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Päälöydökset 

 Nuorten ylipainoisuus 
(ml. lihavuus) on 
yleistynyt ja 
keskimääräinen aikuista 
vastaava painoindeksi 
(ISO-BMI) on suurentunut 
vuosikymmenten aikana. 

 Ylipainoisuus (ml. 
lihavuus) oli yhteydessä 
useisiin nuoren tausta- ja 
perhetekijöihin, kuten 
perheen sosio-
ekonomiseen asemaan.  

 Ylipainoisuus (ml. 
lihavuus) oli yleisempää 
perusopetuksen 8.-9. 
luokkalaisilla 
ulkomaalaistaustaisilla 
pojilla ja tytöillä sekä 
lukiossa ja ammatillisessa 
oppilaitoksessa 
opiskelevilla 
ulkomaalaistaustaisilla 
pojilla kuin 
suomalaistaustaisilla 
nuorilla vastaavilla 
kouluasteilla.  

 Äidin matala koulutus ja 
perheen huono koettu 
taloudellinen tilanne 
olivat yhteydessä nuorten 
ylipainoon (ml. lihavuus) 
kaikilla kouluasteilla sekä 
pojilla että tytöillä.  

 

Nuorten ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin 
ja -ekonomisiin tekijöihin – Kouluterveyskyselyn 
tuloksia 

Tausta 

Kouluterveyskysely on yksi harvoista kansallisesti kattavista tiedonkeruista, 
joista voidaan saada tietoa nuorten terveyden ja terveyskäyttäytymisen 
kehityksestä. Aineiston vahvuutena on mahdollisuus yhdistää terveyttä ja 
terveyskäyttäytymistä koskevia tietoja muihin kyselyssä kartoitettuihin 
asioihin, kuten esimerkiksi perhetietoihin.  

Ylipainoisten nuorten osuutta on seurattu Kouluterveyskyselyssä vuodesta 
1996 alkaen. Tiedot ylipainon yleisyydestä perustuvat nuorten itse ilmoittamiin 
pituus- ja painotietoihin. Tässä tutkimuksessa nuorten ylipainoisuus ja lihavuus 
määriteltiin Kouluterveyskyselyn aineistossa suomalaisten lasten aikuisikää 
vastaavan painoindeksin (ISO-BMI, kg/m2) kriteerien mukaan. (Taulukko 1.) 

Vuonna 2017 Kouluterveyskyselyyn vastanneista perusopetuksen 8.-9. 
luokkalaisista pojista 25 prosenttia ja tytöistä 12 prosenttia oli vähintään 
ylipainoisia. Pojilla ylipainoisuus ja lihavuus olivat yleisempiä kuin tytöillä 
kaikilla kouluasteilla. Ammatillisessa oppilaitoksessa 1. ja 2. vuosikurssilla 
opiskelevilla nuorilla ylipainoisuus ja lihavuus olivat yleisempiä kuin 1. ja 2. 
vuosikurssin opiskelijoilla lukiossa. (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Nuorten ylipainoisuuden (ml. lihavuus) ja lihavuuden yleisyys1, 2 
kouluasteen ja sukupuolen mukaan (%). 

 Ylipainoisuus (ml. lihavuus) 
(ISO-BMI >25) 

Lihavuus 
(ISO-BMI >30) 

Perusopetus 8.-9.lk   

pojat (N=33909) 25 5 

tytöt (N=33800) 12 2 

yhteensä (N=67709) 19 3 

Lukio   

pojat (N=13560) 21 4 

tytöt (N=18711) 13 2 

yhteensä (N=32271) 17 3 

Ammatillinen oppilaitos 
(AOL) 

  

pojat (N=13676) 30 8 

tytöt (N=8026) 20 4 

yhteensä (N=21702) 27 6 

1 Ylipainoisuus ja lihavuus on määritelty suomalaisten lasten aikuisikää vastaavan painoindeksin (ISO-BMI) 
kriteerien mukaan. 
 2 Perustuu nuorten itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin. 

 

 
Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyyn vastasi yhteensä 139 829 nuorta. 
Taulukkoon 2 on koottu kyselyyn vastanneiden nuorten taustatiedot 
kouluasteittain ja sukupuolittain.  

 

 



   Mäki P, Hedman L, Oksanen J, Levälahti E,  
   Laatikainen T, Halme N 

Nuorten ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin ja -ekonomisiin 
tekijöihin – Kouluterveyskyselyn tuloksia 

 

THL • Tutkimuksesta tiiviisti  28  | 2019  2 
 

Taulukko 2. Kouluterveyskyselyyn vuonna 2017 vastanneiden nuorten  
(N=139 829)* taustatiedot kouluasteittain ja sukupuolittain, %. 

Nuoren tausta 8.-9.lk Lukio AOL 

  
Pojat 
N=36276   

Tytöt 
N=36883    

Pojat 
N=14476 

Tytöt 
N=20267 

Pojat 
N=17581     

Tytöt 
N=13389 

Syntyperä                

Suomalaistaustainen 93    95 96    96  94   93 

Ulkomaalaistaustainen 7  5 4    4  6     7 

Asumisjärjestelyt                

Asuu molempien vanhempien kanssa 71    68 75    70 59   43 

Asuu vanhempien luona vuorotellen 15 13 10 8 10 5 

Asuu vain yhden vanhemman kanssa 13 17 13 16 17 17 

Ei asu vanhempien kanssa 2    2 3 6 14 35 

Äidin koulutus                

Perusaste (peruskoulu tai vastaava) 6    7 3 4 8 12 

Keskiaste  
(lukio tai ammatillinen oppilaitos) 

53  53 41 45 66 65 

Korkea-aste  
(yliopisto tai muu korkeakoulu) 

41 40 56 52 27 24 

Vanhempien työttömyys       

Vähintään yksi vanhemmista  
työttömänä 

30 33 27 30 33 38 

Vanhemmat eivät työttöminä  70 67 73 70 67 62 

Perheen koettu taloudellinen tilanne       

Kohtalainen tai sitä huonompi 28 36 30 39 36    47 

Erittäin tai melko hyvä 72 64 70 61 64 53 
*Kysymyskohtainen vastaajamäärä vaihtelee  

Nuoren syntyperä, asumisjärjestelyt ja perheen 
sosioekonominen tilanne – yhteys ylipainoisuuteen 

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuoren taustan, kuten syntyperän ja 
asumisjärjestelyjen, vanhempien koulutuksen ja työllisyystilanteen sekä 
perheen koetun taloudellisen tilanteen, yhteyttä nuoren ylipainoisuuteen. 
Tulosten tarkastelussa ylipainoisten nuorten osuus sisältää myös lihavien 
nuorten osuuden eli kaikki nuoret, joiden ISO-BMI oli > 25 kg/m2. Ylipainoisuus 
oli ulkomaalaistaustaisilla pojilla ja perusopetuksen kahdeksannella tai 
yhdeksännellä luokalla opiskelevilla tytöillä yleisempää kuin 
suomalaistaustaisilla, samaa sukupuolta olevilla nuorilla vastaavilla 
kouluasteilla. (Taulukko 3).  

Ylipainoisuus oli yhteydessä myös nuoren asumisjärjestelyihin kaikilla 
kouluasteilla opiskelevilla nuorilla, lukuun ottamatta ammatillisessa 
oppilaitoksessa opiskelevia poikia. Äidin koulutus oli yhteydessä nuoren 
ylipainoisuuteen kaikilla kouluasteilla, sekä pojilla että tytöillä. Harvinaisinta 
ylipainoisuus oli niillä nuorilla, joiden äideillä oli korkea koulutus. Ylipainoisuus 
oli hieman yleisempää niillä perusopetuksessa ja lukiossa opiskelevilla nuorilla, 
joiden vanhemmista vähintään toinen oli työtön. Perheen huono koettu 
taloudellinen tilanne oli yhteydessä nuoren ylipainoon kaikilla kouluasteilla, 
sekä pojilla että tytöillä. (Taulukko 3). 

 

 

 

Tutkimuksessa käytetty 
aineisto 

Tutkimus perustuu Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen THL 
Kouluterveyskysely -
tutkimuksen aineistoon. 
Kouluterveyskysely on koko 
maan kattava väestötutkimus, 
jossa kerätään laajasti tietoa 
nuorten hyvinvoinnista, 
terveydestä ja palveluista. 
Kysely toteutetaan joka toinen 
vuosi ja nuoret vastaavat 
siihen nimettöminä oppitunnin 
aikana. 

Kouluterveyskysely on 
toteutettu perusopetuksen 8. 
ja 9. luokkaa käyville vuodesta 
1996, lukiossa 1. ja 2. 
vuosikurssilla opiskeleville 
vuodesta 1999 ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa 
1. ja 2. vuosikurssilla 
opiskeleville vuodesta 2008 
alkaen. 

Kouluterveyskyselyyn osallistui 
vuonna 2017 yhteensä 139 
829 nuorta: 73 680 
perusopetuksen 8. ja 9. 
luokkaa käyvää nuorta, 34 961 
lukion 1. ja 2. vuosikurssin 
opiskelijaa ja 31 188 
ammatillisen oppilaitoksen 1. 
ja 2. vuosikurssin opiskelijaa. 

Aineisto kattoi 63 % kaikista 
perusopetuksen 8.-9.luokalla 
ja 55 % lukioiden 1.-2. 
vuosikurssilla opiskelevista 
nuorista vuonna 2017. 
Aineiston kattavuutta ei voida 
laskea luotettavasti 
ammatillisissa opiskelevien 
osalta, koska tarkkaa tietoa 1. 
ja 2. vuosikurssin 
opiskelijoiden lukumääristä ei 
ole saatavilla. 

Selkokieliseen lomakkeeseen 
vastanneet on rajattu tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 
heiltä ei kysytty painoa tai 
pituutta. 
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Taulukko 3. Ylipainoisten (ml. lihavien)1,2 poikien ja tyttöjen osuus 
kouluasteittain taustatekijöiden mukaan (%). 

Nuoren tausta 8.-9.lk Lukio AOL 

  Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt 

Syntyperä ***           *** **                              ***                

Suomalaistaustainen 24 12 21 13 30 20 

Ulkomaalaistaustainen 37          17 26          12          37          18 

Asumisjärjestelyt *** *** * ***  ** 

Asuu molempien vanhempien kanssa 24             11 20             13               30              19 

Asuu vanhempien luona vuorotellen 25 13 21 14 31 20 

Asuu vain yhden vanhemman kanssa 28 15 24          16          32          20 

Ei asu vanhempien kanssa 39 22 23 16 31 24 

Äidin koulutus  ***            *** ***         *** **               ** 

Perusaste (peruskoulu tai vastaava) 34 17 28 18 34 21 

Keskiaste  
(lukio tai ammatillinen oppilaitos) 

25          14 22          15          31          21 

Korkea-aste  
(yliopisto tai muu korkeakoulu) 

22 10 19 12 29 17 

Vanhempien työttömyys ***        *** ***               ***                 

Vähintään yksi vanhemmista  
työttömänä 

27 14 24 15 31 21 

Vanhemmat eivät työttöminä  24          12 20              13          30          19 

Perheen koettu taloudellinen tilanne *** *** *** *** *** *** 

Kohtalainen tai sitä huonompi 29             15 23              16      32             23 

Erittäin tai melko hyvä 23 11 20 12 29 17 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0,001 
1 Ylipainoisuus (ml. lihavuus) on määritelty suomalaisten lasten aikuisikää vastaavan painoindeksin (ISO-BMI) 
kriteerien mukaan. ISO-BMI >25. 
2 Perustuu nuorten itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin. 

 

Ylipainon yleisyydessä tapahtunut ajallinen muutos  

Ylipainoisuus on yleistynyt sekä pojilla että tytöillä kaikilla kouluasteilla 
vuosikymmenten aikana. (Kuvio 1). Myös nuorten keskimääräinen ISO-BMI 
(kg/m2) on suurentunut vuosikymmenten aikana. Nuorten keskimääräinen ISO-
BMI oli vuonna 2017 perusopetuksessa opiskelevilla pojilla 23,0 ja tytöillä 21,6, 
lukioissa opiskelevilla pojilla 22,8 ja tytöillä 21,9 sekä ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla 23,7 ja tytöillä 22,5. (Kuvio 2). Tulokset 
nuorten ylipainon yleisyydestä ja keskimääräisestä ISO-BMI:stä vuosina 
2004/2005 eivät ole vertailukelpoisia muiden vuosien tulosten kanssa, sillä 
kyselyyn ei tuona tiedonkeruukertana sisältynyt kysymystä vastaajan 
syntymäkuukaudesta. 

 

 

 

 

 

Näin tutkimus tehtiin 

Tutkimuksen kohdejoukkona 
olivat vuoden 2017 
Kouluterveyskyselyyn 
osallistuneet nuoret. Ylipainon 
yleisyydessä tapahtuneita 
ajallisia muutoksia tarkasteltiin 
Kouluterveyskyselyn vuosien 
1996—2017 aineistossa. Tulos 
ylipainoisten nuorten 
osuudesta vuosina 2004/2005 
ei ole vertailukelpoinen 
muiden vuosien tulosten 
kanssa, koska kyselyyn ei 
vuosina 2004/2005 sisältynyt 
kysymystä vastaajan 
syntymäkuukaudesta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin 
ylipainoisten nuorten osuutta 
Kouluterveyskyselyn 
aineistossa ensimmäistä kertaa 
suomalaisten lasten ikä- ja 
sukupuolikohtaisen aikuisikää 
vastaavan painoindeksin  
(ISO-BMI, kg/m

2
) kriteerien 

mukaan.  

ISO-BMI:n laskemisessa 
käytetty ikä on laskettu nuoren 
ilmoittaman syntymävuoden ja 
-kuukauden sekä kyselyyn 
vastaamisen ajankohdan 
(kuukausi ja vuosi) mukaan. 
Ylipainoisten nuorten osuus 
laskettiin nuorten itse 
ilmoittamien pituus- ja 
painotietojen perusteella. 

Nuorten taustan yhteyttä 
ylipainoisuuteen tarkasteltiin 
ristiintaulukoimalla. 
Tilastollista merkitsevyyttä 
mitattiin Pearsonin khii

2- 

testillä.  

Ylipainon ja lihavuuden raja-
arvot: 

Ylipaino: ISO-BMI 25–29,9 
kg/m

2
 

Lihavuus: ISO-BMI 30 kg/m
2 

tai 
enemmän. 
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1 Ylipainoisuus (ml. lihavuus) on määritelty suomalaisten lasten aikuisikää vastaavan painoindeksin (ISO-BMI) 
kriteerien mukaan. ISO-BMI >25. 
2 Perustuu nuorten itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin. 

Kuvio 1. Nuorten ylipainoisuuden (ml. lihavuus) yleisyys1,2 sukupuolittain ja 
koulutusasteittain vuosina 1996–2017, %. 

 

1 Perustuu suomalaisten lasten aikuisikää vastaavan painoindeksin (ISO-BMI) kriteereihin.  
2 Perustuu nuorten itse ilmoittamiin pituus- ja painotietoihin.   

Kuvio 2. Nuorten keskimääräinen ISO-BMI1,2 sukupuolittain ja 
koulutusasteittain vuosina 1996–2017. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Vuosi

8.-9.lk pojat Lukio pojat AOL pojat

8.-9.lk tytöt Lukio tytöt AOL tytöt

THL: Kouluterveyskysely

%

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

Vuosi

8.-9.lk pojat Lukio pojat AOL pojat

8.-9.lk tytöt Lukio tytöt AOL tytöt

THL: Kouluterveyskysely



   Mäki P, Hedman L, Oksanen J, Levälahti E,  
   Laatikainen T, Halme N 

Nuorten ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin ja -ekonomisiin 
tekijöihin – Kouluterveyskyselyn tuloksia 

 

THL • Tutkimuksesta tiiviisti  28  | 2019  5 
 

Yhteenveto 

Lasten ja nuorten ylipainoisuuden ja lihavuuden yleistyminen on 
maailmanlaajuinen terveyshaaste. Ylipaino ja lihavuus lapsuudessa ja 
nuoruudessa jatkuvat usein aikuisuuteen ja lisäävät useiden sairauksien riskiä. 
Lihavuudesta johtuvia sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen riskiä 
lisääviä muutoksia havaitaan lihavilla lapsilla jo hyvin varhaisella iällä. 
Kansallisesti on tärkeää seurata lasten ja nuorten ylipainon yleisyyden 
kehittymistä, jotta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujen 
järjestämisessä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioida lasten ja 
nuorten kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat asiat ja tarjota heille ja heidän 
perheilleen tukea terveyttä edistävien elintapojen omaksumisessa ja 
painonhallinnassa, silloin kun se on tarpeellista.  

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että nuorten ylipaino on yhteydessä useisiin 
perhetekijöihin ja perheen sosioekonomiseen asemaan. Tämä kertoo väestön 
terveydellisestä eriarvoisuudesta jo nuoruudessa.  

Väestön lihomiskehityksen taustalla ovat suuret yhteiskunnalliset muutokset. 
Elinympäristömme on muuttunut painonhallinnan näkökulmasta 
haasteelliseksi. Lapset ja nuoret ovat tässäkin suhteessa haavoittuvassa 
asemassa. Heidän terveellisen kasvun ja kehityksen tukeminen on suurelta osin 
yhteiskunnan vastuulla. Ylipainon ehkäisyssä tarvitaan laajaa, usean toimijan 
yhteistyötä ja yhteiskunnallisia toimia, jotka tukevat perheitä lasten ja nuorten 
liikkumisen ja terveellisten ruokatottumusten edistämisessä ja vähentävät 
runsasenergisten ja ravitsemukselliselta laadultaan köyhien elintarvikkeiden 
kulutusta. Esimerkiksi terveysperusteisella, lisättyyn sokeriin kohdistuvalla 
verotuksella voidaan vaikuttaa runsaasti sokeria sisältävien ruokien ja juomien 
kulutukseen ja terveellisempien elintarvikkeiden tuotekehitykseen.  

Lasten ja nuorten terveyttä voidaan edistää monin tavoin esimerkiksi 
kehittämällä elinympäristöä kävelyyn ja pyöräilyyn innostavaksi. Kattava ja 
hyvin hoidettu kevyen liikenteen verkosto, houkuttelevat lähiliikunta-alueet ja 
puistot lisäävät viihtyisyyttä ja houkuttelevat ulkoilemaan ja liikkumaan. 

Varhaiskasvatus ja opetustoimi tekevät merkittävää työtä lasten terveyden 
edistämiseksi käsitellessään terveellisiä elintapoja, terveyttä ja hyvinvointia 
monin tavoin eri oppiaineissa ja toiminnassa. Lapset viettävät suuren osan 
arkipäivän tunneista varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja siellä kohdataan lähes 
kaikki lapset ja nuoret. Liikkumisen lisääminen esimerkiksi Ilo kasvaa liikkuen ja 
Liikkuva koulu -ohjelmissa kehitetyillä toimintatavoilla edistävät lasten 
terveyden tasa-arvoa.  Lasten ruokailusta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on 
kansalliset suositukset. Suositusten mukainen, maukas ruoka, jonka lapset 
nauttivat yhdessä opetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa, on 
lasten terveyden edistämistä parhaimmillaan. Lasten, nuorten ja vanhempien 
ottaminen mukaan koulu- ja päiväkotipäivän liikkumisen ja ruokailun 
kehittämiseen on tuottanut toimivia ja hyviä toimintatapoja.  

Terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat lasten kasvua, tukevat ja edistävät 
lasten ja lapsiperheiden terveellisiä elintapoja elintapaohjauksen keinoin. 
Ylipainon tunnistaminen ja puheeksi ottaminen lasta ja perhettä arvostavalla ja 
kannustavalla tavalla ovat terveydenhuollon tehtäviä. THL, Sydänliitto ja Tuki- 
ja liikuntaelinliitto ovat laatineet ohjeen lasten ylipainon puheeksioton tueksi. 

Kouluterveyskysely-aineistossa tieto pituudesta ja painosta perustuu nuorten 
itse raportoimaan tietoon. Tämä aiheuttaa jossakin määrin aliarviointia 
ylipainoisten nuorten osuudessa.  Vuonna 2017 Kouluterveyskyselyyn 
vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista pojista 25 prosenttia ja tytöistä 12 
prosenttia arvioitiin heidän itse ilmoittamiensa pituus- ja painotietojen 
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perusteella vähintään ylipainoisiksi ja 5 prosenttia pojista ja 2 prosenttia 
tytöistä lihaviksi. Osuudet ovat erityisesti tytöillä pienempiä kuin THL:n 
Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitukseen (Avohilmo) kertyneiden, 
kouluterveydenhoitokäynneillä mitattujen pituus- ja painotietojen perusteella 
lasketut osuudet.  Avohilmon vuoden 2017 tietojen mukaan 13–16-vuotiaista 
pojista 28 prosenttia ja tytöistä 21 prosenttia oli vähintään ylipainoisia ja 
lihaviksi voitiin luokitella pojista 9 ja tytöistä 4 prosenttia.  

Tässä tutkimuksessa ylipainoisten nuorten osuus määriteltiin ensimmäistä 
kertaa Kouluterveyskyselyn aineistosta suomalaisten lasten aikuisikää 
vastaavan painoindeksin (ISO-BMI) kriteerien mukaan. Kansallisesti ja 
kansainvälisesti on käytössä erilaisia kriteerejä lasten ja nuorten 
ylipainoisuuden ja lihavuuden määrittelemiseksi. Eri kriteerit poikkeavat 
hieman toisistaan riippuen siitä, minkälaista vertailuaineistoa niiden 
kehittämisessä on käytetty ja huomioidaanko niissä painon lisäksi lapsen 
sukupuoli, ikä ja pituus. Tutkimuksessa käytettyjen ISO-BMI-kriteerien taustalla 
on kansallinen tietoaineisto ja laskennassa huomioidaan kaikki edellä mainitut 
tekijät. 
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