskelijana 
ja opintojen merkityksen vähentyminen. Joka kolmas yläkoululainen ja lukiolainen sekä noin 
12 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista on kokenut uupumusasteista 
väsymystä koulutyössä. Riittämättömyyden tunnetta opiskelijana muutamana päivänä 
viikossa on puolestaan kokenut joka viides yläkoululainen, joka neljäs lukiolainen ja noin 12 
prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista. Opintojen merkityksen vähentymistä on 
kokenut joka viides yläkoululainen, noin 17 prosenttia lukiolaisista ja noin 13 prosenttia 
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista. 
 

                                                 

20 Koulu-uupumus: "Oletko kokenut seuraavanlaisia tunteita koulutyöhösi tai opiskeluusi liittyen?". 
Summaindikaattori muodostuu kolmesta osiosta: 1) tunnen hukkuvani koulutyöhön, 2) tuntuu, ettei 
opinnoillani ole enää merkitystä, 3) minulla on riittämättömyyden tunteita opinnoissani. 
Vastausvaihtoehdot: 1) en juuri koskaan, 2) muutaman kerran kuukaudessa, 3) muutamana päivänä 
viikossa, 4) lähes päivittäin. Vastausvaihtoehdot uudelleen luokitellaan seuraavasti: 1=0, 2=0, 3=1, 4=2. 
Osioiden uudelleen luokitellut pistemäärät lasketaan yhteen. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat 
saaneet 3 - 6 pistettä. Laskennassa ovat mukana vain kaikkiin kolmeen kysymyksen osioon vastanneet. 
Indikaattori perustuu koulu-uupumuksen mittaamiseen kehitettyyn School Burnout Inventory (SBI-10) -
kyselylomakkeeseen. 
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Koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen  

Koulukiusaamista esiintyy eniten alakoulussa ja yläkoulussa. Erot koulutusasteiden välillä 
ovat selkeitä. Alakoululaisista noin seitsemän ja yläkoululaisista noin viisi prosenttia on ollut 
kiusattuna vähintään kerran viikossa lukukauden aikana. Vastaavasti ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoista noin kolme prosenttia ja lukiolaisista alle yksi prosentti on ollut 
kiusattuna.  

 

 

Kuvio 27. Espoolaisten nuorten kokema koulukiusaaminen aikavertailussa 2006-2019 
koulutusasteittain.21 

Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa pojat ovat selkeästi tyttöjä 
useammin kiusattuna. Kiusaaminen on Espoossa hiukan vähäisempää kuin koko maassa 
keskimäärin. Aikavertailussa 2006-2019 yläkoululaisten keskuudessa kiusaaminen on 
vähentynyt merkittävästi (kuvio 27). Toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa kiusaaminen 
on sitä vastoin hieman yleistynyt vuoteen 2017 verrattuna. Alakoululaisista noin 63 prosenttia 
on kertonut koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta koulun aikuiselle, minkä jälkeen noin 63 
prosentilla kiusaaminen on loppunut tai vähentynyt.  

                                                 

21 Koulukiusaaminen: "Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana?". 
Vastausvaihtoehdot: 1) useita kertoja viikossa, 2) noin kerran viikossa, 3) harvemmin, 4) ei lainkaan. 
Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdot 1 tai 2. Indikaattori perustuu WHO-
Koululaistutkimuksen (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) koulukiusaamista koskeviin 
kysymyksiin. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai 
tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan 
toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista 
oppilasta riitelevät.  
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Avun ja tuen saaminen koulussa  

Espoolaisten lasten ja nuorten keskuudessa on koulutusasteiden välisiä eroja 
mahdollisuudessa keskustella mieltä painavista asioista koulun aikuisen kanssa. 
Alakoululaisista ja lukiolaisista noin puolet, ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista noin 46 
prosenttia ja yläkoululaisista noin 40 prosenttia kokee voivansa keskustella koulun aikuisen 
kanssa huolistaan.  
 
Alakoululaiset ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat tytöt kokevat hieman poikia 
useammin ja vastaavasti yläkoululaiset ja lukiolaiset tytöt hieman poikia harvemmin voivansa 
keskustella mieltä painavista asioista koulun aikuisen kanssa. Yleensäkin espoolaiset nuoret 
kokevat kaikilla koulutusasteilla koko maahan verrattuna selkeästi harvemmin voivansa 
keskustella asioistaan koulun aikuisen kanssa.  
 
Hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tukea saadaan kouluterveydenhoitajilta, 
koululääkäriltä, koulupsykologilta ja koulukuraattorilta sekä opettajilta (kuvio 28). 
Yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista joka kolmas on käynyt kouluterveydenhoitajan 
vastaanotolla muutoin kuin terveystarkastuksessa. Terveydenhoitajan vastaanotolla 
käyminen on selvästi yleisempää tyttöjen kuin poikien keskuudessa. Koko maahan verrattuna 
espoolaisnuoret käyvät selkeästi harvemmin terveydenhoitajan vastaanotolla kaikilla 
koulutusastella. Terveystarkastukseen nuoret ovat tyytyväisiä. He kokevat voivansa puhua 
itselleen tärkeistä asioista rehellisesti ja kokevat oman mielipiteensä tulevan kuulluksi.  

 

 

Kuvio 28. Espoolaisten nuorten tuen saanti hyvinvointiin koulun aikuisilta koulutusasteittain.22 

                                                 

22 Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko saanut tukea ja apua hyvinvointiisi seuraavilta koulun 
aikuisilta tämän lukuvuoden aikana?". Kysymyksen osiot: 1) terveydenhoitajalta, 2) lääkäriltä,  
3) psykologilta, 4) kuraattorilta, 5) opettajalta. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, paljon, 2) kyllä, jonkin 
verran, 3) en, mutta olisin tarvinnut, 4) en ole tarvinnut apua. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat 
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Yläkoululaiset ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ovat saaneet lukiolaisia useammin 
tukea koulupsykologilta. Heistä noin 70 prosenttia on ilmoittanut saaneensa tukea 
koulupsykologilta. Vastaavasti lukiolaisista 60 prosenttia on saanut tukea kuluneen vuoden 
aikana, mikä on 7 prosenttiyksikköä enemmän verrattuna vuoteen 2017. Yläkoululaisten ja 
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden osalta tilanne on pysynyt lähes ennallaan.  
 
Joka kolmas yläkoululainen ja kaksi viidestä lukiolaisesta sekä lähes joka neljäs ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelija kokee, ettei ole saanut apua koulupsykologilta, vaikka olisi tarvinnut. 
Tytöt kokevat yli kymmenen prosenttiyksikköä useammin kaikilla koulutusasteilla, etteivät ole 
saaneet tarvitsemaansa apua koulupsykologilta. Tuen saannin vaikeus koulupsykologilta on 
kaikilla koulutusasteilla hieman yleisempää espoolaisten nuorten keskuudessa kuin koko 
maassa keskimäärin.   
 

Vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen koulun toimintaan  

Suurin osa alakoululaisista osallistuu koulun yhteisten sääntöjen laadintaan, oppituntien 
sisällön ja välituntien suunnitteluun, koulun tapahtumien järjestelyihin ja kouluruokailuun. 
Verrattuna vuoteen 2017 osallistuminen on kuitenkin alakoululaisten keskuudessa hieman 
vähentynyt kaikkien tarkasteltujen osallistumismuotojen osalta.  
 
Espoolaisten nuorten keskuudessa on merkittäviä sukupuolten ja koulutusasteiden välisiä 
eroja koetuissa vaikutusmahdollisuuksissa. Yläkoululaisista noin 13 prosenttia, lukiolaisista 17 
prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista neljännes kokee 
vaikutusmahdollisuudet koulun asioihin hyväksi (kuvio 29). Pojat kokevat kaikilla oppiasteilla 
noin kymmenen prosenttiyksikköä useammin vaikutusmahdollisuuksiensa koulun asioihin 
olevan hyvät. Verrattuna vuoteen 2017 vaikutusmahdollisuuksien koetaan parantuneen 
kaikilla koulutusasteilla. Koko maan tasoon verrattuna yläkoululaiset kokevat 
vaikutusmahdollisuudet koulun asioihin hyviksi yhtä usein, lukiolaiset hieman useammin ja 
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat hieman harvemmin. 

 

                                                 

ilmoittaneet vaihtoehdot 1 ja 2. Nuorten osuus on laskettu apua tarvinneista, joten vaihtoehdon 4 
ilmoittaneet eivät ole mukana tarkastelussa 
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Kuvio 29. Espoolaisten nuorten kokemus mahdollisuuksista vaikuttaa koulun asioihin 
koulutusasteittain. 

Alakoululaisista joka kymmenes kokee koulun fyysisten olosuhteiden haitanneen opiskelua. 
Yläkoululaisista neljännes ja toisen asteen opiskelijoista 13 prosenttia kokee koulun fyysiset 
olosuhteet kuormittavaksi. Vuoteen 2017 verrattuna lukiolaisista kuusi prosenttiyksikköä 
suurempi osuus kokee fyysisten olosuhteiden, kuten melun, huonon valaistuksen, ahtaiden 
tilojen tai lämpötilan haittaavan opiskelua.  
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Lopuksi 

Kouluterveyskyselyn tulokset tarjoavat tärkeää ja kattavaa tietoa lasten ja nuorten terveydestä 
ja hyvinvoinnista hyvinvointityön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tulokset ovat 
monipuolisesti hyödynnettävissä sekä koulu- ja oppilaitostasolla että kaupunkitasoisesti. Myös 
kouluikäisten lasten vanhempien kannattaa tutustua tuloksiin ja pohtia niitä yhdessä omien 
lasten ja nuorten kanssa.  
 
Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan suurin osa espoolaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, on 
tyytyväisiä elämäänsä ja pitää koulunkäynnistä. Koko maan tasoon verrattuna Espoon 
tulokset kertovat pääsääntöisesti hyvästä tilanteesta. Useiden keskeisten terveyden ja 
hyvinvoinnin indikaattoreiden osalta on kuitenkin merkittäviä sukupuolten ja koulutusasteiden 
välisiä eroja. Kouluterveyskyselyn aikasarjojen tarkastelussa paljastuu myös niin myönteisiä 
kuin kielteisiäkin kehityssuuntia ja ilmiöitä.  
 
Kouluterveyskyselyn 2019 suurimpia huolenaiheita ovat mielialaan liittyvät ongelmat ja niiden 
lisääntyminen sekä ensimmäistä kertaa selvitetyt väkivallan ja häirinnän kokemukset 
erityisesti tyttöjen kokemana. Myös avun saantiin liittyvät ongelmat ovat huolestuttavia, sillä 
useampi kuin joka kolmas mielialan ongelmiin apua tarvinneista kokee, ettei ole saanut tukea 
koulun aikuisilta ja palveluista. Seksuaaliväkivaltaa ja häirintää kokeneista suurin osa jättää 
kertomatta asiasta. Apua ja tukea saadaan kuitenkin ystäviltä ja läheisiltä ja parantunut 
keskusteluyhteys vanhempiin onkin yksi keskeinen ilon aihe. Koetun terveyden osalta 
huolestuttavaa on terveytensä keskinkertaiseksi tai heikoksi tuntevien osuuden kasvaminen. 
Taustalla vaikuttavat elintapoihin liittyvät kehityssuunnat, kuten epäsäännöllisempi ruokailu 
aamupalan ja koululounaan osalta, unen riittävyyteen ja nukahtamiseen liittyvät ongelmat 
sekä lasten ja nuorten jakautuminen yhä selkeämmin paljon ja vähän liikkuviin. Elintapoihin 
liittyvänä merkittävänä ilon aiheena on kuitenkin raittiiden nuorten osuuden merkittävä kasvu 
humalahakuisen juomisen ja tupakoinnin vähennyttyä ja vakiinnuttua entistä matalammalle 
tasolle. Elintapojen osalta huolestuttavia ilmiöitä ovat kannabiksen ja muiden laittomien 
huumeiden käytön lisääntyminen sekä internetin käyttöön liittyvät haasteet. 
 
Kouluterveyskyselyn 2019 selkeästi esiin tuomiin elämään tyytyväisyyteen ja koulunkäynnistä 
pitämiseen vaikuttavat merkittävästi osallisuuden kokemukset. Kokemus luokka- ja 
kouluyhteisöön kuulumisesta on heikentynyt, mutta keskusteluyhteys vanhempiin on 
parantunut. Lisäksi suurin osa kokee kuuluvansa tärkeään yhteisöön, pystyvänsä 
vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja saavansa apua tarvittaessa. 
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