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Vuoden 2021 kouluterveyskyselystä poimittua   
 
Koko kouluterveyskyselyn tiedonkeruun 1.3.-28.5.2021 ajan maassa oli poikkeustila 
koronaepidemian takia. Espoossa kyselyyn vastasi 12 650 koululaista ja opiskelijaa. Lukiossa 
kysely suunnattiin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Etiksessä 282 opiskelijaa (74%) 
vastasi kyselyyn. Vuoden 2021 kyselyssä oli mukana myös erillisiä koronaan liittyviä kysymyksiä, 
joiden avulla kartoitettiin nuorten huolta koronaan sairastumisesta, koronan tarttumisesta läheisiin, 
yksinäisyydestä sekä koronan vaikutuksesta perheoloihin. Etisläiset olivat enemmän huolestuneita 
siitä, että läheinen saa koronatartunnan kuin omasta sairastumisestaan. Opiskelijamme raportoivat 
saaneensa hieman muita espoolaisia ja koko maan keskiarvoa enemmän tukea ja apua 
koulunkäyntiin etäopetuksessa. Koronaepidemian koettiin myös lisänneen perheen kanssa 
vietettyä aikaa. Toisaalta korona-aika oli myös lisännyt ristiriitoja perheessä. Yhteydenpito 
kavereihin oli vähentynyt etisläisillä hieman enemmän verrattuna Espoon ja koko maan 
keskiarvoon.   
 
Etenkin pojat ovat tyytyväisiä elämäänsä 
 
Suurin osa etisläisistä on tyytyväisiä elämäänsä, pojista jopa noin 80 %:ia ja tytöistäkin yli 60 %. 
Valtaosa opiskelijoista (lähes 100 %) harrastaa jotakin viikoittain. Liikunnan omaehtoinen 
harrastaminen on hieman lisääntynyt vuoden 2019 tuloksiin verrattuna. Nuorten vastaukset 
heijastelevat korona-ajan sulkuja ohjatussa harrastustoiminnassa. Pitkä etäopiskeluaika heijastuu 
myös kokemuksina yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteen vähenemisestä. Yksinäisyyden tunne 
on lisääntynyt, erityisesti tyttöjen keskuudessa. Tytöistä noin 25% raportoi yksinäisyyden tunnetta. 
 
Etisläiset syövät hyvin hedelmiä, kasviksia ja marjoja, eivät juo energiajuomia. Vastaajat ovat 
tyytyväisiä koululounaaseen varattuun aikaan ja sen ajankohtaan. Ruuan maussa ja laadussa oli 
etisläisten mielestä jokseenkin parannettavaa. Painoindeksin mukaan noin 10% etisläisistä on 
ylipainoisia, mutta jopa 37% ei koe painoaan sopivaksi.  
 
 
Tytöt kokevat koulu-uupumusta 
 
Kouluinnostusta raportoi usein kokevansa yli puolet lukiomme vastaajista.  
Koulu-uupumus kehittyy usein pikkuhiljaa jatkuvan opiskeluun liittyvän stressin seurauksena. 
Nukahtamisen vaikeuksia raportoi lähes 40% vastaajista. Ahdistuneisuuden tunne oli nousussa 
sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. Riittämättömyyden tunne opiskelijana on edelleen 
korkealla tasolla, erityisesti tytöillä (42,2%). Koettu vaikeus kirjoittamista ja lukemista sekä 
laskemista vaativissa tehtävissä on lisääntynyt. Erityisesti tytöillä esiintyy vaikeuksia 
oppimistaidoissa (55,9%).  
 
 
Tyttöjen kokema masennus ja ahdistuneisuus herättää huolta 
 
Noin kolmannes tytöistä kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Positiivisesta 
mielenterveydestä kertoo valtaosa pojista, kun vastaavasti tytöistä yli kolmannes kärsii 
kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta ja masennusoireilusta. Ilahduttavaa on huomata, 
että valtaosa nuorista kertoo hyvästä keskusteluyhteydestä vanhempien kanssa. Mielialaan 
liittyvissä haasteissa nuoret kertovat saaneensa apua vanhemmiltaan tai ammattilaisilta.  
 
Vähäinen tai huono nukkuminen on yhä kasvava trendi lasten ja nuorten keskuudessa. Noin 45 % 
nukkuu alle 8 tuntia yössä. Huonolla ja liian vähäisellä nukkumisella tiedetään olevan vaikutusta 
niin fyysiseen kuin mielen terveyteen. Toisaalta riittävä uni tukee oppimista ja keskittymistä. 
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Täysin raittiiden määrä kasvussa  
 
Nuuskan ja tupakan käyttö on vähentynyt entisestään vuoteen 2019 verrattuna. Myös alkoholin 
käyttö on vähentynyt.  
 
Some 
 
Omaksi ilokseen lukeminen ja kirjoittaminen ovat vähentyneet. Pelaaminen mobiililaitteella tai 
tietokoneella on hieman lisääntynyt. Nettiriippuvuuden kasvu näyttäytyy niin ikään selkeämmin 
tyttöjen keskuudessa kuin poikien.  Opiskelijoista noin 14 % kertoo, ettei ole syönyt tai nukkunut 
netin vuoksi.  
 
Seksuaalinen ahdistelu on yleistynyt julkisissa tiloissa ja netissä 
 
Etisläiset ovat kokeneet kiusaamista sekä häirintää ja väkivaltaa hieman vähemmän kuin muut 
espoolaiset ja koko maa keskimäärin. 95% raportoi ettei häntä ole kiusattu koulussa lainkaan 
lukukauden aikana. Kuitenkin tytöt ovat kokeneet fyysistä uhkaa, seksuaaliväkivaltaa ja -häirintää 
koulun ulkopuolella aiempaa enemmän.  
 
 
Korona-aika vaikutti opiskeluhuollon palveluiden saavutettavuuteen  
 
Etisläiset olivat tyytyväisiä opiskeluhuollon palveluihin. Korona-aikana palveluiden tavoitettavuus 
laski, ja nuorista yhä useampi koki, ettei aina tarvitessaan saanut apua psykologilta sitä 
tarvitessaan. Myös koululääkäripalveluiden saatavuudessa koettiin ongelmia.  
 
 
----------- 
 
 
Kouluterveyskyselystä lyhyesti: 
 
Tiedon keruu kouluilla toteutetaan maalis-huhtikuussa, joka toinen vuosi, vuodesta 1996 alkaen. 
Kyselylomakkeet vaihtelevat ikätasoisesti. Kysely toteutetaan opettajan ohjaamana luokkakyselynä, lapset ja 
nuoret vastaavat nimettömästi. Kyselylomake oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, 
pohjoissaameksi ja selkokielellä. Kyselyyn osallistuivat perusopetuksen 4.–5.lk ja 8.–9.lk oppilaat sekä 
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1.–2.lk opiskelijat (lukiossa nuorten opetussuunnitelmaa suorittavat ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa ammatillista perustutkintoa suorittavat alle 21–vuotiaat opiskelijat) 
  
Espoon vastaajamäärät 
Perusopetuksen 4.–5.lk   6209 / 83 % PKS ka. 82 %  Koko maa 87 % 
Perusopetuksen 8.–9.lk   4256 / 63 % PKS ka. 57,5 % Koko maa 70 % 
Lukion 1.–2.lk   1814 / 47 % PKS ka. 41 %  Koko maa 57 % 
Ammatilliset oppilaitokset  371 PKS ka. 471  Koko maa 21 773 
 
Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä 
ja terveystiedon opetuksessa, sekä laajemmin osana kunnan hyvinvointijohtamista, esimerkiksi osana 
hyvinvointistrategiaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Tuloksia hyödynnetään myös 
valtakunnallisella tasolla, kun seurataan politiikkaohjelmien ja lakien toimeenpanoa ja arviointia. 
Kouluterveyskyselyn tuloksia voi tarkastella avoimesti THL:n tulospalvelusta. 

 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

