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muita kohtelemaan stigman kantajaa ihmisarvoltaan vähäisempänä.  

Tutkielma perustuu Nuorisobarometri 2015 -aineistoon (N=1894), jonka perusjoukkona ovat 
15–29-vuotiaat nuoret. Aineistossa kysyttiin, ovatko he joutuneet kiusatuksi peruskouluiässä. 
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Tutkielma löysi yhteyden perheen lastensuojelukontaktin ja lapsen koulukiusatuksi joutumisen 
välillä. Yhteys säilyi merkitsevänä, kun perheen sosioekonominen asema vakioitiin, mutta me-
netti merkitsevyytensä, kun muut perhetaustaa kuvaavat muuttujat vakioitiin. Lastensuojelu-
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vaikeudet sekä vanhemman alkoholiongelma.  

Tutkielma osoittaa heikon yhteyden perhetaustan ja koulukiusatuksi joutumisen välillä. Sa-
malla se haastaa tarkastelemaan koulukiusaamista yhteiskuntatieteellisenä eriarvoisuudesta 
kumpuavana ilmiönä ja löytämään siihen uusia puuttumiskeinoja lastensuojelun näkökulmia 
hyödyntämällä sekä lapsiperheköyhyyttä torjumalla.
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1 JOHDANTO 
 

Koulukiusaaminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jolla on sekä lyhyitä että pitkäaikai-

sia vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Kiusatuksi joutumisen on todettu olevan yhteydessä 

muun muassa huonoon itsetuntoon, itseä vahingoittavaan käyttäytymiseen sekä huonoon kou-

lumenestykseen (Arseneault, 2017). Lapsena kiusatuksi joutuneilla on vielä keski-iässä keski-

määräistä enemmän mielenterveysongelmia, kuten masennusta, ahdistushäiriöitä ja itsetuhoi-

suutta (Moore ym., 2017). Koulukiusaaminen on myös valitettavan yleinen ilmiö. Kouluter-

veyskyselyn 2021 mukaan Suomessa noin joka kahdeskymmenes lapsi ja nuori oli kokenut 

kiusaamista koulussa viikoittain (THL, 2021). 

Lapsen koulukiusatuksi joutumisen tiedetään olevan yhteydessä keskimääräistä heikompiin so-

siaalisiin lähtökohtiin. Varsinkin perheen matalan sosioekonomisen aseman yhteydestä koulu-

kiusatuksi joutumiseen on runsaasti näyttöä (mm. Biswas ym., 2020; Jansen ym., 2012; 

Knaappila ym., 2018; Tippett & Wolke, 2014). Aikaisemman tutkimuksen perusteella myös 

esimerkiksi vähäinen ystävien määrä, perhetraumat ja asuinalueen levottomuus nostavat kiu-

satuksi joutumisen todennäköisyyttä (D'Urso, Symonds & Pace, 2021). Sama ennuste on aiem-

malla kiusatuksi joutumisella, käytöshäiriöillä, sosiaalisilla ongelmilla ja ongelmien interna-

lisoinnilla (Kljakovic & Hunt, 2016).  

Koulukiusatuksi joutuneiden ryhmässä korostuvat lisäksi lastensuojelun kanssa tekemisissä ol-

leiden perheiden lapset (Mohapatra ym., 2010) sekä kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (esim. 

Ikonen ym., 2017). On mahdollista, että sekä koulukiusatuksi joutumisen että lastensuojelun 

tarpeen taustalta löytyy samoja perhetaustaan liittyviä tekijöitä. Tästä ei kuitenkaan ole täyttä 

varmuutta, sillä lastensuojelukontaktiin johtavista tekijöistä ei ole valtakunnallisesti koottua 

tietoa (Heino, 2013). Lastensuojelun syitä on tutkittu lähinnä opinnäytetöissä (esim. Pitkänen, 

2017) tai projektiluontoisissa selvityksissä (esim. Heino, 2007). Selvitysten perusteella on ar-

vioitu, että perhetaustasta johtuvia syitä lastensuojelun asiakkuuden aloittamiseen ovat olleet 

mm. vanhempien jaksamattomuus, mielenterveysongelmat ja päihteidenkäyttö. Tämän lisäksi 

lastensuojelun asiakkaaksi tulevat lapset asuvat usein vähävaraisissa perheissä. (Heino, 2007). 

Näiden tietojen perusteella lastensuojelun asiakkaat ovat jo lähtökohtaisesti monin tavoin kou-

lutovereitaan heikommassa asemassa. Tämä todennäköisesti kasvattaa osaltaan myös heidän 

kiusatuksi joutumisensa todennäköisyyttä.  
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Koulukiusatuksi joutumisen ja lastensuojelukontaktin yhtäaikaisuus konkretisoituivat koko 

Suomea järkyttäneellä tavalla Helsingin Koskelassa vuonna 2020. Kyseisen vuoden syksyllä 

kolme alaikäistä nuorta oli kokoontunut toistuvasti pahoinpitelemään ikätoveriaan. Tämä johti 

lopulta uhrin kuolemaan joulukuussa 2020. Julkisuudessa esiin tulleiden tietojen mukaan uhria 

oli kiusattu koko peruskoulun ajan. Lisäksi hänet oli tapahtumahetkellä sijoitettu kodin ulko-

puolelle. Henkirikoksen poikkeuksellinen raakuus herätti kysymyksiä paitsi koulun kyvyttö-

myydestä puuttua koko peruskouluajan jatkuneeseen kiusaamiseen, myös lastensuojelun ky-

vyttömyydestä suojata lasta kiusatuksi joutumiselta ja lopulta kuolemalta. Koskelan tapahtu-

mien jälkeen jäin pohtimaan, kuinka moni lastensuojelun asiakas on koulukiusattu sosiaali-

työntekijöiden sitä tietämättä – ja voiko lastensuojelukontakti itsessään selittää lapsen kiusa-

tuksi joutumista. Tämä pohdinta johti siihen, että halusin maisterintutkielmassani tuottaa sel-

laista koulukiusaamiseen liittyvää tietoa, joka parantaisi koulukiusaamisilmiön ymmärtämistä 

ja tunnistamista nimenomaan sosiaalityössä.  

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että lastensuojelukontaktilla ja koulukiusatuksi 

joutumisella on yhteys, samoin perhetaustalla ja koulukiusatuksi joutumisella. Lisäksi myös 

lastensuojelukontakti ja perhetausta ovat yhteydessä toisiinsa. Tietääkseni näitä kolmea tekijää 

ei ole kuitenkaan tarkasteltu yhdessä. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin pyrkiä osaltaan 

paikkaamaan tätä puutetta. Tarkoituksenani on selvittää lastensuojelukontaktin, perhetaustan 

ja koulukiusatuksi joutumisen välistä dynamiikkaa. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on se, 

miten lastensuojelukontakti on yhteydessä lapsen koulukiusatuksi joutumiseen, mikäli myös 

perhetaustaan liittyvät tekijät vakioidaan. 

Tutkielmani perustuu väestötasolla yleistettävissä olevaan kyselyaineistoon, jonka analyysissä 

sovellan Goffmanin (1963) ajatuksia stigmasta. Ajattelen, että yhteiskunnassa stigmoiksi mää-

ritellyt tekijät toimivat kouluympäristössä toiseuttamisen välineinä ja johtavat siten kiusatuksi 

joutumiseen. Yksilön ominaisuuksiin liitettävien stigmojen sijaan olen kiinnostunut sellaisista 

perhetaustaan tai vanhempiin liittyvistä tekijöistä, jotka voivat muodostua stigmaksi lasten ja 

nuorten keskuudessa ja lisätä siten kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. On mahdollista, 

että samat perhetaustaan tai vanhempiin liittyvät tekijät lisäävät myös perheen lastensuojelu-

tarpeen todennäköisyyttä. Toisaalta myös lastensuojelukontakti itsessään voidaan nähdä stig-

mana. Tutkielmani avulla pyrin löytämään yhteyksiä perhetaustan ja kiusatuksi joutumisen vä-

lillä, ja tunnistamaan sitä kautta, millaiset perhetaustaan liittyvät tekijät voivat stigmatisoida 

lasta kouluympäristössä.  
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Kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä lisäävät stigmat vaikuttavat todennäköisesti siihenkin, 

miten kiusattuihin yhteiskunnassa suhtaudutaan. Tämä asenne kulminoituu niihin tapoihin ja 

rakenteisiin, joilla kiusaamiseen puututaan. Näiden rakenteiden kriittinen tarkastelu voidaan 

nähdä sosiaalityön tehtävänä. Yhteiskunta odottaa sosiaalityöltä rakenteellista vastuuta ihmis-

ten tukemisessa ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä (Pohjola, 2019, s. 333), ja tämä vas-

tuu on kirjattu myös sosiaalihuoltolain (1301/2014) toiseen lukuun. Sen vuoksi pohdinkin työni 

kirjallisessa osassa kriittisesti myös niitä rakenteita, joissa koulukiusaamisilmiötä Suomessa 

käsitellään.  

Tutkielman tuottaman tiedon avulla on mahdollista analysoida ja tunnistaa kiusatuksi joutumi-

selle altistavia sosiaalisia ja rakenteellisia tekijöitä sekä pyrkiä reagoimaan niihin aiempaa pa-

remmin. Koulukiusaamisen ymmärtäminen laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä tarjoaa nä-

kökulmia etsiä uusia ratkaisuja kiusaamisen torjumiseksi niin yhteiskunnallisessa päätöksente-

ossa kuin kaikessa lapsia ja lapsiperheitä koskevassa työskentelyssäkin, erityisesti lastensuoje-

lussa.  

 

2 KÄSITTEET, TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA AIEMPI TUTKI-

MUS 
 

Tässä luvussa kerron ensin, mitä tarkoitan koulukiusaamisella ja siten myös koulukiusatuksi 

joutumisella. Toiseksi esittelen teoreettisen viitekehykseni, joka perustuu sosiologi Erving 

Goffmanin ajatuksiin stigmasta. Kolmanneksi kuvaan, millaisia rakenteellisia haasteita koulu-

kiusatuksi joutumiseen liittyy palveluiden ja lainsäädännön näkökulmasta. Lopuksi käyn läpi, 

miten koulukiusaamista on selitetty aiemmassa tutkimuksessa, ja millaisia kiusatuksi joutumi-

selle altistavia tekijöitä sen perusteella on löydetty. 

 

2.1 Koulukiusaamisen määritelmä 

 

Koulukiusaamista (ruots. mobbning, engl. school bullying) määrittelevässä tutkimuskirjalli-

suudessa toistuu ruotsalaisen psykologian professorin Dan Olweuksen tekemä määrittelytyö 

(ks. esim. Craig & Pepler, 2003; Hansen ym., 2012; Jansen ym., 2011; Kljakovic & Hunt, 
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2006; Menesini & Salmivalli, 2017). Ensimmäisiin pohjoismaisiin koulukiusaamisen tutkijoi-

hin kuuluvan Olweuksen määritelmän mukaan koulukiusaaminen on yhden tai useamman op-

pilaan harjoittamaa, toistuvaa ja tahallista toimintaa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa toiselle 

oppilaalle vahinkoa tai epämukavuutta. Tämä voi tapahtua fyysisen kosketuksen tai sanojen 

kautta, mutta myös muilla keinoin, kuten ilkeiden eleiden tai kasvonilmeiden välityksellä tai 

tahallisella erottamisella ryhmästä. Olennaista kiusaamiselle on valtasuhteen epätasapaino. 

Kiusattu on alisteisessa asemassa kiusaajaansa nähden, ja kiusaaminen ylläpitää tai vahvistaa 

tätä valta-asetelmaa. (Olweus, 1996, s. 266.)  

 

Olweus (1996, s. 266) on käyttänyt koulukiusaamisesta myös ilmaisua peer abuse. Ilmaisu ei 

ole vakiintunut, joten sivuan sitä tässä tutkielmassa vain lyhyesti. Ilmaisusta on kuitenkin 

hyötyä koulukiusaamisilmiön ymmärtämiselle.  Ensinnäkin peer abuse, eli vapaasti suomen-

nettuna ikätoverin kaltoinkohtelu, ei sido ilmiötä yhtä vahvasti fyysiseen kouluympäristöön 

kuin sana koulukiusaaminen. Koulukiusaamisen rajaaminen ainoastaan kouluympäristössä ja 

koulupäivän aikana tapahtuvaksi toiminnaksi jättäisikin huomiotta esimerkiksi sosiaalisen 

median välityksellä tapahtuvan tai vapaa-ajalle jatkuvan kiusaamisen. Sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvaa koulukiusaamista voidaan toki tutkia myös kokonaan omana ilmiönään netti-

kiusaamisena (engl. cyber bullying). Koska lasten ja nuorten elämästä on tullut varsin verk-

kovälitteistä, on kuitenkin perusteltua ajatella, että nettikiusaamisessa on kysymys yhdestä 

koulukiusaamisen muodosta, varsinkin silloin, kun nettikiusaaminen kohdistuu kouluympä-

ristöstä tunnettuun ikätoveriin. Toisekseen ilmaisu ikätoverin kaltoinkohtelu tarjoaa koulukiu-

saamista laajemman näkökulman siihen, millaisten yhteiskunnallisten toimijoiden tulisi olla 

aktiivisesti toimivaltaisia ilmiön kitkemiseksi. Kolmanneksi ikätoverin kaltoinkohtelu rinnas-

taa koulukiusaamisen sisällöllisesti lähemmäksi lähisuhteessa tai perheessä tapahtuvaa kal-

toinkohtelua (esim. wife abuse, child abuse), jolloin sen vähätteleminen on vaikeampaa.  

 

Vaikka koulukiusaamista voidaankin tarkastella edellä mainituin osin ikätoveriin kohdistu-

vana kaltoinkohtelun muotona, on koulukiusaamisessa myös yksi merkittävä ero muihin kal-

toinkohtelun muotoihin verrattuna. Siinä, missä lähisuhdeväkivalta jää usein piiloon kodin 

yksityisyyteen, pyritään koulukiusaaminen tuomaan tavalla tai toisella yleisön eteen (Juvonen 

& Graham, 2014). Koulukiusaamiseen liittyykin usein yritys saavuttaa ja ylläpitää sosiaalista 

statusta vertaisryhmän sisällä (Salmivalli & Peets, 2009), ja vertaisryhmä toimii yleensä kou-

lukiusaamisen yleisönä. Jos luokan oppilaiden asenteet ovat kiusaamisen vastaisia, ei kiusaa-

misella ole mahdollista saavuttaa samanlaista statuksen nostoa kuin kiusaamismyönteisessä 
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luokassa (ks. Salmivalli, 2005, s. 131). Yleisön vaikutukset huomioiden koulukiusaamisessa 

onkin nykykäsityksen mukaan kysymys myös ryhmäprosessista. Tässä tutkielmassa tarkaste-

len kiusaamista kuitenkin sen kautta, millaiset kiusattuun liittyvät sosiaaliset tekijät voivat 

toimia tämän ryhmäprosessin käynnistäjänä. Tarkemmin sanottuna tutkiva katseeni on kiusat-

tujen perhetaustaan liittyvissä tekijöissä.  

 

2.2 Koulukiusaaminen stigman näkökulmasta  

 

Koulukiusaaminen on poikkitieteellinen tutkimuskohde. Sille on löydetty selityksiä muun mu-

assa käyttäytymisgenetiikasta, kiintymyssuhdeteoriasta, sosiaalisen informaation prosessoin-

nista sekä sosiaalisesta ja kognitiivisesta oppimisesta (Salmivalli & Peets, 2009, s. 326–327).  

Tämän tutkielman näkökulma aiheeseen on yhteiskuntatieteellinen. Tarkastelen koulukiusa-

tuksi joutumista goffmanilaisittain, stigman käsitteen kautta. Soveltamani teoreettinen viiteke-

hys pohjautuu sosiologi Erving Goffmanin (1963) kirjaan Stigma: Notes on the Management 

of Spoiled Identity. Kirja käsittelee sitä, millaista on elää yhteiskunnassa poikkeavaksi leimat-

tuna ihmisenä, jota muut kohtelevat stigman vuoksi ikään kuin ihmisarvoltaan muita vähäi-

sempänä yksilönä. 

 
Alun perin kreikankielinen sana stigma tarkoitti sellaisia kehollisia merkkejä, joiden ajateltiin 

kertovan jotakin epätavallista ja pahaa kantajansa moraalisesta asemasta. Niinpä muut kohteli-

vat tällaisten merkkien kantajia niihin liitettävien ennakkoluulojen mukaisesti. Myöhemmin 

stigmalla tarkoitettiin fyysisten merkkien sijaan pikemminkin poikkeavuudesta aiheutuvaa hä-

peää (Goffman, 1963, s. 11). Sittemmin sanan merkitys on siirtynyt vielä kauemmaksi alkupe-

räisestä. Nykyään stigmalla voidaan tarkoittaa sen kantajan kokeman häpeän sijaan niitä en-

nakkoluuloja, joita stigman antajalla tai tulkitsijalla on (Merriam-Webster-verkkosanakirja, 

8.11.2021). Suomessa stigmasta on käytetty myös suomenkielistä käsitettä häpeäleima. Suo-

mennos on mielestäni onnistunut, sillä leimaa on mahdollista tarkastella sekä leimaajan että 

leimatun näkökulmasta, jolloin se kuvaa hyvin stigman vuorovaikutuksellista ja kahdensuun-

taista luonnetta.  

 

Goffman (1963, s. 14) tunnisti kolmenlaisia stigmoja. Ensinnäkin stigma voi olla alkuperäisen 

merkityksensä mukaisesti fyysinen, ulkoisesti poikkeava ominaisuus, kuten näkyvä vamma. 

Koulukiusaamisen kontekstissa fyysisiä stigmoja voisivat edustaa esimerkiksi huomattava yli- 
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tai alipaino tai motorinen kömpelyys. Heimoon liitettävää stigmaa taas edustavat etniseen taus-

taan, kansallisuuteen tai uskontoon liittyvät ennakkoluulot, mutta myös matala luokkastatus on 

voinut toimia tällaisena heimoon liitettävänä stigmana. Kolmanneksi stigma voi liittyä johon-

kin henkilön ominaisuuteen. (Mt.) Ajattelen, että koulukiusaamisen kontekstissa tällaisia hen-

kilön ominaisuuksiin liittyviä stigmoja voisivat olla esimerkiksi tietynlaiset temperamenttipiir-

teet, kuten arkuus, vähäinen seurallisuus tai impulsiivisuus.  

 

Goffmanin (1963) mukaan stigma rakentuu sosiaalisesti. Tällä hän tarkoittaa sitä, ettei mikään 

ominaisuus itsessään ole hyvä tai huono, vaan niiden arvo määritellään sosiaalisessa konteks-

tissa. Link ja Phelan (2001, s. 367) esittävätkin, että stigman syntyä edeltää nelivaiheinen pro-

sessi: 

1) Ihmiset kiinnittävät huomiota ominaisuuksiin, jotka erottavat yksilöitä. Poikkeavista 

ominaisuuksista muodostetaan leimoja.  

2) Poikkeavan leiman saaneet yhdistetään negatiivisiin stereotypioihin hallitsevien 

kulttuuristen uskomusten avulla. 

3) Erottelu mahdollistaa jakamisen “meihin” ja “heihin”, ja poikkeaviksi leimatut yk-

silöt kategorisoidaan ulkopuolisiksi. 

4) Poikkeaviksi leimattujen status laskee. Alentunut status tekee leimatuista muiden 

silmissä ikään kuin ihmisarvoltaan vähäisempiä. Tämä taas oikeuttaa muut kohtele-

maan leimattuja syrjivästi. 

 

Ajattelen, että koulukiusaaminen käynnistyy tällaisesta prosessista. Kiusattu leimataan eli stig-

matisoidaan jonkin poikkeavan ominaisuuden perusteella. Stigma alentaa kiusatun statusta, 

mikä antaa kiusaajille oikeutuksen jatkaa kiusatun kohtelemista muita huonommin. Kiusatulle 

stigma aiheuttaa vastaavasti häpeää, kärsimystä ja itsearvostuksen vähenemistä. Toisin sanoen 

kiusatuksi tuleminen ja siihen liittyvä muiden silmissä huonoon valoon joutuminen sekä häpeä 

voivat johtaa kiusatun “pilaantuneeseen” identiteettiin (vrt. Goffman 1963).  

 

Stigma ja siihen liitettävät mielikuvat alkavat määrittää muiden käsityksissä myös yksilön 

muuta persoonallisuutta ja luonteenpiirteitä. Goffmanin (1963, s. 14) mukaan muun muassa 

mielenterveyden häiriöihin, alkoholismiin, homoseksuaalisuuteen ja työttömyyteen on liitetty 

stigmoja, joiden perusteella niitä on pidetty osoituksena esimerkiksi heikosta tahdonvoimasta, 
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luonnottomasta intohimosta tai epärehellisyydestä. Stigmatisoitua henkilöä ei nähdä enää hä-

nen yksilöllisten ominaisuuksiensa kautta, vaan hänet yhdistetään stigmaan liitettyihin ennak-

koluuloihin.  

 

Linkin ja Phelanin (2013) mukaan olennainen kysymys on, miten jokin tietty ominaisuus muo-

dostuu stigmaksi tietyssä ajassa ja paikassa, ja miten sitä ylläpidetään. Jonkinlaisia vastauksia 

tähän kysymykseen tarjoavat Riitaoja (2013) sekä Hyvärinen, Riitaoja ja Särkelä (2014), jotka 

ovat tarkastelleet toiseuden tuottamista peruskoulussa. Hyvärinen, Riitaoja ja Särkelä (2014, s. 

63) määrittelevät toiseuden muodostumisen “prosessiksi, jossa ihmisten välille tehdään eroja 

(esimerkiksi jako samanlaisuuteen ja erilaisuuteen), joista tulee keskenään hierarkkisia”. Ajat-

telen tämän muistuttavan Linkin ja Phelanin (2001, s. 367) kuvaamaa stigman syntyprosessia. 

Peruskoulussa eroja ja sitä kautta toiseuksia tuotetaan tiedon, puhetapojen, koulun toimintape-

riaatteiden, järjestysten ja käytäntöjen, sosiaalisten suhteiden sekä erilaisten materiaalisten ja 

fyysisten ehtojen ja mahdollisuuksien tasolla (Riitaoja, 2013, s. 2–32). Tässä tutkielmassa en 

kuitenkaan tarkastele toiseuksien tuottamisen tai stigmojen syntymekanismeja. Sen sijaan olen 

kiinnostunut löytämään vastauksia siihen, millaisia perhetaustaan liittyviä tekijöitä kouluym-

päristössä mahdollisesti pidetään toiseuttavina tai stigmatisoivina juuri tässä aikakaudessa. Hy-

vänen, Riitaoja ja Särkelä (2014) mainitsevat, että hierarkkisesti järjestyneiksi sosiaalisiksi ka-

tegorioiksi on tunnistettu muun muassa sukupuoli, ihonväri, kansallisuus, uskonto ja yhteis-

kuntaluokka. Nuoret pystyivät kuitenkin tuottamaan myös hyvin hienovaraisia arvojärjestyksiä 

ja jakoja meihin ja muihin esimerkiksi pukeutumisen, harrastuksen tai arvomaailman kautta 

(mt).  

  

Perhetaustaan liittyvien stigmojen tunnistaminen on tärkeää, sillä Goffmanin (1963, s. 43) mu-

kaan stigmalla on taipumus ikään kuin “tarttua” stigman kantajan läheisiin. Ajattelen, että per-

hetaustaan liittyvässä koulukiusaamisessa on kyse juuri tästä ilmiöstä. Stigman siirtyminen 

vanhemmilta lapsille kuvaa mielestäni myös sekä stigman määrittämisen että stigman kanta-

misen ylisukupolvisuutta. Ennakkoluulojen pohja kehittyy jo lapsuudessa, mutta aikuisten toi-

minnalla on todettu olevan vaikutusta niiden syntyyn (Rutland & Killen, 2015, s. 122). Siksi 

onkin todennäköistä, että peruskouluikäisten ennakkoluulot heijastelevat yhteiskunnassa val-

litsevia yleisiä käsityksiä. Esimerkiksi alkoholistin, mielenterveysongelmaisen, työttömän tai 

vähävaraisen lapseen voidaan luokkatovereiden toimesta kohdistaa niitä negatiivisia ennakko-

luuloja, joita aikuisilla on näiden vanhemmista. Ajattelen, että jonkin perhetaustaan liittyvän 
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seikan takia koulukiusatuksi joutumisessa on toisaalta kyse vanhemman stigman “tarttumi-

sesta” lapseen (vrt. Goffman, 1963, s. 43), mutta toisaalta se muistuttaa myös heimoon liittyvää 

stigmaa (vrt. Goffman, 1963, s. 14). Tässä tutkielmassa pyrin tunnistamaan sellaisia perhetaus-

taan liittyviä stigmatisoivia tekijöitä, jotka mahdollisesti lisäävät lapsen todennäköisyyttä jou-

tua koulukiusatuksi.  

 

2.3 Koulukiusaamisen rakenteelliset haasteet 

 

Koulukiusatuksi joutumisen tiedetään olevan yleisempää sellaisten lasten keskuudessa, joiden 

sosiaaliset lähtökohdat ovat muita heikommat (esim. Biswas ym., 2020, D'Urso, Symonds & 

Pace, 2021, Jansen ym., 2012, Kljakovic & Hunt, 2016, Knaappila ym., 2018, Tippett & 

Wolke, 2014). Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 1 §:n mukaan sosiaalihuollon tarkoitus on “edis-

tää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää 

osallisuutta”. Sosiaalihuollon palveluiden tulisi niin ikään “edistää ja ylläpitää yksilön, per-

heen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta” 

(1301/2014, 3 §). Tulkitsen tätä niin, että mikäli keskimääräistä heikommat sosiaaliset lähtö-

kohdat lisäävät lapsen kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä, tulisi sosiaalihuollon palvelui-

den pyrkiä pienentämään tätä riskiä. Näin ei näyttäisi kuitenkaan aina käyvän, vaan tietynlais-

ten sosiaaliavustusten kohteena olemisen on jopa havaittu olevan yhteydessä kiusatuksi joutu-

misen suurempaan todennäköisyyteen (Hong ym., 2021). Tämän vuoksi ajattelen, että erityi-

sesti lapsiperheitä koskevassa sosiaalityössä tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kou-

lukiusaamiselle altistavien sosiaalisten tekijöiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.  

 

Valitettavasti lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa työskennellessäni huomioni kiinnittyi 

siihen, kuinka näkymätöntä koulukiusaaminen ylipäätään on sosiaalityön asiakirjoissa tai esi-

merkiksi sosiaalihuollon tietojärjestelmiin määritellyissä rakenteisen kirjaamisen valikoissa. 

Tämän vuoksi on mahdollista, että koulukiusatuksi joutumista kätkeytyy viranomaisrekiste-

reissä muiden otsikoiden alle. Esimerkki tällaisesta voisi olla tilanne, jossa kiusattu reagoi kiu-

satuksi joutumiseen runsailla koulupoissaoloilla tai psyykkisellä pahoinvoinnilla, joka ilmenee 

lopulta itsensä vahingoittamisena. Tilanteen kärjistyessä sellaiseksi, että lastensuojelun ilmoi-

tusvelvollisuus täyttyy, koulu ilmoittaa lastensuojelulle poissaoloista tai terveydenhuolto il-

moittaa lastensuojelulle siitä, että lapsi tai nuori on vahingoittanut itseään. Lastensuojelu kirjaa 

lastensuojeluilmoituksen, jonka syyksi merkitään koulunkäyntivaikeudet tai psyykkinen 
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vointi. Koulukiusaamisen seuraukset siis ikään kuin kirjautuvat kiusatun ongelmaksi, mutta 

itse koulukiusaaminen jää näkymättömiin. 

 

Lastensuojelun sosiaalityön asiakirjoissa ja tilastoinnissa koulukiusaamisen näkymättömyyttä 

selittänee osittain lainsäädäntö. Lastensuojelun toimivalta perustuu lastensuojelulakiin 

(417/2007), jonka tarkoituksena on “turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, ta-

sapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.” Lastensuojelua määrit-

tää Suomessa myös vuodesta 1991 lain tasoisena voimassa ollut Yhdistyneiden Kansakuntien 

lapsen oikeuksien sopimus (Hakalehto, 2016, s. 36). Suojelunäkökulmasta keskeinen on sopi-

muksen 19 artikla, jonka mukaan lasta on suojattava väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoin-

pitelyltä, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä, kun 

hän on vanhempansa tai muiden hoidossa. Tämä tarkoittaa, että minkäänlaista huonoa kohte-

lua, kuten halventamista, nolaamista, mitätöintiä tai muunlaista henkistä väkivaltaa, ei pidä 

sallia missään lapsen toimintaympäristössä. (Hakalehto, 2016, s. 41.) Vaikka koulukiusaami-

nen linkittyy voimakkaasti näihin lapsen oikeuksiin, joita pyritään turvaamaan lastensuojelulla, 

on koulukiusaamiseen puuttuminen kuitenkin määritelty ensisijaisesti oppilaitosten tehtäväksi. 

Kunkin oppilaitoksen on oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 13 § mukaan kirjattava 

opiskeluhuoltosuunnitelmaansa “suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiu-

saamiselta ja häirinnältä”. Käytännössä lainsäädäntö ei kuitenkaan sisällä yksityiskohtaisia 

säännöksiä puuttumistoimista, vaan koulut käyttävät niiden tulkintaan ja toteuttamiseen pai-

kallista harkintavaltaa. (Elo & Lamberg, 2018, s. 16, 131.)  

 

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on tietenkin lastensuojelun sijaan lapsen vanhem-

milla ja muilla huoltajilla (Lastensuojelulaki 417/2007, 2§). Koulukiusaamisen osalta on kui-

tenkin huomioitava, että suurin osa 7–18-vuotiaista lapsista ja nuorista viettää arkipäivänsä 

oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaisesti kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa vanhemmat 

eivät ole läsnä. Ajattelen, että jos lapset lain velvoittamina viettävät päivänsä yhteiskunnan 

ylläpitämissä instituutioissa, tulisi yhteiskunnan myös huolehtia heidän oikeuksiensa toteutu-

misesta siellä ollessaan. Tästä johtuen koulukiusaamista tulisi tarkastella aiempaa enemmän 

myös lastensuojelullisesta näkökulmasta. Onkin mielenkiintoinen ajatusleikki pohtia, miten 

koulukiusaamiseen suhtautuminen muuttuisi, jos se kuuluisi lastensuojeluviranomaisen toimi-

alueeseen. Lastensuojelun sosiaalityöllä voisi olla toimivaltaa valvoa esimerkiksi sitä, että kou-

lujen suunnitelmat opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä oli-

sivat riittävän selkeästi määriteltyjä ja toteutuisivat myös käytännössä.  
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Koulukiusaaminen on haasteellinen ilmiö myös rikosoikeudelliselta kannalta. Ensinnäkään 

sana kiusaaminen ei kerro siihen liittyvien tekojen vakavuutta, vastenmielisyyttä tai lainvastai-

suutta. Kiusaamiseksi voidaankin kutsua myös sellaisia lainvastaisia tekoja, jotka täyttävät jon-

kin rikoslaissa (1889/39) määritellyn teon, kuten pahoinpitelyn tai vahingonteon tunnusmerkit. 

Vaikka koulukiusaamiseen voi liittyä rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja, jää varsinkin 

nuori koulukiusattu usein vaille oikeutta, sillä alle 15-vuotias tekijä ei ole rikosoikeudellisessa 

vastuussa teoistaan (Rikoslaki 1889/39, 3:4). Vahingonkorvausvelvollisuus toki koskee myös 

nuorta kiusaajaa. Koulukiusaamisen vaikutukset ovat usein henkisiä (vrt. Arseneault, 2017) ja 

pitkäaikaisia (vrt. Moore ym., 2017), mutta käsitykseni mukaan erityisesti henkisen kärsimyk-

sen osalta korvausten saaminen on käytännössä lähestulkoon mahdotonta.  

 

Edellä olen kuvannut niitä lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmän käytäntöihin liittyviä haas-

teita, joita koulukiusatuksi joutumiseen liittyy. Ajattelen, että nämä haasteet voivat osittain joh-

tua samoista perhetaustaan liittyvistä stigmoista, jotka mahdollisesti johtavat myös koulukiu-

satuksi joutumiseen. Stigma tekee yksilöstä identiteetiltään pilaantuneen, poikkeavan yksilön, 

jonka arvo mielletään vähäisemmäksi kuin muiden. Tämä voi vaikuttaa siihen, ettei stigmati-

soitujen – tässä tapauksessa koulukiusattujen – tilanteen parantamiseen suhtauduta samanlai-

sella vakavuudella kuin niiden, jotka edustavat yhteiskunnan vallitsevia normeja.  

 

Pohjolan (2019, s. 327) mukaan sosiaalityöllä on kriittinen yhteiskunnallinen tehtävä, jossa sen 

on tunnistettava yksilöllisen ohella yhteisöllisyys ja laajempi sosiaalinen elämismaailma, yh-

teiskunnalliset ja globaalit vaikutussuhteet sekä se, miten nämä kietoutuvat toisiinsa. Sosiaali-

työltä edellytetään kriittis-reflektiivistä otetta omaan toimintaan sekä siihen vaikuttaviin arvoi-

hin ja yhteiskunnallisiin virtauksiin. Sosiaalityön tulisi edistää yhteiskunnan rakenteiden pro-

sessien ja olosuhteiden muuttamista yhdenvertaisuutta ja sosiaalista hyvinvointia tuottaviksi. 

Tässä onnistuminen edellyttää myös vaihtoehtoisten poliittisten ratkaisujen ja rakenteiden eh-

dottamista. (Mt.) Vaikkei koulukiusaamiseen puuttumista mielletäkään Suomessa sosiaalityön 

ydintehtäviin, ajattelen koulukiusaamisilmiöön liittyvän sellaista rakenteellista ja sosiaalista 

eriarvoisuutta, jonka tasoittamiseen tarvittaisiin nimenomaan sosiaalityölle ominaista ihmisoi-

keusperustaista ja reflektiivistä näkökulmaa. Ajattelen myös, että koulukiusatuksi joutumista 

ja sen seurauksia ei ole julkisessa keskustelussa pohdittu tarpeeksi suhteessa lastensuojelulaissa 

määriteltyihin sosiaalityön tehtäviin. 
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2.4 Koulukiusaamista selittävät tekijät aiemmassa tutkimuksessa 

 

Koulukiusaamisen akateeminen tutkimus käynnistyi 1970-luvulla Skandinaviassa. Tutkimuk-

set olivat aluksi enimmäkseen kuvaavia ja keskittyivät raportoimaan kiusaamisen esiinty-

vyyttä, kiusaamisen eri muotoja tai kiusaamiseen liittyvien lasten ja nuorten ominaisuuksia. 

Koulukiusaamistutkimuksen seuraavassa aallossa pyrittiin ymmärtämään niitä mekanismeja, 

joiden vaikutuksesta yksilöistä tulee kiusaajia tai kiusattuja. Sittemmin koulukiusaamiselle on 

etsitty selityksiä muun muassa kiintymyssuhdeteoriasta, sosiaalisen informaation prosessoin-

nista, sosiaalisesta ja kognitiivisesta oppimisesta sekä käyttäytymisgenetiikasta. (Salmivalli & 

Peets, 2009, s. 326–327.) Tässä tutkielmassa tarkastelen kiusaamista yhteiskuntatieteellisestä 

näkökulmasta, lapsen tai nuoren perhetaustaan liittyvien tekijöiden kautta. Etsin tekijöitä, jotka 

voivat potentiaalisesti muodostua stigmoiksi, joilla stigmatisoidun kiusaaminen ikään kuin oi-

keutetaan. Seuraavaksi esittelen tälle näkökulmalle relevanttia aiempaa tutkimusta.  

 

2.4.1 Lastensuojelukontakti 

 

Ensisijaisena kiinnostuksen kohteenani tässä tutkielmassa on lastensuojelukontakti mahdolli-

sena koulukiusatuksi joutumiseen johtavana stigmana. Tutkielmani määritelmä lastensuojelu-

kontaktista on laaja. Sisällytän siihen paitsi lastensuojelun asiakkuuden, myös kaikenlaisen las-

tensuojelun sosiaalityöhön liittyvän työskentelyn, kuten lastensuojelulain 3a §:ssä tarkoitetun 

ehkäisevän lastensuojelutyön, sosiaalihuoltolain 18 §:n mukaisen perhetyön ja lastensuojelu-

lain 26 §:ssä kuvatun lastensuojelutarpeen selvittämisen.   

Varsinainen lastensuojelun asiakkuus alkaa lastensuojelulain 27 § mukaisesti, ja siihen voi si-

sältyä hyvinkin merkittävää julkisen vallan käyttöä, viimesijaisena keinona myös lapsen sijoit-

taminen kodin ulkopuolelle. Lastensuojelun kanssa tekemisissä olemista edeltää yleensä sosi-

aalisesti ja kulttuurisesti hyväksytyiksi määriteltyjen perhe-elämän normien rikkoutuminen, 

jota sitten pyritään selvittämään tai korjaamaan lastensuojelun keinoin. Näin ollen lastensuoje-

lutoiminnan voi ajatella olevan myös poikkeavaksi määriteltyyn toimintaan puuttumista, ikään 

kuin stigman korjaamista. Samalla lastensuojelun puuttuminen perheen toimintaan tavallaan 

osoittaa perheelle, että heissä tai heidän toiminnassaan on jotakin normeista negatiivisella ta-

valla poikkeavaa. Siksi myös lastensuojelutoiminta itsessään voi olla stigmatisoivaa. 
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Koulukiusaamisen ja lastensuojelukontaktin välisiä yhteyksiä tarkasteleva tutkimus on melko 

vähäistä ja keskittynyt lähinnä niihin lapsiin, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle. Tarkastelun 

kohteena on usein kodin ulkopuolelle sijoittamisen tai lastensuojelun asiakkuuden vaikutus 

lapsen kiusaamisrooliin. Tulokset ovat olleet vaihtelevia. Esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoi-

tettujen nuorten on yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella todettu olevan muita useammin kiu-

sattuja, mutta ei kiusaajia (Edwards & Batlemento, 2016). Toinen yhdysvaltalaistutkimus taas 

havaitsi sijaishuollossa olevien tyttöjen osuuden korostuvan kaikissa kiusaamiseen liittyvissä 

rooleissa, varsinkin kiusaaja-kiusattujen ryhmässä (Sterzing ym., 2020). 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös lastensuojelusta yleisemmin. Oppilaskyselyyn perus-

tuvassa kanadalaistutkimuksessa vastaajia pyydettiin muiden kysymysten ohessa raportoi-

maan, ovatko he tekemisissä lastensuojelun kanssa. Aineiston perusteella havaittiin, että las-

tensuojelun kanssa tekemisissä olleet tytöt olivat muita tyttöjä todennäköisemmin sekä kiusaa-

jia että kiusattuja. Poikien osalta lastensuojelukontakti oli kuitenkin yhteydessä ainoastaan kiu-

satuksi joutumisen todennäköisyyteen. (Mohapatra ym., 2020.) Tämän perusteella onkin mah-

dollista ajatella, että lastensuojelun sosiaalityön kanssa asioiminen saattaa olla suurempi stigma 

pojille kuin tytöille.  

Lastensuojelukontaktin merkitystä kiusatuksi joutumiselle on vaikea arvioida kontrolloidusti, 

sillä esimerkiksi lastensuojelun asiakkuus on Suomessa salassa pidettävää tietoa. Kiusaajat voi-

vat siis joko tietää tai olla tietämättä siitä, että kiusattu asioi lastensuojelun sosiaalityön kanssa. 

Näkökulmaa tietämisen merkitykseen tarjoaa yhdysvaltalaistutkimus, joka tarkasteli äitien saa-

mien erilaisten sosiaaliavustusten yhteyttä koulukiusaamiseen (Hong ym., 2020). Tutkimus ha-

vaitsi, että sosiaaliavustuksia saavien äitien lapset olivat muita lapsia useammin sekä kiusattuja 

että kiusaajia. Tietyillä sosiaaliavustuksilla, kuten Medicaid ja SNAP, sekä lapsen koulussa 

saamilla ilmaisilla tai alennushintaisilla aterioilla oli kuitenkin yhteys nimenomaan kiusatuksi 

joutumiseen. Tämän arveltiin johtuvan siitä, että kyseiset tuen muodot olivat visuaalisesti ha-

vaittavissa, ja ilmaisivat siten saajansa sosiaaliavustuksen tarpeesta ja köyhyydestä. (Mt.) Tu-

losta voi tulkita siten, ettei sosiaalihuollon tai lastensuojelun sosiaalityön kanssa työskentely 

itsessään altista kiusatuksi tulemiselle, jos se ei ole muiden tiedossa. Mikäli sosiaalihuollon tai 

lastensuojelun tarve taas päätyy muiden tietoon, kiusaaminen lisääntyy. Tämän voi ajatella 

viittaavan siihen, että näkyvää sosiaalihuollon tai lastensuojelun sosiaalityön tarvetta pidetään 

stigmana, joka johtaa kiusatuksi joutumiseen. 
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Lastensuojeluun liitettävää stigmaa ja sen sosiaalista rakentumista on mahdollista tarkastella 

sijoituslaitoksessa tapahtuvan kiusaamisen kautta. Ryhmässä, jossa kaikki ovat sijoitettuja, 

pelkkä sijoitetuksi joutuminen ei ole enää normista poikkeava ominaisuus. Esittämästäni stig-

man näkökulmasta kiusaamisen perusteeksi tarvittaisiin silloin jokin muu stigmatisoiva tekijä. 

Gibbsin ja Sinclairin (2000) kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia koskevassa tutkimuksessa 

kiusaamisen todennäköisyyteen vaikuttikin sijoituksen syy. Sijoituksen syyt voidaan yksinker-

taisimmillaan jakaa kahteen luokkaan: joko lapsen haitallisesta kasvuympäristöstä johtuviksi 

(esim. kaltoinkohtelu, puutteet vanhemmuudessa) tai lapsen omasta käytöksestä johtuviksi 

(esim. runsas päihteiden käyttö, haastava käytös). Gibbsin ja Sinclairin (2000) aineiston perus-

teella haitallisen kasvuympäristön vuoksi sijoitetuista lapsista joka toista oli yritetty kiusata 

sijoituslaitoksessa. Sen sijaan muista syistä, kuten omasta käytöksestä johtuvien syiden vuoksi 

sijoitetuista lapsista kertoi joutuneensa kiusatuksi vain joka neljäs (mt). Tulosta voi tulkita 

myös niin, että oman käytöksen vuoksi sijoitetut lapset ovat todennäköisemmin tottuneet oma-

ehtoiseen käytökseen, joka voi ilmetä esimerkiksi muiden kiusaamisena. Stigman näkökul-

masta omaehtoisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori taas ottaa vertaisryhmässä aseman, jonka ansi-

osta hän pääsee valitsemaan ne ominaisuudet, jotka leimataan poikkeaviksi.  

Suomessa koulukiusatuksi joutumisen ja lastensuojelun yhteyksiä on tarkasteltu lähinnä Kou-

luterveyskyselyn avulla. Sen perusteella kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret kokevat 

koulukiusaamista yleisemmin kuin vanhempansa luona asuvat (Ikonen ym., 2017). Kodin ul-

kopuolelle sijoittaminen edellyttää Suomessa sitä, että lastensuojelun avohuollon tukitoimet 

eivät ole riittäviä (Lastensuojelulaki 417/2007, 40 §). Vuonna 2019 kodin ulkopuolelle sijoi-

tettuna oli 18 928 lasta ja nuorta, kun vastaavasti avohuollon asiakkaana heitä oli 52 858 (THL, 

2020). Avohuollon asiakkaita on siis lähes kolme kertaa enemmän kuin sijoitettuja lapsia. 

Heistä tiedetään kuitenkin kiusaamisen suhteen melko vähän. Tämä johtuu siitä, että arkaluon-

teisen tiedon keräämisen eettisten periaatteiden mukaisesti kaikki sellainen tieto, joka ei ole 

selkeää faktaa (kuten tilastoitu sukupuoli ja ikä), on rajattu voimassa olevan lain tulkinnan mu-

kaan valtakunnallisen tilastoinnin ulkopuolelle (Heino, 2013, s. 96).  

2.4.2 Sukupuoli 

Sukupuoli ei itsessään ole varsinainen perhetaustaan liittyvä tekijä. On kuitenkin mahdollista, 

että sukupuoli vaikuttaa siihen, altistaako jokin tietty perhetaustatekijä kiusatuksi joutumiselle 

vai ei.   
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Laajan katsauksen perusteella tytöt ja pojat raportoivat tulleensa koulukiusatuiksi suunnilleen 

yhtä paljon, eikä sukupuoli näin ollen ole erityinen kiusatuksi joutumisen riskitekijä (Craig & 

Pepler, 2013). Sukupuolella ajatellaan kuitenkin olevan muunlaisia vaikutuksia koulukiusaa-

misilmiöön. Olweuksen (1996, s. 266) mukaan pojat kiusaavat tyttöjä enemmän. Poikien kiu-

saaminen on yleensä myös suorempaa, kun taas tyttöjen kiusaamiskäyttäytyminen on hienova-

raisempaa. Tyttöjen kiusaaminen voi tapahtua esimerkiksi ystävyyssuhteita manipuloimalla, 

levittämällä kiusaamisen kohteesta juoruja tai sulkemalla tämän tahallisesti ryhmästä ulos. 

(Mt.) Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että tyttöjen kiusaamista ei havaita yhtä helposti kuin 

poikien. 

Sukupuolten välillä on havaittu eroja myös muun muassa kiusaamisilmiön syiden selittämi-

sessä – ruotsalaistutkimus havaitsi, että tytöt mieltävät poikia useammin kiusaamisen johtuvan 

ennemminkin kiusaajasta kuin uhrista (Thornberg & Knutsen, 2011). Tämän perusteella vai-

kuttaisi siltä, että poikien käsitys kiusaamisesta vastaa enemmän esittämääni stigmanäkökul-

maa kuin tyttöjen.  

Vaikka sukupuoli ei itsessään altistaisi kiusatuksi tulemiselle, voi se yhdessä muiden tekijöiden 

kanssa olla merkityksellinen suhteessa kiusaamisilmiöön. Tästä esimerkkinä toimii aiemmin 

mainittu Mohapatran tutkimusryhmän (2020) tutkimus, jonka mukaan lastensuojelun kanssa 

tekemisissä olleet tytöt osallistuivat muita tyttöjä todennäköisemmin kiusaamiskäyttäytymi-

seen jossakin roolissa. Lastensuojelun kanssa tekemisissä olleet pojat sen sijaan olivat muita 

poikia todennäköisemmin nimenomaan kiusattuja (mt). 

2.4.3 Sosioekonominen asema 

Sosioekonominen asema tarkoittaa ihmisen aineellisiin voimavaroihin ja niiden hankkimiseen 

tarvittaviin edellytyksiin liittyvien tekijöiden kokonaisuutta. Sen mittareita ovat aineelliset voi-

mavarat, kuten tulot, varallisuus ja asumistaso, sekä niiden hankkimisen edellytykset, kuten 

koulutus, ammatti ja asema työelämässä. (TEPA-termipankki, 3.11.2021.) Sosioekonomisen 

aseman vaikutuksia eri ilmiöihin on tarkasteltu laajasti yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. 

Tämä pätee myös koulukiusaamiseen.  

 

On vahvaa näyttöä siitä, että perheen matala sosioekonominen asema lisää kiusatuksi joutumi-

sen riskiä (esim. Biswas ym., 2020; Bowes ym., 2013; Jansen ym., 2012; Knaappila ym., 2018). 

Ajattelen tämän johtuvan köyhyyteen liitettävästä stigmasta, joka manifestoituu matalamman 
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sosioekonomisen aseman perheistä tulevien lasten koulukiusaamisena.  Merkittävä havainto on 

kuitenkin myös se, että vaikka kiusaamisen kokonaismäärä on pysynyt Suomessa samana vuo-

sina 2000–2015, on kiusaamiskäyttäytyminen (sekä kiusaaminen että kiusatuksi joutuminen) 

lisääntynyt merkittävästi nimenomaan sosioekonomisesti heikompiosaisista perheistä tulevien 

lasten ja nuorten keskuudessa (Knaappila ym., 2018). Se, että heikompiosaiset kiusaavat toisi-

aan, ei tue ajatusta siitä, että kiusatuksi joutuminen johtuisi heikompaan sosioekonomiseen 

asemaan liitettävästä stigmasta.  

 

Joissakin tutkimuksissa sosioekonomisen aseman vaikutus kiusaamisilmiöön ei ole tullut lain-

kaan esiin. Tämän vaihtelun syyksi on arvioitu muun muassa sitä, että tutkimuksissa käytetyt 

sosioekonomisen aseman mittarit vaihtelevat (Knaappila ym., 2018). Näyttö heikon sosioeko-

nomisen aseman yhteydestä kiusaamiseen on kuitenkin voimakkaampaa suhteessa nimen-

omaan kiusatun rooliin (Tippett & Wolke, 2014), mikä puolestaan tukee ajatusta siitä, että 

heikkoon sosiaaliseen asemaan liittyvä stigma saattaisi toimia kiusaamisen oikeuttajana. Mer-

kitystä voi olla myös sillä, kuinka näkyvästi sosioekonominen asema välittyy. Goffmanin 

(1963, s. 59) mukaan arvosymbolit (engl. prestige symbol) edustavat stigman vastakohtaa. 

Ajattelen, että kouluikäisten keskuudessa tietyt vaatemerkit, tavarat tai tekniset laitteet voidaan 

nähdä arvosymboleina. Heikomman sosioekonomisen aseman perheissä kasvavilla lapsilla ei 

välttämättä ole mahdollisuutta hankkia näitä arvosymboleita, jolloin niiden puute voi muodos-

tua stigmaksi. Ajatusta tukee Lemetyisen (2014) katsaus, joka tarkasteli perheen köyhyydestä 

aiheutuvia toiseuden kokemuksia lasten keskuudessa. Varsinkin vaatteiden huonous ja likai-

suus sekä merkkivaatteiden puute nousi esiin lasten kirjoittamissa vastauksissa köyhyyteen liit-

tyen. Vastauksista kävi ilmi, että usein juuri vaatteet paljastavat köyhyyden – ja että huonoista 

tai epämuodikkaista vaatteista saatettiin kiusata. Koska huonot vaatteet vaikuttivat tällä tavoin 

omaan asemaan ja hyväksytyksi tulemiseen ryhmässä, ne harmittivat lasta enemmän kuin muut 

köyhyyden seuraukset, kuten ruoan puute. (Mts. 107.) Samansuuntaisia huomioita ovat tehneet 

myös Wilkinson ja Pickett (2010, s. 25), joiden mukaan ulkoisen vaikutelman ylläpitämistä 

pidetään usein niin tärkeänä, että vaatteiden hankkimiseksi ollaan valmiita pihistämään mie-

luummin esimerkiksi ruoasta. Köyhyys vaikuttaisikin tämän perusteella olevan varsin voima-

kas stigma niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa.  

 

Sosioekonomisen aseman yhteyden kiusaamiseen voi nähdä myös osana laajempaa yhteiskun-

nallista tilannetta. Duen tutkimusryhmä (2009) tarkasteli koulukiusaamista suhteessa valtioi-

den yleiseen talouskehitykseen sekä yksittäisten koulujen yleiseen tasoon. Tutkimus kattoi 35 
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valtiota Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Matala elintaso sekä suuret varallisuuserot koulun 

oppilaiden keskuudessa kasvattivat kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä yksilötasolla. Tut-

kimus havaitsi myös kansallisia eroja kiusaamisen esiintyvyydessä. Ne eivät kuitenkaan liitty-

neet bruttokansantuotteella mitattuun valtion yleiseen talouden tasoon, vaan siihen, kuinka ta-

saisesti varallisuus valtion sisällä jakautui. Varallisuuden jakautumisen tasa- tai eriarvoisuuden 

mittarina tutkimus käytti Gini-kerrointa. Kiusatuksi joutuminen oli yleisempää niissä yhteis-

kunnissa, joissa tuloerot ovat suuria. (Mt.)  Tulkitsen tätä siten, että yhteiskunnissa, joissa eriar-

voisuus on näkyvää ja hyväksyttyä, myös koulukiusaaminen on hyväksytympää (vrt. Salmi-

valli, 2005, s. 131). Jos hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen yhteiskunnassa on näkyvää, 

tulee taloudellisesta huono-osaisuudesta helpommin stigma. Lemetyisen (2014) katsaus per-

heen köyhyydestä aiheutuviin lasten toiseuden kokemuksiin osoittaa, että vaikka eriarvoisuus 

on Suomessa suhteellisen vähäistä globaaliin mittakaavaan suhteutettuna, se ei poista lasten 

köyhyydestään kokemaa toiseutta ja sen vaikutuksia, joihin myös mahdollinen kiusatuksi jou-

tuminen liittyy. Suomen suhteellisen tasa-arvoisena pidetystä yhteiskunnallisesta tilanteesta 

huolimatta pienituloisuus myös koskettaa monia suomalaislapsia: vuonna 2020 pienituloisissa 

perheissä eläviä lapsia oli Suomessa 114 300 eli 11,1 prosenttia kaikista lapsista (Findikaattori: 

Pienituloiset, 2021). Köyhissä kotitalouksissa asuvien lasten määrä on kasvanut varsinkin 

1990-luvun puolivälistä 2010-luvulle, ja tutkimuskirjallisuuden perusteella siitä on tullut mer-

kittävä yhteiskunnallinen haaste. Lapsuudessa koetulla köyhyydellä ja huono-osaisuudella tie-

detään olevan monenlaisia vaikutuksia yksilön elämään niin lapsuudessa kuin aikuisudessakin. 

(Kallio & Hakovirta, 2020.)  

 

Sekä kiusatuksi joutumiseen että köyhyyteen liittyy se, että yksilö joutuu muiden sosiaalisen 

arvioinnin kohteeksi, eikä tämä arvio ole positiivinen. Dickersonin ja Kemenyn (2004) yli 200 

tutkimusta kattaneen meta-analyysin perusteella ihmisten stressihormoni kortisolin tasoa kas-

vattaa eniten pelko sosiaalisen arvioinnin kohteeksi joutumisesta. Pelkoa sosiaalisen arvioinnin 

kohteeksi joutumisesta voidaan siis pitää suurimpana yksittäisenä stressin aiheuttajana. Erityi-

sen stressaavaa se on Wilkinsonin ja Pickettin (2010) mukaan nuorille, jotka vasta etsivät paik-

kaansa ja identiteettiään yhteiskunnassa. Kun modernin yhteiskunnan yhteisöt eivät enää ole 

yhtä pitkäaikaisia ja hitsautuneita kuin aiemmin, identiteetti joutuu jatkuvasti arvioinnin koh-

teeksi. Mitä eriarvoisempi yhteiskunta on, sitä stressaavammaksi sosiaalinen arviointi yksilölle 

muodostuu. Tällöin myös sosiaalisen statuksen tärkeys kasvaa. Vaikka riittämättömyyden ja 

vastaavasti myös itsevarmuuden kokemuksia voi olla kenellä tahansa, on sosiaalisen arvioinnin 
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kohteeksi joutuminen yleisesti ottaen sitä helpompaa, mitä korkeampi sosiaalinen asema yksi-

löllä on. Terveyteen liittyvien tutkimusten perusteella tiedetään, että alempi sosiaaliluokka, ys-

tävien puute sekä vaikea varhaislapsuus ennakoivat vahvimmin korkeampaa psykososiaalista 

stressiä. (Mts 41–43.) Näiden markkereiden voi ajatella olevan suoraan yhteydessä myös tämän 

tutkielman aiheeseen: perhetaustaan (matala sosiaaliluokka), kiusatuksi joutumiseen (ystävien 

puute) sekä lastensuojelukontaktiin (vaikea varhaislapsuus).  

 

2.4.4 Perhetausta 

 

Perhetausta on tieteellisenä käsitteenä melko epätarkka, ja sillä on yhtäläisyyksiä sosioekono-

misen aseman kanssa. Yksittäisiä perhetaustaa kuvaavia tekijöitä, kuten vanhemman koulu-

tusta, työttömyyttä tai avioeroa voidaankin käyttää tutkimuksessa myös sosioekonomisen ase-

man indikaattoreina. Perhetausta voidaan mieltää myös vanhempien psykologiseksi vaiku-

tukseksi lapseen. Koulukiusaamisen tutkimuksessa vanhempien vaikutusta onkin tarkasteltu 

esimerkiksi kiintymyssuhteen tai vanhempien lapselleen tarjoaman sosiaalisen tuen näkökul-

masta (Hansen, 2012). Nämä ovat kuitenkin prosesseja, joita ei ole tarkoituksenmukaista tar-

kastella stigman näkökulmasta. Siksi rajaan perhetaustan tässä tutkielmassa sellaisiin perhe-

taustaan liittyviin sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveydellisiin tekijöihin, joilla voi olla stigmati-

soiva vaikutus.  

 

Rajaustani perhetaustaan liittyvistä tekijöistä on ohjannut aiemman tutkimuksen lisäksi myös 

käytössäni olleen aineiston sisältämät muuttujat. Ne selvittivät vanhemman tai vanhempien al-

koholiongelmaa, mielenterveysongelmaa, työttömyyttä, vakavaa sairautta ja avioeroa sekä per-

heen taloudellisia vaikeuksia tai ristiriitoja. Esimerkiksi vanhempien alkoholinkäytöllä tai mie-

lenterveyshäiriöillä tiedetään olevan monenlaisia vaikutuksia lapsen terveyteen ja hyvinvoin-

tiin (ks. esim. Mäkelä, 2019; Solantaus & Paavonen, 2009). Ajattelen, että mikä tahansa edellä 

mainituista muuttujista voidaan nähdä myös stigmana. 

 

Aiemman tutkimuksen valossa sosioekonomisen ja perhetaustatekijöiden erottelu on ajoittain 

haastavaa. Tutkielmani muuttujiin peilattuna olennainen havainto on esimerkiksi se, että ehjänä 

säilyneiden perheiden lapset kuuluvat todennäköisimmin siihen ryhmään, jolla ei ole minkään-

laista koulukiusaamisroolia (Jansen ym., 2011). Tätä selittänee se, että vanhempien erosta joh-

tuva kuormittuneisuus voi näkyä erilaisina lapsen käytöksen ja tunne-elämän vaikeuksina 

(Korhonen, 2021). Nämä vaikeudet voivat ilmentyä joko muiden kiusaamisena tai esimerkiksi 
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vetäytyvänä tai muuten poikkeuksellisena käytöksenä, joka osaltaan voi stigmatisoida ja johtaa 

kiusatuksi joutumiseen.  

 

Osaa tarkastelemistani perhetaustamuuttujista on käytetty aiemmassa tutkimuksessa myös per-

heen traumojen ja muutoksen mittareina (D'Urso, Symonds ja Pace, 2021). Irlantilaistutkimus 

tarkasteli sosiokulttuuristen riskitekijöiden vaikutusta nuoruusajan positiivisiin kehityskulkui-

hin sekä koulukiusatuksi joutumiseen. Sosiokulttuurisiksi riskitekijöiksi tutkimuksessa määrit-

tyivät perheen köyhyys, koulun sosiaalisiin haasteisiin ja oppimiseen liittyviin vaikeuksiin 

myönnetty ylimääräinen tuki, naapuruston epäjärjestys sekä perheen traumat ja muutokset. Per-

heen traumojen ja muutoksen mittareina tutkimus käytti tietoa muun muassa vanhempien 

erosta, perheenjäsenen vakavasta sairaudesta tai tapaturmasta, perheenjäsenen mielentervey-

den häiriöstä, vanhempien välisestä ristiriidasta ja sijaishuollosta. (Mt.) Tämän tutkimuksen 

olennaisin anti tämän tutkielman kannalta liittyy siihen, että se havaitsi kiusatuksi joutuminen 

olevan yhteydessä niin perheen traumoihin kuin perheen köyhyyteenkin.  

 

 

3 TUTKIMUSASETELMA, AINEISTO JA MENETELMÄT  
 

Olen nyt määritellyt tutkielmani teoreettisen viitekehyksen sekä esitellyt tutkielmani kannalta 

relevanttia tutkimusta. Tässä luvussa esittelen ensin tutkimusasetelmani ja tutkimuskysymyk-

set. Toiseksi kuvaan käyttämäni aineiston. Kolmanneksi esittelen tutkimuskysymysteni kan-

nalta olennaiset muuttujat. Sitten käyn läpi ne menetelmät, joiden avulla pyrin vastaamaan tut-

kimuskysymyksiini.  

 

3.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimusasetelmani perustuu ajatukseen tarkastella koulukiusatuksi joutumista, perhetaustaa 

ja lastensuojelukontaktia yhdessä. Aiempien tutkimusten perusteella on löydetty yhteys a) kou-

lukiusatuksi joutumisen ja perhetaustan b) perhetaustan ja lastensuojelukontaktin sekä c) las-

tensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi joutumisen välillä (Kuvio 1).  
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Kuvio	1.	Aiemman	tutkimuksen	löytämät	yhteydet	perhetaustan,	lastensuojelun	sosiaalityön	ja	koulukiu-

satuksi	joutumisen	välillä.		

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella näitä kolmea tekijää yhdessä. Aiempana kuvaa-

maani teoreettiseen viitekehykseen nojaten asetelmassani on kyse perhetaustan yhteydestä kou-

lukiusatuksi joutumiseen. Myös lastensuojelukontaktin voi ajatella olevan yksi perhetaustate-

kijä muiden joukossa. Sen vaikutuksia on kuitenkin tutkittu aiemmin irrallaan muista perhe-

taustaan liittyvistä tekijöistä. Tällöin lastensuojelukontaktin on todettu olevan yhteydessä kiu-

satuksi joutumiseen (esim. Mohapatra ym., 2020). Erityisenä kiinnostukseni kohteena tässä 

tutkielmassa on se, miten perhetaustatekijöiden vakiointi vaikuttaa lastensuojelukontaktin ja 

koulukiusatuksi joutumisen väliseen yhteyteen. Yksinkertaisimmillaan tutkimusasetelmani voi 

tiivistää kuvioon 2.  

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	
																																											Kuvio	2.	Tutkimusasetelma	pelkistettynä.	

Perhetausta 

Lastensuojelu- 
kontakti 

Koulukiusatuksi 
joutuminen 
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Laajemmin tarkasteltuna tarkoituksenani on kuitenkin selvittää, miten perhetaustaan liittyvät 

tekijät selittävät koulukiusatuksi joutumista Suomessa. Lisäksi olen kiinnostunut sukupuolen 

mahdollisesta vaikutuksesta tähän perhetaustan ja kiusatuksi joutumisen väliseen yhteyteen. 

Tutkimuskysymykseni on muotoiltavissa pääkysymykseksi, jota tarkastelen kolmen alakysy-

myksen kautta:  

Pääkysymys: Miten perhetaustaan liittyvät tekijät selittävät lapsen koulukiusatuksi joutumista? 

Alakysymys 1: Onko perheen lastensuojelukontakti yhteydessä koulukiusatuksi joutu-

miseen?  

Alakysymys 2: Onko lastensuojelukontaktin tai perhetaustan yhteydessä koulukiusa-

tuksi joutumiseen eroja sukupuolten välillä? 

Alakysymys 3: Muuttuuko lastensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi joutumisen välinen 

yhteys, jos perhetaustaan liittyvät tekijät vakioidaan?  

 

Yksinkertaistettuna analyysini tarkoituksena on tarkastella seuraavien hypoteesien paikkansa-

pitävyyttä valitsemallani suomalaisaineistolla: 

H01: Kaikilla lapsilla on yhtä suuri todennäköisyys joutua koulukiusatuksi perhetaustasta riip-

pumatta. 

H11: Lapsen perhetausta vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti hän joutuu koulukiusatuksi.  

Aiemman tutkimuksen perusteella on syytä olettaa, että yhteys perhetaustan ja koulukiusatuksi 

joutumisen perusteella on olemassa, ja vaihtoehtoinen hypoteesi jää voimaan.  

 

Sen sijaan lastensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi joutumisen välisen yhteyden osalta tulos 

on vaikeammin ennustettava. Lastensuojelukontaktilla on todettu olevan yhteys kiusatuksi jou-

tumiseen (Edwards & Batlemento, 2016; Ikonen ym., 2017; Mohapatra ym., 2020; Sterzing 

ym., 2020). Aiemmassa tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tarkasteltu sitä, voiko yhteys selittyä 

esimerkiksi muilla perhetaustaan liittyvillä tekijöillä. Tältä osin tutkimusintressini voikin ki-

teyttää seuraaviin hypoteeseihin: 

H02: Perheen lastensuojelukontaktilla ei ole yhteyttä siihen, kuinka todennäköisesti lapsi jou-

tuu koulukiusatuksi.  

H12: Perheen lastensuojelukontaktilla on yhteys siihen, kuinka todennäköisesti lapsi joutuu 

koulukiusatuksi.  

 



  

 

21 

 

3.2 Aineisto 

 

Haluan löytää tarkastelemaani ilmiöön väestötasolla yleistettäviä vastauksia. Siksi lähestyn ai-

hetta kyselyaineiston ja tilastollisten menetelmien kautta. Koska riittävän suuren kyselyaineis-

ton kerääminen ei olisi ollut maisterintutkielman laajuutta ajatellen tarkoituksenmukaista, py-

rin etsimään valmiin aineiston, joka sopisi mahdollisimman hyvin tutkimusintresseihini. Käy-

tännössä aineisto oli valittava niistä vaihtoehdoista, joita minun oli mahdollista saada käyttööni 

kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Tämä rajasi pois esimerkiksi Kouluterveys-

kyselyn, joka on Findatan hallinnoima. Findatan aineistojen käyttö on maksullista myös opin-

näytetöissä, ja lisäksi tutkimuslupien käsittelyaika oli keväällä 2021 useita kuukausia. Koulu-

terveyskyselystä on mahdollista tunnistaa ainoastaan kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, jol-

loin muulla tavoin lastensuojelun kanssa tekemisissä olevat lapset ja nuoret olisivat jääneet 

tarkastelun ulkopuolelle.  

  

Koulukiusaamisen, lastensuojelukontaktin ja perhetaustan yhdistävän aineiston löytäminen oli 

haastavaa. Paras saatavilla oleva vaihtoehto oli joulukuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä 

aikana kerätty Nuorisobarometri 2015 (N=1894). Aineisto oli ladattavissa veloituksetta Tieto-

arkistosta (Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) & Nuorisotutkimusseura, 2015), ja sen poh-

jalta on julkaistu myös Nuorisobarometri-kirja (Myllyniemi, 2016). Koska aineisto oli vapaasti 

ladattavissa opinnäytetyöhön, se ei vaatinut erillistä tutkimuslupaprosessia. Valmiin aineiston 

käyttämiseen ei liittynyt myöskään aineiston keräämistä koskevaa eettistä pohdintaa, sillä sii-

hen liittyvät ratkaisut oli tehty jo aineistoa kerättäessä.  

 

Nuorisobarometri on Valtion nuorisoneuvoston koordinoima, Nuorisoasiain neuvottelukunnan 

ja Nuorisotutkimusseuran vuodesta 1994 alkaen säännöllisesti keräämä kyselyaineisto, jonka 

perusjoukkona ovat 15–29-vuotiaat, Manner-Suomessa asuvat henkilöt. Vuosittain toteutettava 

kysely selvittää suomalaisnuorten arvoja ja asenteita. Aineisto sisältää sekä pitkän aikavälin 

asenteita selvittäviä toistuvia kysymyksiä että ajankohtaisia teemoja. Vuoden 2015 teemana oli 

nuorten arjenhallinta (Myllyniemi, 2016).  

 

Aineiston otos muodostettiin yksinkertaisella satunnaisotannalla poimimalla Väestötietojärjes-

telmästä 27 500 henkilön otos, joista 15 001 henkilön tiedoille löytyi puhelinnumero. Puutteel-
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listen tai virheellisten puhelinnumerotietojen sekä kiintiöön kuulumattomien poistamisen jäl-

keen lopullinen otos oli 14 116 henkilöä. Osa tavoitetuista kieltäytyi haastattelusta kokonaan, 

osaa ei tavoitettu lainkaan. Strukturoituun lomakkeeseen pohjautuva puhelinhaastattelu saatiin 

vietyä loppuun 1 894 vastaajan kanssa. Aineisto sisältää painomuuttujan, joka painottaa aineis-

ton vastaamaan perusjoukkoa sukupuolen, iän ja suuralueen mukaan. Käytän tätä painomuut-

tujaa sekä prosenttijakaumien laskennassa että logististen mallien tarkastelussa. 

 

3.3 Muuttujat 

 

Tutkielmani kannalta olennaisin muuttujaryhmä Nuorisobarometri 2015 -aineistossa oli muut-

tujaryhmä K28. Siihen kuului 11 kysymystä, jotka sisälsivät tutkimuskysymykseni operationa-

lisointiin sopivia väittämiä. Jokainen muuttujaryhmän kysymyksistä alkoi ohjeistuksella: “Kun 

ajattelet peruskouluikääsi, niin…” Vastausvaihtoehtoja näihin kysymyksiin oli kolme: ei, kyllä 

ja EOS (ei osaa sanoa).  

 

Selitettävää muuttujaa eli koulukiusatuksi joutumista mittasi kysymys K28_9: Kun ajattelet 

peruskouluikääsi, niin kiusattiinko sinua koulussa? Muuttuja selvittää siis vastaajan henkilö-

kohtaista kokemusta siitä, onko hän tullut kiusatuksi peruskouluaikana vai ei. Ajattelen, että 

yksilön kokemus kiusatuksi joutumisesta onkin kiusatuksi joutumisen tärkein mittari. Tämä 

johtuu siitä, että ulkopuolisten voi olla vaikea havaita hienovaraista kiusaamista. Toisaalta joi-

denkin kaveriporukoiden kulttuuri voi joskus näyttäytyä ulkopuolisille kiusaamisen kaltaisena. 

Kiusaajan roolia taas voi olla vaikea tunnustaa. Siksi kiusatun oma kokemus määrittelee kiu-

satuksi joutumista parhaiten.  

 

Erityistä kiinnostukseni kohdetta eli vastaajan perheen kontaktia lastensuojelun sosiaalityöhön 

selvitettiin muuttujaryhmässä kysymyksellä K28_11: Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin 

oliko perheesi tekemisissä lastensuojelun sosiaalityön kanssa? Kysymysmuoto ei ota tarkem-

min kantaa lastensuojelun sosiaalityön muotoon tai sisältöön, kuten siihen, onko perheellä ollut 

lastensuojeluasiakkuus vai ei. Sen sijaan se edustaa vastaajan käsitystä siitä, onko hänen per-

heensä ollut tekemisissä lastensuojelun sosiaalityön kanssa vai ei. Näin ollen tämä mittari on 

hieman epätarkka. Tämä epätarkkuus saattaa kuitenkin olla tässä kohtaa hyödyllinen, sillä 

1.1.2008 voimaan astunut nykyinen lastensuojelulaki (417/2007) toi merkittäviä muutoksia 

muun muassa lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen liittyviin käytäntöihin ja perusteisiin. 

Uusi laki esimerkiksi mahdollistaa lapsiperheiden tukemisen sosiaalityön keinoin myös ilman 
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lastensuojeluasiakkuutta. Vuoden 2015 aineiston vastaajista suurin osa on elänyt peruskou-

luikäänsä tämän muutoskauden aikana, mikä olisi vaikeuttanut vastausten tarkastelua ja hei-

kentänyt niiden keskinäistä vertailukelpoisuutta. 

 

Hyödynsin muuttujaryhmästä K28 myös seitsemää muuta muuttujaa, jotka selvittivät vastaajan 

perhetaustaa peruskouluaikana. Näitä olivat perheen taloudelliset vaikeudet, isän tai äidin työt-

tömyys, isän tai äidin vakava sairaus tai vamma, isän tai äidin alkoholiongelma, isän tai äidin 

vakava mielenterveysongelma, perheen vakavat ristiriitaisuudet sekä vanhempien ero. Käytän 

näistä muuttujista myöhemmin yhteisnimitystä perhetaustamuuttujat. 

 

Muokkasin kaikki käyttämäni K28-muuttujaryhmän muuttujat dikotomisiksi siten, että sisälly-

tin EOS-vastaukset ei-vastauksiin. Tämä mahdollisti myös EOS-havaintojen sisällyttämisen 

mukaan analyysiin. Kiinnostukseni kohteena oli tarkastella erityisesti sitä, miten selittävien 

muuttujien läsnäolo yli yhteydessä koulukiusatuksi joutumiseen. Sisällyttämällä epävarmat 

EOS-vastaukset ei-vastauksiin, ne eivät voineet vahvistaa aiheetta kyllä-vastausten osuutta. Di-

kotomisissa muuttujissa annoin ei- ja EOS-vastauksille arvon 0 ja kyllä-vastauksille arvon 1.  

 

Sukupuolta tarkastelin muuttujalla T2, joka sisälsi lähtökohtaisesti ainoastaan vastauksia mies 

(969 kpl) ja nainen (925 kpl). Muokkasin muuttujan siten, että mies sai arvon 0 ja nainen arvon 

1. 

 

Perheen sosioekonomisen aseman operationalisoimiseen valitsin muuttujat T13 ja T14, jotka 

selvittivät äidin ja isän koulutustasoa. Muokkasin muuttujat 5-luokkaisiksi (0 = Ei tietoa/pe-

ruskoulu, 1 = Tieto puuttuu, 2 = Ammatillinen perustutkinto, 3 = Opisto- tai ylioppilastutkinto, 

4 = Korkeakoulu). Jätin mukaan myös ne vastaukset, joista tieto puuttui, sillä niiden osuus oli 

sekä äitien että isien osalta yli 8 prosenttia (Äidin koulutus: Ei tietoa N=154, Isän koulutus: Ei 

tietoa N=159). Tämän ratkaisun tarkoituksena oli varmistaa, ettei muiden vastausten yhteys 

koulukiusatuksi joutumiseen ylikorostu siksi, että Ei tietoa -vastausten puuttuminen pienentää 

aineistoa. Tarkastelin Ei tietoa -vastauksia analyysissä omana ryhmänään, mutta luettavuuden 

helpottamiseksi poistin ne taulukoista, sillä ryhmä voi sisältää millaisia koulutustasoja tahansa 

eikä tulosta voi siten sen osalta tulkita. Myös Ei tietoa -vastaukset sisältävät analyysitaulukot 

löytyvät kuitenkin liitteenä tutkielman lopusta (Liite 3 ja Liite 4). 
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Koska aineistoa ei ollut kerätty juuri tätä tutkimusta varten, jouduin pohtimaan tarkkaan muun 

muassa valitsemieni muuttujien luotettavuutta. Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen kykyä 

mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata (Mittaaminen: Mittarin luotettavuus, 2021). Suu-

rin osa käyttämistäni muuttujista mittasi vastaajan kokemusta kysytystä aiheesta kyllä/ei-akse-

lilla. Erityisesti perhetaustamuuttujia käytin ikään kuin indikaattorimuuttujina, jotka indikoivat 

sitä, onko perheessä jokin potentiaaliseksi stigmaksi määriteltävä ongelma vai ei (vrt. Mittaa-

minen: Tilastoyksikkö, muuttujat ja havaintomatriisi, 2021). Kysymykset liittyivät ilmiöihin, 

joihin vastaamisen voi ajatella olevan melko yksinkertaista ja yksiselitteistä. Kysymysten koh-

distuminen vastaajan peruskouluaikaan tuo niihin kuitenkin ajallisen ulottuvuuden, joka voi 

vastaajan iästä riippuen olla mitä tahansa tästä hetkestä (15-vuotias vastaaja) lähes viiteentoista 

vuoteen (29-vuotias vastaaja). Pitkä aikajänne voi vaikuttaa muistojen sisältöön, jolloin vas-

tausten luotettavuus saattaa heiketä. On kuitenkin oletettavaa, että henkilön käsitys esimerkiksi 

siitä, erosivatko hänen vanhempansa tai oliko heillä vakavia mielenterveysongelmia, säilyy 

suhteellisen muuttumattomana pitkälläkin aikajänteellä. Myöskään vastaajan päivittäisellä 

mielialalla tuskin on vaikutusta näin konkreettisiin perhe-elämää koskeviin dikotomioihin. Li-

säksi varsinkin indikaattorimuuttujan kaltaisten perhetaustamuuttujien luotettavuutta paransi 

epävarmojen EOS-vastausten lisääminen ei-vastauksiin. Näin ollen ajattelen, että käyttämiäni 

mittareita voidaan pitää varsin stabiileina. 

 

 Käyttämäni muuttujat ovat nähtävillä seuraavalla sivulla (Taulukko 1). Muuttujat Nuorisoba-

rometri 2015 -aineiston mukaisessa, alkuperäisessä muodossaan löytyvät tutkielman lopusta 

liiteosiosta (Liite 1). Liiteosiossa on nähtävillä myös vastaajien ikäjakauma (Liite 2). 
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Taulukko	1.	Muuttujien	luokat	ja	frekvenssit	sekä	muuttujan	sisäisten	vastausten	osuudet	prosentteina	

(N=1894).	

 

Selitettävä muuttuja Luokat Frekvenssi %-osuus 
Joutunut kiusatuksi peruskoulussa  0 = Ei  1289 68.1 

 1 = Kyllä  605 31.9 
Selittävät muuttujat Arvot Frekvenssi %-osuus 
Perheen lastensuojelukontakti 0 = Ei  1706 90.1 

 1 = Kyllä  188 9.9 
Sukupuoli  0 = Poika  969 51.1 
  1 = Tyttö  925 48.9 
Äidin koulutus 0 = Ei tutkintoa/peruskoulu 168 8.9 

 1 = Tieto puuttuu 154 8.1 
 2 = Amm. perustutkinto 567 29.9 
 3 = Opisto- tai YO-tutkinto 400 21.1 
 4 = Korkeakoulu 606 32.0 

Isän koulutus 0 = Ei tutkintoa/peruskoulu 254 13.4 
  1 = Tieto puuttuu 159 8.4 
  2 = Amm. perustutkinto 691 36.5 
  3 = Opisto- tai YO-tutkinto 236 12.4 
  4 = Korkeakoulu 554 29.3 
Taloudelliset vaikeudet 0 = Ei  1576 83.2 

 1 = Kyllä  318 16.8 
Vanhemman työttömyys 0 = Ei  1599 84.4 
  1 = Kyllä  295 15.6 
Vanhemman sairaus tai vamma 0 = Ei  1602 84.6 

 1 = Kyllä  292 15.4 
Vanhemman alkoholiongelma 0 = Ei  1663 87.8 
  1 = Kyllä  231 12.2 
Vanhemman vakava mt-ongelma 0 = Ei  1731 91.4 

 1 = Kyllä  163 8.6 
Perheessä vakavia ristiriitoja 0 = Ei  1600 84.5 
  1 = Kyllä  294 15.5 
Vanhemmat eronneet 0 = Ei  1415 74.7 

 1 = Kyllä  479 25.3 
Yhteensä   1894 100 
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3.4 Menetelmät 

 

Käytin aineiston analysointiin IBM SPSS Statistics 27 -ohjelmaa. Tutkielman analyysi jakau-

tuu kahteen osioon: kuvailevaan analyysiin ja selittävään analyysiin. Ensin tarkastelen aineis-

toa kahden kuvailevan tilastoanalyysin avulla ristiintaulukoimalla. Toiseksi selitän koulukiu-

satuksi joutumista logistisen regression avulla. Menetelmävalintojani on ohjannut käytettä-

vissä oleva aineisto sekä siihen liittyvät rajoitukset. Seuraavaksi kuvaan valitsemiani mene-

telmiä hieman tarkemmin.  

 

3.4.1 Kuvailevat tilastoanalyysit  

 

Kuvailevan tilastoanalyysin avulla on mahdollista kuvailla ja tiivistää kvantitatiivisten muut-

tujien yhteisvaihtelua pyrkimättä tekemään yleistyksiä laajempaan perusjoukkoon (Tilastolli-

nen päättely, 2021). Käytän menetelmänä ristiintaulukointia, jonka avulla voidaan tutkia muut-

tujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. (Ristiintaulukointi, 2021). Tarkastelen ris-

tiintaulukoinnin avulla sitä, miten kiusattujen määrä vaihtelee aineistossa selittävien muuttu-

jien sekä sukupuolen mukaan. Näin saan yleiskuvan siitä, ylikorostuvatko tai alikorostuvatko 

kiusatut joissakin tietyissä muuttujaryhmissä, ja onko näissä jakaumissa merkittäviä eroja su-

kupuolten välillä.  

 

Toisen ristiintaulukoinnin avulla selvitän sitä, kuinka perhetaustamuuttujien indikoimien on-

gelmien määrä vaihtelee sen mukaan, onko perhe ollut lastensuojelun kanssa tekemisissä vai 

ei. Ajattelen, että perhetaustamuuttujien indikoimat ongelmat ovat todennäköisesti yhteydessä 

sekä kiusatuksi joutumiseen että lastensuojelun tarpeeseen. Tämän menetelmän tarkoituksena 

on selvittää, jakautuvatko perhetaustaongelmien indikoimat ongelmat samansuuntaisesti sekä 

lastensuojeluperheissä kasvaneiden että kiusatuksi joutuneiden vastaajien keskuudessa. Näin 

saan jonkinlaista käsitystä siitä, voisiko vaihtelussa olla kyse samasta ilmiöstä vai ei. Tämä 

analyysin tehtävä on kuitenkin toimia vain apuvälineenä varsinaisen analyysini tulkinnassa.  

 

3.4.2 Logistiset regressiomallit  

 

Varsinaisena analyysimenetelmänä käytän logistista regressioanalyysiä. Regressioanalyyseillä 

voidaan tutkia yhden tai useamman selittävän muuttujan yhteyttä selittävään muuttujaan (Kaa-

kinen & Ellonen, 2021). Tässä tutkielmassa tarkastelen siis sitä, kuinka valitsemani selittävät 
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muuttujat – lastensuojelukontakti, sukupuoli, vanhempien koulutus ja perhetaustamuuttujat – 

ovat yhteydessä koulukiusatuksi joutumiseen. Koska selitettävä muuttuja, koulukiusatuksi jou-

tuminen, on aineistossani dikotominen, käytän menetelmänä nimenomaan logistista regressio-

analyysiä. Logistisen regressioanalyysin avulla on mahdollista tarkastella sitä, millä todennä-

köisyydellä tarkasteltavana oleva asia joko tapahtuu tai ei tapahdu perusjoukossa (mt). Tässä 

tutkielmassa kyse on siis siitä, millä todennäköisyydellä lapsi joko joutuu tai ei joudu koulu-

kiusatuksi.  

 

Regressioanalyysien etuna on, että niiden avulla voidaan tutkia useiden selittävien muuttujien 

yhteyttä selitettävään muuttujaan yhtä aikaa. Useammalla muuttujalla tehdyn regressioanalyy-

sin tulokset kertovat siitä, mikä yksittäisen muuttujan vaikutus koulukiusatuksi joutumiseen on 

silloin, kun muut mallissa mukana olevat muuttujat on otettu huomioon. (Kaakinen & Ellonen, 

2021.) Käytän tutkielmassani logistista regressioanalyysiä tällaisena monimuuttujamenetel-

mänä. Tarkastelen aineistoa kolmivaiheisesti siten, että aloitan yksittäisen muuttujien yhteyk-

sien, eli päävaikutusten tarkastelusta. Sen jälkeen elaboroin selittäviä tekijöitä kahteen moni-

muuttujamalliin.  

 

Logistisen regressioanalyysin tulokset kertovat, ovatko selittävät muuttujat yhteydessä tapah-

tuman todennäköisyyteen ja kuinka vahva tämä mahdollinen yhteys on. Tulokset ilmaistaan 

vetosuhteena. Vetosuhde eli odds ratio (OR) lasketaan nimensä mukaisesti suhteessa tutkitta-

van muuttujan vetoon. (Kaakinen & Ellonen, 2021.) Tässä tutkielmassa veto lasketaan suhteut-

tamalla lapsen koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyys siihen todennäköisyyteen, että hän 

ei joudu koulukiusatuksi. Vetosuhteet kertovat siis tässä tutkielmassa siitä, kuinka koulukiusa-

tuksi joutumisen veto muuttuu annetuilla selittävillä muuttujilla. Vetosuhde kertoo, kuinka 

suuri muutos tai ero on, ja mihin suuntaan se tapahtuu (Rita, 2004). Tässä tutkielmassa logisti-

sen regressioanalyysin avulla on siis mahdollisuus tarkastella sitä, miten erilaiset selittävät te-

kijät, kuten perhetaustamuuttujat, muuttavat koulukiusatuksi joutumisen vetoa. Mikäli veto-

suhde saa arvon, joka on yli 1, kyseinen muuttuja lisää koulukiusatuksi joutumisen todennä-

köisyyttä. Jos vetosuhteen arvo taas on alle 1, vähentää kyseinen muuttuja koulukiusatuksi jou-

tumisen todennäköisyyttä.  

 

Rakennan logistisesta regressioanalyysistä kolmivaiheisen mallin. Mallissa 1 tarkastelen ensin 

yksittäisten muuttujien päävaikutuksia selitettävään muuttujaan eli koulukiusatuksi joutumi-

seen. Sen jälkeen elaboroin muuttujista vielä kaksi monimuuttujamallia. Koska olen erityisen 
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kiinnostunut lastensuojelun yhteydestä koulukiusatuksi joutumiseen, käsittelen lastensuojelu-

kontaktia pääselittäjänä. Malliin 2 lisään pääselittäjän (lastensuojelukontakti) lisäksi sukupuo-

len ja sekä perheen sosioekonomisen aseman mittarina käyttämäni vanhempien koulutustason. 

Malliin 3 lisään mukaan myös perhetaustamuuttujat. Logistisen regressioanalyysin tutkimus-

asetelma, mallien vaiheet ja elaborointisuunta ovat nähtävissä kuviossa 3.  

 

 

 
 

 
Kuvio	3.	Koulukiusatuksi	joutumista	selittävien	logististen	regressiomallien	asetelma.	

 
 
 
4 TULOKSET  

 

Tässä luvussa tarkastelen edellä esittelemieni aineiston ja menetelmien avulla saamiani tulok-

sia. Ensin käyn läpi kuvailevat analyysit sekä niistä saadut tärkeimmät havainnot. Sitten käyn 

läpi selittävän analyysini vaiheittain. 

 

4.1 Koulukiusatuksi joutuminen sukupuolen mukaan eri muuttujaryhmissä  

 

Ensimmäisessä kuvailevassa analyysissäni tarkastelin ristiintaulukoinnin avulla sitä, kuinka 

kiusatuksi joutuneiden osuus vaihtelee eri muuttujaryhmissä sukupuolen mukaan. Ristiintau-

lukoin niin kiusatut pojat, kiusatut tytöt kuin kaikki kiusatut yhteensä selittävien muuttujien 

kanssa. Tulokset ovat nähtävissä prosenttiosuuksina taulukoissa 2–4. Tutkielmani kannalta 
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olennainen on peruskouluaikana kiusatuksi joutuneiden vastaajien osuus, joka on koko aineis-

tossa 31.9 prosenttia, poikien ryhmässä 32.3 prosenttia ja tyttöjen ryhmässä 31.5 prosenttia. 

Olen asettanut nämä kiusatuksi joutuneiden osuutta kuvaavat prosenttiosuudet jokaisen taulu-

kon yläreunaan, jotta niitä voi verrata muiden muuttujien kanssa ristiintaulukoituihin kiusattu-

jen vastaajien osuuksiin. Taulukkoja varten korostin kiusatuksi joutumista kuvaavat suurimmat 

muuttujakohtaiset vaihtelut näkyviin siten, että mikäli kiusattujen osuus oli muuttujan kanssa 

ristiintaulukoituna yli viisi prosenttia enemmän kuin kiusattujen osuus vastaavassa ryhmässä 

yksinään, korostin luvun punaisella. Mikäli kiusattujen osuus oli muuttujan kanssa ristiintau-

lukoituna yli viisi prosenttia vähemmän kuin kiusattujen osuus vastaavassa ryhmässä yksinään, 

korostin luvun vihreällä. Raja-arvo olisi voinut olla myös jokin muu kuin viisi prosenttia, mutta 

tämä arvo nosti hyvin esiin varsinkin sen, että kiusattujen osuus oli suurempi niissä perheissä, 

joissa oli myös jokin perhetaustamuuttujien indikoimista ongelmista.  

 

4.1.1 Lastensuojelukontakti 

 

Erityisen mielenkiintoni kohteena tässä tutkielmassa ovat ne lapset ja nuoret, joiden perhe oli 

ollut tekemisissä lastensuojelun kanssa vastaajan peruskouluaikana (Taulukko 2).  

 

 
Taulukko	2.	Kiusattujen	osuus	lastensuojelukontaktin	mukaan	(%).	Yli	viisi	prosenttiyksikköä	korkeammat	

muutokset	korostettu	punaisella.		

	

 KAIKKI (N=1894) POIKA (N=968)  TYTTÖ (N=926) 

 Kyllä EI Kyllä Ei Kyllä Ei 
Kiusattu peruskouluaikana 31.9 68.1 32.3 67.7 31.5 68.5 

Lastensuojelukontakti 41.8 58.2 43.8 57.2 39.8 60.2 
 

 

Niistä vastaajista, joiden perheellä oli ollut lastensuojelukontakti, 41.8 prosenttia vastasi myös 

tulleensa koulukiusatuksi peruskouluaikana. Tämä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin kiu-

sattujen osuus koko aineistossa.  Kiusatuksi joutuminen lastensuojelukontaktin kanssa ristiin-

taulukoituna jakautui melko tasaisesti sukupuolten kesken, joskin poikien osuus (43.8 %) oli 

hieman suurempi kuin tyttöjen osuus (41.8 %). Kiusattujen poikien osuus oli siis yli 10 pro-
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senttia suurempi lastensuojeluperheissä kuin kiusattujen poikien osuus koko aineistossa. Suku-

puolten välinen ero kiusatuksi joutuneiden osuudessa lastensuojelun mukaan ristiintaulukoi-

tuna oli kuitenkin maltillinen, neljä prosenttia.  

 

4.1.2 Vanhempien koulutus  

 

Isän ja äidin koulutuksen vaikutus kiusatuksi joutuneiden osuuksiin oli ristiintaulukoinnin pe-

rusteella vaihtelevaa, eikä taulukoiden korostukseen asettamani viiden prosentin raja-arvo täyt-

tynyt kuin muutaman muuttujan kohdalla (Taulukko 3).  

 

 
Taulukko	3.	Kiusattujen	osuus	vanhempien	koulutuksen	mukaan	(%).	Yli	viiden	prosentin	muutokset	ko-

rostettu	punaisella	(korkeampi)	tai	vihreällä	(matalampi).	

	

 KAIKKI (N=1894) POIKA (N=968)  TYTTÖ (N=926) 

 Kyllä EI Kyllä Ei Kyllä Ei 
Kiusattu peruskouluaikana 31.9 68.1 32.3 67.7 31.5 68.5 

Äidin koulutus             
Ei tutkintoa/Peruskoulu 38.9 61.1 39.6 60.4 38.2 61.8 
Amm. perustutkinto 35.3 64.7 33.8 66.2 37.0 63.0 
Opisto- tai YO-tutkinto 32.5 67.5 33.3 66.7 31.6 68.4 
Korkeakoulututkinto 26.6 73.4 29.2 70.8 24.6 75.4 
Isän koulutus        

 

Ei tutkintoa/Peruskoulu 35.0 65.0 37.5 62.5 32.5 67.5 

Amm. perustutkinto 33.1 66.9 32.0 68.0 34.5 65.5 
Opisto- tai YO-tutkinto 30.9 69.1 28.8 71.2 33.1 66.9 
Korkeakoulututkinto 28.3 71.7 30.8 69.2 26.2 73.8 

 

 

Eniten kiusatuksi joutuneita (38.9 %) löytyi niiden vastaajien ryhmästä, joiden vanhemmilla ei 

ollut tutkintoa tai nämä olivat käyneet ainoastaan peruskoulun. Olennaisin havainto vanhem-

pien koulutuksen ja kiusatuksi joutumisen ristiintaulukoinnista on se, että mitä korkeampi kou-

lutus vastaajan vanhemmalla oli, sitä pienempi kiusattujen osuus oli. Äidin koulutuksen osalta 

tämä ilmiö toistui yhdenmukaisena niin kaikkien vastaajien, poikien kuin tyttöjenkin keskuu-

dessa. Korkeintaan peruskoulun suorittaneiden äitien pojista 39.6 prosenttia ilmoitti tulleensa 

kiusatuksi, mutta korkeakoulutettujen äitien pojista kiusatuksi ilmoitti tulleensa vain 29.2 pro-

senttia. Korkeakoulutettujen äitien poikien keskuudessa kiusatuksi joutuneiden osuus oli siis 
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pienempi kuin koko aineistossa. Tyttöjen osalta äidin koulutuksen vaikutus oli vielä selvempi. 

Korkeintaan peruskoulun suorittaneiden äitien tyttäristä 38.2 prosenttia ilmoitti tulleensa kiu-

satuksi, mutta korkeakoulutettujen äitien tyttäristä kiusatuksi ilmoitti tulleensa vain 24.6 pro-

senttia. Isän koulutuksen vaikutus kiusattujen osuuteen ei sen sijaan ollut yhtä systemaattinen 

varsinkaan poikien kohdalla. Vähiten kiusattuja poikia (28.8 %) nimittäin oli niiden vastaajien 

keskuudessa, joiden isällä oli opisto- tai ylioppilastutkinto. Kaiken kaikkiaan vanhempien kor-

kea koulutus näyttää kuitenkin suojaavan jonkin verran koulukiusaamiselta.  

 

4.1.3 Perheen ongelmat 

 

Perhetaustamuuttujien kanssa ristiintaulukoituna kiusattujen osuus oli systemaattisesti suu-

rempi kuin kiusattujen osuus koko aineistossa. Taulukosta 4 on nähtävissä, miten kiusatuksi 

joutuminen jakautuu perhetaustamuuttujien kyllä-vastausten mukaan. 

 
Taulukko	4.	Kiusattujen	osuus	perhetaustamuuttujien	mukaan	(%).	Yli	viisi	prosenttiyksikköä	korkeammat	

muutokset	korostettu	punaisella.	

 

 KAIKKI (N=1894) POIKA (N=968)  TYTTÖ (N=926) 

 Kyllä EI Kyllä Ei Kyllä Ei 
Kiusattu peruskouluaikana 31.9 68.1 32.3 67.7 31.5 68.5 
Taloudellisia vaikeuksia 46.2 53.8 48.6 51.4 44.1 55.9 
Vanhemman työttömyys 41.7 58.3 44.6 55.4 38.8 61.2 
Vanhemman sairaus tai 
vamma 41.1 58.9 43.9 56.1 37.5 62.5 

Vanhemman alkoholion-
gelma 45.9 54.1 46.1 53.9 45.7 54.3 

Vanhemman mt-ongelma 41.7 58.3 47.0 53.0 38.1 61.9 
Perheessä vakavia ristirii-
toja 43.2 56.8 41.6 58.4 44.9 55.1 

Vanhemmat eronneet  37.2 62.8 36.5 63.5 37.7 62.3 
 

 

Kiusattujen osuus oli suurin niissä perheissä, joissa oli taloudellisia vaikeuksia (46.2 %). Tämä 

on lähes 15 prosenttia enemmän kuin kiusattujen osuus koko aineistosta. Toiseksi suurin kiu-

sattujen osuus oli perheissä, joissa vanhemmalla oli alkoholiongelma (45.9 %), ja kolmanneksi 

suurin niissä perheissä, joissa oli vakavia ristiriitoja (43.2 %). Suunnilleen yhtä suuri kiusattu-

jen osuus oli niissä perheissä, joissa vanhemmat olivat työttömiä (41.7 %), vanhemmilla oli 
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mielenterveysongelma (41.7 %) tai näillä oli sairaus tai vamma (41.1 %). Pienin kiusattujen 

osuus oli niissä perheissä, joissa vanhemmat olivat eronneet (37.2 %). 

 

Perhetaustaan liittyvien ongelmien vaikutus kiusattujen osuuteen oli hieman erilainen poikien 

ja tyttöjen keskuudessa. Kuten kaikkien vastaajienkin kohdalla, suurin kiusattujen poikien 

osuus oli niissä perheissä, joissa oli taloudellisia vaikeuksia (48.6 %). Tämä on yli 15 prosenttia 

enemmän kuin kiusattujen poikien osuus koko aineistossa. Toiseksi suurin kiusattujen poikien 

osuus oli perheissä, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla oli vakavia mielenterveysongelmia 

(47 %). Myös alkoholiongelmaisissa perheissä kiusattujen poikien osuus oli selvästi suurempi 

(46.1 %) kuin kiusattujen poikien osuus koko aineistossa. Kiusattujen poikien osuus oli suu-

rempi myös niissä perheissä, joiden vanhemmat olivat työttömänä (44.6 %) tai näillä oli sairaus 

tai vamma (43.9 %). Niissä perheissä, joissa vanhemmat olivat eronneet, kiusattujen poikien 

osuus oli enää 36.5 prosenttia. Ero kiusattujen poikien osuuteen koko aineistossa jää siis van-

hempien eron osalta jää alle viiden prosentin.   

 

Kiusattujen tyttöjen osuus oli lähtökohtaisesti pienempi kuin poikien. Suurin kiusattujen tyttö-

jen osuus oli niissä perheissä, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla oli alkoholiongelma (45.7 

%). Tämä on noin 14 prosenttia enemmän kuin kiusatuksi joutuneiden tyttöjen osuus koko 

aineistosta. Toiseksi suurin kiusattujen tyttöjen osuus oli niissä perheissä, joissa oli vakavia 

ristiriitoja (44.9 %). Suunnilleen saman verran kiusattuja tyttöjä oli myös niissä perheissä, 

joissa oli taloudellisia vaikeuksia (44.1 %). Hieman pienemmät kiusattujen tyttöjen osuudet 

olivat niissä perheissä, joissa vanhempi tai vanhemmat olivat työttömiä (38.8 %) tai näillä oli 

mielenterveysongelma (38.1 %). Pienimmät kiusattujen tyttöjen osuudet olivat niissä per-

heissä, joissa vanhemmat olivat eronneet (37.7 %) tai joiden vanhemmalla tai vanhemmilla oli 

mielenterveysongelma (37.5 %). Eroa kiusattujen tyttöjen osuuteen koko aineistosta oli kui-

tenkin näissäkin ryhmissä vähintään kuusi prosenttia.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että peruskouluaikanaan kiusattuja oli systemaattisesti enemmän 

niiden vastaajien keskuudessa, jotka kertoivat perheessään olleen jonkin tai useamman perhe-

taustamuuttujien indikoimista ongelmista.  
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4.2 Perhetausta lastensuojelukontaktin mukaan 

 

Toisessa kuvailevassa analyysissä tarkastelin perhetaustamuuttujien yhteyttä kiusatuksi joutu-

neiden määrään sen perusteella, onko perheellä ollut lastensuojelukontakti vai ei. Tämän ris-

tiintaulukoinnin tarkoituksena oli tarkastella, korostuvatko perhetaustamuuttujien indikoimat 

ongelmat lastensuojelun kanssa tekemisissä olleissa perheissä samansuuntaisesti kuin kiusa-

tuksi joutuneiden ryhmissä. Koska lastensuojelun kanssa tekemisissä olleita vastaajia oli ai-

neistossa huomattavasti vähemmän (N=188) kuin koulukiusatuksi joutuneita (N=605), en ja-

otellut vastaaja enää sukupuolen mukaan, sillä jo pienetkin vaihtelut olisivat korostuneet pro-

senttiosuuksissa merkittävästi. Koska tämän ristiintaulukoinnin roolina oli vain tukea muiden 

analyysien tulkintaa, raportoin tulokset varsin yleisellä tasolla. Kuvio 4 näyttää, kuinka suuri 

osuus lastensuojelukontaktin omaavissa perheissä kasvaneista vastaajista kertoi perheessä ol-

leen muita perhetaustamuuttujien indikoimia ongelmia. Luku on suhteutettu niihin vastaajiin, 

joiden perheessä ei ollut lastensuojelukontaktia.  

 

 
 
Kuvio	4.	Perhetaustatekijöiden	osuus	lastensuojelukontaktin	mukaan	(%). 
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Niistä, jotka ilmoittivat perheensä olleen tekemisissä lastensuojelun kanssa, yli puolet (50.5 %) 

ilmoitti myös vanhempiensa eronneen. Niiden vastaajien keskuudessa, joilla ei ollut lastensuo-

jelukontaktia, vanhempien ero oli huomattavasti harvinaisempaa (22.5 %). Perheen vakavat 

ristiriidat olivat myöskin selvästi yleisempiä lastensuojelun kanssa tekemisissä olleissa per-

heissä (40.4 %). Tämäkin luku oli huomattavasti suurempi kuin niiden vastaajien keskuudessa, 

joilla ei ollut lastensuojelukontaktia (11.5 %). Lastensuojelun kanssa tekemisissä olleissa per-

heissä kasvaneista vastaajista reilusti yli kolmasosa ilmoitti perheellään olleen myös taloudel-

lisia vaikeuksia (39.9 %). Myös talousvaikeuksien osalta ero oli suuri niihin vastaajiin, joilla 

lastensuojelukontaktia ei ollut (12.8 %). Lastensuojelun kanssa tekemisissä olleissa perheissä 

kasvaneista noin joka kolmas oli kohdannut myös vanhemman työttömyyttä (35.1 %) tai van-

hemman alkoholiongelmia (33 %). Noin joka neljäs oli kokenut vanhemman sairauden tai vam-

man (28.2 %), tai vanhemman mielenterveysongelman (24.5 %).   

 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että lastensuojelun kanssa tekemisissä olleissa perheissä myös 

muut perhetaustaan liittyvät ongelmat olivat selvästi yleisempiä kuin niissä perheissä, joissa 

lastensuojelukontaktia ei ollut. Lastensuojeluperheissä perheen ongelmat korostuivat kuitenkin 

hieman eri painotuksin kuin koulukiusatuksi joutuneiden ryhmissä. Vaikka lastensuojelukon-

taktin ja perhetaustamuuttujien mukaan tehdystä ristiintaulukoinnista saatavia lukuja ei voida 

suoraan verrata kiusatuksi joutumisen, sukupuolen ja perhetaustamuuttujien mukaan tehtyyn 

ristiintaulukointiin, niistä voidaan kuitenkin havaita, että perhetaustamuuttujien vaihtelu on 

hieman erilaista kiusatuksi joutumisen kuin lastensuojelukontaktin mukaan taulukoituna. Per-

hetausta ei siis selitä kiusatuksi joutumista ja lastensuojelukontaktia identtisesti.  

 

4.3 Logistinen regressioanalyysi koulukiusatuksi joutumista selittävillä muuttujilla 

 
Kuvaavien tilastollisten analyysien jälkeen siirryin varsinaiseen analyysimenetelmääni logisti-

seen regressioanalyysin. Suoritin regressioanalyysin kolmessa vaiheessa. Niiden tulokset ovat 

nähtävissä taulukossa 5. Käyn kaikkien kolmen vaiheen tärkeimmät tulokset läpi yksitellen 

seuraavissa alaluvuissa. 

 

Tulokset on esitetty vetosuhteina (OR, odds ratio). Vetosuhdetta verrataan logistisessa regres-

sioanalyysissä vertailuluokkaan, joka saa arvon 1. Mikäli vetosuhteen arvo on yli 1, kyseinen 

muuttuja lisää koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. Mitä suurempi tämä arvo on, sitä 
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voimakkaammin muuttuja lisää koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. Mikäli vetosuh-

teen arvo taas on alle 1, kyseinen muuttuja vähentää koulukiusatuksi joutumisen todennäköi-

syyttä. Mitä pienempi tämä arvo on, sitä voimakkaammin kyseinen muuttuja vähentää koulu-

kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä.  

 

Tässä tutkielmassa vertailen siis lastensuojelun kanssa tekemisissä olleita perheitä niihin, joilla 

ei ole ollut lastensuojelukontaktia. Sukupuolen osalta vertailuluokkana ovat pojat. Vanhempien 

koulutuksen vertailuluokkana ovat vanhemmat, jotka ovat suorittaneet korkeintaan peruskou-

lun. Perhetaustamuuttujien osalta vertailuluokkana ovat ei-vastaukset eli ne, joiden perheessä 

ei ole ollut kyseisen muuttujan indikoimaa ongelmaa vastaajan peruskouluaikana. Vetosuhtei-

den lisäksi raportoin myös tulosten 95 % luottamusvälin (CI, confidence interval).  

 

4.3.1 Päävaikutukset 

 

Ensimmäiseksi tarkastelin selittävien muuttujien päävaikutuksia, eli yhteyksiä koulukiusatuksi 

joutumiseen yksitellen (Taulukko 5, Malli 1). Sen mukaan perheen lastensuojelukontakti lapsen 

peruskouluiässä lisäsi jonkin verran koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä (OR 1.61, 

CI 1.18–2.19).  

 

Sukupuolen yhteys koulukiusatuksi joutumiseen ei sen sijaan ollut tilastollisesti merkitsevä, ja 

tyttöjen vetosuhde oli muutenkin hyvin lähellä vertailuluokkana käytettyjen poikien saamaa 

arvoa 1 (OR 0.96, CI 0.79–1.17). Myös isän koulutuksen osuus jäi analyysissä merkityksettö-

mäksi. Äidin korkeakoulututkinto sen sijaan vähensi kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä 

(OR 0.57, CI 0.40–0.81).  

 

Kaikki perhetaustamuuttujien indikoimat ongelmat lisäsivät analyysin perusteella kiusatuksi 

joutumisen todennäköisyyttä. Eniten kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä kasvattivat per-

heen taloudelliset vaikeudet (OR 2.10, CI 1.64–2.68). Toiseksi suurin vetosuhde koulukiusa-

tuksi joutumiseen oli isän tai äidin alkoholiongelmalla (OR 1.98, CI 1.50–2.62). Kolmanneksi 

suurin vetosuhde oli perheen vakavilla ristiriidoilla (OR 1.79, CI 1.39–2.31). Vanhemman työt-

tömyys (OR 1.66, CI 1.28–2.14) sekä vanhemman vakava sairaus tai vamma (OR 1.61, CI 

1.25–2.08) olivat vetosuhteiltaan melko lähellä toisiaan. Pienimmät kiusatuksi joutumisen ve-

tosuhteet olivat sen sijaan vanhempien erolla (OR 1.37, CI 1.10–1.70) sekä vanhempien mie-

lenterveysongelmilla (OR 1.58, CI 1.14–2.20). 
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Taulukko	5.	Koulukiusatuksi	joutumisen	yhteydet	selittäviin	muuttujiin	vetosuhteina	(OR).	Tilastollisesti	

merkitsevät	tulokset	on	tummennettu.	

 

 

Päävaikutusten perusteella lastensuojelukontakti vaikuttaisi siis tässä kohtaa kasvattavan kou-

lukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. Samansuuntainen yhteys koulukiusatuksi joutumi-

seen näyttäisi olevan myös kaikilla perhetaustamuuttujilla. On kuitenkin muistettava, tämän 

kokoisessa aineistossa yksittäisten muuttujien päävaikutukset saavat logistisessa regressio-

analyysissä helposti tilastollisesti merkitseviä arvoja. Tämän vuoksi testasin vielä kahdella mo-

nimuuttujamallilla, mitä lastensuojelukontaktin ja koulukiusaamisen väliselle yhteydelle ta-

pahtuu, kun malliin vakioidaan muita muuttujia. 

 Malli 1  CI 95 % Malli 2 CI 95 % Malli 3 CI 95 % 
Lastensuojelukontakti             
Ei 1  1  1  

Kyllä 1.61 [1.18–2.19] 1.52 [1.11–2.07] 1.08 [0.77–1.51] 
Sukupuoli             
Poika 1   1   1   
Tyttö 0.96 [0.79–1.17] 0.99 [0.81–1.20] 0.94 [0.73–1.15] 
Äidin koulutus             
Ei tutkintoa/Peruskoulu 1  1  1  

Amm. perustutkinto 0.85 [0.69–1.22] 0.89 [0.62–1.29] 0.87 [0.60–1.26] 
Opisto- tai YO-tutkinto 0.75 [0.52–1.09] 0.80 [0.54–1.19] 0.78 [0.52–1.17] 
Korkeakoulu 0.57 [0.39–0.81] 0.62 [0.42–0.92] 0.64 [0.43–0.95] 
Isän koulutus             
Ei tutkintoa/Peruskoulu 1   1   1   
Amm. perustutkinto 0.92 [0.68–1.24] 0.97 [0.71–1.33] 1.04 [0.75–1.43] 
Opisto- tai YO-tutkinto 0.83 [0.57–1.21] 0.94 [0.63–1.41] 1.04 [0.69–1.56] 
Korkeakoulu 0.73 [0.53–1.01] 0.93 [0.65–1.31] 1.01 [0.71–1.44] 
Perhetaustamuuttujat             
Vertailuluokka EI 1      

Taloudelliset vaikeudet 2.10 [1.64–2.68]   1.59 [1.19–2.11] 
Vanhemman työttömyys 1.66 [1.28–2.14]   1.14 [0.85–1.52] 
Vanhemman sairaus tai 
vamma 1.61 [1.25–2.08]   1.29 [0.97–1.70] 

Vanhemman alkoholion-
gelma 1.98 [1.50–2.62]   1.44 [1.05–1.99] 

Vanhemman mt-ongelma 1.58 [1.14–2.20]   0.97 [0.66–1.41] 
Perheessä vakavia ristiriitoja 1.79 [1.39–2.31]   1.34 [0.99–1.79] 
Vanhemmat eronneet 1.37 [1.10–1.70]     1.04 [0.82–1.32] 
Vakio     0.60  0.47   
Nagelkerke-selitysaste   1.7 %  4.9 %  
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4.3.2 Lastensuojelukontakti, sukupuoli ja perheen sosioekonominen asema 

 

Toiseen malliin sisällytin lastensuojelukontaktin lisäksi lapsen sukupuolen sekä isän ja äidin 

koulutuksen (Taulukko 5, Malli 2). Tämän mallin tarkoituksena oli selvittää, miten sukupuolen 

sekä vanhempien koulutustasolla mitatun sosioekonomisen aseman vakiointi vaikuttaa lasten-

suojelukontaktin ja kiusatuksi joutumisen yhteyteen.  

 

Myös tässä mallissa lastensuojelukontakti vaikutti edelleen lisäävän jonkin verran koulukiusa-

tuksi joutumisen todennäköisyyttä (OR 1.52, CI 1.11–2.07). Sukupuolella ja isän koulutusta-

solla ei edelleenkään ollut havaittavissa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kiusatuksi joutumi-

seen. Äidin korkeakoulututkinto sen sijaan vaikutti edelleen vähentävän koulukiusatuksi jou-

tumisen todennäköisyyttä (OR 0.62, CI 0.42–0.92). Tuloksissa ei siis tapahtunut merkittäviä 

muutoksia suhteessa analyysin edellisessä vaiheessa tarkastelemiini päävaikutuksiin. Kokonai-

suutta ajatellen mallin selitysaste jäi kuitenkin poikkeuksellisen matalaksi (Nagelkerke 1.7 %). 

 

4.3.3 Monimuuttujamalli  

 

Kolmanteen malliin lisäsin lapsen sukupuolen sekä vanhempien sosioekonomisen aseman li-

säksi perhetaustamuuttujat (Taulukko 5, Malli 3). Tarkoituksena oli selvittää, miten perhetaus-

tamuuttujien vakiointi vaikuttaa kiusatuksi joutumisen ja lastensuojelukontaktin väliseen yh-

teyteen.  

 

Kun myös perhetaustamuuttujat vakioitiin, lastensuojelukontaktin yhteys koulukiusatuksi jou-

tumiseen menetti tilastollisen merkitsevyytensä. Tämän perusteella vaikuttaisikin siis siltä, että 

lastensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi joutumisen välinen yhteys selittyy ainakin osittain 

perhetaustamuuttujilla. On huomionarvoista, että yksistään perheen sosioekonomisen aseman 

vakiointi ei riittänyt poistamaan merkitsevyyttä lastensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi jou-

tumisen väliltä. Tämän voi ajatella kielivän siitä, että lastensuojelun sosiaalityön tarvetta ilme-

nee kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Perheen korkea sosioekonominen asema voi kuiten-

kin suojata lasta koulukiusatuksi joutumiselta. Tätä ajatusta tukee se, että äidin korkeakoulu-

tutkinnon kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä vähentävä vaikutus ilmeni myös tässä mal-

lissa (OR 0.64, CI 0.43–0.95).  
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Lastensuojelukontaktin lisäksi myös suurin osa dikotomisista perhetaustamuuttujista menetti 

merkitsevyytensä tässä monimuuttujamallissa. Merkitseviksi jäivät enää perheen taloudelliset 

vaikeudet sekä vanhemman tai vanhempien alkoholiongelma. Näistä taloudelliset vaikeudet 

vaikuttivat kasvattavan koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä hieman enemmän (OR 

1.59, CI 1.19–2.11) kuin vanhemman alkoholiongelma (OR 1.44, CI 1.05–1.99). Monimuuttu-

jamallin perusteella yksin lastensuojelukontakti ei siis selitä koulukiusatuksi joutumista. Sen 

sijaan kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä lisäävät perheen taloudelliset vaikeudet sekä 

vanhemman tai vanhempien alkoholiongelma. Äidin korkeakoulututkinto taas saattaa vastaa-

vasti suojata koulukiusatuksi joutumiselta. Myös tämän mallin selitysaste jäi kuitenkin erittäin 

matalaksi (Nagelkerke 4.9 %). 

 

Yhteenvetona voidaan ajatella, että koulukiusatuksi joutumisen, lastensuojelukontaktin ja per-

hetaustan välillä vallitsee varsin monisyinen ja monimutkainen yhteys, joka kulminoituu tämän 

aineiston perusteella vahvimmin vanhempien talousvaikeuksiin ja alkoholiongelmaan. Käyttä-

mieni muuttujien selitysvoima on kuitenkin tutkielman perusteella niin matala, ettei analyysi 

anna kattavaa kuvaa koulukiusatuksi joutumisen vaihtelusta. Tutkimusta täytyisikin täydentää 

muilla kuin tässä tutkielmassa käytetyillä perhetaustaan liittyvillä selittävillä tekijöillä. Tämä 

jää myöhempien tutkimusten kohteeksi.  

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tätä tutkielmaa on ohjannut ajatus siitä, että koulukiusatuksi joutumisessa saattaa olla kyse 

samankaltaisesta sosiaalisesta prosessista kuin Goffmanin (1963) määrittelemässä sekä Linkin 

ja Phelanin (2001) tarkentamassa stigmaprosessissa, jolla puolestaan on yhteyksiä myös Hy-

värisen, Riitaojan ja Särkelän (2014) sekä Riitaojan (2013) tarkastelemiin toiseuden tuottami-

sen prosesseihin peruskoulussa. Kiinnostukseni kohteena tästä näkökulmasta ovat olleet sellai-

set perhetaustaan liittyvät tekijät, jotka voivat kouluympäristössä muuttua stigmoiksi ja lisätä 

sitä kautta lapsen koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. Erityisen kiinnostunut olen ol-

lut perheen lastensuojelukontaktin mahdollisesta yhteydestä koulukiusatuksi joutumiseen. 

Tästä teoreettisesta viitekehyksestä käsin tutkielmani tarkoituksena on ollut etsiä vastauksia 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
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Pääkysymys: Miten perhetaustaan liittyvät tekijät selittävät lapsen koulukiusatuksi joutumista? 

Alakysymys 1: Onko perheen lastensuojelukontakti yhteydessä koulukiusatuksi joutu-

miseen?  

Alakysymys 2: Onko lastensuojelukontaktin tai perhetaustan yhteydessä koulukiusa-

tuksi joutumiseen eroja sukupuolten välillä? 

Alakysymys 3: Muuttuuko lastensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi joutumisen välinen 

yhteys, jos perhetaustaan liittyvät tekijät vakioidaan?  

 

Seuraavaksi pohdin, millaisia vastauksia saamani tulokset tarjoavat mainittuihin tutkimusky-

symyksiin. Vastaan kysymyksiin käänteisessä järjestyksessä aloittaen ensin alakysymyksestä 

3 ja edeten lopulta pääkysymykseeni.  

 

5.1 Lastensuojelukontaktin, sukupuolen ja perhetaustan yhteys koulukiusatuksi joutu-

miseen 

 

Tutkimuskysymysteni mukaisesti tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää sekä lastensuo-

jelukontaktin että perhetaustan yhteyksiä koulukiusatuksi joutumiseen, sekä mahdollisia suku-

puolten välisiä eroja näissä yhteyksissä.  

 

Alakysymyksen 3 mukaisesti halusin selvittää, muuttuuko yhteys lastensuojelukontaktin ja 

perhetaustan välillä, jos perhetaustaan liittyvät muuttujat vakioidaan. Ne vastaajat, joiden per-

heellä oli ollut lastensuojelukontakti, vastasivat useammin tulleensa myös kiusatuiksi. Lasten-

suojelukontakti lisäsi kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä myös sekä logistisen regressio-

analyysin päävaikutuksena että mallissa 2, johon oli vakioitu lastensuojelukontaktin lisäksi 

vastaajan sukupuoli sekä perheen sosioekonominen aseman mittarina käytetty äidin ja isän 

koulutus. Yhteys kuitenkin katosi mallissa 3, johon vakioitiin loput perhetaustamuuttujat. Yh-

teenvetona voidaankin sanoa, että perhetaustamuuttujien vakiointi muutti lastensuojelun ja 

koulukiusatuksi joutumisen välisen yhteyden tilastollisesti merkityksettömäksi.  

 

Tulosta on vaikea verrata aiempaan tutkimukseen, sillä aiempi tutkimus on keskittynyt tarkas-

telemaan yhteyksiä joko koulukiusatuksi joutumisen ja lastensuojelun (Edwards & Batlemento, 

2016; Hong ym., 2020; Ikonen ym., 2017; Mohapatra ym., 2020; Sterzing ym., 2020) tai kou-

lukiusatuksi joutumisen ja perhetaustan välillä (Biswas ym., 2020; Bowes ym., 2013; Due ym., 

2009; D'Urso, Symonds & Pace, 2021; Jansen ym., 2011; Jansen ym., 2012; Knaappila ym., 
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2018). Aiemmassa tutkimuksessa rajausta on tehty myös esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoit-

tamisen (esim. Gibbs & Sinclair, 2000; Ikonen ym., 2017) ja kiusaamisroolien (esim. Edwards 

& Batlemento, 2016; Sterzing ym., 2020) suhteen, jolloin niiden asetelmat poikkeavat tästä 

tutkielmasta. Se, että lastensuojelukontaktin yhteys kiusatuksi joutumiseen katoaa, kun perhe-

taustamuuttujat vakioidaan, on kuitenkin looginen suhteessa Heinon (2007) selvitykseen, jonka 

mukaan lastensuojeluasiakkuuden taustalta tiedetään löytyvän muun muassa vanhempien mie-

lenterveysongelmia ja päihteidenkäyttöä. Tässä tutkielmassa perhetaustamuuttujina tarkastel-

tiin muun muassa juuri vanhempien mielenterveysongelmia ja alkoholiongelmaa. Niistä alko-

holinkäyttö oli yhteydessä kiusatuksi joutumiseen varsin yhdenmukaisesti analyysin kaikissa 

vaiheissa. Vanhemman mielenterveysongelmat eivät sen sijaan nousseet aineistosta esiin mer-

kitsevinä. Tulos antaa kuitenkin viitteitä siitä, että perhetaustaumuuttujilla on yhteyksiä sekä 

lastensuojelukontaktiin että koulukiusatuksi joutumiseen. Tämä voi osaltaan selittää sitä, miksi 

perhetaustamuuttujien vakiointi muuttaa lastensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi joutumisen 

välistä yhteyttä. Vastaus alakysymykseen on yksinkertainen: yhteys lastensuojelukontaktin ja 

koulukiusatuksi joutumisen välillä muuttuu, jos perhetaustaan liittyvät tekijät vakioidaan. Va-

litsemani analyysimenetelmä ei kuitenkaan kykene vastaamaan siihen, mistä tämä johtuu. 

 

Alakysymyksen 2 mukaisesti halusin selvittää, onko lastensuojelukontaktin ja perhetaustan yh-

teydessä koulukiusatuksi joutumiseen jonkinlaisia eroja sukupuolten välillä. Merkittävin ha-

vainto oli se, että lähes kaikkien selittävien muuttujien mukaan ristiintaulukoituna pojat vasta-

sivat tyttöjä useammin myös tulleensa kiusatuiksi. Perhetaustamuuttujien osalta tytöt vastasivat 

poikia useammin tulleensa kiusatuksi ainoastaan niissä perheissä, joissa perheellä oli vakavia 

ristiriitoja tai joiden vanhemmat olivat eronneet.  Kiusatuksi joutuneiden poikien osuus ei 

myöskään pienentynyt, kun vanhempien koulutustaso kasvoi, toisin kuin tyttöjen keskuudessa. 

Tytöt kuitenkin vastasivat poikia useammin tulleensa kiusatuiksi silloin, jos heidän äidillään 

tai isällään oli ammatillinen perustutkinto, tai isällä opisto- tai ylioppilastutkinto. 

 

Kiusatuksi joutuneiden poikien suurempaa osuutta suhteessa tyttöihin voi selittää osittain 

Olweuksen (1996, s. 266) havainto siitä, että pojat kiusaavat tyttöjä enemmän ja heidän kiu-

saamiskäyttäytymisensä on suorempaa ja sitä kautta näkyvämpää kuin tyttöjen. Toisaalta se, 

että pojat kiusaavat enemmän, ei kerro siitä, kohdistuuko kiusaaminen tyttöihin vai poikiin. 

Kiusaamista mittaava muuttuja perustui tässä tutkielmassa vastaajan kokemukseen eikä esi-

merkiksi muiden havaintoon kiusatuksi joutumisesta. Tällöin kiusaamisen näkyvyydellä ei 
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myöskään ole merkitystä. Siksi voidaan todeta, että ainakin tässä aineistossa pojat joutuivat 

kiusatuiksi hieman useammin kuin tytöt.  

 

Kiusattujen poikien osuus korostui eniten niissä perheissä, joissa oli taloudellisia vaikeuksia, 

vanhemman mielenterveysongelma tai vanhempien alkoholiongelma. Kiusattujen tyttöjen 

osuus taas korostui eniten niissä perheissä, joissa oli vakavia ristiriitoja, talousvaikeuksia tai 

vanhemman alkoholiongelma. Perheen taloudelliset vaikeudet ja vanhempien alkoholiongelma 

korostuivat sekä kiusattujen poikien että kiusattujen tyttöjen ryhmissä. Tämän perusteella voi-

daan todeta, että tässä aineistossa koulukiusatuksi joutumisen sekä lastensuojelun ja perhetaus-

tan välisissä yhteyksissä oli pieniä eroja sukupuolten välillä. Erot eivät kuitenkaan olleet suuria. 

Kyse voi olla aineiston satunnaisvaihtelusta, jota joidenkin vastausten pienet frekvenssit enti-

sestään lisäävät.  

 

Logistisen regressioanalyysin perusteella voidaankin todeta, että sukupuolen yhteys kiusatuksi 

joutumiseen ei ole tilastollisesti merkitsevä. Tyttöjen vetosuhde vertailuluokkana käytettyihin 

poikiin verrattuna oli myös tilastollisesti merkityksettömänä hyvin lähellä vertailuarvoa 1. Tu-

los on yhdenmukainen sen aiemman tutkimuksen tekemän havainnon kanssa, ettei sukupuoli 

ei ole erityinen koulukiusatuksi joutumista selittävä riskitekijä (Craig & Pepler, 2013). Ei ole 

kuitenkaan mahdotonta, etteivätkö tietyt perhetaustaan liittyvät muuttujat voisi kasvattaa kiu-

satuksi joutumisen todennäköisyyttä joko enemmän tai vähemmän lapsen sukupuolesta riip-

puen. Tällaisten mahdollisten yhteyksien mekanismeja on kuitenkin mahdotonta selvittää tä-

män tutkielman avulla, ja niitä saattaa välittää myös esimerkiksi jokin muu yksilöön liittyvä 

tekijä kuin sukupuoli. 

 

Alakysymyksen 1 mukaisesti halusin selvittää, onko perheen lastensuojelukontakti yhteydessä 

lapsen kiusatuksi joutumiseen. Yksiselitteisen vastauksen antaminen on tämän tutkielman tu-

losten pohjalta haastavaa. Ristiintaulukointi osoitti, että ne vastaajat, jotka vastasivat perheensä 

olleen tekemisissä lastensuojelun kanssa, vastasivat useammin myös tulleensa kiusatuksi. Yh-

teys lastensuojelukontaktin ja lapsen koulukiusatuksi joutumisen välillä nousi esiin myös reg-

ressioanalyysissä, mutta se muuttui merkityksettömäksi siinä vaiheessa, kun perhetaustamuut-

tujat vakioitiin. Kuvailevissa analyyseissä kävikin ilmi, että perhetaustamuuttujilla oli yhteis-

vaihtelua sekä lastensuojelukontaktin että kiusatuksi joutumisen kanssa. Yhteisvaihtelu ei ollut 

kuitenkaan identtistä, joten perhetausta tuskin selittää yhdenmukaisesti sekä lastensuojelukon-

taktia että kiusatuksi joutumista, vaan yhteys on todennäköisimmin vain osittaista. 
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Tuloksen tulkitseminen aiemman tutkimuksen perusteella on haastavaa siksi, ettei aiempi tut-

kimus tarjoa suoria vertailukohtia. Toisin kuin tässä tutkielmassa, koulukiusaamisen ja lasten-

suojelukontaktin välistä yhteyttä on tarkasteltu pääasiassa kaikkien kiusaamisroolien, ei pel-

kästään kiusatuksi joutumisen kautta (Edwards & Batlemento, 2016; Mohapatra ym., 2020; 

Sterzing ym. 2020). Tätä kautta koulukiusatuksi joutumisen on kuitenkin todettu olevan ylei-

sempää niiden lapsien keskuudessa, joilla on ollut lastensuojelukontakti. Aiempi tutkimus ei 

kuitenkaan ota huomioon niitä perhetaustaan liittyviä muita tekijöitä, jotka saattaisivat osaltaan 

selittää tai välittää tuloksissa todettua yhteyttä lastensuojelukontaktin ja koulukiusatuksi joutu-

misen välillä. On siis mahdotonta tietää, olisiko perhetaustamuuttujien vakiointi vaikuttanut 

tähän yhteyteen vai ei. Erilaisten perheen traumojen ja perheessä tapahtuvien muutosten, kuten 

perheenjäsenen mielenterveyden häiriön tai vakavan sairauden, vanhempien välisten ristiriito-

jen tai vanhempien eron, on silti todettu olevan yhteydessä lapsen koulukiusatuksi joutumiseen 

(D’Urso, Symonds & Pace, 2021). Kyseisessä tutkimuksessa lastensuojelun sijaishuolto oli 

kuitenkin sisällytetty osaksi perheen traumoja ja perheessä tapahtuvia muutoksia mittaavaa 

muuttujaa. Näin ollen ei voida tietää, mikä pelkän lastensuojelun yhteys kiusatuksi joutumiseen 

on. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että perheen lastensuojelukontaktilla vaikuttaa olevan jonkinlai-

nen yhteys lapsen koulukiusatuksi joutumiseen. Osa tästä yhteydestä näyttää kuitenkin selitty-

vän muilla perhetaustaan liittyvillä tekijöillä. Voidaankin ajatella, ettei lastensuojelukontakti 

välttämättä itsessään altista lasta alttiiksi kiusatuksi joutumiselle. Lastensuojelukontaktiin lii-

tetään kuitenkin yhteiskunnassa stigmaa, eikä siis myöskään ole mahdotonta, että lasta kiusat-

taisiin nimenomaan lastensuojelukontaktin vuoksi. Tämä kuitenkin edellyttää ensinnäkin sitä, 

että lapset omaksuvat ajatuksen siitä, että lastensuojelukontaktiin liittyy jotakin poikkeavaa ja 

negatiivista. Toisekseen lastensuojelukontaktin käyttäminen kiusaamisen välineenä edellyttää 

sitä, että tämä kontakti on jollakin tapaa havaittavissa. (vrt. Link & Phelan, 2001; Goffman, 

1963.)  Lastensuojelun asiakkuus on lähtökohtaisesti salassa pidettävää tietoa, joten siihen liit-

tyvä tietoa ei anneta edes koulun henkilökunnalle. Lastensuojelun kontakti voi kuitenkin tulla 

näkyväksi myös oppilaille esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa lastensuojelu järjestää yh-

teistyössä vanhempien, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa verkostoneuvottelun kou-

lulle kesken päivän.  

 

Valitettavasti lastensuojelukontaktin osuutta kiusatuksi joutumisessa suhteessa muihin perhe-

taustaan liittyviin tekijöihin ei ole mahdollista selvittää tarkemmin tämän tutkielman puitteissa. 



  

 

43 

Tulosten perusteella on tyydyttävä toteamaan, että koulukiusaamisen, lastensuojelukontaktin 

ja perhetaustan välillä vallitsee monisyinen yhteys, jonka tarkemmista mekanismeista ei tois-

taiseksi ole tietoa. 

   

5.2 Perhetaustaan liittyvät, koulukiusaamista selittävät tekijät 

 

Tutkielmani pääkysymyksenä oli selvittää, miten perhetaustaan liittyvät tekijät selittävät kou-

lukiusatuksi joutumista Suomessa. Jos valittuja perhetaustamuuttujia tarkastellaan yksittäin, 

voidaan todeta, että kaikki tutkielmassa tarkastellut perhetaustan ongelmia indikoivat muuttujat 

– niin perheen lastensuojelukontakti, perheen taloudelliset vaikeudet, vanhempien työttömyys, 

vanhempien sairaus tai vamma, vanhempien alkoholiongelma, vanhempien mielenterveyson-

gelma, perheen vakavat ristiriidat kuin vanhempien erokin – kasvattavat koulukiusatuksi jou-

tumisen todennäköisyyttä. Nämä yhteydet ovat loogisia myös stigman näkökulmasta, sillä 

useimpiin edellä mainittuihin seikkoihin liittyy todennäköisesti myös sellaisia negatiivisia en-

nakkoluuloja, jotka voivat altistaa kiusatuksi joutumiselle. Poikkeuksena voidaan toki pitää 

perheen vakavia ristiriitoja, jotka voidaan nähdä perheen sisäisen dynamiikan haasteina. Ole-

mukseltaan abstraktina vuorovaikutusilmiönä niitä ei välttämättä yksilöidä yksittäisen henkilön 

stigmaksi, kuten vaikkapa mielenterveysongelmia tai heikkoa koulutustasoa.  

 

Vastaus tutkimuskysymykseen ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen kuin edellä olevan perus-

teella voisi luulla, sillä useamman muuttujan vakiointi heikentää yksittäisten muuttujien yh-

teyksiä koulukiusatuksi joutumiseen. Jos tarkastellaan vain logistisen regressioanalyysin vii-

meisessä monimuuttujamallissa (Taulukko 5, Malli 3) merkitseviksi jääviä muuttujia, huoma-

taan, että perheen talousvaikeudet sekä vanhemman tai vanhempien alkoholiongelma lisäävät 

koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. Tulos on stigman näkökulmasta varsin looginen. 

Jotta lasta voidaan kiusata johonkin perhetaustaan liittyvän seikan perusteella, tälle seikalle on 

ensin määriteltävä sosiaalisesti negatiivinen merkitys (vrt. stigman syntyprosessi Link & Phe-

lan, 2001). Toisekseen tämän negatiiviseksi määritellyn perhetaustaan liittyvän seikan on ol-

tava jollakin tapaa muiden tiedossa tai havaittavissa, jotta sitä voidaan käyttää kiusaamisen 

perusteena. Nämä ominaisuudet toteutuvat sekä perheen talousvaikeuksien että vanhemman 

alkoholiongelman kohdalla. Molempiin liitetään negatiivisia mielikuvia. Sen lisäksi varsinkin 

talousvaikeudet ovat kouluympäristössä helposti havaittavissa kouluympäristössä tiettyjen ar-

vosymboleiden (vrt. Goffman, 1963), kuten riittävän hienojen teknisten laitteiden tai suosittu-
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jen merkkivaatteiden puutteena. Myös lasten omista kertomuksista on käynyt ilmi, että köy-

hyys tunnistetaan vaatteista, ja epämuodikkaat vaatteet saattavat johtaa kiusatuksi joutumiseen 

(Lemetyinen, 2014). Tutkielmani löytämä yhteys perheen taloudellisen tilanteen ja koulukiu-

satuksi joutumisen välillä on siis yhdenmukainen sekä valitun teoreettisen viitekehyksen että 

aiemman tiedon valossa.  

 

Yhteys vanhemman alkoholiongelman ja koulukiusatuksi joutumisen välillä on myöskin teo-

reettisen viitekehyksen perusteella johdonmukainen, sillä alkoholismiin liitettävä stigma mai-

nitaan Goffmanin (1963, s. 14) teoksessakin. Ennakkoluulojen pohja syntyy jo lapsuudessa 

(Rutland & Killen, 2015, s. 122), joten on täysin mahdollista, että alkoholismiin liitettävä 

stigma siirtyy kouluympäristössä myös alkoholistien lapsiin (vrt. Goffman, 1963, s. 43). Tämä 

edellyttää kuitenkin jälleen kerran tiettyjä prosesseja (vrt. Link & Phelan, 2001). Ensinnäkin 

lasten on huomattava, että alkoholismiin liitetään negatiivisia ennakkoluuloja. Tähän vaikuttaa 

esimerkiksi se, kuinka omat vanhemmat, media tai muut lapset ja nuoret suhtautuvat alkoho-

lismiin, ja kuinka siitä puhutaan. Toisekseen vanhemman alkoholiongelman on tultava jollakin 

tavalla kouluyhteisön tietoon. Ajattelen, että tämä voi tapahtua monin eri tavoin. Yksi niistä on 

se, että lapset tunnistavat luokkatoverinsa vanhemman ja näkevät tätä usein päihtyneenä esi-

merkiksi yhteisessä pihapiirissä tai julkisilla paikoilla. On myös esimerkiksi mahdollista, että 

koulutoverien vanhemmat tuntevat toisensa. Tällöin vanhemmat saattavat puhua kotona nega-

tiiviseen sävyyn lapsensa luokkakaverin vanhemmasta, tai jopa kieltää omaa lastaan viettä-

mästä aikaa tietyn luokkakaverinsa kanssa siksi, että tämän vanhemmalla tai vanhemmilla on 

alkoholiongelma.  

 

On myös mahdollista, että vanhemman alkoholiongelman ja koulukiusatuksi joutumisen väli-

nen yhteys välittyy jotenkin muuten kuin edellä kuvaamillani tavoilla. Vanhemman alkoholi-

ongelmalla on useita haitallisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen, jotka voivat ilmen-

tyä lapsessa esimerkiksi poikkeavana käytöksenä tai vaikeutena solmia sosiaalisia suhteita. 

Tällöin vanhemman alkoholiongelmasta johtuva kiusatuksi joutuminen saattaakin välittyä jon-

kin tällaisen tekijän kautta. Yhteenvetona voidaan joka tapauksessa todeta, että vanhemman 

alkoholiongelman yhteys lapsen koulukiusatuksi joutumiseen nousi esiin kaikissa tutkielmani 

analyysivaiheissa johdonmukaisesti. Analyysien perusteella yhteys näiden ilmiöiden välillä on 

siis olemassa.  
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Perhetaustaan liittyvät haasteet ja ongelmat voivat lisätä lapsen kiusatuksi joutumisen toden-

näköisyyttä. Vastaavasti perhetaustaan voi liittyä myös sellaisia suojaavia tekijöitä, jotka vä-

hentävät kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. Tutkielmani tulosten perusteella äidin kor-

keakoulututkinto voi jonkin verran suojata lasta koulukiusatuksi joutumiselta. Tulos on yhden-

mukainen aiemman tutkimuksen kanssa, sillä äidin korkeakoulututkinto nostaa todennäköisesti 

perheen sosioekonomista asemaa, ja matalan sosioekonomisen aseman taas tiedetään olevan 

yhteydessä kiusatuksi joutumiseen (Biswas ym., 2020; Bowes ym., 2013; Jansen ym., 2012; 

Knaappila ym., 2018). Se, miksi ainoastaan äidin koulutustaso oli tilastollisesti merkitsevä 

mutta isän ei, saattaa johtua siitä, että korkeasti koulutetuilla äideillä saattaa todennäköisemmin 

olla myös korkeasti koulutettu puoliso, jolloin perheen molemmat vanhemmat kohottavat osal-

taan perheen sosioekonomista asemaa. Korkeakoulututkinto työllistymismahdollisuuksineen ja 

parempine palkkatasoineen pienentää todennäköisesti myös yksinhuoltajaäitien taloudellisten 

vaikeuksien riskiä. Äidin korkeakoulututkinnon kiusaamiselta suojaavan yhteyden voikin aja-

tella olevan toinen indikaattori siitä, että perheen taloudellinen tilanne todella selittää lapsen 

koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. 

 

Se, että äidin korkeakoulututkinto suojaa koulukiusaamiselta, on loogista myös stigman näkö-

kulmasta. Ajattelen, että korkeakoulututkinnon ennakoima korkeampi sosioekonominen asema 

mahdollistaa todennäköisemmin sellaisen perhe-elämän, johon ei liity ainakaan köyhyyden 

stigmaa. Kysymys voi olla myös pidemmästä kehityskulusta. On mahdollista, että korkeakou-

luopintoihin pääseminen ja korkeakoulututkinnon suorittaminen vaativat sellaisia voimavaroja, 

joita esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmien kaltaiset stigmat voivat merkittävästi vä-

hentää. Niinpä korkeakouluopintoihin saattaa jo lähtökohtaisesti valikoitua ihmisiä, joilla on 

vähemmän stigmoja. Jos stigmoja on vähemmän, myös niiden siirtyminen lapsiin on vähäi-

sempää.  

 

5.3 Tulosten yhteenvetoa 

 

Tutkielmani tarkoituksena oli tunnistaa sellaisia perhetaustaan liittyviä tekijöitä, jotka selittävät 

koulukiusatuksi joutumista. Ajatuksenani oli, että koulukiusaaminen saa alkunsa yksilöiden 

hierarkkisesta jaottelusta muun muassa juuri perhetaustaan liittyvien tekijöiden perusteella. 

Mikään ominaisuus – oli se sitten perhetaustaan tai yksilöön itseensä liittyvä – ei ole itsessään 

hyvä tai huono, vaan niiden arvo määritellään aina sosiaalisesti. Yhteiskunnassa negatiivisesti 
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poikkeaviksi määritellyistä perhetaustaan liittyvistä tekijöistä muodostuu kuitenkin kantajil-

leen stigmoja, jotka vähentävät heidän arvoaan suhteessa muihin. Tällöin muille syntyy ikään 

kuin oikeus kohdella stigman kantajia epäinhimillisesti ja alentavasti. Toisin sanoen tutkiel-

mani tarkoituksena oli tarkastella, millaiset perhetaustaan liittyvät tekijät mielletään kouluym-

päristössä niin toiseuttaviksi ja stigmatisoiviksi, että ne mahdollistavat kiusaamisen. (vrt. Goff-

man, 1963; Hyvärinen, Riitaoja & Särkelä, 2014; Link & Phelan, 2001; Riitaoja, 2013).  

 

Ajattelin, että tutkielmani löydökset kuvastaisivat myös yleisemmällä tasolla sitä, millaisia per-

hetaustaan liittyviä tekijöitä yhteiskunnassa pidetään toiseuttavina ja stigmatisoivina.  Analyy-

sieni perusteella tällaisiksi nousivat perheen heikko taloudellinen asema sekä vanhemman tai 

vanhempien alkoholiongelma. Taloudellisen aseman merkitys nousi aineistosta esiin kahdella 

eri indikaattorilla: perheen taloudelliset vaikeudet lisäsivät kiusatuksi joutumisen todennäköi-

syyttä samaan aikaan, kun äidin korkeakoulututkinto vähensi sitä – todennäköisesti juuri talou-

dellista asemaa parantavan vaikutuksensa kautta.  

 

Tuloksia tulkitessani ymmärsin kuitenkin, ettei voimakkaitakaan negatiivisia ennakkoluuloja 

sisältävä stigma voi lisätä kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä, ellei se ole muiden havait-

tavissa. Vastaavasti myös vähemmän ennakkoluuloja sisältävä stigma voi lisätä kiusatuksi jou-

tumista, mikäli se on helposti havaittavissa. Ajattelenkin, että tutkielmani tulokset kielivät 

paitsi taloudellisiin vaikeuksiin ja alkoholismiin liitettävästä stigmasta, myös kyseisten stig-

mojen muita helpommasta havaittavuudesta. Samansuuntaisia päätelmiä teki myös Hongin tut-

kimusryhmä (2021) äitien saamia sosiaaliavustuksia ja kiusatuksi joutumista tarkastelevassa 

tutkimuksessaan. Ryhmä arvioi, että ulkopuolisten helposti havaittavissa olevat sosiaaliavus-

tukset lisäsivät kiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä enemmän kuin sellaiset sosiaaliavus-

tukset, joista ulkopuolisten oli vaikeampi tietää (mt.). Varsinkin heikko taloudellinen tilanne 

tulee helposti näkyviin markkinatalouteen perustuvassa yhteiskunnassa, jossa kuluttaminen on 

myös identiteetin rakentamisen väline. Alkoholi taas on sallittu päihde, jota hankitaan ja käy-

tetään myös julkisilla paikoilla. Esimerkiksi tämä mahdollistaa vanhemman alkoholiongel-

maan liittyvän tiedon siirtymisen lapsen kouluympäristöön. Olisikin ollut mielenkiintoista tar-

kastella, poikkeaako vanhemman alkoholiongelman yhteys koulukiusatuksi joutumiseen 

muista päihdeongelmista, ja jos, niin millä tavoin. Käyttämässäni aineistossa ei kuitenkaan ol-

lut muuttujaa, jonka avulla olisi ollut mahdollista tarkastella vanhempien muita päihdeongel-

mia, kuten huumeiden tai reseptilääkkeiden väärinkäyttöä.  
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Edellä pohditun lisäksi stigman vaikutusta koulukiusatuksi joutumiseen voidaan tarkastella 

myös toista kautta. Jos johonkin perhetaustaan liittyvään seikkaan ei yhdistetä negatiivisia mer-

kityksiä, se ei ole stigma. Tällainen seikka ei siten mahdollista kiusaamisprosessin käynnisty-

mistä edes havaituksi tullessaan. Esimerkiksi voisi sopia vanhempien eroaminen, joka on Suo-

messa nykyään varsin yleistä. Ehkä siitä johtuen vanhempien eron ja koulukiusatuksi joutumi-

sen välinen yhteys ei ollut monimuuttujamallissa merkitsevä, ja jopa sen päävaikutus koulu-

kiusatuksi joutumisen selittäjänä oli varsin pieni. Toisaalta voidaan kysyä, miksi vanhempien 

mielenterveysongelmat eivät selittäneet koulukiusatuksi joutumista monimuuttujamallissa – 

mielenterveysongelmiin kun liitetään edelleen stigmaa. Keksin tälle kaksi selitystä. Ensinnäkin 

mielenterveydestä on ryhdytty keskustelemaan avoimemmin, jolloin tulos voi heijastella mie-

lenterveysongelmiin liitettävän stigman hälvenemistä. Toisekseen mielenterveyden ongelmat 

eivät välttämättä näy ulospäin, jolloin kyse on siitä, ettei vanhempien mielenterveysongelmia 

välttämättä havaita kouluympäristössä.  

 

Tutkielmani perusteella on kuitenkin yksiselitteisen selvää, että taloudellinen huono-osaisuus 

altistaa merkittävästi koulukiusatuksi joutumiselle. Tulos ei yllätä, sillä sen lisäksi, että köy-

hyyteen liitetään negatiivisia mielikuvia, se on helposti havaittavissa esimerkiksi asumisen, ta-

varoiden tai vaatteiden välityksellä. Lisäksi tiedetään, että kiusaaminen on yleisempää niissä 

yhteiskunnissa, joissa varallisuuserot olivat suuremmat (Due, 2009). Vaikka Suomen varalli-

suuseroja pidetään suhteellisen pieninä, näkyi perheen taloudellisen tilanteen ja koulukiusa-

tuksi joutumisen välinen yhteys vahvana myös Nuorisobarometri 2015 -aineistoon perustu-

vassa analyysissäni. Jo yksin taloudellisella eriarvoisuudella tiedetään olevan pitkäaikaisia ter-

veyttä ja hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia (ks. esim. Wilkinson & Pickett, 2010). Nämä 

vaikutukset muistuttavat osittain kiusaamisen pitkäaikaisvaikutuksia, kuten mielenterveyson-

gelmien suurempaa todennäköisyyttä vielä keski-iässä (Moore ym., 2017). Koulukiusatuksi 

joutuminen perheen heikosta taloudellisesta asemasta johtuen toimii valitettavasti jälleen ker-

ran esimerkkinä eriarvoisuuteen liittyvien vaikutusten kasautumisesta ja ylisukupolvisuudesta.  

 

Vanhemman alkoholiongelma koulukiusaamisen todennäköisyyttä kasvattavana tekijänä oli 

tuloksena yllättävämpi. Tulokselle on myös vaikea löytää vertailupintaa aiemmasta tutkimuk-

sesta. Vanhemman alkoholiongelmalla tiedetään kyllä olevan lapsen kasvun ja kehityksen kan-

nalta monia negatiivisia vaikutuksia, jonka vuoksi se johtaa usein myös lastensuojelun asiak-

kuuteen (vrt. Heino, 2007). Lapsen koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä kasvattava 

vaikutus on vain yksi kohta lisää vanhemman alkoholiongelmasta aiheutuvien haittojen listaan. 
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Siinä, missä lastensuojelulla on merkittävä rooli vanhemman alkoholiongelmasta lapselle ai-

heutuvien haittojen ehkäisemisessä, kuuluu koulukiusaamiseen puuttuminen edelleen oppilai-

toksille. Onkin mahdollista, että vaikka lastensuojelu työskentelee vanhemman alkoholiongel-

man ympärillä, jää lapsen koulukiusatuksi joutuminen käsittelemättä – siitäkin huolimatta, että 

kiusatuksi joutuminen liittyisi vanhemman alkoholiongelmaan. Koululla taas saatetaan tietää, 

että lasta kiusataan, mutta koska lastensuojelun asiakkuus ja siihen johtaneet syyt ovat salassa 

pidettävää tietoa, ei koululla puolestaan ole tietoa perheen ongelmista. Lastensuojelu siis pyrkii 

puuttumaan vanhemman alkoholiongelmaan, ja koulu lapsen kiusaamisongelmaan. Asioiden 

välinen yhteys jää kuitenkin näkymättömiin. Kokonaiskuva tilanteesta voi olla ainoastaan lap-

sella, joka joutuu kantamaan sekä vanhempansa alkoholiongelmasta että kiusatuksi joutumi-

sestaan koituvat haitat.  

 

Lastensuojelun, perhetaustan ja koulukiusaamisen väliset yhteydet ovat jo itsessään vaikeita ja 

monimutkaisia. Jotta lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ilman kiusatuksi joutumista 

voitaisiin taata myös koulupäivän aikana, tarvittaisiinkin laajempaa kokonaiskuvaa kiusaami-

sen selvittämiseen. Nykyisellä palvelurakenteella se ei kuitenkaan ole automaattisesti mahdol-

lista varsinkaan lastensuojeluperheiden kohdalla, vaan tilanne vaatii ylimääräistä järjestelyä 

sekä vahvaa yhteistyöhalukkuutta niin lastensuojelulta, vanhemmilta kuin huoltajiltakin.  

 

Vaikka tulokseni osoittavat, että koulukiusatuksi joutuminen on yhteydessä perheen taloudel-

lisiin ongelmiin, vanhemman alkoholiongelmaan sekä äidin korkeakoulututkintoon, on muis-

tettava, etteivät tulokset kerro mitään näiden yhteyksien mekanismeista tai kausaalisuunnista. 

Varsinkaan kausaalisuunnan selvittäminen ei ole edes mahdollista tilastollisella poikittaisai-

neistolla. Yhteyksien suuntaa voi kuitenkin pyrkiä päättelemään teoreettiseen viitekehykseen 

ja aiempaan tutkimukseen peilaten. Koulukiusatuksi joutumisen ja perheen taloudellisten vai-

keuksien yhteyden osalta vaihtoehtoja ovat joko se, että 1) lasta kiusataan perheen taloudellis-

ten vaikeuksien vuoksi tai 2) perhe joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, koska lasta kiusataan kou-

lussa. Näistä ensimmäinen vaikuttaa todennäköisemmältä paitsi arkijärjen perusteella, myös 

aiemman tutkimuksen perusteella. On esimerkiksi tiedossa, että lapset tunnistavat köyhyyden 

vaatteista ja epämuodikkaat vaatteet voivat johtaa kiusaamiseen (Lemetyinen, 2014). Vanhem-

man alkoholiongelman osalta vaihtoehdot ovat joko se, että 1) lasta kiusataan vanhemman al-

koholiongelman vuoksi tai 2) vanhempi ajautuu alkoholiongelmaan, koska hänen lastansa kiu-

sataan koulussa. Näistäkin ensimmäinen vaikuttaa todennäköisemmältä arkijärjen perusteella. 

Arkijärjen päätelmää tukee kuitenkin myös ajatus alkoholismiin liittyvästä stigmasta ja siitä, 
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että vanhemman stigma voi “tarttua” myös lapseen mahdollistaen siten koulukiusatuksi joutu-

misen (vrt. Goffman, 1963). Äidin korkeakoulututkinnon suojaavan vaikutuksen osalta vaih-

toehdot taas ovat joko se, että 1) äidin korkea koulutustaso suojaa lasta koulukiusatuksi joutu-

miselta tai 2) äiti voi suorittaa korkeakoulututkinnon, koska lasta ei kiusata. Myös tässä arki-

järki kallistuu ensimmäisen vaihtoehdon puolelle. Tätä päätelmää tukee myöskin varsin arki-

järkinen ajatus siitä, että varsinkin ensisynnyttäjien iän kohotessa äidin tutkinto on usein val-

miina ennen lapsen kouluikää. Lisäksi koulutuksen tuomassa suojavaikutuksessa on todennä-

köisesti kysymys koulutuksen sosioekonomista asemaa vahvistavasta vaikutuksesta. Tulos on 

varsin yhdenmukainen aiemman tutkimuksen havaintojen kanssa, sillä perheen matalan sosio-

ekonomisen aseman on todettu lisäävän kiusatuksi joutumisen riskiä (esim. Biswas ym., 2020; 

Bowes ym., 2013; Jansen ym., 2012; Knaappila ym., 2018).   

 

Edellä kuvaamieni seikkojen perusteella on selvää, että perhetausta vaikuttaa siihen, kuinka 

todennäköisesti lapsi joutuu koulukiusatuksi. Vaikka tutkielmani tulokset jäivät varsinkin mo-

nimuuttujamallien selitysasteilta heikoiksi, uskallan kumota niiden perusteella ensimmäisen 

nollahypoteeseistani:  

H01: Kaikilla lapsilla on yhtä suuri todennäköisyys joutua koulukiusatuksi perhetaustasta riip-

pumatta. 

Nollahypoteesin kumoamista heikollakin tuloksella tukee erityisesti aiemman tutkimuksen pe-

rusteella saatu näyttö perhetaustaan liittyvien tekijöiden yhteydestä koulukiusatuksi joutumi-

seen. Näin ollen voimaan jää vaihtoehtoinen hypoteesi:  

H11: Lapsen perhetausta vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti hän joutuu koulukiusatuksi. 

 

Lastensuojelukontaktia ja koulukiusatuksi joutumisen välistä yhteyttä tarkastelevan hypoteesin 

osalta vastaus ei ole yhtä yksiselitteinen. Vaikka lastensuojelukontaktin päävaikutus koulukiu-

satuksi joutumiseen olikin merkitsevä, sen merkitsevyys katosi, kun muut perhetaustamuuttujat 

vakioitiin. On siis oletettavaa, että aiemman tutkimuksen havaitsema yhteys lastensuojelukon-

taktin ja koulukiusatuksi joutumisen välillä selittyy osittain perhetaustamuuttujilla. Tuloksen 

perusteella ei ole yksiselitteisesti mahdollista kumota toista nollahypoteesiani: 

H02: Perheen lastensuojelukontaktilla ei ole yhteyttä siihen, kuinka todennäköisesti lapsi jou-

tuu koulukiusatuksi.  

 

Aiempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että lastensuojelun kanssa tekemisissä olleilla, erityi-

sesti kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla on keskimääräistä suurempi todennäköisyys joutua 
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koulukiusatuksi (esim. Ikonen ym., 2017; Mohapatra ym., 2020). Tässä tutkielmassa lasten-

suojelukontaktia mitattiin ainoastaan kyllä/ei-akselilla, eikä vastauksista käynyt ilmi esimer-

kiksi sitä, kuinka laajaa tai pitkäkestoista työskentely on ollut. Niinpä aineisto on voinut sisältää 

sellaisia vastaajia, joiden perhe on ollut lastensuojelun kanssa tekemisissä vain hyvin lyhyen 

aikaa, tai perheen lastensuojelukontakti on voinut koskea esimerkiksi vastaajan sisarusta. Toi-

sekseen vakioin tässä tutkielmassa lastensuojelukontaktin lisäksi myös muita perheen ongel-

mia aiemmasta tutkimuksesta poiketen. Onkin todennäköistä, että perhetausta on yhteydessä 

sekä lastensuojelun tarpeeseen että kiusatuksi joutumiseen. Nämä syyt voivat osaltaan selittää 

sitä, miksi lastensuojelukontaktin yhteys koulukiusatuksi joutumiseen ei noussut tässä tutkiel-

massa esiin riittävän vahvasti nollahypoteesin kumoamiseen. Sen sijaan tämä tutkielma osoitti 

perheen taloudellisten vaikeuksien ja vanhempien alkoholiongelman yhteyden koulukiusatuksi 

joutumiseen. Sekä perheen taloudelliset vaikeudet että vanhempien alkoholiongelma ovat to-

dennäköisesti yhteydessä myös lastensuojelun tarpeeseen. Asian tarkempi selvittäminen jää 

kuitenkin jatkotutkimuksen tehtäväksi.  

 

 

6 POHDINTA 

 

Olen nyt vastannut asettamiini tutkimuskysymyksiin esittelemällä analyysien tulokset sekä 

niistä tekemäni johtopäätökset. Tässä luvussa käyn läpi vielä tutkielmani rajoituksia sekä sen 

eettisyyttä. Lopuksi pohdin, miten tutkielmani tuloksia olisi mahdollista soveltaa käytännön 

toimintaan.   

 

6.1 Tutkielman rajoitukset ja eettisyys  

 

Kuten kaikkeen tutkimukseen, myös tähän tutkielmaan liittyy rajoituksia. Olennaisin niistä lie-

nee selitettävän muuttujan luonne. Aineisto selvitti kiusatuksi joutumista kysymyksellä: Kun 

ajattelet peruskouluikääsi, niin kiusattiinko sinua koulussa? Muuttujan erottelevuus on siis 

huono sen suhteen, kuinka toistuvaa tai vakavaa kiusaaminen on ollut, ja rajautuuko se esimer-

kiksi johonkin tiettyyn ajanjaksoon, kuten yläkouluun. Käytännössä tarkastelemani kiusattujen 

ryhmä voi siis sisältää hyvin erilaisia kiusattuja: esimerkiksi yksittäisen kiusaamisteon koh-
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teeksi joutuneita vastaajia tai lähes päivittäisen fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneita vas-

taajia. Selitettävän muuttujan epätarkkuus voi osaltaan selittää myös sitä, miksi tutkielmani 

havaitsemat yhteydet jäivät niin heikoiksi kuin ne jäivät. 

 

Toisekseen on huomioitava, että aineistosta saatava tieto ei välttämättä kuvaa enää nykytilan-

netta. Suurin osa käyttämistäni muuttujista perustui kysymyksenasetteluun, jossa vastaajaa 

pyydettiin arvioimaan väittämiä suhteessa peruskouluaikaansa. Koska vastaajien ikähaitari 

vaihteli välillä 15–29 vuotta, on peruskoulun ensimmäisistä vuosista kulunut kyselyhetkellä 

vanhimpien vastaajien osalta jo yli 20 vuotta. Vastauksia tarkasteltiin vain Kyllä/Ei-tarkkuu-

della. Itse ilmiöt, kuten se, erosivatko vanhemmat tai oliko heillä alkoholiongelmia, ovat kui-

tenkin varsin yksiselitteisiä. Tältä osin muuttujiin ei liity esimerkiksi kovinkaan suurta väärin 

muistamisen mahdollisuutta. Vastausten ajallisen vaihtelun vuoksi ei kuitenkaan voida tietää, 

miten selittävät tekijät ovat yhteydessä kiusatuksi joutumiseen tänä päivänä. On mahdollista, 

että esimerkiksi jonkin yhteiskunnan rakenteissa tai toimenpiteissä tapahtuneen muutoksen tu-

losten havaitsemat yhteydet muuttujien välillä olisivat tänä päivänä hieman toisenlaisia.  

 

Käyttämääni aineistoon liittyy myös kolmas haaste. Aineisto on kokonsa puolesta (N=1894) 

varsin kelvollinen maisterintutkielmaan. Tutkimusasetelmani kannalta erityisen olennaisia oli-

vat dikotomisten muuttujien kyllä-vastaukset, joiden osuus kokonaisaineistosta oli varsin pieni. 

Esimerkiksi vanhempien mielenterveysongelmia oli kokenut vain 8.6 prosenttia vastaajista 

(N=163), ja lastensuojelukontaktin osalta kyllä-vastausten osuus oli 9.9 prosenttia (N=188). 

Tarkastelemani ilmiön tutkimiseen olisikin sopinut paremmin esimerkiksi sellainen tutkimus-

asetelma, jossa perhetaustan yhteyksiä kiusatuksi joutumiseen olisi voinut tarkastella kahdessa 

kontrolloidussa kiusattujen ryhmässä: lastensuojelun kanssa tekemisissä olleiden kiusattujen 

ryhmässä ja sellaisessa kiusattujen ryhmässä, jotka eivät ole olleet tekemisissä lastensuojelun 

kanssa. Samalla olisi ollut mahdollista selvittää tarkemmin myös kiusatuksi joutumisen luon-

netta. Tällä aineistolla tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. 

 

Koska käytin kvantitatiivista poikkileikkausaineistoa, minun oli mahdollista osoittaa ainoas-

taan yhteyksiä selitettävän ja selittävien muuttujien välillä. Käyttämieni aineiston ja menetel-

mien avulla ei siis voi vastata siihen, miksi tietyt muuttujat – tässä tapauksessa erityisesti per-

heen taloudelliset vaikeudet sekä vanhemman tai vanhempien alkoholiongelma – vaikuttavat 
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lisäävän lapsen koulukiusatuksi joutumisen todennäköisyyttä. Voin ainoastaan tulkita analyy-

sieni tuloksia antamalla niistä valitsemaani teoreettiseen viitekehykseen ja aiempaan tutkimuk-

seen perustuvia valistuneita arvioita, kuten olen edellä tehnyt.   

 

Tutkielmaani voi kritisoida myös ongelmakeskeisyydestä. On nimittäin mahdollista, että myös 

positiivisiksi ominaisuuksiksi mielletyt poikkeavuudet, kuten perheen keskimääräistä korke-

ampi varakkuus, lahjakkuus tai älykkyys, voivat joissakin ympäristöissä muodostua stigmoiksi 

ja aiheuttaa siten koulukiusatuksi joutumista. Ryhmästä poikkeaminen tällä tavoin tarjoaa kui-

tenkin todennäköisesti keskimääräistä paremmat resurssit puolustaa asemaansa. Koulukiusaa-

mista taas määrittää nimenomaan kiusatun alisteinen asema kiusaajiinsa nähden (Olweus, 

1996, s. 266). Siksi koin tärkeämmäksi kohdistaa tutkielmani sellaisiin kiusatuksi joutumiselle 

altistaviin tekijöihin, jotka mielletään keskimääräistä heikompien lähtökohtien merkiksi.  

 

Toisaalta voidaan kysyä, miksi en tarkastellut stigmojen vaikutusta koulukiusatuksi joutumi-

seen laajemminkin, ottaen mukaan yleisimpiä esimerkkejä kaikista Goffmanin (1963, s. 14) 

kuvaamista stigmatyypeistä. Syy tähän on se, että mielenkiintoni oli nimenomaan perhetaus-

taan liittyvissä stigmoissa. Erityisenä kiinnostukseni kohteena oli perheen lastensuojelukon-

takti, jonka aiempi tutkimus oli todennut olevan yhteydessä kiusatuksi joutumiseen (ks. Ed-

wards & Batlemento, 2016; Hong ym., 2020; Ikonen ym., 2017; Mohapatra ym., 2020; Sterzing 

ym., 2020), ja jonka roolia halusin selvittää suhteessa muihin perhetaustaan liittyviin tekijöihin. 

Tähän tehtävään parhaiten soveltunut aineisto ei mahdollistanut yhtä hyvin muiden potentiaa-

lisesti stigmatisoivien tekijöiden, kuten fyysisen poikkeavuuden tai etnisen taustan tarkastelua. 

Toisekseen tutkielman rajaaminen pääasiassa perhetaustaan liittyviin tekijöihin oli tarpeellinen 

myös sen laajuutta ajatellen. Ajattelen, että lastensuojelun sosiaalityölle – ainakin sen nykyisen 

roolin huomioiden – olisi olennaisinta tunnistaa juuri perhetaustaan liittyviä, koulukiusatuksi 

joutumisen todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä. Toivon valitsemani näkökulman kuitenkin li-

säävän pohdintaa kiusaamisen ja perhetaustan yhteydestä myös yleisellä tasolla, sekä haasta-

maan ajatuksia siitä, miten ja mille toimijoille koulukiusaamisen selvittäminen ja ennaltaeh-

käisy tulisi yhteiskunnassa vastuuttaa.  

 

Koska tutkielmani perustuu vuoden 2015 Nuorisobarometriä varten kerättyyn aineistoon, eivät 

aineistonkeruu ja sen käsittely vaatineet erityistä eettistä harkintaa enää tämän tutkielman 

osalta. Etiikan osalta voidaan kuitenkin kysyä, lisääkö koulukiusatuksi joutumista selittävien 

perheen ongelmien esiin nostaminen niihin liitettävää stigmaa entisestään. Ajattelen kuitenkin, 
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että perhetaustaan liittyvien stigmojen vaikutus myös koulukiusaamisilmiöön on tunnistettava, 

jotta niitä voidaan purkaa. Erityisesti lastensuojelun ja oppilashuollon ammattilaisia tulisikin 

haastaa pohtimaan koulukiusaamista nimenomaan yhteiskunnassa vallitsevista ennakkoluu-

loista voimansa saavana ilmiönä. Stigmat eivät kosketa ainoastaan kiusattuja ja kiusaajia, vaan 

ne voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten opettaja käsittää koulukiusaamistilanteen tai 

kuinka hän puuttuu siihen. Riitaojan (2013, s. 167) mukaan stigmatisaatio tunnistetaan ilmiönä 

peruskoulussa ja siihen pyritään puuttumaan, mutta stigmojen syntyyn liittyvä prosessi sekä 

koulutuksen normaalistavia rakenteita koskeva problematiikka ovat usein tiedostamattomia. 

Siksi henkilökunnan puuttumiskeinot rajautuvat erilaisuuden myönteisyyden sekä sen ymmär-

tämisen ja suvaitsemisen korostamiseen (mt). Jos koululaisten kanssa työskentelevillä aikui-

silla olisi parempi ymmärrys sekä stigmojen syntyyn liittyvästä prosessista (vrt. Link & Phelan, 

2001) että siitä, mikä stigmaksi kulloinkin mielletään (vrt. Goffman, 1963), se avaisi uusia 

näkökulmia koulukiusaamisen tarkasteluun ja siihen puuttumiseen. Toivonkin tämän tutkiel-

man toimivan pienenä sysäyksenä siihen suuntaan.  

 

6.2 Tutkielman yhteenveto ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 

 

Koulukiusatuksi joutuminen rikkoo lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön ja erityiseen 

suojaan. Sen lisäksi kiusatuksi joutumisella on pitkäaikaisia vaikutuksia yksilöiden hyvinvoin-

tiin ja mielenterveyteen. Tämä tekee koulukiusaamisesta myös vakavan yhteiskunnallisen on-

gelman kasvattamalla esimerkiksi mielenterveyshoidon tarvetta ja sairauspoissaoloja sekä hei-

kentämällä yksilöiden työkykyä. Koulukiusaamista ehkäisemällä onkin mahdollista ehkäistä 

pitkällä aikavälillä myös mielenterveysongelmia sekä niistä johtuvia haittoja. Jotta kiusaamista 

voitaisiin ehkäistä entistä paremmin, sitä on pyrittävä ymmärtämään paremmin. Tämän tutkiel-

man tarkoituksena on ollut lisätä tätä ymmärrystä tarkastelemalla perhetaustan ja koulukiusa-

tuksi joutumisen välisiä yhteyksiä ja tuomalla sitä kautta näkyvämmäksi myös koulukiusaami-

sen juurisyiden yhteiskunnallista ulottuvuutta. 

 

Tutkielmassa tarkastelin, miten perhetaustaan liittyvät tekijät ovat yhteydessä koulukiusatuksi 

joutumiseen. Tutkielman selittävä analyysi onnistui eristämään useita koulukiusaamiseen yh-

teydessä olevia tekijöitä, joista tilastollisesti merkitseviksi osoittautuivat äidin koulutus, per-

heen taloudelliset vaikeudet sekä vanhemman tai vanhempien alkoholiongelma. Päävaikutus-

ten osalta koulukiusatuksi joutumiseen olivat yhteydessä myös lastensuojelukontakti, perheen 
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vakavat ristiriidat, vanhemman työttömyys, vanhemman sairaus tai vamma, vanhemman mie-

lenterveysongelma ja vanhempien ero. Sen lisäksi, että perheen tai vanhempien yksilöllisillä 

ongelmilla on jo itsessään haitallinen vaikutus lapsiin, ne voivat siis lisätä myös koulukiusa-

tuksi joutumisen todennäköisyyttä. Perhetaustan vuoksi kiusatut lapset altistuvat siten sekä per-

heen tai vanhempien ongelmista että koulukiusaamisesta aiheutuville haitoille. Yksi tapa eh-

käistä koulukiusaamista olisikin tukea lapsiperheitä nykyistä paremmin. Tällöin olisi mahdol-

lista ennaltaehkäistä sekä perheen ongelmista että koulukiusaamisesta johtuvia haittoja.  

 

Lapsiperheiden tukemisessa on kyse paitsi yhteiskuntapoliittisista valinnoista, kuten lapsiper-

heiden tulonsiirroista ja palveluista, myös lastensuojelusta. Se, että tutkielmani löysi viitteitä 

paitsi perhetaustan, myös lastensuojelukontaktin yhteydestä koulukiusatuksi joutumiseen, 

haastaa pohtimaan sitä, toimiiko lastensuojelu tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla kiu-

saamisen torjuntaa ajatellen. Vaikka lastensuojelun yhteys koulukiusatuksi joutumiseen selit-

tyneekin osittain perhetaustalla, ei ole täysin poissuljettua, etteikö myös sillä itsellään olisi vai-

kutusta siihen, joutuuko lapsi kiusatuksi.  

 

Tutkielmani olennaisimpia löydöksiä on se, että erityisesti perheen taloudellinen huono-osai-

suus altistaa lasta koulukiusatuksi joutumiselle. Havainto on huolestuttava, sillä tutkimustiedon 

valossa köyhissä kotitalouksissa asuvien lasten määrä on viime vuosien aikana kasvanut, ja 

perheen huono-osaisuudella tiedetään olevan monenlaisia haitallisia vaikutuksia lapsen elä-

mänkulkuun niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Siksi ajattelenkin, että tärkein yksittäi-

nen keino ehkäistä koulukiusaamista on taloudellisen eriarvoisuuden ehkäiseminen. Yhteis-

kuntapolitiikan tasolla tämä edellyttäisi aktiivisia toimia varsinkin lapsiperheköyhyyttä vas-

taan, parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa. Stigman näkökulmasta tämän tulisi ta-

pahtua perusturvaa nostamalla, sillä vähävaraisille suunnattujen erityispalveluiden kautta oh-

jattu tuki erottelee yksilöt köyhiksi ja ei-köyhiksi, joka mahdollistaa köyhyyteen liittyvän stig-

man ylläpitämisen. Myös perhe-etuuksien, kuten lapsilisien riittävä taso olisi turvattava.  

 

Jalkautuvan sosiaalityön ja oppilashuollon osalta olisi tunnistettava paremmin se mekanismi, 

jolla taloudelliset ongelmat muuttuvat näkyviksi kouluympäristössä. Näitä mekanismeja ym-

märtämällä on mahdollisuus pyrkiä luomaan käytäntöjä, joissa hierarkkisen erottelun tekemi-

nen varallisuuden perusteella on vaikeampaa. Myös joitakin käytössä olevia, tasa-arvoisuutta 

parantamaan pyrkiviä keinoja olisi syytä arvioida uudestaan, sillä stigman näkökulmasta hy-
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vääkin tarkoittavat keinot voivat joskus olla ongelmallisia. Esimerkiksi urheiluvälineiden, ku-

ten suksien, lainaaminen koululta mahdollistaa liikuntaan osallistumisen myös niille oppilaille, 

joiden perheillä ei ole mahdollisuutta hankkia joka vuosi sopivan kokoisia urheiluvälineitä 

kaikkiin koulussa kokeiltaviin lajeihin. Jos lähtökohtaisena oletuksena on kuitenkin omien vä-

lineiden käyttäminen, syntyy koulun välineitä lainaavien ja omia välineitä käyttävien välille 

näkyvä ero. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta olisikin parempi, että kaikki hiihtäi-

sivät joko koulun välineillä tai omilla välineillä. Toinen vastaava hyvää tarkoittava, mutta eriar-

voistava esimerkki ovat erilaiset liikunta- tai aktiviteettipäivät, joiden aikana oppilas voi osal-

listua haluamaansa tekemiseen. Usein koulun ulkopuolisista aktiviteeteista peritään pieni osal-

listumismaksu, mutta tarjolla on myös maksuton vaihtoehto. Stigman näkökulmasta tällainen 

järjestely tarjoaa taas kerran mahdollisuuden hierarkkiseen erotteluun. Koulukiusaamisen en-

naltaehkäisyn kannalta olisikin parempi, jos oppilaan maksettavaksi jäävä hinta olisi kaikissa 

aktiviteeteissa sama – tai kaikki niistä olisivat ilmaisia.  

 

Olennainen kysymys onkin, millaisin keinoin taloudellinen eriarvoisuus tehdään mahdollisim-

man näkymättömäksi kouluympäristössä. Koska pienillä arjesta poikkeavilla aktiviteeteilla voi 

olla suuri positiivinen merkitys esimerkiksi luokan yhteishengelle, olisi henkisesti köyhdyttävä 

vaihtoehto lakkauttaa perinteisen koulutyön ulkopuoliseksi mielletty toiminta kokonaan tasa-

arvoisuuden nimissä. Sen sijaan asiaa voi lähestyä kahdesta suunnasta. Joko koulujen budjettia 

tulisi lisätä siten, että sen avulla olisi mahdollista luoda esimerkiksi kattava välinelainaamo 

sekä tarjota silloin tällöin ylimääräisiä aktiviteetteja kaikille oppilaille. Toinen vaihtoehto olisi 

huolehtia lapsiperheiden perusturvan riittävästä tasosta, jolloin käytettyjen urheiluvälineiden 

hankkiminen tai viiden euron virkistyspäivä ei muodostuisi liian raskaaksi perheen taloudelle. 

Kuntien on toki mahdollista myöntää jo nyt ennaltaehkäisevää ja harkinnanvaraista toimeentu-

lotukea esimerkiksi lasten harrastuksiin tai urheiluvälineisiin. Käytännössä tämä edellyttää kui-

tenkin usein lastensuojelun asiakkuutta tai varsin pitkälle edenneitä taloudellisia vaikeuksia. 

Toimeentulotuen saamista edellyttävä prosessi on usein myös aikaa vievä, jolloin apu ei ehdi 

ajoissa perille. Jotta lapsille voitaisiin taata kouluympäristössä mahdollisimman tasavertaiset, 

tai edes tasavertaisina näyttäytyvät olosuhteet, tulisi lapsiperheiden toimeentuloa tukevien ra-

kenteiden olla nykyistä nopeampia ja joustavampia.  

 

Taloudellisista ongelmista johtuvien stigmojen ehkäisyn kannalta on tärkeää kiinnittää huo-

miota myös siihen, miten sosiaalisista eduista viestitään. Tästä konkreettisena esimerkkinä ker-
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rottakoon oma kokemukseni muutaman vuoden takaa. Helsingin kaupunki tarjoaa 3.–6.-luok-

kalaisille mahdollisuuksia kokeilla ja harrastaa erilaisia urheilulajeja maksuttomasti. Toimin-

nasta viestitään innostavasti nimellä EasySport. Toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille, 

jolloin se mahdollistaa myös heikommassa taloudellisessa asemassa olevien lasten liikuntahar-

rastuksen. Salmisaaren jäähallissa on esimerkiksi ollut mahdollista pelata EasySport-jääkiek-

koa. Muutama vuosi sitten jäähallissa vieraillessani huomasin, ettei hallin vuorovarausmonito-

rilla kuitenkaan lukenut EasySport, vaan “sosiaalivirasto”. Ajattelen, että myös tämän kaltaiset 

pienet sanavalinnat vaikuttavat siihen, kuinka helpoksi tai vaikeaksi hierarkkinen erottelu ja 

sitä kautta stigman syntyminen lasten keskuudessa tehdään. Vaikka kyseessä on pohjimmiltaan 

joka tapauksessa kaupungin subventoima toiminto, ei ole yhdentekevää, miten siitä julkisesti 

puhutaan. Lapselle voi olla suurikin merkitys sillä, näkevätkö muut hallin käyttäjät hänet Easy-

Sport-joukkueen pelaajana vaiko sosiaaliviraston vuoron käyttäjänä. Vaikkei esimerkki liity 

suoraan koulukiusaamiseen, uskon sen konkretisoivan hyvin sitä, kuinka suuri merkitys stig-

mojen ja sitä kautta myös koulukiusaamisen ehkäisyssä on sillä, miten asioista puhutaan.  

 

Vanhempien alkoholiongelman ja koulukiusaamisen välisen yhteyden katkaisemisen osalta en-

sisijainen puuttumiskeino liittyy alkoholiongelmien ennaltaehkäisyyn. Ongelmien synnyttyä 

merkitystä on sillä, miten niihin reagoidaan. Vanhemman alkoholiongelmaan liittyvässä las-

tensuojelun työskentelyssä tulisi muistaa systemaattisesti myös sen koulukiusatuksi joutumista 

lisäävä vaikutus. Siksi lapsen kanssa keskustellessa tulisi aina pyrkiä selvittämään, onko hän 

joutunut kiusatuksi. Kiusatuksi joutumisen selvittämisestä tulisi tehdä systemaattista myös kai-

kessa muussakin kuin vanhemman alkoholiongelmaan liittyvässä lastensuojelun työskente-

lyssä. Näin varmasti osittain jo toimitaankin. Koulukiusaaminen tulisi saada kuitenkin näky-

vämmäksi myös lastensuojelun tilastoinnissa ja kirjauksissa. Yhtenä konkreettisena keinona 

tähän pidän mahdollisuutta tilastoida koulukiusatuksi joutuminen edes sekundääriseksi lasten-

suojeluilmoituksen syyksi. Koska kiusatuksi joutumisen osuus tapahtumiin ei ole välttämättä 

havaittavissa heti ilmoitushetkellä, tulisi tilastoinnin olla mahdollista myös myöhemmässä vai-

heessa. Jos kiusaamisesta johtuvat koulunkäyntivaikeudet tai itsetuhoisuus kirjataan lastensuo-

jeluilmoituksen syyksi esimerkiksi rakenteisella koodilla ”koulunkäyntivaikeudet” tai ”lapsen 

itseään vahingoittava käyttäytyminen”, tilastoituu ilmoitus ikään kuin kiusatusta itsestään joh-

tuvaksi ja kiusaamisilmiö jää näkymättömiin. Kärjistetysti voidaan ajatella, että tilanne sisältää 

uhrin syyttämistä muistuttavia elementtejä. Uskonkin, että kiusatulle olisi merkityksellistä huo-

mata, ettei lastensuojeluilmoitusta sanallistettaisi kokonaan hänen omasta toiminnastaan joh-

tuvaksi, vaan myös hänen asemansa kiusaamisen uhrina tulisi siinä näkyväksi. 
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Koulukiusaamisen tutkimus on tieteen historian mittakaavassa varsin uutta. Se on alkanut 

1970-luvulla koulukiusaamisen ja sen eri muotojen määrittelystä, ja pyrkinyt sittemmin löytä-

mään esimerkiksi kiusaajan ja kiusatun rooleihin johtavia yksilöllisiä eroja. Nykyään kiusaa-

mista tarkastellaan muun muassa ryhmäprosessina. Ajattelen, että nämä ryhmäprosessit puo-

lestaan saavat suuntansa laajemmista yhteiskunnallisista virtauksista, kuten siitä, miten erilai-

suuteen suhtaudutaan – ja mikä missäkin ajassa määritellään normaaliksi tai tavoiteltavaksi ja 

mikä taas poikkeavaksi tai stigmaksi. Laajempi yhteiskunnallinen näkökulma on kuitenkin jää-

nyt koulukiusaamisen tutkimuksessa vielä toistaiseksi vähemmälle huomiolle. Tämä näkyy 

siinä, millaisiksi koulukiusaamiseen puuttumaan pyrkivät rakenteet ja keinot ovat muotoutu-

neet. Koska koulukiusaamista edelleen ilmenee, on perusteltua väittää, etteivät nämä rakenteet 

ja keinot ole riittäviä. Jotta koulukiusaamisen juurisyyt voitaisiin tunnistaa ja kitkeä, olisikin 

tunnistettava paremmin myös ne yhteiskunnalliset arvot ja asenteet, jotka kiusaamisprosessiin 

vaikuttavat. Koulukiusaamisilmiön ymmärtäminen yksilö- ja ryhmätasolla antaa työvälineitä 

interventioiden kehittämiseen. Kiusaamisen aiheuttaman yksilöllisen kärsimyksen huomioiden 

olisi kuitenkin siirryttävä interventioista ennaltaehkäisyyn muun muassa yhteiskuntapoliittisin 

keinoin. Tämän vuoksi koulukiusaamista tulisikin tarkastella jatkossa aiempaa enemmän myös 

yhteiskuntatieteellisenä ilmiönä, esimerkiksi lastensuojelun ja sosiaalityön näkökulmia hyö-

dyntäen.  

 

 

 
 
  



  

 

58 

LÄHTEET 
 

Arseneault, L. (2017). The long-term impact of bullying victimization on mental health. 
World Psychiatry, 16(1), 27–28. https://doi.org/10.1002/wps.20399  

 
Biswas, T., Scott, J. G., Munir, K., Thomas, H. J., Huda, M. M., Hasan, M. M.,… Mamun, 

A. A. (2020). Global variation in the prevalence of bullying victimisation amongst ado-
lescents: Role of peer and parental supports. EClinicalMedicine, 20, 100276–100276. 
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100276  

 
Bowes, L., Maughan, B., Ball, H., Shakoor, S., Ouellet-Morin, I., Caspi, A.,… Arseneault, 

L. (2013). Chronic bullying victimization across school transitions: The role of genetic 
and environmental influences. Development and Psychopathology, 25(2), 333–346. 
https://doi.org/10.1017/S0954579412001095  

 
Craig, W. M., & Pepler, D. J. (2003). Identifying and targeting risk for involvement in bul-

lying and victimization. Canadian Journal of Psychiatry, 48, 577–582.  
 
Dickerson, & Kemeny, M. E. (2004). Acute Stressors and Cortisol Responses: A Theoreti-

cal Integration and Synthesis of Laboratory Research. Psychological Bulletin, 130(3), 
355–391. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.3.355  

 
Due, P., Merlo, J., Harel-Fisch, Y., Damsgaard, M. T., Holstein, B. E., Hetland, J.,… 

Lynch, C. (2009). Socioeconomic Inequality in Exposure to Bullying During Adoles-
cence: A Comparative, Cross-Sectional, Multilevel Study in 35 Countries. American 
Journal of Public Health, 99(5), 907–914. https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.139303  

 
D’Urso, G., Symonds, J., & Pace, U. (2021). Positive Youth Development and Being Bul-

lied in Early Adolescence: A Sociocultural Analysis of National Cohort Data. The Jour-
nal of Early Adolescence, 41(4), 577–606. https://doi.org/10.1177/0272431620931199  

 
Edwards, O., & Batlemento, P. (2016). Caregiver Configurations and Bullying Among High 

School Students. Journal of Child & Family Studies, 25(9), 2885–2893. https://doi-
org.libproxy.helsinki.fi/10.1007/s10826-016-0442-5  

 
Elo, S. & Lamberg, K. (toim.) (2018). Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen 

varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön julkaisuja 2018:16. URN:ISBN:978-952-263-562-4  

 
Findikaattori: Pienituloiset (2021). Tilastokeskus. https://findikaattori.fi/fi/103 Viitattu 

24.1.2022. 
 
Gibbs, I., & Sinclair, I. (2000). Bullying, Sexual Harassment and Happiness in Residential 

Children’s Homes. Child Abuse Review, 9(4), 247–256. https://doi-org.libproxy.hel-
sinki.fi/10.1002/1099-0852(200007/08)9:4<247::AID-CAR619>3.0.CO;2-Q 

 
Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Pen-

guin. 
 



  

 

59 

Hakalehto, S. (2016). Johdatus lapsen oikeuksiin lastensuojelussa. Teoksessa Hakalehto, S. 
& Toivonen, V. (toim.) Lapsen oikeudet lastensuojelussa (s. 22–53). Helsinki: Kauppa-
kamari. 

 
Hansen, T. B., Steenberg, L. M., Palic, S., & Elklit, A. (2012). A review of psychological 

factors related to bullying victimization in schools. Aggression & Violent Behavior, 
17(4), 383–387. https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1016/j.avb.2012.03.008  

 
Heino, T. (2007). Keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat? Tutkimus lapsista ja perheistä 

tilastolukujen takana. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 
https://www.julkari.fi/handle/10024/77977  

 
Heino, T. (2013). Lastensuojelun tilastot, asiakkaat ja palvelut. II osa: Keitä ovat lastensuo-

jelun asiakkaat. Teoksessa Bardy, M. & Heino, T. (toim.). Lastensuojelun ytimissä 
(Neljäs uudistettu painos, s. 93–101). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 
https://www.julkari.fi/handle/10024/104421  

 
Hong, J. S., Choi, J., Espelage, D. L., Wu, C.-F., Boraggina-Ballard, L., & Fisher, B. W. 

(2021). Are Children of Welfare Recipients at a Heightened Risk of Bullying and Peer 
Victimization? Child & Youth Care Forum, 50(3), 547–568. https://doi-org.lib-
proxy.helsinki.fi/10.1007/s10566-020-09587-w  

 
Hyvärinen, R., Riitaoja, A-L., & Särkelä, E. (2014). Peruskoulu samuuden, erilaisuuden ja 

toiseuden kokemuksien tilana. Teoksessa Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., 
Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. (toim.) Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuo-
sikirja 2014 (s. 63–72). Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

 
Ikonen R, Hietamäki J, Laakso R, Heino T, Seppänen, Halme N. (2017) Sijoitettujen lasten 

ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 21, syys-
kuu 2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bit-
stream/handle/10024/135232/URN_ISBN_978-952-302-903-3.pdf 

 
Jansen, D., Veenstra, R., Ormel, J. H., Verhulst, F., & Reijneveld, S. (2011). Early risk fac-

tors for being a bully, victim, or bully/victim in late elementary and early secondary ed-
ucation. the longitudinal TRAILS study. BMC Public Health, 11(1), 440–440. 
https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-440  

 
Jansen, P., Verlinden, V., Dommisse-Van Berkel, A., Mieloo, C., Ende, J., Veenstra, R.,… 

Tiemeier, H. (2012). Prevalence of bullying and victimization among children in early 
elementary school: Do family and school neighbourhood socioeconomic status matter? 
BMC Public Health, 12(1), 494–494. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-494  

 
Juvonen, J., & Graham, S. (2014). Bullying in Schools: The Power of Bullies and the Plight 

of Victims. Annual Review of Psychology, 65(1), 159–185. https://doi.org/10.1146/an-
nurev-psych-010213-115030 

 
Kaakinen, M. & Ellonen, N. (2021) Logistinen regressio. Teoksessa Kvantitatiivisen tutki-

muksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja 
tuottaja]. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ Viitattu 12.11.2021.  

 



  

 

60 

Kallio, J. & Hakovirta, M. (toim.) (2020). Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus. 
Vastapaino. Tampere.  

 
Kljakovic, M., & Hunt, C. (2016). A meta-analysis of predictors of bullying and victimisa-

tion in adolescence. Journal of Adolescence (London, England.), 49, 134–145. 
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.03.002  

 
Knaappila, N., Marttunen, M., Fröjd, S., Lindberg, N., & Kaltiala-Heino, R. (2018). Socio-

economic trends in school bullying among Finnish adolescents from 2000 to 2015. 
Child Abuse and Neglect, 86, 100–108. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.09.011 . 

 
Korhonen, L. (2021). Vanhempien ero. Duodecim Terveyskirjasto. Haettu 18.2.2022 osoit-

teesta https://www.terveyskirjasto.fi/pla00032/vanhempien-ero  
 
Lastensuojelulaki (417/2007). Suomen säädöskokoelma. https://finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/2007/20070417  
 
Lemetyinen, L. (2014). Katsaus perheen köyhyydestä aiheutuviin lasten toiseuden koke-

muksiin. Teoksessa Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-
Jäntti, M. (toim.) Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja 2014 (s.105–
112). Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

 
Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology, 

27(1), 363–385. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363  
 
Link, B. G., & Phelan, J. (2013). Stigma power. Social Science & Medicine 103, 24–32. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.035  
 
Menesini, E. & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and effec-

tive interventions. Psychology, Health & Medicine, 22:sup1, 240-253. DOI: 
10.1080/13548506.2017.1279740   

 
Merriam-Webster-verkkosanakirja (2021). https://www.merriam-webster.com/diction-

ary/stigma  
 
Mittaaminen: Mittarin luotettavuus (2021). Teoksessa Kvantitatiivisen tutkimuksen verkko-

käsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. 
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/  Viitattu 17.1.2022. 

 
Mittaaminen: Tilastoyksikkö, muuttujat ja havaintomatriisi (2021). Teoksessa Kvantitatiivi-

sen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpi-
täjä ja tuottaja]. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/  Viitattu 
17.1.2022. 

 
Mohapatra, S., Irving, H., Paglia-Boak, A., Wekerle, C., Adlaf, E., & Rehm, J. (2010). His-

tory of Family Involvement with Child Protective Services as a Risk Factor for Bully-
ing in Ontario Schools. Child and Adolescent Mental Health, 15(3), 157–163. 
https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2009.00552.x  

 



  

 

61 

Moore, S. E., Norman, R. E., Suetani, S., Thomas, H. J., Sly, P. D., & Scott, J. G. (2017). 
Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic re-
view and meta-analysis. World Journal of Psychiatry, 7(1), 60–76. 
https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i1.60 

 
Myllyniemi, S. (2016). Arjen jäljillä: Nuorisobarometri 2015. Opetus- ja kulttuuriministe-

riö, Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto. 
 
Mäkelä, P. (2019). Alkoholi ja terveys. Duodecim Terveyskirjasto. Haettu 19.2.2022 osoit-

teesta https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01120  
 
Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) & Nuorisotutkimusseura: Nuorisobarometri 2015. 

[sähköinen tietoaineisto]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. 
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3085  

 
Olweus, D. (1996). Bullying at School: Knowledge Base and an Effective Intervention Pro-

gram. Annals of the New York Academy of Sciences, 794(1), 265–276. 
https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1996.tb32527.x  

 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013). Suomen säädöskokoelma. https://fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287  
 
Oppivelvollisuuslaki (1214/2020). Suomen säädöskokoelma. https://finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/2020/20201214  
 
Pitkänen, E. (2017.) Lapsiperheet lastensuojelun asiakkaina. Opinnäytetyö. Hoitotyön kou-

lutusohjelma. Laurea-ammattikorkeakoulu.  

Pohjola, A. (2019). Sosiaalityö yhteiskunnassa ja yhteiskunta sosiaalityössä. Teoksessa 
Pohjola, A., Kemppainen, T., Niskala, A., & Peronius, N. (toim.), Yhteiskunnallisen 
asemansa ottava sosiaalityö (s. 323–341). Tampere: Vastapaino. 

Riitaoja, A-L. (2013). Toiseuksien rakentuminen koulussa. Tutkimus opetussuunnitelmista 
ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslai-
toksen tutkimuksia 346. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Rikoslaki (1889/39). Suomen säädöskokoelma. https://finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1889/18890039001   

 
Ristiintaulukointi (2021). Teoksessa Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. https://www.fsd.tuni.fi/fi/pal-
velut/menetelmaopetus/  Viitattu 17.2.2022. 

 
Rita, H. (2004). Vetosuhde (odds ratio) ei ole todennäköisyyksien suhde. Metsätieteen aika-

kauskirja 2/2004, 207–212. http://www.metla.fi/aikakauskirja/full/ff04/ff042207.pdf  
 
Rutland, A., & Killen, M. (2015). A Developmental Science Approach to Reducing Preju-

dice and Social Exclusion: Intergroup Processes, Social-Cognitive Development, and 
Moral Reasoning. Social Issues and Policy Review, 9(1), 121–154. 
https://doi.org/10.1111/sipr.12012 



  

 

62 

 
Salmivalli, C. (2005). Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-

Kustannus. 
 
Salmivalli, C. & Peets (2009). Bullies, Victims, and Bully-Victim Relationships in Middle 

Childhood and Early Adolescence. Teoksessa Rubin, K.H., Kukowski, W.M. ja Laur-
sen, B. (toim.) Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups (Paperback 
edition 2011, s. 322–340). New York: The Guildford Press.  

 
Sosiaalihuoltolaki (1304/2014). Suomen säädöskokoelma. https://finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/2014/20141301  
 
Solantaus, T. & Paavonen, E.J. (2009). Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja lasten psykiat-

riset ongelmat. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 125(17),1839–44. 
https://www.duodecimlehti.fi/duo98270#s2  

 
Sterzing, P., Auslander, W., Ratliff, G., Gerke, D., Edmond, T., & Jonson-Reid, M. (2020). 

Exploring Bullying Perpetration and Victimization Among Adolescent Girls in the 
Child Welfare System: Bully-Only, Victim-Only, Bully-Victim, and Noninvolved 
Roles. Journal of Interpersonal Violence, 35(5–6), 1311–1333. 
https://doi.org/10.1177/0886260517696864  

 
TEPA-termipankki (2021). Erikoisalojen sanastojen ja sanakirjojen kokoelma. Sanastokes-

kus. https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/sosioekonominen%20asema  
 
THL (2020). Lastensuojelu 2019. Tilastoraportti 28/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140215/Tr28_20.pdf  
 

THL (2021). Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021. Tilastoraportti 
30/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. https://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/143063/ktk_tilastoraportti2021_2021-09-09_kuviot_kuvana.pdf   

 
Thornberg, R., & Knutsen, S. (2011). Teenagers’ Explanations of Bullying. Child & Youth 

Care Forum, 40(3), 177–192. https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1007/s10566-01  
 
Tilastollinen päättely (2021). Teoksessa Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tam-

pere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. 
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/  Viitattu 20.12.2021. 

 
Tippett, N., & Wolke, D. (2014). Socioeconomic status and bullying: a meta-analysis. 

American Journal of Public Health 104 (6), e48-e59. 
https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301960  

 
Wilkinson, & Pickett, K. (2010). The spirit level: why equality is better for everyone (Pub-

lished with a new postscript). London: Penguin. 
 

 

  



  

 

63 

LIITTEET 
 
Liite	1.	Tutkielmassa	hyödynnetyt	Nuorisobarometri	2015	-aineiston	alkuperäiset	muuttujat	ja	niiden	ja-
kaumat.	
	
[T1] Sukupuoli Arvo N % 
Nainen  1 927 48.9 
Mies 2 967 51.1 
Muu  3 0 0 
Ei halua kertoa  4 0 0 

  1894 100 

    
[T13] Mikä on äitisi koulutustaso? Arvo N % 
Peruskoulu (tai aiemmin kansakoulu tai keskikoulu) 1 155 8.2 
Ammatillinen perustutkinto 2 569 30 
Opisto tai ylioppilastutkinto  3 400 21.1 
Korkeakoulututkinto 4 605 31.9 
Ei tutkintoa 5 12 0.6 
Ei osaa sanoa  6 153 8.1 

  1894 100 

 
   

[T14] Mikä on isäsi koulutustaso? Arvo N % 
Peruskoulu (tai aiemmin kansakoulu tai keskikoulu) 1 244 12.9 
Ammatillinen perustutkinto 2 693 36.6 
Opisto tai ylioppilastutkinto  3 235 12.5 
Korkeakoulututkinto 4 553 29.2 
Ei tutkintoa 5 11 0.6 
Ei osaa sanoa  6 158 8.3 

  1894 100 
    

[K28_1] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: Oliko 
perheelläsi pitkäaikaisia taloudellisia vaikeuksia? Arvo N % 
Ei 1 1531 80.8 
Kyllä 2 318 16.8 
EOS 3 45 2.4 

 
 1894 100 

[K28_2] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: Oliko 
isäsi tai äitisi usein työttömänä, vaikka olisi 
halunnut tehdä työtä? Arvo N % 
Ei  1 1578 83.3 
Kyllä 2 295 15.6 
EOS 3 21 1.1 

 
 1894 100 
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[K28_3] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: Oliko 
isälläsi tai äidilläsi joku vakava sairaus tai vamma? Arvo N % 
Ei  1 1585 83.7 
Kyllä 2 292 15.4 
EOS 3 17 0.9 

 
 1894 100 

 
   

[K28_4] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: Oliko 
isälläsi tai äidilläsi ongelmia alkoholin vuoksi? Arvo N % 
Ei  1 1653 87.3 
Kyllä 2 231 12.2 
EOS 3 10 0.5 

 
 1894 100 

 
   

[K28_5] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: Oliko 
isälläsi tai äidilläsi jokin mielenterveysongelma, 
esim. skitsofrenia, muu psykoosi tai masennus? Arvo N % 
Ei  1 1717 90.7 
Kyllä 2 163 8.6 
EOS 3 14 0.7 

 
 1894 100 

 
   

[K28_6] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: 
Esiintyikö perheessäsi vakavia ristiriitaisuuksia? Arvo N % 
Ei  1 1563 82.5 
Kyllä 2 293 15.5 
EOS 3 38 2.0 

 
 1894 100 

 
   

[K28_7] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: 
Erosivatko vanhempasi? Arvo N % 
Ei  1 1413 74.6 
Kyllä 2 478 25.2 
EOS 3 3 0.2 

 
 1894 100 

 
   

[K28_9] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: 
Kiusattiinko sinua koulussa? Arvo N % 
Ei  1 1272 67.2 
Kyllä 2 605 31.9 
EOS 3 17 0.9 

 
 1894 100 
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[K28_9] Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin: Oliko 
perheesi tekemisissä lastensuojelun sosiaalityön 
kanssa? Arvo N % 
Ei  1 1655 87.4 
Kyllä 2 188 9.9 
EOS 3 51 2.7 

 
 1894 100 

	
	
	
	
	
Liite	2.	Vastaajien	ikäjakauma.		
	
	
 

Ikä vuosina Frekvenssi  % 
15 112 5.9 
16 112 5.9 
17 116 6.1 
18 134 7.1 
19 124 6.5 
20 122 6.5 
21 116 6.1 
22 137 7.2 
23 125 6.6 
24 149 7.9 
25 133 7 
26 130 6.9 
27 140 7.4 
28 122 6.5 
29 121 6.4 

Yhteensä 1894 100 
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Liite	3.	Kiusattujen	osuus	vanhempien	koulutuksen	mukaan	(%)	sisältäen	myös	Tieto	puuttuu	-vastaukset.	

Yli	viiden	prosentin	muutokset	korostettu	punaisella	(korkeampi)	tai	vihreällä	(matalampi).	

	

	

  POIKA (N=968)  TYTTÖ (N=926) KAIKKI (N=1894) 

  Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä EI 
Kiusattu 
peruskouluaikana  32.3 67.7 31.5 68.5 31.9 68.1 

Äidin koulutus               
Ei tutkintoa/Peruskoulu  39.6 60.4 38.2 61.8 38.9 61.1 
Tieto puuttuu  28.6 71.4 38.0 62.0 31.2 68.8 
Amm. perustutkinto  33.8 66.2 37.0 63.0 35.3 64.7 
Opisto- tai YO-tutkinto  33.3 66.7 31.6 68.4 32.5 67.5 
Korkeakoulu  29.2 70.8 24.6 75.4 26.6 73.4 
Isän koulutus          
Ei tutkintoa/Peruskoulu  37.5 62.5 32.5 67.5 35.0 65.0 
Tieto puuttuu  35.2 64.8 35.2 64.8 35.4 64.6 
Amm. perustutkinto  32.0 68.0 34.5 65.5 33.1 66.9 
Opisto- tai YO-tutkinto  28.8 71.2 33.1 66.9 30.9 69.1 
Korkeakoulu  30.8 69.2 26.2 73.8 28.3 71.7 
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Liite	4.	Koulukiusatuksi	joutumisen	yhteydet	selittäviin	muuttujiin	vetosuhteina	(OR)	sisältäen	myös	van-

hempien	koulutusta	mittaavan	muuttujan	Tieto	puuttuu	-vastaukset.	Tilastollisesti	merkitsevät	tulokset	

on	tummennettu.	

	

	

 
 

Malli 1 CI 95 % Malli 2 CI 95 % Malli 3 CI 95 %
Lastensuojelukontakti
Ei 1 1 1
Kyllä 1.61 [1.18–2.19] 1.52 [1.11–2.07] 1.08 [0.77–1.51]
Sukupuoli
Poika 1 1 1
Tyttö 0.96 [0.79–1.17] 0.99 [0.81–1.20] 0.94 [0.73–1.15]
Äidin koulutus
Ei tutkintoa/Peruskoulu 1 1 1
Tieto puuttuu 0.72 [0.45–1.13] 0.69 [0.42–1.14] 0.72 [0.44–1.19]
Amm. perustutkinto 0.85 [0.69–1.22] 0.89 [0.62–1.29] 0.87 [0.60–1.26]
Opisto- tai YO-tutkinto 0.75 [0.52–1.09] 0.80 [0.54–1.19] 0.78 [0.52–1.17]
Korkeakoulu 0.57 [0.39–0.81] 0.62 [0.42–0.92] 0.64 [0.43–0.95]
Isän koulutus
Ei tutkintoa/Peruskoulu 1 1 1
Tieto puuttuu 1.02 [0.67–1.54] 1.13 [0.72–1.77] 1.20 [0.076–1.90]
Amm. perustutkinto 0.92 [0.68–1.24] 0.97 [0.71–1.33] 1.04 [0.75–1.43]
Opisto- tai YO-tutkinto 0.83 [0.57–1.21] 0.94 [0.63–1.41] 1.04 [0.69–1.56]
Korkeakoulu 0.73 [0.53–1.01] 0.93 [0.65–1.31] 1.01 [0.71–1.44]
Perhetaustamuuttujat
Vertailuluokka EI 1
Taloudelliset vaikeudet 2.10 [1.64–2.68] 1.59 [1.19–2.11]
Vanhemman työttömyys 1.66 [1.28–2.14] 1.14 [0.85–1.52]
Vanhemman sairaus tai vamma 1.61 [1.25–2.08] 1.29 [0.97–1.70]
Vanhemman alkoholiongelma 1.98 [1.50–2.62] 1.44 [1.05–1.99]
Vanhemman mt-ongelma 1.58 [1.14–2.20] 0.97 [0.66–1.41]
Perheessä vakavia ristiriitoja 1.79 [1.39–2.31] 1.34 [0.99–1.79]
Vanhemmat eronneet 1.37 [1.10–1.70] 1.04 [0.82–1.32]
Vakio 0.60 0.47
Nagelkerke-selitysaste 1.7 % 4.9 %


