
Kouluterveyskysely 2021 

Yhteenveto 

 

Kyselyssä on vertailtu Erkko-lukiossa tehdyn vuosien 2019 ja 2021 kouluterveyskyselyn tuloksia 

valtakunnallisiin tuloksiin. Koska kysely on erittäin laaja, tuloksia havainnollistavaan graafiseen 

esitykseen on valittu jokaisesta pääaiheesta, lukuun ottamatta Perhe ja elinolot osiota, muutama 

kiinnostava osa-alue. Pääaiheita on kahdeksan: Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika, Terveys, 

Elintavat, Koulunkäynti ja opiskelu, Perhe ja elinolot, Kasvuympäristön turvallisuus, Palvelut ja 

avunsaanti, Koronaepidemia. Kukin pääaihe käsittää useita alaotsikoita.  

 

Ensimmäinen diagrammi, osallisuus, (Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika) näyttää, että Erkko-

lukion tulokset ovat melkein samoissa valtakunnallisten tulosten kanssa. Kahdessa kysymyksessä 

(Kokee saavansa apua silloin kun sitä todella tarvitsee ja kokee että elämällä on tarkoitus) Erkko-

lukion tulokset ovat hieman paremmat. Täytyy kuitenkin muistaa, että Erkko-lukiossa vastaajia on 

alle 150, kun taas valtakunnallisesti kymmeniä tuhansia, tämä vaikuttaa tilastollisesti.  

 

 

 0,0  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0  80,0  90,0

Kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä, %

Kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä, %

Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä
luokkayhteisöä, %

Kokee päivittäiset tekemiset merkitykselliseksi,
%

Kokee saavansa myönteistä palautetta
tekemisistä, %

Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään ryhmään
tai yhteisöön, %

Kokee olevansa tarpeellinen muille ihmisille, %

Kokee pystyvänsä vaikuttamaan oman
elämänsä kulkuun, %

Kokee, että elämällä on tarkoitus, %

Kokee pystyvänsä tavoittelemaan itselle
tärkeitä asioita, %

Kokee saavansa apua silloin, kun sitä todella
tarvitsee, %

Kokee, että häneen luotetaan, %

Kokee pystyvänsä vaikuttamaan joihinkin
elinympäristönsä asioihin, %

Kouluterveyskysely 2021, osallisuus

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi



Toinen kaavio on Terveys-osion Koettu terveys, oireet ja sairaudet. Näyttää siltä, että vaikka 

hieman useammalla opiskelijalla kuin valtakunnallisesti on Erkko-lukiossa lääkärin toteama sairaus, 

silti valtakunnallisesti useampi opiskelija kuin Erkko-lukiossa kokee terveydentilansa huonoksi. 

 

 

Kolmas ja neljäs kaavio kertovat elintavoista, tupakka ja päihteet ja muut riippuvuudet. Mitä tulee 

tupakkaan ja päihteisiin, koko maan prosenttiluvut ovat isompia lukuun ottamatta kohtia Omalla 

paikkakunnalla helppo hankkia huumeita ja Raittius. Käyttää alkoholia viikoittain on myös piirun 

verran pidempi käyrä Erkko-lukiossa. Riippuvuuksissa Erkko-lukio näyttää edustavan vähempää 

riippuvuutta kuin koko maan opiskelijat.  

 

 0,0  5,0  10,0  15,0  20,0  25,0  30,0

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi,
%

Lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus tai
terveysongelma, %

Kouluterveyskysely 2021,
koettu terveys, oireet ja sairaudet

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi

 0,0  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0  80,0  90,0

Tupakoi päivittäin, %

Nuuskaa päivittäin, %

Raittius, %

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, %

Käyttää alkoholia viikoittain, %

Kokeillut kannabista ainakin kerran, %

Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, %

Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita, %

Hyväksyy ikäisillään tupakoinnin, %

Hyväksyy ikäisillään nuuskaamisen, %

Hyväksyy ikäisillään sähkösavukkeen käytön, %

Hyväksyy ikäisillään alkoholin juomisen vähäisessä määrin, %

Hyväksyy ikäisillään alkoholin juomisen humalaan asti, %

Hyväksyy ikäisillään marihuanan (kannabiksen) polttamisen, %

Kouluterveyskysely 2021, tupakka ja päihteet

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi



 

 

Viides palkkikaavio, koulunkäynnistä pitäminen ja koulu-uupumus, liittyy koulunkäyntiin ja 

opiskeluun. Tämä näyttää Erkko-lukiosta käsin huolestuttavalta- koulunkäynnistä ei pidetä, melko 

moni on uupunut ja tuntee riittämättömyyttä opiskelijana. Koulunkäyntiin liittyy myös Vaikeudet 

koulunkäynnissä ja oppimisessa (kuudes kaavio) josta näkyy, että meillä on hieman enemmän 

vaikeuksia oppimistaidoissa, suullisessa esiintymissä, sekä laskemista ja kirjoittamista vaativissa 

tehtävissä.  

 

 0,0  5,0  10,0  15,0  20,0  25,0  30,0  35,0  40,0  45,0  50,0

Pelaa rahapelejä viikoittain, %

Yrittänyt usein viettää vähemmän aikaa netissä, mutta ei ole
onnistunut, %

Kokenut usein, että pitäisi viettää aikaa muutoin kuin netissä,
%

Huomannut usein olevansa netissä vaikka ei ole huvittanut, %

Tuntenut olonsa usein hermostuneeksi, kun ei ole päässyt
nettiin, %

Ei ole usein syönyt tai nukkunut netin takia, %

Kouluterveyskysely 2021, riippuvuudet

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi

 0,0  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0

Vaikeuksia kirjoittamista vaativissa tehtävissä, %

Vaikeuksia lukemista vaativissa tehtävissä, %

Vaikeuksia laskemista vaativissa tehtävissä, %

Vaikeuksia kokeisiin valmistautumisessa, %

Vaikeuksia läksyjen tekemisessä, %

Vaikeuksia opetuksen seuraamisessa, %

Vaikeuksia suullisessa esiintymisessä, %

Vaikeuksia tunnilla vastaamisessa, %

Vaikeuksia opiskelussa käytettävien laitteiden käytössä, %

Vaikeuksia oppimistaidoissa, %

Kouluterveyskysely 2021,
vaikeudet koulunkäynnissä ja oppimisessa

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi



 

 

Kasvuympäristön turvallisuudesta kertoo osio Häirintä ja väkivalta (seitsemäs diagrammi). 

Häirintää ja fyysistä uhkaa näyttää olevan Erkko-lukiossa keskiarvoa vähemmän. 

 

 

  

 0,0  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0

Pitää koulunkäynnistä, %

Koulu-uupumus, %

Uupumusasteinen väsymys koulutyössä, %

Opintojen merkityksen vähentyminen, %

Riittämättömyyden tunne opiskelijana, %

Kokee kouluinnostusta, %

Kokee kiirettä ja tekee monta opiskeluun liittyvää asiaa
samanaikaisesti, %

Kokee syyllisyyttä, jos ei työskentele opiskeluasioiden parissa, %

Työskentelee opiskelujen parissa, vaikka muut ovat lopettaneet,
%

Kouluterveyskysely 2021, koulunkäynnistä pitäminen ja koulu-
uupumus

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi

 0,0  5,0  10,0  15,0  20,0  25,0  30,0  35,0  40,0

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, %

Kokenut seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana, %

Kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua
vuoden aikana, %

Kokenut seksuaalista häirintää koulussa vuoden aikana, %

Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä
vuoden aikana, %

Kokenut seksuaalista häirintää julkisessa tilassa vuoden
aikana, %

Kouluterveyskysely 2021, 
häirintä ja väkivalta

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi



Palvelut ja avun saanti (kaavio kahdeksan) on ilmeisesti helpohkoa Erkko-lukiossa. Lopuksi 

koronaepidemian aikana opiskelijamme näyttävät saaneen melko hyvin tukea ja apua 

koulunkäyntiin ja oppimiseen.  

 

 

 

 

 0,0  20,0  40,0  60,0  80,0  100,0  120,0

Saanut tukea ja apua oppimiseen ja koulunkäyntiin
luokanvalvojalta lukuvuoden aikana, %

Saanut tukea ja apua oppimiseen ja koulunkäyntiin opinto-
ohjaajalta lukuvuoden aikana, %

Käynyt kouluterveydenhoitajalla vähintään 3 kertaa
lukuvuoden aikana muuten kuin terveystarkastuksessa, %

Käynyt koululääkärillä vähintään 3 kertaa lukuvuoden aikana
muuten kuin terveystarkastuksessa, %

Käynyt koulukuraattorilla vähintään 3 kertaa lukuvuoden
aikana, %

Käynyt koulupsykologilla vähintään 3 kertaa lukuvuoden
aikana, %

Kouluterveyskysely 2021, avun ja tuen saaminen 
sekä opiskelijahuollon palvelujen käyttö

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi

 0,0  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0  70,0  80,0

Ollut paljon huolissaan koronavirustartunnan saamisesta,
%

Ollut paljon huolissaan siitä, että tartuttaa koronaviruksen
muihin, %

Ollut paljon huolissaan siitä, että läheinen saa
koronavirustartunnan, %

Saanut tukea ja apua oppimiseen ja koulunkäyntiin
etäopetuksessa lukuvuoden aikana, %

Koronaepidemia lisännyt perheen kanssa vietettyä aikaa,
%

Koronaepidemia lisännyt ristiriitoja perheessä, %

Koronaepidemia vähentänyt yhteydenpitoa
isovanhempiin, %

Koronaepidemia vähentänyt yhteydenpitoa kavereihin, %

Kouluterveyskysely 2021, koronapandemia

Lukiot 1. ja 2. vuosi, koko maa Erkko-lukio 1. ja 2. vuosi


