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Johdanto

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeusajan 
tiedetään heikentäneen mielen hyvinvointia sekä 
nuorilla että aikuisilla (Parikka 2020a & 2020b; 
Kestilä ym. 2021; Klemetti ym. 2021; Lahtinen 
ym. 2021; Wennberg ym. 2020). Poikkeusaika 
lisäsi nuorten stressiä (Lahtinen ym. 2021), ja 
nuoret kokivat yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta 
sekä etäopiskelun aiheuttamia oppimisvaike-
uksia (Kestilä ym. 2021; Wennberg ym. 2020; 
Keating & Lehtonen 2022). Harrastuksiin pää-
syn vaikeutuminen vaikutti kielteisesti nuorten 
vapaa-ajan tyytyväisyyteen (Salasuo & Lahtinen 
2021) ja lisääntyneen yksinäisyyden on arveltu 
lisänneen netissä vietettyä aikaa, erityisesti niillä 
nuorilla, joilla ei juuri ollut tukiverkkoa (Tóth-
Király ym. 2021).

Sukupuolivähemmistöihin, kuten trans-
ihmiset tai intersukupuoliset, ja seksuaalivä-
hemmistöihin – kuten homot, lesbot, bi- ja 
panseksuaaliset – kuuluvat nuoret (jatkossa: 
sateenkaarinuoret) ovat monilla elämän osa-
alueilla muita nuoria heikommassa asemassa. 
Jo ennen poikkeusaikaa he esimerkiksi kokivat 
yksinäisyyttä ja kiusaamista cis- ja heteronuoria 
yleisemmin (Jokela ym. 2020; Pollitt & Mal-
lory 2021). Cis-nuorilla tarkoitetaan nuoria, 
joiden sukupuoli vastaa syntymässä määriteltyä. 
Sateenkaarinuorilla on myös havaittu olevan 
cis- ja heteronuoriin verrattuna enemmän mie-
lenterveysongelmia ja suurempi itsemurharis-
ki (Bochicchio ym. 2021; Marshal ym. 2011; 
Miranda-Mendizabal ym. 2017). Sateenkaari-
nuorten heikompaa mielen hyvinvointia on ai-
emmin selitetty mm. vähemmistöstressillä, jolla 

tarkoitetaan sitä, että sateenkaarinuoret elävät 
ympäristössä, jossa he vähemmistöön kuuluvina 
kohtaavat toistuvasti heihin liittyvää ymmärtä-
mättömyyttä ja kielteistä suhtautumista (Tebbe 
& Moradi 2016).

Sateenkaarinuorten mielen hyvinvoin-
tiin vaikuttavat esimerkiksi ystävien ja per-
heen tuki (McConnell ym. 2016; Bouris ym. 
2010). Vanhemmat voivat suhtautumisellaan 
tukea seksuaalivähemmistönuoren elämää tai 
aiheuttaa hänelle stressiä (Bouris ym. 2010). 
Kouluilmapiirillä on havaittu olevan merki-
tystä sateenkaarinuorten masennusoireiluun ja 
itsemurhariskiin: vähemmistöihin myönteisesti 
suhtautuvassa ilmapiirissä oireilu oli merkitse-
västi vähäisempää (Ancheta 2021). Poikkeusai-
kaan liittynyt koulujen siirtyminen etäopetuk-
seen on saattanut vaikuttaa kielteisesti niiden 
nuorten hyvinvointiin, jotka saavat tukea kou-
luympäristössä, mutta joilla on vaikeuksia ko-
tona (Salerno ym. 2020). Toisaalta etäopetus 
on voinut helpottaa niitä nuoria, joille koulu-
ympäristö ei ole turvallinen. Turun yliopiston 
toteuttamaan kyselyyn vastanneista 7.−9.-luok-
kalaisista yli kolmannes koki, että etäopetus on 
vähentänyt kiusaamista (Repo ym. 2020).

Liikunnan ja kulttuuriharrastusten on to-
dettu olevan yhteydessä parempaan hyvinvoin-
tiin (Salasuo 2020). Suurin osa seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvista nuorista onkin aiempien 
tutkimusten mukaan saanut tukea muun mu-
assa liikunnasta tai sähköisestä yhteydenpidosta 
ystäviin ja verkostoihin (O’Brien ym., 2021; 
Pereira ym., 2021). 

Sateenkaarinuorten elämässä poikkeusajan 
vaikutukset ovat saattaneet näkyä korostunees-
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ti, koska heidän mielen hyvinvointinsa on jo 
lähtökohtaisesti ollut muita heikompi (Marshal 
ym. 2011; Miranda-Mendizabal ym. 2017; Jo-
kela ym. 2020; Bochicchio ym. 2021; Pollitt & 
Mallory 2021), pääsy vertaisryhmien tapaami-
siin ja terveydenhuoltoon heikentyi ja kotona 
vietetty aika lisääntyi voimistaen mahdollisesti 
perheen keskinäisiä ristiriitoja ja nuoren sateen-
kaari-identiteettiin liittyviä hyljeksimisen ja tur-
vattomuuden tunteita (Ormiston & Williams 
2022). Osa sateenkaarinuorista tukeutui poik-
keusaikana negatiivisiin keinoihin, kuten päih-
teisiin (O’Brien ym. 2021; Pereira ym., 2021). 
John Salernon ja kumppanien (2021) mukaan 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmissä al-
koholinkulutus lisääntyi poikkeusaikana jopa 
32 prosenttia (Salerno ym. 2021).

Tässä artikkelissa tarkastellaan poikkeusajan 
vaikutuksia sateenkaarinuorten psyykkiseen hy-
vinvointiin, yksinäisyyteen, kouluhyvinvointiin 
ja vapaa-ajanviettoon. Tutkimuksessa käytetään 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koulu-
terveyskyselyä ja Helsingin yliopiston WeAll-
hankkeen kyselytutkimusta. Kouluterveysky-
selyssä vertailuryhmänä olivat muut nuoret. 
Poikkeusajan tuloksia verrattiin vuoden 2019 
kyselyn tuloksiin. Tutkimuksen tavoitteena on 
lisätä tietoa sateenkaarinuorten hyvinvoinnis-
ta sekä tuen ja avun saannista, jotta korjaavia 
toimenpiteitä osattaisiin suunnata oikein ja eh-
käistä pitkäaikaisia haittoja sateenkaarinuorten 
hyvinvoinnille.

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimusaineistona ovat vuosien 2019 ja 2021 
Kouluterveyskyselyt, joissa vastaajina ovat 8.- 
ja 9.-luokkalaiset sekä lukion ja ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Ar-
tikkelissa käytettävästä aineistosta on poistettu 
epäuskottavien vastausten perusteella 2 156 
vastaajaa vuonna 2019 (1,4 %) ja 2 113 vas-
taajaa vuonna 2021 (1,3 %) (ks. periaatteista 
tarkemmin Jokela ym. 2020). Vuoden 2019 
Kouluterveyskyselyn aineistoon jäi 153 143 ja 

vuoden 2021 aineistoon 158 683 vastaajaa. Ai-
neisto kattoi näinä vuosina 72–73 prosenttia 8. 
ja 9. luokan oppilaista, ja 65–69 prosenttia luki-
on 1. ja 2. vuoden opiskelijoista. Vuonna 2019 
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opis-
kelijoiden kattavuutta ei voitu arvioida luotetta-
vasti. Vuonna 2021 se oli arviolta 33 prosenttia.

Vuonna 2019 sukupuolivähemmistöihin 
kuului 4 720 (3 %) ja seksuaalivähemmistöihin 
12 947 (9 %) vastaajaa. Vuonna 2021 vastaavat 
luvut olivat 6 941 (4 %) ja 20 447 (14 %). Kum-
panakin tutkimusvuonna lomakkeilla oli samat 
kysymykset nuorten mielenterveydestä, yksinäi-
syydestä, opiskelusta, kouluhyvinvoinnista ja 
harrastuksista. Mielialaa selvitettiin kysymällä, 
oliko nuori ollut huolissaan mielialastaan vii-
meisen vuoden aikana. Koulu-uupumusta sel-
vitettiin kolmella School Burnout Inventory 
(SBI-10) -mittarin kysymyksellä. Nuorilta ky-
syttiin myös, tuntevatko he itsensä yksinäisiksi. 
Lisäksi kysyttiin kulttuurin ja taiteen harrasta-
misesta viikoittain. Ahdistuneisuutta mitattiin 
GAD-7-mittarilla (General Anxiety Disorder) 
ja masennusoireilua PHQ-2-mittarilla (Patient 
Health Questionnaire).

Vuonna 2021 kysyttiin, oliko nuori ollut 
koronaepidemian vuoksi etäopetuksessa lu-
kuvuoden aikana ja oliko nuori saanut tukea 
oppimiseen ja koulunkäyntiin etäopetuksessa. 
Lisäksi kysyttiin koronaan liittyviä huolia ja 
kokemuksia rajoitustoimien vaikutuksista per-
heen kesken vietettyyn aikaan, perheen sisäisiin 
ristiriitoihin ja yhteydenpitoon. Tässä artikke-
lissa verrataan nuorten hyvinvoinnissa vuosien 
2019 ja 2021 välillä tapahtuneita muutoksia. 
Muutosten merkitsevyyttä testattiin Pearsonin 
χ2-testillä.

Kouluterveyskyselyn aineistoa täydennettiin 
Helsingin yliopistossa WeAll-tutkimushank-
keen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
kuuluville suunnatulla kyselyaineistolla (N = 
325) sekä vähemmistöjen oikeuksia ajavien 
järjestöjen edustajien haastatteluaineistolla (N 
= 23), joilla kerättiin tietoa koronakriisin vai-
kutuksista vähemmistöihin (Lehtonen 2020). 
HLBTI-järjestöjen (eli lesbojen, homojen ja 
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biseksuaalien sekä transsukupuolisten ja inter-
sukupuolisten henkilöiden asioita ajavien jär-
jestöjen) työntekijöiden ja aktivistien sähköpos-
tihaastattelut tehtiin kesällä 2020. Syyskuussa 
2020 toteutettuun HLBTI-kyselyyn vastan-
neista alle 30-vuotiaita oli 106 (33 %). Siihen 
tavoiteltiin vastaajia etenkin HLBTI-järjestöjen 
tiedotuskanavien kautta. Tässä artikkelissa hyö-
dynnetään nuorten vastauksia. Ikäryhmältään 
se on erilainen kuin Kouluterveyskyselyssä eikä 
siten vertailuun sopiva. Aineisto ja sen analyy-
si täydentävät Kouluterveyskyselyn tuloksia 
ja syventävät näkemyksiä nuorten tilanteesta. 
Nuorista enemmistö (n = 85) oli koululaisia tai 
opiskelijoita. Nuorista vastaajista sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvia oli 48. Vastaajissa oli 
enemmän naisia (n = 47) kuin miehiä (n = 31) 
tai muita kuin naisia tai miehiä (n = 28).

Nuorten hyvinvointi 
Psyykkinen hyvinvointi 

Kouluterveyskyselyn mukaan sateenkaarinuor-
ten tyytyväisyys elämään laski poikkeusaikana. 
Vuonna 2021 enää kolmasosa sukupuolivä-
hemmistö- ja kaksi viidestä seksuaalivähemmis-
tönuorista oli tyytyväisiä elämäänsä (kuvio 1). 
Tyytyväisimpiä sukupuolivähemmistönuorista 
olivat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat 
ja seksuaalivähemmistönuorista lukioissa ja am-
mattioppilaitoksessa opiskelevat. Seksuaalivä-
hemmistöihin kuuluvista nuorista pojat olivat 
tyttöjä tyytyväisempiä elämäänsä (taulukko 1). 
Myös muilla nuorilla tyytyväisyys elämään laski 
poikkeusaikana.

Myös sateenkaarinuorten huoli omasta 
mielialasta lisääntyi poikkeusaikana (kuvio 2). 
Vuonna 2021 kuluneen kahdentoista kuukau-
den aikana sukupuolivähemmistönuorista kol-
me neljästä ja vuonna 2019 kolme viidestä oli 
ollut huolissaan mielialastaan. Seksuaalivähem-
mistönuorista mielialastaan oli ollut huolissaan 
vuonna 2019 kaksi kolmesta ja vuonna 2021 
kolme neljästä. Seksuaalivähemmistöihin kuu-
luvat tytöt olivat poikia useammin huolissaan 

Kuvio 1. Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkel-
lä. Prosenttiosuudet seksuaalisen suun-
tautumisen sekä sukupuolen kokemuksen 
mukaan vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL 
Kouluterveyskysely
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Kuvio 2. Ollut huolissaan mielialastaan 
kuluneen 12 kuukauden aikana. Prosentti-
osuudet seksuaalisen suuntautumisen sekä 
sukupuolen kokemuksen mukaan vuosina 
2019 ja 2021. Lähde: THL Kouluterveysky-
sely.
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virustartunnan saamisesta oli ollut huolissaan 
alle kymmenes ja alle viidesosa koronaviruksen 
tartuttamisesta muihin. Lisäksi yli neljäsosa oli 
ollut huolissaan, että läheinen saa koronavirus-
tartunnan. Muista nuorista noin viisi prosent-
tia oli ollut huolissaan koronavirustartunnan 
saamisesta, noin joka kymmenes siitä, että tar-
tuttaa koronaviruksen muihin ja noin viidesosa 
siitä, että läheinen saa koronavirustartunnan. 

Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huo-
nommaksi kokevien osuus kasvoi kaikkien 
nuorten keskuudessa (kuvio 5). Sateenkaari-
nuorista näin koki vuonna 2021 noin puolet 
(taulukko 5). Sukupuolivähemmistönuorilla 
ei ollut isoja koulutusryhmien välisiä eroja, ja 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvista useimmin 
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi 
kokivat ammatillisissa oppilaitoksissa opiske-
levat. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat tytöt 
kokivat poikia useammin terveytensä heikoksi. 
Muilla nuorilla muutos ei ollut yhtä suuri kuin 
sateenkaarinuorilla: vuonna 2021 terveytensä 
keskinkertaiseksi tai heikoksi koki noin viides-
osa. 

mielialastaan. (Taulukko 2.) Huolestuneimpia 
kaikissa ryhmissä olivat lukiolaiset. Myös muilla 
nuorilla huoli omasta mielialasta oli kasvanut 
poikkeusaikana jonkin verran. 

Kokemus kohtalaisesta tai vaikeasta ahdis-
tuneisuudesta yleistyi kaikilla nuorilla (kuvio 
3). Sateenkaarinuorista ahdistusta koki vuon-
na 2019 noin kolmasosa ja vuonna 2021 lähes 
puolet (taulukko 3). Seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvilla kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 
oli pojilla tyttöjä vähäisempää. Erot kouluastei-
den välillä olivat pieniä. Muilla nuorilla ahdis-
tuneisuus oli sateenkaarinuoria harvinaisempaa, 
mutta selvästi yleisintä lukiolaisilla. 

Vähintään kaksi viikkoa kestänyt masen-
nusoireilu yleistyi kaikilla nuorilla (kuvio 4). 
Sateenkaarinuorista masennusoireilua vuonna 
2019 koki noin kaksi viidestä ja vuonna 2021 
puolet. Sateenkaarinuorilla masennusoireilu oli 
vähäisintä ammattioppilaitoksessa opiskelevilla, 
mutta erot kouluasteiden välillä olivat pieniä. 
Muista nuorista masennusoireilua koki noin vii-
dennes, ja näilläkin nuorilla masennusoireilu oli 
harvinaisinta ammattioppilaitoksessa opiskele-
villa (taulukko 4). Sateenkaarinuorista korona-

Kuvio 3. Kohtalainen tai vaikea ahdistunei-
suus. Prosenttiosuudet seksuaalisen 
suuntautumisen sekä sukupuolen kokemuk-
sen mukaan vuosina 2019 ja 2021. Lähde: 
THL Kouluterveyskysely.
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Kuvio 4. Vähintään kaksi viikkoa kestänyt 
masennusoireilu. Prosenttiosuudet seksu-
aalisen suuntautumisen sekä sukupuolen 
kokemuksen mukaan vuosina 2019 ja 2021. 
Lähde: THL Kouluterveyskysely.
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Kuvio 5. Kokee terveydentilansa keskinker-
taiseksi tai huonoksi. Prosenttiosuudet sek-
suaalisen suuntautumisen sekä sukupuolen 
kokemuksen mukaan vuosina 2019 ja 2021. 
Lähde: THL Kouluterveyskysely.

Helsingin yliopiston HLBTI-kyselyn alle 
30-vuotiaat vastaajat ilmoittivat vanhempia 
vastaajia useammin olleensa koronakriisin takia 
masentuneempia (45 %), ahdistuneempia (64 
%), pelokkaampia (40 %) ja itsetuhoisempia 
(17 %) (ks. myös Pelastakaa Lapset 2020; Val-
tioneuvosto 2020). Sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat kokivat näitä oireita seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvia useammin. Seksuaalivähem-
mistövastaajista naiset kokivat näin miehiä use-
ammin. Ongelmaa ovat pahentaneet hoitojonot 
ja nuorten vaikeutunut pääsy mielenterveyspal-
veluihin.

Olen taipuvainen masennukseen ja ahdis-
tukseen, joten covidin mukanaan tuoma 
eristäytyminen ei ole helpottanut näistä 
kumpuavia yksinäisyyden tunteita.

Olen joutunut käymään terveyspalveluissa 
uusiutuneen masennuksen takia ja ahdis-
tukseni on myös lisääntynyt.

Nuorista vastaajista melko suuri osa oli ko-
kenut voivansa kriisin takia heikommin (43 %) 
ja välttäneensä terveyspalvelujen hyödyntämistä 
(48 %). Mielenterveyden kannalta merkityksel-
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käyttöä oli vältelty (19 %). Transnuorista osa oli 
välttänyt hakeutumista sukupuolenkorjauspro-
sessiin (7 %). 

En ole halunnut hakeutua terveys-, mielen-
terveys- tai sukupuolenkorjauspalveluiden 
piiriin kriisin aikana, paitsi jos asia on ollut 
akuutti terveyskriisi. Ihmisten tapaamisen 
välttäminen on tuntunut tärkeämmältä 
kuin ei-akuutin terveysongelman hoito.

Sukupuolenkorjausprosessi transpolilla on 
ollut lähes vuoden jäissä aluksi yksikön 
rempan ja muuton takia, ja kevään jälkeen 
koronan takia. Se on turhauttavaa ja lisää 
sukupuolidysforiaa ja ahdistusta entises-
tään.

Myös järjestöhaastatteluissa nousivat esiin 
nuorten vaikeudet päästä sukupuolenkorjaus-
prosessiin ja saada tarvitsemiaan hoitoja.

Transpoliklinikoilla on jo aikaisemmin ol-
lut pitkät jonot diagnoosiprosessin ja hoito-
jen aloittamiseen. Nyt näiden palveluiden 
piiriin pääseminen on ollut entistä vaike-
ampaa. Lisäksi jo diagnoosin saaneilla hen-
kilöillä käynnissä olevat hoitotoimenpiteet 
ovat viivästyneet.

Järjestöpalvelujen loppuminen tai siirtymi-
nen virtuaalisiksi vähensi mahdollisuuksia saada 
vertaistukea ja keskusteluapua. Järjestöhaasta-
teltavat toivat esiin, että etäpalvelut eivät saavu-
ta kaikkia nuoria:

Huolta herättää toki nuoret, monesti ylä-
kouluikäiset, jotka eivät koe etätukipal-
veluita luonteviksi tai joilla ei ole kotona 
mahdollisuutta rauhassa ja turvallisesti 
käyttää palveluita.
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Yksinäisyyden kokemukset

Yksinäisyyden kokemus yleistyi kaikilla nuo-
rilla poikkeusaikana. Vuonna 2021 sukupuo-
livähemmistönuorista noin kaksi viidestä ja 
seksuaalivähemmistönuorista kolmasosa vas-
tasi kokeneensa itsensä yksinäiseksi (kuvio 6, 
taulukko 6). Harvimmin yksinäisyyttä kokivat 
sukupuolivähemmistönuoret perusopetuksessa 
ja seksuaalivähemmistönuoret sekä perusope-
tuksessa että lukiossa. Seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvilla pojilla yksinäisyyden kokemus oli 
harvinaisempaa kuin tytöillä. Muista nuorista 
yksinäisyyttä koki vuonna 2021 yli kymmenen-
nes vastanneista, harvimmin perusopetuksessa. 

Sateenkaarinuorista yli kymmenesosa ja 
muista nuorista kahdeksan prosenttia oli vailla 
läheistä ystävää vuonna 2021 (kuvio 7). Tilan-
ne ei muuttunut vuosien 2019 ja 2021 välillä 
(taulukko 7). Kouluasteiden väliset erot olivat 
pienet kaikissa ryhmissä. Poikkeusaikana yhtey-
denpito kavereihin väheni noin 40 prosentilla.

Helsingin yliopiston HLBTI-kyselyn mu-
kaan alle 30-vuotiaista vastaajista 74 prosenttia 

Kuvio 6. Tuntee itsensä yksinäiseksi. Pro-
senttiosuudet .seksuaalisen suuntautumi-
sen sekä sukupuolen kokemuksen mukaan 
vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL Kouluter-
veyskysely.
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Kuvio 7. Ei yhtään läheistä ystävää. Prosent-
tiosuudet seksuaalisen suuntautumisen 
sekä sukupuolen kokemuksen mukaan 
vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL Kouluter-
veyskysely.
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koki yksinäisyyden lisääntyneen poikkeusaika-
na. Sukupuolivähemmistövastaajat kertoivat 
yksinäisyydestä seksuaalivähemmistövastaajia 
useammin.

Minulla ei ole juuri ystäviä, joten yksinäi-
syyteni tunteet ovat moninkertaistuneet, ja 
sen myötä itsetuhoiset ajatukset. Kuulun 
riskiryhmään, joten myös koronan pelko 
on saanut vielä varovaisemmaksi. Koen ole-
vani todella yksin.

Yhteydenpito ystäviin oli aiempaa vähäi-
sempää poikkeusaikana, eikä tavanomaisia sosi-
aalisia kontakteja koulu- ja harrastuskavereihin 
ollut. Osalla nuorista vastaajista ystävyyssuhteet 
heikentyivät (34 %), mutta osalla parantuivat 
(25 %). Samoin suhteet vanhempiin heikentyi-
vät osalla (19 %) ja parantuivat toisilla (16 %).

Etäopintojen takia vähäinen ihmiskontakti 
on muuttanut ystävyyssuhteitani ja lisännyt 
yksinäisyyttä. Suhteeni vanhempiini heik-
keni kevään aikana, sillä he olivat enemmän 
läsnä elämässäni yrittämättä edes ymmärtää 
maailmaani/näkemyksiäni siitä.
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Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan poik-
keusaika lisäsi perheen kanssa vietettyä aikaa 
noin kolmanneksella, mutta riitoja perheessä 
oli lähes yhtä suurella osalla. Myös Helsingin 
yliopiston HLBTI-kyselyssä osa vanhempien-
sa kanssa asuvista koululaisista ja opiskelijoista 
kertoi välien kiristyneen vanhempiensa kanssa. 
Huoli kotona asuvien nuorten jaksamisesta ja 
hyvinvoinnista nousi esiin myös useissa järjes-
töhaastatteluissa: 

Monet nuoret, joilla on homo-/transfobi-
nen perhe, ovat kärsineet, kun ovat joutu-
neet  olemaan karanteenissa heidän kans-
saan.

Haastatteluissa tuotiin esiin myös ihmis-
oikeusjärjestöjen kouluissa ja oppilaitoksissa 
toteuttaman koulutustoiminnan vähentyneen, 
loppuneen tai siirtyneen etäkoulutukseksi (Val-
tioneuvosto 2021). Opiskelijoilla oli vähem-
män mahdollisuuksia saada tukea ja koulutusta 
sateenkaariteemoista. Sateenkaarijärjestöjen toi-
minnan lakkaaminen tai siirtyminen verkkoon 
vähensi nuorten mahdollisuuksia tavata muita 
sateenkaarinuoria.

Pienellä paikkakunnalla muiden lesbojen 
tapaaminen on jo ennestään vaikeaa. Covid 
vei ne vähätkin tilaisuudet, joissa olisi voi-
nut tavata uusia ihmisiä.

Ilman LHBT+ -tapaamisia ja tapahtumia 
sitä kokee itsensä erittäin yksinäiseksi ja 
maailman ainoaksi homoksi.

Nuorten elinympäristö
Kouluhyvinvointi

Aiempaa harvempi nuori piti koulunkäynnis-
tä (kuvio 8). Vuonna 2021 sukupuolivähem-
mistönuorista noin kaksi viidestä ja seksuaa-
livähemmistöihin kuuluvista noin puolet piti 
koulunkäynnistä. Osuudet laskivat yhdeksän 
prosenttiyksikköä vuodesta 2019 (taulukko 8). 
Muilla nuorilla muutos ei ollut yhtä suuri; noin 
kaksi kolmesta ilmoitti pitävänsä koulunkäyn-
nistä poikkeusaikanakin. Kaikista nuorista ylei-
simmin koulunkäynnistä pitivät ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevat. 

Koulu-uupumus yleistyi kaikilla nuorilla 
poikkeusaikana. Sateenkaarinuorilla uupumus 
oli kuitenkin yli kaksi kertaa muita nuoria ylei-
sempää molempina tutkimusvuosina. (kuvio 
9.) Sateenkaarinuorista noin kaksi viidestä ja 
muista nuorista alle viidennes koki poikkeusai-
kana koulu-uupumusta, molemmissa ryhmissä 
perusopetuksessa ja lukiossa opiskelevat amma-
tillisissa oppilaitoksissa opiskelevia yleisemmin  
(taulukko 9).

Kuvio 8. Pitää koulunkäynnistä. Prosentti-
osuudet seksuaalisen suuntautumisen sekä 
sukupuolen kokemuksen mukaan vuosina 
2019 ja 2021. Lähde: THL Kouluterveysky-
sely.
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Koulukiusaamiskokemukset pysyivät sa-
malla tasolla tutkimusvuosina (kuvio 10). Sa-
teenkaarinuoret kokivat kiusaamista muita 
useammin. Vuonna 2021 kaikista sukupuoli-
vähemmistönuorista joka kymmenes ja seksu-
aalivähemmistönuorista hieman alle joka kym-
menes kertoi kokeneensa kiusaamista vähintään 
kerran viikossa. Kiusaamiskokemuksia oli vä-
hemmän lukiossa ja ammatillisissa oppilaitok-
sissa opiskelevilla sateenkaarinuorilla (taulukko 
10). Muista nuorista koulukiusaamisesta rapor-
toi noin kolme prosenttia. Myös heillä kiusaa-
miskokemuksia oli enemmän perusopetuksessa 
opiskelevilla.

Kaikista nuorista etäopetuksessa yli kahden 
kuukauden ajan oli ollut vuoden 2020 syksyllä 
13 prosenttia ja vuoden 2021 keväällä 21 pro-
senttia. Tukea ja apua oppimiseen vuonna 2021 
oli saanut noin 60 prosenttia tutkimukseen 
osallistuneista.

Joidenkin Helsingin yliopiston HLBTI-
kyselyyn vastanneiden mukaan kiusaaminen ja 
epäasiallinen kohtelu oli etäopiskelun takia vä-
hentynyt. Kolmasosan mielestä poikkeusaika oli 
vähentänyt riskiä tulla syrjityksi tai kohdelluksi 
huonosti oppilaitoksessa. Useimmilla etäopis-

Kuvio 9. Koulu-uupumus. Prosenttiosuudet 
seksuaalisen suuntautumisen sekä sukupuo-
len kokemuksen mukaan vuosina 2019 ja 
2021. Lähde: THL Kouluterveyskysely.
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Kuvio 10. Koulukiusattuna vähintään kerran 
viikossa. Prosenttiosuudet seksuaalisen 
suuntautumisen ja sukupuolen kokemuksen 
mukaan vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL 
Kouluterveyskysely.
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kelu oli kuitenkin aiheuttanut muun muassa 
keskittymisvaikeuksia (65 %) ja yksinäisyyttä 
(59 %).

Keväällä kaikki oikeastaan pysähtyi mo-
neksi kuukaudeksi, oli hankala keskittyä 
mihinkään, kun tuntui että koko maailma 
hajoaa ympärillä.

Olen jatkuvasti ennen koronavirusta ko-
kenut syrjintää koulussani, mutta nyt kun 
olen saanut opiskella kokonaan etänä, ovat 
stressitasoni laskeneet ja olen saanut opis-
keltua paremmin.

Langan päässä kamera kiinni opiskellessa ei 
tarvitse näyttää naamaa ja täten omaa eri-
laisuuttaan, joka pahana päivänä on ihan 
mukavaa (ei tule kummallisia katseita tai 
kommentteja).

Nuorten vapaa-aika

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla 
taiteen ja kulttuurin harrastaminen lisääntyi 
poikkeusaikana (kuvio 11). Vuonna 2021 heistä 

Kuvio 11. Harrastaa taidetta ja kulttuuria 
vähintään yhtenä päivänä viikossa. Prosent-
tiosuudet seksuaalisen suuntautumisen 
sekä sukupuolen kokemuksen mukaan 
vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL Kouluter-
veyskysely.
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peräti neljä viidestä vastasi harrastavansa kult-
tuuria vähintään kerran viikossa. Seksuaalivä-
hemmistöihin kuuluvista kulttuuria harrasti vii-
koittain molempina tutkimusvuosina yli kolme 
neljästä (taulukko 11). Muilla nuorilla vastaava 
osuus oli noin puolet. 

Sateenkaarinuorilla liikunnan harrastami-
nen säilyi ennallaan tai vähentyi hieman vuosien 
2019 ja 2021 välillä. Heistä noin joka kymme-
nes ilmoitti harrastavansa liikuntaa vähintään 
tunnin päivässä vuonna 2021. (Kuvio 12; tau-
lukko 12.) Muilla nuorilla liikuntaa päivittäin 
harrastavien osuus kasvoi hieman vuonna 2021.

Sateenkaarinuorten alkoholinkäyttö vähen-
tyi. Vuonna 2019 sateenkaarinuorista hieman 
alle joka kymmenes ja vuonna 2021 noin viisi 
prosenttia vastasi käyttävänsä alkoholia viikoit-
tain. Vastaavasti muista nuorista alkoholia vas-
tasi käyttävänsä viikoittain noin viisi prosenttia 
molempina vuosina. (Kuvio 13; taulukko 13.) 

Nuorten netinkäyttö lisääntyi vuosien 2019 
ja 2021 välillä (kuvio 14; taulukko 14–16). 
Vuonna 2021 yhteensä 35 prosenttia sateen-
kaarinuorista oli yrittänyt viettää vähemmän 
aikaa netissä siinä onnistumatta. Muilla nuo-

Kuvio 12. Vähintään tunnin päivässä liikku-
vat. Prosenttiosuudet seksuaalisen suun-
tautumisen sekä sukupuolen kokemuksen 
mukaan vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL 
Kouluterveyskysely.
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Kuvio 13. Käyttää alkoholia viikoittain. Pro-
senttiosuudet seksuaalisen suuntautumi-
sen sekä sukupuolen kokemuksen mukaan 
vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL Kouluter-
veyskysely.

2019 2021

0

20

40

60

80

100
%

Cissuku-
puoliset

Sukupuoli-
vähemmistöt

Heterot Seksuaali-
vähemmistöt

6 9 6 75 5 5 5

(p < 0,001) (p < 0,001) (p < 0,001) (p < 0,001)

rilla vastaava osuus oli noin neljännes. Vuonna 
2019 sateenkaarinuorista noin 45 prosenttia ja 
vuonna 2021 yli 50 prosenttia oli ollut usein 
netissä, vaikkei olisi huvittanut. Muilla nuorilla 
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vastaavat osuudet olivat noin 35 ja 40 prosent-
tia. Vuonna 2019 sateenkaarinuorista noin kol-
masosa ja vuonna 2021 noin kaksi viidestä oli 
kokenut usein, että aikaa pitäisi viettää muutoin 
kuin netissä. Muista näin koki molempina vuo-
sina vähän yli neljännes vastaajista.

Kuvio 14. Nettiriippuvuuden osa-alueita. Prosenttiosuudet seksuaalisen suuntautumisen sekä 
sukupuolen kokemuksen mukaan vuosina 2019 ja 2021. Lähde: THL Kouluterveyskysely.
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Helsingin yliopiston HLBTI-kyselyyn vas-
tanneista alle 30-vuotiaista yli puolet (59 %) 
harrasti poikkeusaikana liikuntaa aiempaa vä-
hemmän. Toisaalta osa nuorista liikkui aiempaa 
enemmän (23 %). Liikunnan väheneminen ai-
heutti vastaajille ongelmia.
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Koska koronan vuoksi kamppailulajitreenit 
jäivät pois, anorektinen käyttäytymiseni li-
sääntyi liiallisella juoksemisella ja liian vä-
häisellä ruokailulla.

Poikkeusajan seurauksena nuoret vastasivat 
osallistuneensa vähemmän harrastustoimintaan 
(72 %), nuorisotoimintaan (9 %) sekä seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöjärjestöjen toimin-
taan (27 %).

Minua harmittaa myös, etten ole voinut 
osallistua juurikaan vertaisryhmiin koska 
niitä ei ole järjestetty kaupungissani koro-
na-aikana.

Myös sateenkaarijärjestöissä ongelma tun-
nistettiin: 

Nuorten osalta olemme saaneet yhteyden-
ottoja nuorisotyöntekijöiltä, koska kevät on 
ollut raskas ja kasvokkaista vertaistukea jo 
kaivataan, mutta emme ole voineet tarjota 
mitään, koska turvallisuussyistä kokoontu-
miset ja leirit on kesältä 2020 peruttu.

Lisäksi nuorten vierailut vähemmistöille 
suunnatuissa tapaamispaikoissa, kuten baareis-
sa, vähenivät (47 %). Osa oli tämän seurauk-
sena vähentänyt alkoholin käyttöään (20 %), 
mutta osa taas käytti alkoholia aiempaa useam-
min (13 %).

Kavereiden spontaani näkeminen baareissa 
isolla porukalla on vähentynyt. 

Olen huomannut alkoholin kotikulutuk-
sen nousevan ja ulkoliikunnan vähenty-
neen jonkin verran.

Johtopäätökset

Kouluterveyskyselyn mukaan hyvinvointi hei-
kentyi poikkeusaikana sekä sateenkaarinuorilla 
että cis- ja heteronuorilla. Sateenkaarinuorilla 

- ja heistä erityisesti sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvilla nuorilla, oli kuitenkin hyvinvoin-
tiin liittyviä ongelmia ja huolia huomattavasti 
useammin kuin muilla nuorilla. Sukupuolivä-
hemmistönuorilla oli useammin huoli omasta 
mielialasta ja enemmän mielenterveysongelmia 
kuin seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla. Myös 
koulu-uupumus lisääntyi, ja koulunkäynnis-
tä pitävien osuus laski poikkeusaikana, mutta 
koulukiusaamiskokemuksissa ei tapahtunut 
muutosta. Helsingin yliopiston HLBTI-kyselyn 
mukaan ongelmat lisääntyivät poikkeusaikana 
sateenkaarinuorilla vanhempia sateenkaarivas-
taajia useammin. 

Sateenkaarinuorten ongelmallista lähtöti-
lannetta ja tilanteen pahenemista selittävät mui-
ta nuoria heikompi hyvinvointi, osallisuuden 
kokemus, koettu terveys, kouluhyvinvointi, yk-
sinäisyys sekä syrjintä- ja väkivaltakokemukset 
(Jokela ym. 2020; Korpilahti ym. 2019). Lisäksi 
vähemmistöstressi ja ympäristön heteronorma-
tiivisuus ovat kuormittaneet sateenkaarinuorten 
hyvinvointia jo ennen poikkeusaikaa (Lehtonen 
2021a). Erityisesti transnuoret kokevat paljon 
elinympäristöstä tulevia paineita, jotka vaikut-
tavat sukupuolen kokemiseen ja voivat heiken-
tää psyykkistä hyvinvointia (Turban ym. 2021). 
Kouluympäristössä seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvia voidaan ohjata tai jopa 
painostaa käyttäytymään perinteisten sukupuo-
liodotusten mukaisesti (Lehtonen 2018).

Heteronormatiivisessa ajattelutavassa näh-
dään ihmisten olevan joko miehiä, joilla on mie-
hen ruumis ja jotka toimivat maskuliinisesti, tai 
naisia, joilla on naisen ruumis ja jotka toimivat 
feminiinisesti (Lehtonen 2018). Lisäksi ajatte-
lutapaan sisältyy oletus heteroseksuaalisuudesta 
(Butler 1990). Heteronormatiivinen ajatteluta-
pa on edelleen vahva myös nuorten elämässä ja 
koulumaailmassa, vaikka sitä pyritään purka-
maan erilaisin keinoin. Lisäksi nuoret voivat it-
sekin aktiivisesti kyseenalaistaa opetuksen nor-
matiivisuutta. Kuitenkin Tasa-arvobarometrin 
2017 (Attila ym. 2018) tulokset osoittivat, että 
päätoimisesti opiskelevista miehistä puolet ja 
naisista jopa kolmannes kertoi, ettei opetukses-
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sa juuri käsitellä sukupuoli- ja seksuaalivähem-
mistöjä.

Sateenkaarinuorilla ei ole useinkaan kei-
noja eikä välttämättä tukea suojautua pande-
mian mukanaan tuomilta lisäpaineilta, jolloin 
kuormituksen kasautuminen voi johtaa muita 
nuoria merkittävämpään psyykkisen terveyden 
heikkenemiseen. Tukea antavien palvelujen saa-
vutettavuus kuten perusterveydenhuollon pal-
velujen ja transnuorten sukupuoli-identiteetti-
tutkimuksiin liittyvien palvelujen saatavuus on 
myös vaikeutunut pandemian aikana. (Haku-
linen 2020; Kestilä ym. 2021; Valtioneuvosto 
2021). Lisäksi meneillään oleva translain uu-
distamisen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022) 
prosessi on saattanut olla erityisen kuormittava 
transnuorille.

Vaikeudet kotona ovat voineet aiheuttaa sa-
teenkaarinuorille muita nuoria enemmän stres-
siä ja mielenterveysoireilua koulujen sulkemisen 
aikana (Salerno ym. 2020). HLBTI-kyselyssä 
nousivat esille nuorten suhteet vanhempiinsa. 
Järjestöissä on pelätty lisääntyneen kotona vie-
tetyn ajan heikentävän erityisesti niiden nuor-
ten hyvinvointia, jotka jo ennen poikkeusaikaa 
jäivät vaille vanhempien tukea identiteetin il-
maisussaan ja elämässään. Poikkeusaika lisäsi 
perheen kanssa vietettyä aikaa noin kolmannek-
sella, mutta perheessä oli myös riitoja lähes yhtä 
suurella osuudella. 

Poikkeusajan kielteiset vaikutukset erityi-
sesti sateenkaarinuorten mielen hyvinvointiin 
on todettu myös kansainvälisesti (Gonzales ym. 
2020; Perl ym. 2021). Yksinäisyyden lisäänty-
minen on monien tutkimusten mukaan yleinen 
ja jaettu korona-ajan kokemus (Parikka 2020a 
& 2020b; Kestilä ym. 2021; Klemetti ym. 
2021). Sateenkaarinuorten yksinäisyys vuonna 
2021 oli kuitenkin poikkeuksellisen yleistä. 

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suku-
puolivähemmistönuoret olivat ainoa tarkastel-
luista ryhmistä, jossa liikunnan harrastaminen 
väheni poikkeusaikana. Toisaalta positiivista oli 
se, että alkoholin käyttö ei lisääntynyt. Koska 
sekä liikunta että sateenkaarinuorten suosimat 
taide- ja kulttuuriharrastukset tukevat nuorten 

hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä, on 
tärkeää edistää sateenkaarinuorten liikunnallis-
ta aktiivisuutta varmistamalla kaikille turvalli-
nen osallistuminen koululiikuntaan ja liikun-
taharrastuksiin. Tätä edesauttaa sukupuoli- ja 
heteronormatiivisuuden purkaminen liikun-
nanopetuksessa ja harrastustoiminnassa sekä 
yhdenvertaisuuden huomioiminen liikuntatilo-
jen suunnittelussa esimerkiksi tarjoamalla suku-
puolineutraalit WC- ja peseytymistilat (Berg & 
Kokkonen 2021). 

Kouluterveyskyselyn nettiriippuvuutta kos-
kevat kysymykset osoittavat, että netin käyttö 
lisääntyi vuosien 2019 ja 2021 välillä, erityisesti 
sateenkaarinuorilla. Syitä tähän voi olla monia, 
esimerkiksi yksinäisyys ja nuorten lisääntynyt 
oleskelu kotona, kun koulut ja muut tapaamis-
paikat ovat olleet kiinni. Tähän on kiinnitettävä 
huomiota, sillä vaikka netin käyttö mahdollis-
taa esimerkiksi nuorten välisen yhteydenpidon 
ja vertaistuen saamisen, voi netissä vietetty aika 
riistäytyä käsistä ja muuttua pakonomaiseksi. 
Tämä voi vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi kou-
lunkäyntiin ja johtaa mielenterveydenongel-
miin tai syventää jo olemassa olevia ongelmia 
(Tóth-Király ym. 2021). 

Kuten Kouluterveyskyselyn tulokset osoit-
tavat, on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä 
hyvä tarkastella omina ryhminään ryhmien 
välillä ja sisällä esiintyvien erojen vuoksi (New-
comb ym. 2020; Batchelder ym. 2021). Jatkossa 
sukupuoliryhmittäinen tarkastelu on mielekästä 
sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen 
terveyttä ja hyvinvointia tutkittaessa. Lisäksi 
sukupuolen ja seksuaalisuuden kanssa risteävät 
tekijät kuten vammaisuus tai etninen tausta, 
on jatkossa hyvä ottaa huomioon. (Salerno ym. 
2020; Lehtonen 2018.) Myös monet muut te-
kijät kuten sosioekonominen asema ja asuinalue 
vaikuttavat nuorten hyvinvointiin. Osassa tut-
kimuksista asuinalueen merkitys poikkeusaika-
na korostui sateenkaarinuorilla ja teki näkyväksi 
alueellisia eroja (Lehtonen 2020 & 2021b).

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat tar-
peen vahvistaa nuorille suunnattujen mielen-
terveyspalvelujen saatavuutta, ja varmistaa, että 
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palvelut ovat kaikille turvallisia ja saavutettavia. 
On tärkeää varmistaa, että henkilöstöllä on 
riittävää osaamista sukupuolen ja seksuaalisen 
suuntautumisen moninaisuudesta. Sateenkaari-
nuorten vanhemmat tarvitsevat tietoa ja ohja-
usta voidakseen tukea nuoria ja edistää nuorten 
hyvinvointia. Parantamalla sateenkaari-ihmis-
ten oikeuksia voidaan lisätä hyvinvointia ja vä-
hentää psykososiaalisten palveluiden tarvetta. 
Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen edellyttää, että koulut, oppilai-
tokset, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimijat 
huolehtivat seksuaalisuuteen ja sukupuolen 
moninaisuuteen liittyvän syrjinnän, väkivallan, 
häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun en-
naltaehkäisystä ja nollatoleranssista. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat oi-
keusministeriön toimeksiannosta tehdyn sel-
vityksen (Pihlajamaa 2021) suositusta seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
tilanteen selvittämisestä läpileikkaavasti väes-
töön kohdistetuissa kyselyissä ja barometreissa. 
Suosituksissa todetaan, että tiedonkeruussa ja 
tutkimuksissa on huomioitava moniperusteinen 
syrjintä ja risteävä eriarvoisuus.

Tutkittu tieto antaa vankan pohjan nuorten 
hyvinvointia edistävien toimien kohdentami-
seen. Nuoret on erittäin tärkeä ottaa mukaan 
tasa-arvon edistämistyöhön ja suunnittelemaan 
heille kohdennettuja hyvinvointia edistäviä pal-
veluja. 
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Taulukko 1. Tyytyväinen elämäänsä tällä 
hetkellä 

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 76 70

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 48 33

Heterot 
(p < 0,001) 79 75

Seksuaalivähemmistöt 
(p < 0,001) 50 42

Taulukko 2. Ollut huolissaan mielialastaan 
kuluneen 12 kuukauden aikana 

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 32 37

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 59 75

Heterot  
(p < 0,001) 29 32

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 66 73

Taulukko 3. Kohtalainen tai vaikea ahdistu-
neisuus. 

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 12 18

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 31 48

Heterot  
(p < 0,001) 10 15

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 31 43

Taulukko 4. Vähintään kaksi viikkoa kestänyt 
masennusoireilu

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 16 22

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 43 57

Heterot  
(p < 0,001) 14 18

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 40 50

Taulukko 5. Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 20 24

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 45 59

Heterot  
(p < 0,001) 18 21

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 44 52

TAULUKKOLIITE

Taulukko 6. Tuntee itsensä yksinäiseksi 

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 10 15

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 28 37

Heterot  
(p < 0,001) 9 13

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 26 33
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Taulukko 7. Ei yhtään läheistä ystävää

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 8 8

Sukupuolivähemmistöt  
(p = 0,251) 15 14

Heterot  
(p = 0,811) 8 8

Seksuaalivähemmistöt   
(p = 0,280) 12 11

Taulukko 8. Pitää koulunkäynnistä

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 67 64

Sukupuolivähemmistöt  
(p = 0,001) 53 44

Heterot  
(p = 0,001) 68 66

Seksuaalivähemmistöt   
(p = 0,001) 60 51

Taulukko 9. Koulu-uupumus

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 13 18

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 32 43

Heterot  
(p < 0,001) 12 15

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 28 37

Taulukko 10. Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 3 3

Sukupuolivähemmistöt  
(p = 0,108) 11 10

Heterot  
(p = 0,086) 3 3

Seksuaalivähemmistöt   
(p = 0,755) 7 6

Taulukko 11. Harrastaa taidetta ja kulttuuria 
vähintään yhtenä päivänä viikossa

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 49 49

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 70 80

Heterot  
(p < 0,001) 47 45

Seksuaalivähemmistöt   
(p = 0,507) 77 78

Taulukko 12. Vähintään tunnin päivässä 
liikkuvat

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 19 21

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 16 12

Heterot  
(p < 0,001) 19 23

Seksuaalivähemmistöt   
(p = 0,825) 12 12
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Taulukko 13. Käyttää alkoholia viikoittain

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 6 5

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 9 5

Heterot  
(p < 0,001) 6 5

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 7 5

Taulukko 16. Kokenut usein, että pitäisi 
viettää aikaa muutoin kuin netissä

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 27 28

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 35 40

Heterot  
(p = 0,108) 27 27

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 33 38

Taulukko 14. Nettiriippuvuuden osa-alueita

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 28 28

Sukupuolivähemmistöt  
(p = 0,002) 32 35

Heterot  
(p = 0,378) 27 27

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 32 35

Taulukko 15. Huomannut usein olevansa 
netissä, vaikka ei ole huvittanut

2019
%

2021
%

Cissukupuoliset  
(p < 0,001) 35 38

Sukupuolivähemmistöt  
(p < 0,001) 45 54

Heterot  
(p < 0,001) 34 36

Seksuaalivähemmistöt   
(p < 0,001) 46 52
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