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Johdanto 
 

Alakoulun viidesluokkalaisilta oppilailta on kysytty heidän kokemuksiaan koulussa viihtymisestä, harrastuksista 

ja elämäntavoista, ystävistä ja perhesuhteista sekä erilaisista fyysistä oireista ja huolista. Tässä selvityksessä 

tarkastellaan edellä mainittujen asioiden suhteita toisiinsa sekä pyritään luomaan jonkinlainen kuva siitä, 

millaista koululaiskyselyyn vastanneiden alakoulun viidesluokkalaisten elämä on. 

 

1 Aineisto ja sen analysointi 
 

Koululaiskyselyyn vastanneet ovat peruskoulun viidennen luokan oppilaita neljästä Länsi- ja Keski-

Uudenmaan kunnasta. Kyselyssä mukana olevat kunnat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi ja Lohja. 

Kohderyhmänä olivat kaikki kuntien viidesluokkalaiset lapset lukuun ottamatta Järvenpäätä, jossa 

kohderyhmään eivät kuuluneet Sipoossa ruotsinkielistä peruskoulua käyvät oppilaat. Kyselyyn vastasi 1677 

viidesluokkalaista, joten vastausprosentti on 86 prosenttia. 

 

Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella, joka täytettiin kouluissa, syyslukukaudella 2010. Keväällä 2011 

julkaistussa Merja Rapelin ja Kaija Mäkelän raportissa Selvitys alakoulun viidennen luokan oppilaiden 

hyvinvoinnista Länsi- ja Keski-Uudenmaan neljässä kunnassa syyslukukaudella 2010 on käsitelty kyselyn 

tuloksia. Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella ilmiöiden välisiä yhteyksiä edellistä selvitystä 

laajemmin. Tarkoituksena on tarkastella vain ilmiöiden välisiä yhteyksiä eikä paneutua niiden syy-seuraus-

suhteisiin. 

 

2 Tulokset 
 

2.1 Kouluviihtyvyys 
 

Kyselyyn vastanneista oppilaista suurin osa pitää koulunkäynnistä. Kysymykseen ”Mitä pidät koulunkäynnistä 

tällä hetkellä?” vastanneesta 1677 oppilaasta 14 prosenttia pitää koulunkäynnistä hyvin paljon ja noin 58 

prosenttia pitää koulunkäynnistä melko paljon. Oppilaista noin 22 prosenttia pitää koulunkäynnistä melko 

vähän ja vain noin 5 prosenttia ei pidä koulunkäynnistä lainkaan. 

 

Koulunkäynnistä pitämisen todennäköisyyttä selittävät merkittävimmin sukupuoli, koululounaan maku, 

tarjoillaanko koululounasta sopivaan aikaan, väsymys aamulla noustessa koulupäivinä, koulutyöhön liittyvä 

työmäärä, osallistumismahdollisuudet koulussa ja opettajien ja oppilaiden väliset suhteet. Edellä mainitut 

muuttujat selittävät koulunkäynnistä pitämisen todennäköisyydestä 43 prosenttia. Muuttujista muodostetun 

logistisen regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin koulunkäynnistä melko vähän tai ei lainkaan pitävistä 

48 % ja melko paljon tai hyvin paljon pitävistä 94 %. 

 

Tytöt pitävät poikia enemmän koulunkäynnistä. Poikien riski pitää koulunkäynnistä melko paljon tai erittäin 

paljon on 0,4 -kertainen tyttöihin verrattuna. Eli poikien todennäköisyys pitää koulunkäynnistä melko paljon tai 

paljon on 60 prosenttia pienempi kuin tyttöjen.  

 

Oppilaiden kokemuksia osallistumismahdollisuuksistaan koulussa tutkittiin kysymällä missä määrin vastaaja 

on samaa tai eri mieltä väitteiden ”Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen”, ”Tunnen 

kuuluvani tähän kouluun”, ”Tunnen oloni turvalliseksi tässä koulussa” ja ” Tiedän, miten koulussani voin 

vaikuttaa koulun asioihin” kanssa. Oppilaiden kokemuksia opettajien ja oppilaiden välisistä suhteista tutkittiin 

kysymällä missä määrin vastaaja on samaa tai eri mieltä väitteiden ”Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä 

minulle kuuluu”, ”Luotan paljon opettajiini”, ”Suurin osa opettajistani on ystävällisiä”, ”Opettajat rohkaisevat 

minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla”, ”Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti” 

ja ”Saan ylimääräistä apua opettajiltani, kun tarvitsen sitä” kanssa.  
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Oppilailla, jotka ovat täysin samaa mieltä siitä, että koululounas on maultaan hyvää, on jopa kahdeksen kertaa 

suurempi riski pitää koulunkäynnistä kuin oppilailla, jotka ovat täysin eri mieltä siitä, että koululounas on 

maultaan hyvää.  Jos on samaa mieltä siitä, että koululounas on maultaan hyvää, on kaksinkertainen riski 

pitää koulunkäynnistä melko paljon tai erittäin paljon kuin heillä, jotka ovat täysin eri mieltä siitä, että 

koululounas on maultaan hyvää. Tilastollisesti merkitsevää eroa koulunkäynnistä pitämisessä ei ole väitteen, 

koululounas on maultaan hyvää, kanssa täysin eri mieltä ja eri mieltä olevien välillä. Todennäköisyys pitää 

koulunkäynnistä on seitsemän kertaa suurempi, jos vastaaja on täysin samaa mieltä siitä, että koululounas on 

maultaan hyvää ja 100 % suurempi, jos vastaaja on samaa mieltä väitteen, koululounas on maultaan hyvää, 

kanssa. 

 

Koululounaan tarjoiluajankohdalla on yhteys koulunkäynnistä pitämiseen. Jos on täysin samaa mieltä siitä, 

että koululounasta tarjoillaan sopivaan aikaan, riski pitää koulunkäynnistä on lähes viisinkertainen siihen 

verrattuna, että on täysin eri mieltä. Jos on samaa mieltä siitä, että koululounasta tarjoillaan sopivaan aikaan, 

on riski pitää koulunkäynnistä kolminkertainen siihen verrattuna, että on täysin eri mieltä. Vastaajien, jotka ovat 

täysin eri mieltä ja eri mieltä siitä, että koululounasta tarjoillaan sopivaan aikaan, välillä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää eroa siinä pitääkö koulunkäynnistä vai ei. Todennäköisyys pitää koulunkäynnistä on väitteen, 

koululounasta tarjoillaan sopivaan aikaan, kassa täysin samaa mieltä olevilla neljä kertaa suurempi ja väitteen 

kanssa samaa mieltä olevilla kaksi kertaa suurempi kuin väitteen kanssa täysin eri mieltä olevilla. 

 

Itsensä kouluaamuisin harvoin tai ei lainkaan väsyneeksi tuntevilla on viisinkertainen riski pitää 

koulunkäynnistä melko paljon tai erittäin paljon, kun verrataan heihin, jotka tuntevat itsensä väsyneeksi 

kouluaamuisin neljä kertaa viikossa tai useammin. Oppilailla, jotka tuntevat itsensä kouluaamuisin väsyneeksi 

satunnaisesti on noin nelinkertainen riski pitää koulunkäynnistä kuin vertailuryhmällä. Heilläkin, jotka tuntevat 

itsensä väsyneeksi 1-3 kertaa viikossa on noin kaksinkertainen riski pitää koulunkäynnistä vertailuryhmään 

verrattuna. Todennäköisyys pitää koulunkäynnistä on itsensä väsyneeksi harvoin tai ei lainkaan tuntevilla neljä 

kertaa suurempi, itsensä väsyneeksi satunnaisesti tuntevilla kolme kertaa suurempi ja itsensä väsyneeksi 1-3 

kertaa viikossa väsyneeksi tuntevilla 100 % suurempi kuin itsensä väsyneeksi neljä kertaa viikossa tai 

useammin tuntevilla.  

 

Koulutyöhön liittyvää työmäärää sopivana pitävillä on noin viisinkertainen riski pitää koulunkäynnistä heihin 

verrattuna, jotka kokevat koulutyön määrän jatkuvasti liian suureksi. Heilläkin, jotka pitävät koulutyön määrää 

melko usein liian suurena on noin kolme kertaa suurempi riski pitää koulunkäynnistä. Tilastollisesti merkitseviä 

eroja vertailuryhmän ja niiden, jotka pitävät koulutyön määrää jatkuvasti tai melko usein liian vähäisenä, välillä 

ei ole. Todennäköisyys pitää koulunkäynnistä on koulutyön määrää sopivana pitävillä neljä kertaa suurempi ja 

koulutyön määrää melko usein liian suurena pitävillä kaksi kertaa suurempi kuin vastaajilla, jotka pitävät 

koulutyön määrää jatkuvasti liian suurena. 

 

Opettajien ja oppilaiden suhteita erittäin hyvinä pitävillä on noin viisinkertainen riski pitää koulunkäynnistä 

verrattuna heihin, jotka pitävät opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita erittäin huonoina, jolloin heidän 

todennäköisyytensä pitää koulunkäynnistä on neljä kertaa suurempi kuin vastaajilla, jotka pitävät opettajien ja 

oppilaiden välisiä suhteita erittäin huonoina. Tilastollisesti merkitseviä eroja koulunkäynnistä pitämisessä ei 

ole opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita melko huonoina tai melko hyvinä pitävien ja erittäin hyvinä pitävien 

välillä. 

 

Osallistumismahdollisuuksia melko vähäisinä pitävillä on 0,14-kertainen riski pitää koulunkäynnistä kuin heillä, 

jotka pitävät osallistumismahdollisuuksia erittäin vähäisinä. Eli todennäköisyys pitää koulunkäynnistä on 86 % 

suurempi osallistumismahdollisuuksia melko vähäisinä pitävillä kuin osallistumismahdollisuuksia erittäin 

vähäisinä pitävillä. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei ole osallistumismahdollisuuksia melko hyvinä tai erittäin 

hyvinä ja erittäin huonoina pitävien välillä todennäköisyyksissä pitää koulunkäynnistä. 

 

Oppilailta kysyttiin kuinka helppoa heidän on puhua heitä todella vaivaavista asioista opettajan ja 

kouluterveydenhoitajan tai koulukuraattorin kanssa. Noin 65 prosenttia 1541 vastaajasta pitää opettajan 

kanssa puhumista helppona tai hyvin helppona ja 68 prosenttia 1427 vastaajasta pitää kouluterveydenhoitajan 
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koulukuraattorin kanssa puhumista helppona tai hyvin helppona. Pojat pitävät puhumista sekä opettajan että 

kouluterveydenhoitajan tai kuraattorin kanssa hieman helpompana kuin tytöt. Tyttöjen ja poikien välinen ero 

opettajan kanssa puhumisessa on tilastollisesti merkitsevä. 

 

Sillä kuinka helppoa on puhua opettajan ja kouluterveydenhoitajan tai koulukuraattorin kanssa todella 

vaivaavista asioista, on tilastollisesti merkitsevä yhteys koulunkäynnistä pitämiseen.  Yhteys on merkitsevä 

sekä tyttöjen että poikien osalta. Kuvioiden 1 ja 2 perusteella koulunkäynnistä melko vähän tai ei lainkaan 

pitävistä huomattavasti suuremmat osuudet pitävät sekä opettajan että kouluterveydenhoitajan tai 

koulukuraattorin kanssa puhumista vaikeana tai hyvin vaikeana verrattuna oppilaisiin, jotka pitävät 

koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon.   

 

 
Kuvio 1. Kouluviihtyvyys ja kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin kanssa puhuminen 

 

 
Kuvio 2. Kouluviihtyvyys ja opettajan kanssa puhuminen 

 

Suurin osa, jopa 75 prosenttia, 1608 vastaajasta pitää koulutyöhön liittyvää työmäärää sopivana.  Melko usein 

koulutyöhön liittyvän työnmäärää liian suurena pitää 18 %, ja jatkuvasti liian suurena noin 5 % vastaajista. 

Melko usein liian vähäisenä koulutyöhön liittyvää työnmäärää pitää 1,4 % ja jatkuvasti liian vähäisenä 0,4 % 
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vastaajista. Tytöt pitävät koulutyöhön liittyvää työnmäärä poikia useammin sopivana, kuten kuviosta 3 käy ilmi. 

Ero sukupuolten välillä on tilastollisesti merkitsevä.  

 

Sukupuolen lisäksi koettu koulutyöhön liittyvä työmäärä korreloi tilastollisesti merkitsevästi koulunkäynnistä 

pitämisen, sen kuinka helppoa on puhua todella vaivaavista asioista kouluterveydenhoitajan tai 

koulukuraattorin kanssa, sen kuinka helppoa on puhua todella vaivaavista asioista opettajan kanssa, 

opettajien ja oppilaiden välisten suhteiden ja osallistumismahdollisuuksien kanssa. Kuten jo aiemmin todettiin 

ja myös kuvion 4 perusteella, mitä enemmän pitää koulunkäynnistä sen todennäköisemmin pitää koulutyöhön 

liittyvää työmäärää sopivana. Suurin osa vastaajista, jotka eivät pidä koulunkäynnistä lainkaan pitää 

koulutyöhön liittyvää työmäärää jatkuvasti liian suurena. Mitä helpompana pitää kouluterveydenhoitajan tai 

koulukuraattorin ja opettajan kanssa puhumista todella vaivaavista asioista puhumista sitä suurempi osa pitää 

koulutyöhön liittyvää työmäärää sopivana. Myös mitä parempana vastaajat pitävät opettajien ja oppilaiden 

välisiä suhteita ja osallistumismahdollisuuksia koulussa sitä suurempi osa heistä pitää koulutyöhön liittyvää 

työmäärää sopivana. 

 

 
Kuvio 3. Koulutyöhön liittyvä työmäärä ja sukupuoli 

 

 
Kuvio 4. Koulutyöhön liittyvä työmäärä ja koulunkäynnistä pitäminen 
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2.2 Koulukiusaaminen 
 

Kyselyyn vastanneista oppilaista 90 prosenttia ei ole kiusattuja ja noin 80 prosenttia ei ole kuluneen 

lukukauden aikana kiusannut muita. Kiusattuina pidetään oppilaita, joita on kiusattu 2-3 kertaa kuukaudessa 

tai useammin. Usein samat oppilaat ovat sekä kiusattuja että kiusaajia. Kuten kuviosta 5 käy ilmi, oppilaat, 

jotka eivät ole kiusattuja kiusaavat muita harvemmin kuin he, jotka ovat kiusattuja. Ero muiden kiusaamisessa 

kiusattujen ja ei-kiusattujen oppilaiden välillä on tilastollisesti merkitsevä.  

 

 
Kuvio 5. Kuinka usein olet osallistunut muiden kiusaamiseen kuluneen lukukauden aikana? 

 

Pojat ovat kiusattuja hieman tyttöjä useammin. Kiusaamista käsittelevään kysymykseen vastasi 871 poikaa ja 

762 tyttöä. Pojista 12 prosenttia on kiusattuja ja tytöistä vain 8 prosenttia on kiusattuja. Sukupuolten välinen 

ero kiusattuna olemisessa on tilastollisesti merkitsevä. Sukupuolten välillä on tilastollisesti merkitsevä ero 

myös siinä kuinka usein kiusaa toisia. Pojat kiusaavat toisia tyttöjä useammin.  

 

Kuvion 6 perusteella yleisintä kiusaamista on nimittely, naurunalaiseksi tekeminen ja ulkopuolelle tai huomiotta 

jättäminen. Kiusaamistapoja on arvioitu asteikolla yhdestä neljään niin, että 1 = Minua ei ole kiusattu tällä 

tavalla kuluneen lukukauden aikana ja 4 = Useita kertoja viikossa. 
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Kuvio 6. Kiusaamistapojen keskiarvot 

 

Tyttöjen ja poikien välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja siinä miten he tulevat kiusatuiksi. Tytöt kokevat 

poikia useammin tapahtumien ja kaveripiirin ulkopuolelle jättämistä. Pojat kokevat tyttöjä useammin nimittelyä, 

lyömistä ja muuta väkivaltaa, ihon värin tai syntyperän vuoksi kiusaamista ja seksuaalissävytteisillä vitseillä, 

huomautuksilla ja eleillä kiusaamista. Muilla tavoilla kiusatuksi tulemisessa ei ole merkittäviä eroja sukupuolten 

välillä. Muualla syntyneet ovat Suomessa syntyneitä useammin kiusattuja. Tilastollisesti merkitsevästi muualla 

kuin Suomessa syntyneet kokevat vain nimittelyä syntyperän tai ihon värin vuoksi on useammin kuin muut. 

 

Todennäköisyyttä olla kiusattu selittävät merkittävimmin masentuneisuus, yksinäisyys, luokan oppilaiden 

keskinäiset suhteet, kuinka usein on ollut tappelussa viimeisen 12 kuukauden aikana ja kiusaako muita. Edellä 

mainitut muuttujat selittävät kiusattuna olemisen todennäköisyydestä 31 prosenttia. Muuttujista muodostetun 

logistisen regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin ei-kiusatuista 99 %, mutta kiusatuista vain 20 %. 

 

Masentuneisuutta noin kerran viikossa tai useammin kokevien riski olla kiusattuja on kaksinkertainen 

verrattuna oppilaisiin, jotka ovat kokeneet masentuneisuutta korkeintaan noin kerran kuukaudessa. Tällöin 

todennäköisyys, että masentuneisuutta noin kerran viikossa tai useammin kokeva on kiusattu, on 100 

prosenttia suurempi kuin todennäköisyys, että masentuneisuutta korkeintaan noin kerran kuussa kokeva on 

kiusattu. 

 

Verrattaessa oppilaisiin, jotka eivät ole yksinäisiä, oppilailla, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi hyvin usein, on 

miltei yhdeksänkertainen riski olla kiusattu. Oppilailla, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi melko usein, riski on 

jopa kymmenkertainen ja itsensä yksinäiseksi joskus tuntevilla oppilailla riski on lähes 2,5-kertainen. 

Todennäköisyys olla kiusattu on itsensä hyvin usein yksinäisiksi tuntevilla kahdeksan kertaa suurempi, melko 

usein itsensä yksinäisiksi tuntevilla yhdeksän kertaa suurempi ja itsensä joskus yksinäisiksi tuntevilla 150 % 

suurempi kuin vastaajilla, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. 

 

Luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin huonoina pitävien ja erittäin hyvinä pitävien välillä ei ole 

tilastollisesti merkitsevää eroa todennäköisyyksissä olla kiusattu. Luokan oppilaiden suhteita huonoina pitävillä 
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oppilailla on noin kuusinkertainen riski olla kiusattuja verrattuna vastaajiin, jotka pitävät luokan oppilaiden 

suhteita erittäin hyvinä. Luokan oppilaiden suhteita melko hyvinä pitävien riski olla kiusattuja on 1,8-kertainen 

verrattuna luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin hyvinä pitäviin. 

 

Oppilailla, jotka ovat osallistuneet muiden kiusaamiseen kerran tai kaksi kertaa on kaksinkertainen riski olla 

kiusattuja. Oppilailla, jotka ovat osallistuneet muiden kiusaamiseen 2 tai 3 kertaa on 3,5-kertainen riski olla 

kiusattuja. Noin kerran viikossa muita kiusanneilla riski on noin 11-kertainen. Oppilailla, jotka ovat kiusanneet 

muita useita kertoja viikossa, on kahdeksankertainen riski olla kiusattuja. Vertailuryhmänä ovat oppilaat, jotka 

eivät ole kiusanneet muita kuluneen lukukauden aikana. Todennäköisyys olla kiusattu on kerran tai kaksi 

kertaa muiden kiusaamiseen osallistuneilla 100 % suurempi, kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa muiden 

kiusaamiseen osallistuneilla 250 % suurempi, noin kerran viikossa muita kiusanneilla kymmenen kertaa 

suurempi ja muita useita kertoja viikossa kiusanneilla seitsemän kertaa suurempi kuin vastaajilla, jotka eivät 

ole osallistuneet muiden kiusaamiseen. 

 

Vertailuryhmänä ovat oppilaat, jotka eivät ole olleet tappelussa viimeisen 12 kuukauden aikana, riski olla 

kiusattu on 2,5-kertainen heillä, jotka ovat olleet tappelussa 4 kertaa tai useammin. Kaksi kertaa tappelussa 

olleilla riski on kolminkertainen. Kerran ja kolme kertaa tappelussa olleiden ja vertailuryhmän välillä ei ole 

tilastollisesti merkitseviä eroja todennäköisyyksissä olla kiusattu. 

 

Kiusattuna olemisesta ja toisten kiusaamisesta on muodostettu neljä ryhmää, jotka ovat ”Ei kiusaa muita eikä 

ole itse kiusattu”, ”Ei kiusaa muita, mutta on itse kiusattu”, ”Kiusaa muita, mutta ei ole itse kiusattu” ja ”Kiusaa 

muita ja on itse kiusattu”. Ryhmien ja koulunkäynnistä pitämisen välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys, 

kuten on myös ryhmien ja yksinäisyyden välillä. Riippumatta siitä, mihin ryhmään kuuluu, enemmistö oppilaista 

ei ole yksinäisiä. Kiusatuista suurempi osa kuvion 7 mukaan on yksinäisiä verrattuna niihin, joita ei kiusata. 

Suurin osuus yksinäisiä on ryhmässä ”Ei kiusaa muita, mutta on itse kiusattu”. Kuvion 8 mukaan suurin osa 

ryhmiin ”Ei kiusaa muita eikä ole itse kiusattu” ja ”Ei kiusaa muita, mutta on itse kiusattu” pitää koulunkäynnistä 

hyvin paljon tai melko paljon. Sen sijaan ryhmiin ”Kiusaa muita ja on itse kiusattu” ja ”Kiusaa muita, mutta ei 

ole itse kiusattu” kuuluvista suurin osa pitää koulunkäynnistä melko vähän tai ei lainkaan.  

 

 
Kuvio 7. Yksinäisyys kiusaamisryhmittäin 
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Kuvio 8. Koulunkäynnistä pitäminen kiusaamisryhmittäin 

 

2.3 Harrastukset 
 

Vastaajista 83 prosentilla on harrastus. Noin kymmenellä prosentilla ei ole harrastusta ja seitsemällä 

prosentilla ei ole harrastusta, mutta he haluaisivat harrastaa. Kysymykseen ”Onko sinulla jokin harrastus?” 

vastasi 1648 oppilasta. 

 

Se onko oppilaalla harrastus vai ei ja haluaisiko hän harrastaa, vaikka ei tällä hetkellä harrasta mitään, on 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sukupuoleen, perheen autojen määrään ja yksinäisyyteen. Pojista, joita 

vastasi 854, noin 80 prosentilla on harrastus, 12 prosentilla ei ole harrastusta ja noin 8 prosenttia vastasi, että 

ei ole harrastusta, mutta haluaisi harrastaa. Tytöistä noin 87 prosentilla on harrastus, noin 6 prosentilla ei ole 

harrastusta ja 6 prosenttia haluaisi harrastaa. Tyttöjä vastasi 755. Tytöillä on poikia useammin jokin harrastus. 

 

Kuvion 9 perusteella näyttää siltä että, mitä enemmän autoja perheellä on, sitä useammin lapsella on 

harrastus. Kuvion 10 perusteella näyttää siltä, että mitä harvemmin tuntee itsensä yksinäiseksi, sitä useammin 

lapsella on harrastus. Harrastaminen ja kouluviihtyvyys ovat myös yhteydessä toisiinsa. Kuvion 11 perusteella 

riippumatta siitä onko oppilaalla harrastus suurin osa pitää koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon. Muita 

suurempi osuus oppilaista, joilla on harrastus pitää koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon. Muita 

pienempi osuus heistä, joilla ei ole harrastusta, mutta jotka haluaisivat harrastaa, pitää koulunkäynnistä melko 

paljon tai hyvin paljon. 



10 
 

 
Kuvio 9. Harrastukset ja perheen autojen määrä 

 

 
Kuvio 10. Harrastukset ja yksinäisyys 
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Kuvio 11. Koulunkäynnistä pitäminen ja harrastaminen 

 

Oppilaiden yleisin harrastus on urheilu tai liikunta. Sitä harrastaa 1677 vastaajasta noin 70 prosenttia. 

Musiikkia harrastaa 19 %, kuvataiteita, piirtämistä tai maalaamista harrastaa 15 %, teatteri- tai ilmaisutaidetta 

harrastaa 3 % ja partiota tai 4H-toimintaa harrastaa 11 % vastaajista. Jotain muuta harrastaa noin 22 

prosenttia.  

 

Ruutuaika 
 

Ruutuajalla tarkoitetaan keskimääräistä aikaa, jonka vastaaja viettää katsellen televisiota, videoita tai dvd:tä 

tai konsoli- tai tietokonepelejä pelaten. Oppialaista 72 prosentin ruutuaika on koulupäivisin alle 2 tuntia ja vain 

28 prosentin ruutuaika on yli 2 tuntia, kun vastaajia on 1530.  Sen sijaan viikonloppuisin 1505 oppilaasta vain 

46 % ruutuaika on alle kaksi tuntia päivässä ja jopa 54 % ruutuaika on yli kaksi tuntia päivässä. 

 

Onko vastaajan ruutuaika koulupäivisin alle vai yli kaksi tuntia päivässä selittyy merkittävimmin sillä onko 

hänen ruutuaikansa viikonloppuisin alle vai yli kaksi tuntia, millaisina hän pitää luokan oppilaiden keskinäisiä 

suhteita ja onko hän tyttö vai poika. Muuttujat selittävät ruutuaika -muuttujan vaihtelusta noin 31 %. Muuttujista 

muodostetun logistisen regressiomallin perusteella vastaajista, joiden ruutuaika on koulupäivisin alle 2 tuntia, 

luokiteltiin oikein 86 % ja vastaajista, joiden ruutuaika on koulupäivisin yli 2 tuntia, luokiteltiin oikein 42 %. 

 

Riski, että vastaajan ruutuaika koulupäivisin on yli kaksi tuntia päivässä, on vastaajilla, joiden ruutuaika 

viikonloppuisin yli kaksi tuntia, kolmetoistakertainen verrattuna vastaajiin, joiden ruutuaika viikonloppuisin on 

alle kaksi tuntia. Todennäköisyys, että ruutuaika on koulupäivisin yli kaksi tuntia, on kaksitoista kertaa 

suurempi vastaajilla, joiden ruutuaika viikonloppuisin on yli kaksi tuntia, kuin vastaajilla, joiden ruutuaika 

viikonloppuisin on alle kaksi tuntia.  

 

Vertailuryhmänä ovat luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin hyvänä pitävät. Vertailuryhmään 

verrattuna luokan oppilaiden välisiä suhteita erittäin huonoina pitävien riski, että ruutuaika on koulupäivisin yli 

kaksi tuntia päivässä, on viisinkertainen. Tilastollisesti merkitsevää eroa ruutuajassa koulupäivisin ei ole 

oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin hyvinä ja melko huonoina pitävien välillä. Luokan oppilaiden keskinäisiä 

suhteita melko hyvinä pitävien riski, että ruutuaika on yli kaksi tuntia päivässä koulupäivisin, on 1,4-kertainen 

vertailuryhmään verrattuna.  Todennäköisyys, että ruutuaika on yli kaksi tuntia päivässä koulupäivisin, on 

luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin huonoina pitävillä neljä kertaa suurempi ja oppilaiden keskinäisiä 

suhteita melko hyvinä pitävillä 40 % suurempi kuin vastaajilla, jotka pitävät luokan oppilaiden keskinäisiä 

suhteita erittäin hyvinä. 
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Riski, että poikien ruutuaika koulupäivisin on yli kaksi tuntia päivässä, on 1,5-kertainen tyttöihin verrattuna. 

Ruutuaika ylittää koulupäivisin kaksi tuntia päivässä pojilla 50 % todennäköisemmin kuin tytöillä.  

 

Onko vastaajan ruutuaika viikonloppuisin alle vai yli kaksi tuntia päivässä selittyy merkittävimmin sillä onko 

hänen ruutuaikansa koulupäivisin alle vai yli kaksi tuntia, millaiseksi hän kokee terveytensä, kuinka usein hän 

on yhteydessä ystäviinsä internetin välityksellä, onko hänellä omassa huoneessaan tietokone, kärsiikö hän 

ruokahaluttomuudesta ja onko hän tyttö vai poika. Edellä mainitut muuttujat selittävät ruutuaika -muuttujan 

vaihtelusta 34 prosenttia. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella luokiteltiin oikein 76 

% vastaajista, joiden ruutuaika viikonloppuisin on alle kaksi tuntia päivässä ja 67 % vastaajista, joiden 

ruutuaika viikonloppuisin on yli kaksi tuntia päivässä. 

 

Vastaajilla, joiden ruutuaika koulupäivisin on alle kaksi tuntia päivässä riski, että viikonloppuisin ruutuaika on 

yli kaksi tuntia päivässä, on 0,09-kertainen verrattuna vastaajiin, joiden ruutuaika koulupäivisin on yli kaksi 

tuntia päivässä. Todennäköisyys, että vastaajan, jonka ruutuaika koulupäivisin on alle kaksi tuntia päivässä, 

ruutuaika viikonloppuisin on yli kaksi tuntia päivässä, on 91 % pienempi kuin vastaajaan, jonka ruutuaika 

koulupäivisin on yli kaksi tuntia päivässä. 

 

Vertailuryhmänä ovat terveytensä erinomaiseksi kokevat vastaajat. Vertailuryhmään verrattuna terveytensä 

kohtalaiseksi kokevien vastaajilla riski, että heidän ruutuaikansa ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä 

on 3,5-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Terveytensä hyväksi kokevilla vastaajilla riski, että heidän 

ruutuaikansa on yli kaksi tuntia päivässä viikonloppuisin, on 1,4-kertainen vertailuryhmään verrattuna. 

Terveytensä huonoksi kokevien ja vertailuryhmän välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä onko heidän 

ruutuaikansa viikonloppuisin yli vain alle kaksi tuntia. Todennäköisyys, että ruutuaika ylittää viikonloppuisin 

kaksi tuntia, on terveytensä kohtalaiseksi kokevilla 250 % suurempi ja terveytensä hyväksi kokevilla 40 % 

suurempi kuin vastaajilla, jotka kokevat terveytensä erinomaiseksi. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka ovat ystäviinsä yhteydessä internetin välityksellä joka päivä. 

Vertailuryhmään verrattuna yhteyttä ystäviinsä internetin välityksellä harvoin tai ei koskaan olevilla vastaajilla 

riski, että heidän ruutuaikansa ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä, on 0,54-kertainen. Vastaajilla, jotka 

ovat yhteydessä ystäviinsä internetin välityksellä 1-2 päivänä viikossa, riski, että heidän ruutuaikansa on 

viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä, on 0,55-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Vertailuryhmän ja 

vastaajien, jotka pitävät ystäviinsä yhteyttä internetin välityksellä 3-4 päivänä viikossa tai 5-6 päivänä viikossa, 

välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä onko heidän ruutuaikansa viikonloppuisin alle vai yli kaksi 

tuntia päivässä. Todennäköisyys, että ruutuaika ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä, on vastaajilla, 

jotka ovat ystäviinsä yhteydessä internetin välityksellä harvoin tai ei koskaan, 46 % pienempi ja vastaajilla, 

jotka ovat yhteydessä ystäviinsä internetin välityksellä 1-2 päivänä viikossa, 45 % pienempi kuin joka päivä 

internetin välityksellä ystäviinsä yhteydessä olevilla vastaajilla. 

 

Vastaajilla, joilla on omassa huoneessaan tietokone, riski, että heidän ruutuaikansa on viikonloppuisin yli kaksi 

tuntia päivässä, on 1,8-kertainen verrattuna vastaajiin, joilla ei ole omassa huoneessaan tietokonetta. 

Todennäköisyys, että vastaajan, jolla on omassa huoneessaan tietokone, ruutuaika ylittää viikonloppuisin 

kaksi tuntia päivässä on 80 % suurempi kuin vastaajalla, jolla ei ole omassa huoneessaan tietokonetta. 

 

Ruokahaluttomuudesta korkeintaan noin kerran kuukaudessa kärsivillä riski, että heidän ruutuaikansa on 

viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä, on 0,6-kertainen verrattuna vastaajiin, jotka kärsivät 

ruokahaluttomuudesta noin kerran viikossa tai useammin. Todennäköisyys, että ruutuaika ylittää 

viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä on 40 % pienempi vastaajilla, jotka kärsivät ruokahaluttomuudesta 

korkeintaan noin kerran kuukaudessa, kuin vastaajilla, jotka kärsivät ruokahaluttomuudesta noin kerran 

viikossa tai useammin. 
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Pojilla riski, että ruutuaika ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä on 1,8-kertainen tyttöihin verrattuna. 

Todennäköisyys, että ruutuaika on viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä, on pojilla 80 % suurempi kuin 

tytöillä. 

 

Vastaajat on jaettu ruutuajan perusteella neljään ryhmään, jotka ovat ”Sekä koulupäivisin että viikonloppuisin 

ruutuaika alle 2 tuntia päivässä”, ”Sekä koulupäivisin että viikonloppuisin ruutuaika yli 2 tuntia päivässä”, ”Vain 

koulupäivisin ruutuaika yli 2 tuntia päivässä” ja ”Vain viikonloppuisin ruutuaika yli 2 tuntia päivässä”. Ryhmään, 

”Sekä koulupäivisin että viikonloppuisin ruutuaika on alle kaksi tuntia päivässä”, kuuluu vastaajista 641 eli noin 

43 prosenttia. Ruutuaika ylittää sekä koulupäivisin että viikonloppuisin kaksi tuntia 371 vastaajalla eli noin 25 

% kaikista vastaajista. Ryhmään ”Vain viikonloppuisin ruutuaika yli kaksi tuntia” kuuluu 453 vastaajaa eli 

kaikista vastaajista noin 29 prosenttia. Vain 41 vastaajalla eli noin 3 prosentilla ruutuaika on enemmän kuin 

kaksi tuntia vain koulupäivisin. 

 

Se, mihin ruutuaikaryhmään kuuluu, on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kouluviihtyvyyteen. Oppilaista, 

joiden ruutuaika on sekä koulupäivisin että viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä, suurempi osa kuin muihin 

ryhmiin kuuluvista ei viihdy koulussa lainkaan tai viihtyy vain melko vähän. Tämä käy ilmi kuviosta 12. 

 

 
Kuvio 12. Ruutuaika ja koulunkäynnistä pitäminen 

 

Pojat viettävät tyttöjä enemmän aikaa pelaten tietokone- tai konsolipelejä tai katsellen televisiota tai dvd:tä. 

Puolella tytöistä ja vain 36 % pojista ruutuaika on alle kaksi tuntia päivässä sekä koulupäivisin että 

viikonloppuisin. Pojista 32 % ja vain 18 % tytöistä ruutuaika on päivässä yli kaksi tuntia sekä koulupäivisin että 

viikonloppuisin. Tiedot käyvät ilmi kuviosta 13. 
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Kuvio 13. Ruutuaika sukupuolittain 

 

2.4 Yksinäisyys ja ystävät 
 

1533 vastaajasta kaksi prosenttia tuntee itsensä yksinäiseksi hyvin usein. Melko usein itsensä tuntee 

yksinäiseksi 5 prosenttia. Joskus yksinäisiä ovat noin 40 prosenttia. Itseään ei tunne yksinäisiksi noin 53 

prosenttia vastaajista. Hyvin usein tai usein itsensä yksinäiseksi tuntevia on vähän. 

 

Merkittävimmin todennäköisyyttä olla yksinäinen selittävät kuinka usein on kiusattu koulussa kuluneen 

lukukauden aikana, kuinka monta läheistä ystävää on, luokan oppilaiden keskinäiset suhteet, huoli siitä, että 

joutuu olemaan paljon yksin, masentuneisuus ja huimauksen tunne. Edellä mainitut muuttujat selittävät 

todennäköisyydestä olla yksinäinen 37 %. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella 

oikein luokiteltiin ei-yksinäisistä 99 % ja yksinäisistä 24 %. 

 

Riski olla yksinäinen kasvaa mitä useammin on tullut kiusatuksi. Oppilailla, joita on kiusattu vain kerran tai 

kaksi on 1,9-kertainen riski olla yksinäinen verrattuna heihin, joita ei ole kiusattu. Oppilailla, joita on 2 tai 3 

kertaa kuukaudessa riski on 4,3-kertainen. Noin kerran viikossa kiusatuiksi tulleilla riski on 2,9-kertainen. 

Useita kertoja viikossa kiusatuiksi tulleilla riski on 3,9-kertainen verrattuna heihin, joita ei ole kiusattu. 

 

Oppilailla, joilla ei ole yhtään ystävää on jopa 6,8-kertainen riski olla yksinäisiä verrattuna oppilaisiin, joilla on 

kolme tai useampia ystäviä. Oppilailla, joilla on yksi ystävä, on 4,8-kertainen riski olla yksinäisiä. Heillä, joilla 

on kaksi ystävää, riski on 2,3-kertainen. Luokan oppilaiden keskinäiset suhteet melko huonoiksi kokevilla riski 

olla yksinäinen on 2,7-kertainen verrattuna heihin, jotka kokevat oppilaiden suhteet erittäin hyviksi. Jos on 

huolissaan siitä, että joutuu olemaan paljon yksin, on riski olla yksinäinen kolminkertainen verrattuna 

oppilaisiin, jotka eivät ole huolissaan siitä, että joutuvat olemaan paljon yksin. Itsensä masentuneeksi noin 

kerran viikossa tai useammin tuntevilla riski olla yksinäinen on 3,3-kertainen verrattuna heihin, jotka tuntevat 

itsensä masentuneiksi noin kerran kuukaudessa tai harvemmin. Oppilailla, jotka kokevat huimauksen tunnetta 

noin kerran viikossa tai useammin, riski olla yksinäinen on noin kolminkertainen verrattuna oppilaisiin, joilla on 

huimauksen tunnetta noin kerran kuukaudessa tai harvemmin. 

 

Pojat tuntevat itsensä tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä harvemmin yksinäisiksi kuten kuviosta 14 näkyy. 

Yksinäisyys on yhteydessä myös perheen taloudelliseen tilanteeseen. Kuten kuviosta 15 käy ilmi, mitä parempi 

perheen taloudellinen tilanne on, sen harvemmin on yksinäinen. 
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Kuvio 14. Poikien ja tyttöjen yksinäisyyden kokemusten suhteellinen jakauma 

 

 
Kuvio 15. Yksinäisyys ja perheen taloudellinen tilanne 

 

Kolme tai useampia ystäviä on 75 prosentilla 1541 vastaajasta. Vastaajista noin 15 prosentilla on kaksi läheistä 

ystävää. Kahdeksalla prosentilla on yksi läheinen ystävä ja vain noin 2 % ei ole läheistä ystävää, kuten kuviosta 

16 käy ilmi.  

 

Tyttöjen ja poikien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero ystävien määrässä. Pojilla on tyttöjä useammin kolme 

tai useampia ystäviä kuten kuviosta 17 käy ilmi. Suuremmalla osalla pojista kuin tytöistä ei ole yhtään ystävää. 

Tytöillä taas on poikia useammin yksi tai kaksi läheistä ystävää. 
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Kuvio 16. Ystävien lukumäärän suhteellinen jakauma 

 

 
Kuvio 17. Ystävien määrä sukupuolittain 

 

Yksinäisyydellä on tilastollisesti merkitsevä yhteys ystävien määrän lisäksi myös siihen kuinka monena 

päivänä viikossa viettää aikaa ystävien kanssa koulun ulkopuolella ja siihen kuinka monena päivänä viikossa 

puhuu ystävän kanssa puhelimessa tai laittaa tekstiviestin. Sen sijaan sillä kuinka usein on yhteydessä ystäviin 

internetin välityksellä, ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yksinäisyyden kokemisen kanssa. Yksinäiset 

viettävät harvemmin aikaa ystävien kanssa ja puhuvat puhelimessa ja lähettävät harvemmin tekstiviestejä 

ystäville kuin ne, jotka eivät ole yksinäisiä.  

 

On kiinnostavaa huomata, että yksinäisistäkin suurin osa 18 % viettävät ystävien kanssa aikaa seitsemänä 

päivänä viikossa. Yksinäisistä kuitenkin 14 % ei vietä aikaa ystävien kanssa kouluajan ulkopuolella, kuten 

kuviosta 18 käy ilmi.  

 

Pojista tyttöjä suuremmat osat viettävät aikaa ystävien kanssa kouluajan ulkopuolella seitsemänä ja kuutena 

päivänä viikossa. Pojista tyttöjä suurempi osa ei vietä ystävien kanssa aikaa kouluajan ulkopuolella. Tytöt 
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viettävät poikia useammin aikaa ystävien kanssa kouluajan ulkopuolella 5-1 päivänä viikossa. Erot tyttöjen ja 

poikien välillä ovat tilastollisesti merkitseviä. 

 

 
Kuvio 18. Kuinka monena päivänä viikossa yksinäiset ja ei-yksinäiset viettävät aikaa ystävien kanssa 

 

Ystävien kanssa puhumista todella vaivaavista asioista pitää helppona tai hyvin helppona 1558 vastaajasta 

noin 87 prosenttia. Tytöt pitävät ystävien kanssa puhumista hieman helpompana kuin pojat, mutta ero ei ole 

tilastollisesti merkitsevä. Se kuinka helppoa on puhua todella vaivaavista asioista ystävien kanssa, on 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä siihen onko yksinäinen. Kuvion 19 perusteella yksinäiset kokevat 

ystävien kanssa puhumisen useammin vaikeaksi tai hyvin vaikeaksi verrattuna heihin, jotka eivät ole 

yksinäisiä.  

 

 
Kuvio 19. Ystävän kanssa puhuminen ja yksinäisyys 

 

Kaverin kanssa oleskelu merkitsee 72 % vastaajista, joita on 1535, paljon tai hyvin paljon. Kaverin kanssa 

oleskelua enemmän merkitsi vain perheen kanssa oleskelu, joka vastaajista, joita on 1528, 80 % merkitsee 
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paljon tai hyvin paljon. Internetyhteisöihin osallistuminen merkitsee paljon tai erittäin paljon vain 13 % 

vastaajista, koita on 1527. 

 

2.5 Perhe 
 

Perheen rakenne 
 

Kun oppilailta on kysytty ketkä asuvat heidän kodissaan, 1540 vastaajasta 97 prosenttia on ilmoittanut äidin 

asuvan heidän kotonaan. Isä asuu 1430 vastaajasta 85 prosentin kotona.  Äitipuoli asuu 861 vastaajasta 7 

prosentin kotona ja isäpuoli asuu 907 vastaajasta 17 prosentin kotona.  1488 vastaajasta 61 % kotona asuu 

yksi tai useampia siskoja. 1514 vastaajasta 62 % kotona asuu yksi tai useampia veljiä. Isovanhempia asuu 

yksi tai useampia 1394 vastaajasta 20 % kotona. Muita henkilöitä asuu yksi tai useampia 1343 vastaajasta 32 

% kotona. 1561 vastaajasta 22 prosentilla on toinen koti ja heistä on toisessa kodissaan 22 % puolet ajastaan, 

42 % säännöllisesti, mutta vähemmän kuin puolet ajasta, 20 % joskus ja 16 % hyvin harvoin. Suurimmalla 

osalla vastaajista on vain yksi koti, jossa asuu sekä äiti että isä ja myös sisaruksia. Perheen rakenne ei selitä 

merkittävästi minkään tässä selvityksessä käsiteltävän ilmiön todennäköisyyttä. 

 

Kodin ilmapiiri ja lasten ja vanhempien suhde 

 
Yli puolet 1564 vastaajasta, noin 55 prosenttia, kokee kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi. Vastaajista 38 % kokee 

kotinsa ilmapiirin melko hyväksi. Kotinsa ilmapiiriä ”ei hyväksi eikä huonoksi” kuvaa noin 5 % vastaajista. Vain 

0,8 prosenttia kokee kotinsa ilmapiirin melko huonoksi ja 0,4 prosenttia erittäin huonoksi.  Koska luokat ”ei 

hyvä eikä huono”, ”melko huono” ja ”erittäin huono” ovat todella pieniä, ne on yhdistetty luokaksi ”kodin ilmapiiri 

ei ole hyvä”. Luokat ”erittäin hyvä” ja ”melko hyvä” on yhdistetty luokaksi ”kodin ilmapiiri on hyvä”. Tällöin 

vastaajista 93 % on sitä mieltä, että heidän kotinsa ilmapiiri on hyvä ja 7 % on sitä mieltä, että heidän kotinsa 

ilmapiiri ei ole hyvä.  

 

Merkittävimmin todennäköisyyttä pitää kodin ilmapiiriä hyvänä selittävät tunteeko itsensä yksinäiseksi, kuinka 

paljon äiti keskimäärin tietää siitä mitä vastaaja tekee vapaa-aikana, iltaisin, koulunjälkeen, keitä hänen 

ystävänsä ovat ja kuinka hän käyttää rahansa, millaiseksi kokee terveytensä ja millaisina pitää opettajien ja 

oppilaiden välisiä suhteita. Edellä mainitut muuttujat selittävät sitä pitääkö kodin ilmapiiriä erittäin hyvänä tai 

melko hyvänä vain melko huonoksi tai erittäin huonoksi 23 prosenttia. Muuttujista muodostetun logistisen 

regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin vain 8 % vastauksista, joissa kodin ilmapiiriä pidettiin melko 

huonona tai erittäin huonona ja noin 100 % vastauksissa, joissa kodin ilmapiiriä pidettiin melko hyvänä tai 

erittäin hyvänä. Kodin ilmapiiriä huonona pitävät vastaajat ovat tarkasteltujen muuttujien osalta hyvin erilaisia. 

 

Vastaajien, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi riski pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on noin kymmenkertainen 

verrattuna itsensä hyvin usein yksinäisiksi tunteviin. Tällöin todennäköisyys pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 

yhdeksän kertaa suurempi heillä, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi, kuin itsensä hyvin usein yksinäisiksi 

tuntevilla. Itsensä joskus yksinäisiksi tuntevilla riski pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 4,5-kertainen verrattuna 

itsensä hyvin usein yksinäisiksi tunteviin. Tällöin itsensä yksinäiseksi joskus tuntevien todennäköisyys pitää 

kotinsa ilmapiiriä hyvänä on noin viisi kertaa suurempi kuin itsensä yksinäisiksi hyvin usein tuntevilla. Itsensä 

yksinäisiksi melko usein tuntevien ja hyvin usein itsensä yksinäiseksi tuntevien välillä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää eroa siinä pitääkö kotinsa ilmapiiriä hyvänä. 

 

Vastaajilla, joiden äiti ei tiedä mitään siitä mitä he tekevät vapaa-aikanaan, iltaisin, koulunjälkeen, miten 

käyttävät rahansa ja keitä heidän ystävänsä ovat, riski pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 0,23-kertainen 

verrattuna vastaajiin, joiden äiti tietää edellä mainituista asioista paljon.  Vastaajien, joiden äiti tietää jonkin 

verran riski pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 0,26-kertainen verrattuna vastaajiin, joiden äiti tietää paljon. 

Vastaajien, joiden äiti tietää vain jonkin verran, todennäköisyys pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 74 % 
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pienempi ja vastaajien, joiden äiti ei tiedä mitään, vastaava todennäköisyys on 77 % pienempi kuin heidän, 

joiden äiti tietää paljon. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka kokevat terveytensä erinomaiseksi. Vertailuryhmän ja terveyttään 

huonona pitävien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä pitävätkö he kotinsa ilmapiiriä hyvänä. 

Terveyttään kohtalaisena pitävien riski pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 0,19-kertainen vertailuryhmään 

verrattuna. Terveyttään hyvänä pitävien riski pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 0,37-kertainen vertailuryhmään 

verrattuna. Todennäköisyys, että pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on terveyttään huonoina pitävillä 81 % 

pienempi ja terveyttään hyvänä pitävillä 63 % pienempi kuin terveyttään erinomaisena pitävillä. 

 

Kodin ilmapiirillä on yhteys myös siihen syödäänkö perheessä yhteisiä aterioita. 1491 vastaajasta 

koulupäivisin 10 % ei syö varsinaista ateriaa, vaan jokainen ottaa itselleen syötävää, 35 % kotona valmistetaan 

ateria, mutta koko perhe ei syö yhtä aikaa ja 55 % syö perheensä kanssa yhteisen aterian koulupäivisin. 

Viikonloppuisin 1450 vastaajasta 6 % ei syö varsinaista ateriaa perheensä kanssa, vaan jokainen ottaa 

itselleen syötävää, 14 % kotona valmistetaan yhteinen ateria, mutta koko perhe ei syö yhtä aikaa ja 80 % 

kotona perhe syö yhteisen aterian, jolloin yleensä kaikki ovat ruokapöydässä. Kuvioista 20 ja 21 käy ilmi, jos 

vastaajan perhe syö yhteisen aterian hän todennäköisemmin pitää kodin ilmapiiriä erittäin hyvänä. 

 

 
Kuvio 20. Perheen yhteiset ateriat koulupäivisin ja kodin ilmapiiri 
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Kuvio 21. Perheen yhteiset ateriat viikonloppuisin ja kodin ilmapiiri 

 

Tilastollisesti merkitsevästi kodin ilmapiiriin on yhteydessä perheen taloudellinen tilanne. Kuvion 22 mukaan 

mitä parempi on perheen taloudellinen tilanne, sitä useammin kodin ilmapiiri on arvioitu hyväksi. Heistä 21 

vastaajasta, joiden perhe ei tule lainkaan tai kovin hyvin taloudellisesti vain noin puolet on ilmoittanut kotinsa 

ilmapiirin hyväksi. 

 

 
Kuvio 22. Kodin ilmapiiri ja perheen taloudellinen tilanne 

 

Kuvioiden 23 ja 24 perusteella vanhemmat tietävät paljon lastensa asioista. Kuvioissa on esitetty vastausten 

keskiarvot, kun asteikkona on 1 = ”Hän ei tiedä mitään”, 2 = ”Hän tietää jonkin verran” ja 3 = ”Hän tietää paljon”. 

Äiti tietää vastaajien elämästä keksimäärin lähes paljon, eikä kuviossa 23 esitettyjen eri asioista tietämisen 

väillä ole suuria eroja. Eniten äidit tietävät keskimäärin siitä missä lapset ovat iltaisin ja vähiten siitä mitä he 



21 
 

tekevät vapaa-aikanaan. Kuvion 24 mukaan isät tietävät vastaajien elämästä vähemmän kuin äidit. Isät tietävät 

myös keskimäärin eniten siitä missä lapset ovat iltaisin ja vähiten siitä missä he viettävät aikaansa koulun 

jälkeen. Kaikilla kuvioissa 23 ja 24 mainituilla muuttujilla on yhteys kodin ilmapiiriin. Mitä enemmän äiti tai isä 

tietää siitä, missä vastaaja on iltaisin, keitä hänen ystävänsä ovat, missä hän viettää aikaansa koulunjälkeen, 

kuinka hän käyttää rahansa ja mitä hän tekee vapaa-aikanaan, sitä paremmaksi vastaaja kokee kotinsa 

ilmapiirin. 

 

 
Kuvio 23. Keskiarvo siitä kuinka paljon äiti tietää 

 

 
Kuvio 24. Keskiarvo siitä kuinka paljon isä tietää 

 

Vastaajilta kysyttiin kuinka helppo heidän on puhua todella vaivaavista asioista perheenjäsenten kanssa. 

Keskimäärin helpointa on puhua äidin kanssa. Jopa noin 94 prosenttia 1549 vastaajasta on sitä mieltä, että 

äidin kanssa puhuminen on helppoa tai hyvin helppoa. Keskimäärin toisiksi helpointa on puhua isän kanssa. 

Noin 85 prosenttia 1537 vastaajasta pitää isän kanssa todella vaivaavista asioista puhumista helppona tai 
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hyvin helppona. Siskon tai veljen kanssa puhumista pitää helppona tai todella helppona noin 75 prosenttia 

1451 vastaajista. Isäpuolen kanssa todella vaivaavista asioista puhuminen on helppoa tai hyvin helppoa noin 

63 prosentille, kun vastaajia on 443. Äitipuolen kanssa todella vaivaavista asioista puhuminen on helppoa tai 

hyvin helppoa noin 66 prosentin mielestä, kun vastaajia on 418. Pojat pitävät isän, isäpuolen, äitipuolen ja 

siskon tai veljen kanssa puhumista todella vaivaavista asioista tilastollisesti merkitsevästi helpompana kuin 

tytöt. Äidin kanssa puhuminen on suunnilleen yhtä helppoa sekä pojille että tytöille. 

 

Se kuinka helppoa on puhua todella vaivaavista asioista äidin, äitipuolen, isän, isäpuolen ja siskon tai veljen 

kanssa on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kodin ilmapiiriin. Mitä helpompi vastaajan on puhua äidin, 

äitipuolen, isän, isäpuolen tai siskon tai veljen kanssa sitä paremmaksi hän arvioi kotinsa ilmapiirin.  

 

Perheen taloudellinen tilanne 
 

1538 vastaajasta 59 prosenttia on sitä mieltä, että heidän perheensä tulee erittäin hyvin toimeen taloudellisesti 

ja 32 prosenttia on sitä mieltä, että heidän perheensä tulee melko hyvin toimeen taloudellisesti. Vastaajista 8 

prosenttia on sitä mieltä, että heidän perheensä taloudellinen toimeentulo on keskitasoa, prosentti vastaajista 

on sitä mieltä, että heidän perheensä ei tule taloudellisesti kovin hyvin toimeen ja vain 0,3 prosenttia eli viisi 

vastaajaa on sitä mieltä, että heidän perheensä ei tule lainkaan toimeen taloudellisesti. 

 

Muita perheen taloudellista tilannetta kartoittavia kysymyksiä ovat ”Onko perheelläsi oma auto?”, ”Onko sinulla 

oma huone?” ja ”Onko kotonasi käytössä tietokone?”.  Vastaajista, joita on 1530, vain kolmen prosentin 

perheellä ei ole omaa autoa. Yksi auto on 38 prosentin perheessä ja enemmistön 59 prosentin perheessä on 

kaksi tai useampia autoja. Oma huone on 1533 vastaajasta noin 85 prosentilla ja 1525 vastaajasta noin 98 

prosentilla on kotona käytössä tietokone. 

 

Perheen koettu taloudellinen tilanne on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä hyvin moniin selvityksessä 

tarkasteltuihin ilmiöihin. Perheen taloudellinen tilanne ei kuitenkaan ole minkään tarkastellun ilmiön 

todennäköisyyden merkittävimpiä selittäjiä. Perheen taloudellisen toimeentulon hyväksi kokevat ovat muita 

vähemmän yksinäisiä, käyttävät harvemmin päihteitä, kokevat terveytensä paremmaksi ja heillä on vähemmän 

fyysisiä oireita ja huolia. 

 

Oppilailta kysyttiin myös heidän vanhempiensa työssäkäynnistä. Vain noin 5 prosentin isä ei ole töissä ja 90 

prosentin isä on töissä. Lopuilla 5 % ei ole isää tai he eivät tapaa häntä tai eivät tiedä isän työssäkäynnistä. 

Lähes yhtä monen, noin 89 %, äiti on töissä. Vastaajista noin 9 prosentin äiti ei ole töissä ja lopuilla noin 2 % 

ei ole äitiä tai he eivät tapaa häntä tai eivät tiedä äidin työssäkäynnistä. Vastaajia on yhteensä 1559. 

 

255 vastaajasta, joiden isä ei ole töistä, 22 % on ilmoittanut, että isä on sairas, eläkkeellä tai opiskelija, 15 % 

on ilmoittanut isän etsivän töitä, 19 % on ilmoittanut, että isä pitää huolta oman perheen jäsenistä tai on 

kokopäiväisesti kotona ja 44 % on ilmoittanut, ettei tiedä isän tilannetta. 265 vastaajasta, joiden äiti ei ole 

töissä, 19 % on ilmoittanut äidin olevan sairas, eläkkeellä tai opiskelija, 16 % on ilmoittanut äidin etsivän töitä, 

39 % on ilmoittanut, että äiti pitää huolta oman perheen jäsenistä tai on kokopäiväisesti kotona ja 27 % ei tiedä 

äidin tilannetta. Vanhempien työssäkäynti ei selitä merkittävästi minkään tarkastellun ilmiön todennäköisyyttä. 

 

2.6 Elämäntavat 
 

Liikunta 
 

Kuten kuvioista 25 näkyy, vastanneet harrastavat melko paljon liikuntaa vapaa-aikanaan. Suurin osa harrastaa 

liikuntaa vapaa-aikanaan 4-6 tuntia viikossa ja vain 12 % harrastaa liikuntaa vapaa-aikana viikossa noin tunnin 

tai vähemmän. Kysymyksessä tarkoitettiin liikunnan harrastamista niin, että hengästyy tai hikoilee.  
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Kuvio 25. Kuinka monta tuntia viikossa harrastetaan liikuntaa vapaa-aikana 

 

Oppilailta kysyttiin mitä mieltä he ovat fyysisestä kunnostaan. Erittäin hyvänä fyysistä kuntoaan pitää 1632 

vastaajasta noin 30 prosenttia. Hyvänä fyysistä kuntoaan pitää suurin osa vastaajista, noin 60 prosenttia. 

Kohtalaisena fyysistä kuntoaan pitää noin 11 prosenttia ja huonona noin prosentti vastaajista. 

 

Ruokailutottumukset 
 

Oppilailta on kysytty kuinka usein he syövät ja juovat eräitä terveellisiä ja epäterveellisiä elintarvikkeita, jotka 

on esitetty kuviossa 26. Kuviossa 26 on esitetty muuttujien keskiarvot. Asteikot ovat yhdestä seitsemään siten, 

että 1 = En koskaan, 2 = Harvemmin kuin kerran viikossa, 3 = Kerran viikossa, 4 = 2-4 päivänä viikossa, 5 = 

5-6 päivänä viikossa, 6 = Joka päivä, kerran päivässä ja 7 = Joka päivä useammin kuin kerran. Keskiarvojen 

perusteella oppilaiden ruokailutottumukset näyttävät varsin hyviltä. Eniten syödään tai juodaan maitoa, 

vihanneksia ja hedelmiä. Keskimäärin epäterveellisiä karkkeja, cola-juomia, perunalastuja, hampurilaisia tai 

pizzaa ja energiajuomia syödään tai juodaan harvemmin kuin kahtena päivänä viikossa. 
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Kuvio 26. Kuinka usein keskimäärin syödään tai juodaan kyseisiä elintarvikkeita 

 

Yhdistetään maidon juominen, vihannesten ja hedelmien syöminen yhdeksi terveellisiä ruokailutottumuksia 

kuvaavaksi muuttujaksi ja karkkien, perunalastujen hampurilaisten tai pizzan syöminen sekä cola- ja 

energiajuomien juominen yhdeksi epäterveellisiä ruokailutottumuksia kuvaavaksi muuttujaksi. Kuvioista 27 ja 

28 käy ilmi, kuten kuviosta 26, että terveelliset ruokailutottumukset ovat melko yleisiä ja epäterveelliset 

ruokailutottumukset melko harvinaisia. Suurin osa vastaajista syö tai juo terveellisiä elintarvikkeita keskimäärin 

5-6 päivänä viikossa. Yli puolet vastaajista syö tai juo epäterveellisiä elintarvikkeita keskimäärin harvemmin 

kuin kerran viikossa. 

 

 
Kuvio 27. Terveellisten ruokailutottumusten suhteellinen jakauma 
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Kuvio 28. Epäterveellisten ruokailutottumusten suhteellinen jakauma 

 

Väsymys 
 

Vastaajista suurin osa, kuvion 29 mukaan 31 prosenttia, tuntee itsensä koulupäivinä vain satunnaisesti 

väsyneeksi noustessaan aamulla. Vastaajista 28 prosenttia tuntee itsensä väsyneeksi noustessaan aamulla 

koulupäivinä 1-3 kertaa viikossa. Neljä kertaa viikossa tai useammin itsensä väsyneeksi tuntee 18 prosenttia 

vastaajista ja harvoin tai ei koskaan väsyneeksi itsensä tuntee 22 prosenttia. 

 

 
Kuvio 29. Väsymyksen suhteellinen jakauma 

 

Merkittävimmin todennäköisyyttä, että vastaaja tuntee itsensä useammin kuin satunnaisesti väsyneeksi 

noustessaan aamulla koulupäivinä, selittävät mitä pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä, millaiseksi kokee 

terveytensä, kuinka helppoa on puhua todella vaivaavista asioista, kuinka monta kertaa viimeisen kuukauden 

aikana on loukkaantunut niin, että on joutunut lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi, niska-hartiasärky, 
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ärtyneisyys tai pahantuulisuus, univaikeudet ja ruokahaluttomuus. Muuttujat selittävät siitä, onko väsynyt 

harvoin tai ei koskaan tai satunnaisesti vai 1-3 kertaa viikossa tai neljä kertaa viikossa tai useammin noin 25 

prosenttia. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin noin 77 prosenttia 

heistä, jotka ovat väsyneitä vain satunnaisesti tai harvoin tai ei koskaan ja toiseen ryhmään kuuluvista noin 61 

prosenttia. 

 

Riski tuntea itsensä väsyneeksi kerran viikossa tai useammin on noin 2,1-kertainen heillä, jotka kokevat 

terveytensä kohtalaiseksi. Todennäköisyys, että tuntee itsensä väsyneeksi kerran viikossa tai useammin 

koulupäivinä noustessaan aamulla on 110 % suurempi terveytensä kohtalaisiksi tuntevilla kuin 

vertailuryhmällä. Vertailuryhmänä ovat terveydentilansa erinomaiseksi kokevat. Terveytensä hyväksi kokevilla 

riski tuntea itsensä väsyneeksi koulupäivinä noustessaan aamulla kerran viikossa tai useammin on 1,3-

kertainen vertailuryhmään verrattuna. Terveytensä hyväksi kokevilla todennäköisyys olla väsynyt useammin 

kuin kerran viikossa on 30 % suurempi kuin terveytensä huonoksi kokevilla. Terveytensä huonoksi ja 

erinomaiseksi kokevien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa todennäköisyyksissä tuntea itsensä 

väsyneeksi kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan aamulla.  Väsymyksen ja terveyden 

välinen yhteys käy ilmi myös kuviosta 33. 

 

Vastaajilla, jotka eivät pidä koulunkäynnistä lainkaan, riski tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin 

väsyneeksi noustessaan aamulla koulupäivinä on 3,8-kertainen, kun vertailuryhmänä ovat koulunkäynnistä 

hyvin paljon pitävät. Todennäköisyys, että tuntee itsensä väsyneeksi noustessaan aamulla koulupäivinä kerran 

viikossa tai useammin, on noin kolme kertaa suurempi heillä, jotka eivät pidä koulunkäynnistä lainkaan, kuin 

vertailuryhmällä. Melko vähän koulunkäynnistä pitävillä riski tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin 

väsyneeksi noustessaan aamulla koulupäivinä on 4,3-kertainen vertailuryhmään verrattuna ja tällöin heidän 

todennäköisyytensä tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin väsyneeksi koulupäivinä noustessaan 

aamulla on noin kolme kertaa suurempi kuin vertailuryhmän. Melko paljon koulunkäynnistä pitävillä riski tuntea 

itsensä kerran viikossa tai useammin väsyneeksi noustessaan aamulla koulupäivinä on 1,8-kertainen 

vertailuryhmään verrattuna ja tällöin heidän todennäköisyytensä tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin 

väsyneeksi koulupäivinä noustessaan aamulla on 80 % suurempi kuin vertailuryhmän. Väsymyksen ja 

koulunkäynnistä pitämisen välinen yhteys käy ilmi myös kuviosta 30. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, joiden mielestä on hyvin helppoa puhua todella vaivaavista asioista. 

Vastaajien, joiden mielestä on vaikeaa puhua todella vaivaavista asioista, riski tuntea itsensä koulupäivinä 

väsyneeksi aamulla noustessaan kerran viikossa tai useammin on noin kaksinkertainen vertailuryhmään 

verrattuna, jolloin heidän todennäköisyytensä tuntea itsensä koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan 

kerran viikossa tai useammin on 100 % suurempi kuin vertailuryhmän. Todella vaivaavista asioista puhumisen 

helpoksi kokevilla on 1,3-kertainen riski tuntea itsensä koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan kerran 

viikossa tai useammin vertailuryhmään verrattuna. Eli todella vaivaavista asioista puhumisen helpoksi 

kokevilla todennäköisyys tuntea itsensä koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan kerran viikossa tai 

useammin on 30 % suurempi kuin vertailuryhmällä. Todella vaivaavista asioista puhumisen hyvin vaikeaksi 

kokevien ja hyvin helpoksi kokevien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä kuinka todennäköisesti 

he tuntevat itsensä koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan kerran viikossa tai useammin.  

 

Vastaajilla, jotka eivät ole viimeisen 12 kuukauden aikana loukkaantuneet niin, että ovat joutuneet lääkärin tai 

sairaanhoitajan hoidettaviksi, riski tuntea itsensä koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan kerran 

viikossa tai useammin on 0,29-kertainen vertailuryhmään verrattuna, jolloin he tuntevat 71 % vertailuryhmää 

epätodennäköisemmin itsensä kerran viikossa tai useammin koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan. 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka ovat viimeisen 12 kuukauden aikana loukkaantuneet neljä kertaa tai 

useammin niin, että he ovat joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettaviksi. Kerran viimeisen 12 

kuukauden aikana niin, että ovat joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettaviksi loukkaantuneilla, riski 

tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan on 0,28-kertainen 

vertailuryhmään verrattuna. Kerran viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että ovat joutuneet lääkärin tai 

sairaanhoitajan hoidettaviksi loukkaantuneiden todennäköisyys tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin 

koulupäivinä väsyneeksi aamulla noustessaan on 72 % pienempi vertailuryhmään verrattuna. Kaksi kertaa 
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viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että ovat joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettaviksi 

loukkaantuneilla, riski tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin koulupäivinä väsyneeksi aamulla 

noustessaan on 0,31-kertainen vertailuryhmään verrattuna, jolloin he 69 % epätodennäköisemmin kuin 

vertailuryhmä tuntevat itsensä väsyneeksi kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan aamuisin. 

Kolme kertaa viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että ovat joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan 

hoidettavaksi, loukkaantuneiden riski tuntea itsensä väsyneeksi koulupäivinä kerran viikossa tai useammin 

noustessaan aamulla on 0,41-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Tällöin kolmesti loukkaantuneet tuntevat 

itsensä 59 % epätodennäköisemmin väsyneeksi kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan 

aamulla. 

 

Niska-hartiasärkyä noin kerran viikossa tai useammin kokevien riski tuntea itsensä väsyneeksi kerran viikossa 

tai useammin koulupäivinä noustessaan aamulla on 1,6-kertainen verrattuna heihin, jotka kokevat niska-

hartiasärkyä noin kerran kuussa tai harvemmin. Niska-hartiasärkyä noin kerran viikossa tai useammin kokevilla 

todennäköisyys tuntea itsensä väsyneeksi kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan aamulla 

on 60 % suurempi kuin niska-hartiasärkyä noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kokevilla.  

 

Ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta noin kerran viikossa tai useammin kokevilla riski tuntea itsensä väsyneeksi 

kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan aamulla on 1,8-kertainen verrattuna ärtyneisyyttä ja 

pahantuulisuutta noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kokeviin. Ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta noin 

kerran viikossa tai useammin kokevilla todennäköisyys tuntea itsensä väsyneeksi kerran viikossa tai 

useammin koulupäivinä noustessaan aamulla on 80 % suurempi kuin ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta noin 

kerran kuukaudessa tai harvemmin kokevilla.  

 

Vastaajilla, joilla on vaikeuksia päästä uneen noin kerran viikossa tai useammin on 1,6-kertainen riski tuntea 

itsensä väsyneiksi kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan aamulla kuin vastaajilla, joilla on 

univaikeuksia vain noin kerran kuukaudessa tai harvemmin. Univaikeuksista noin kerran viikossa tai useammin 

kärsivillä todennäköisyys tuntea itsensä väsyneeksi kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan 

aamulla on 60 % suurempi kuin univaikeuksista noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kärsivillä.  

 

Ruokahaluttomuudesta noin kerran viikossa tai useammin kärsivillä on 1,4-kertainen riski tuntea itsensä 

väsyneeksi kerran viikossa tai useammin koulupäivinä noustessaan aamulla verrattuna vastaajiin, jotka 

kärsivät ruokahaluttomuudesta noin kerran kuukaudessa tai harvemmin. Ruokahaluttomuudesta noin kerran 

viikossa tai useammin kärsivillä todennäköisyys tuntea itsensä väsyneeksi kerran viikossa tai useammin 

koulupäivinä noustessaan aamulla on 40 % suurempi kuin ruokahaluttomuudesta noin kerran kuukaudessa 

tai harvemmin kärsivillä. 

 

Todennäköisyys olla väsynyt kasvaa, jos vastaaja kokee terveytensä heikoksi, ei pidä koulunkäynnistä, kokee 

todella vaivaavista asioista puhumisen hankalaksi, mitä useammin on loukkaantunut, mitä useammin kokee 

niska-hartiasärkyä, ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta, univaikeuksia ja ruokahaluttomuutta. 

 

Kuviosta 30 käy ilmi, itsensä harvoin tai ei koskaan koulupäivinä aamulla noustessaan väsyneeksi tuntevista 

suurin osa pitää koulun käynnistä melko paljon ja toiseksi suurin osa erittäin paljon. Satunnaisesti koulupäivinä 

aamulla noustessaan itsensä väsyneeksi tuntevista suurin osa pitää koulunkäynnistä melko paljon ja toiseksi 

suurimmat osat pitävät koulunkäynnistä erittäin paljon tai melko vähän.  Myös 1-3 kertaa viikossa ja neljä 

kertaa viikossa tai useammin itsensä aamulla koulupäivinä noustessaan väsyneeksi tuntevista suurimmat osat 

pitävät koulunkäynnistä melko paljon, mutta toiseksi suurimmat osat pitävät koulunkäynnistä melko vähän. 

Heistä, jotka tuntevat koulupäivinä itsensä väsyneeksi aamulla noustessaan viikossa neljä kertaa tai 

useammin, suurempi osa ei pidä koulunkäynnistä lainkaan kuin pitää hyvin paljon. 
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Kuvio 30. Koulunkäynnistä pitäminen ja väsymys 

 

Kuvion 31 perusteella näyttää siltä, että mitä harvemmin koulupäivinä aamulla noustessaan tuntee itsensä 

väsyneeksi, sitä parempana pitää terveyttään. Alle 30 % 1-3 kertaa viikossa ja neljä kertaa viikossa tai 

useammin itsensä koulupäivinä aamulla noustessaan väsyneiksi tuntevista pitää terveyttään erinomaisena, 

kun lähes 60 % harvoin tai ei koskaan koulupäivinä aamulla noustessaan itsensä väsyneiksi tuntevista pitää 

terveyttään erinomaisena. Neljä kertaa viikossa tai useammin koulupäivinä aamulla noustessaan itsensä 

väsyneeksi tuntevista lähes 20 % pitää terveyttään kohtalaisena.  

 

 
Kuvio 31. Terveys ja väsymys 

 

Väsymys on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä myös yksinäisyyteen ja kodin ilmapiiriin. Reilusti yli 60 % 

vastaajista, jotka tuntevat itsensä väsyneeksi koulupäivinä noustessaan aamulla eivät tunne itseään 

yksinäisiksi kuvion 32 perusteella. Itsensä väsyneeksi neljä kertaa viikossa tai useammin koulupäivinä 

aamuisin noustessaan tuntevista vain hieman yli 40 % ei tunne itseään yksinäiseksi. Itsensä yksinäisiksi melko 

usein ja hyvin usein tuntevista suurin osa tuntee koulupäivinä noustessaan aamulla itsensä väsyneeksi neljä 

kertaa tai useammin viikossa. 
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Kuvio 32. Yksinäisyys ja väsymys 

 

Väsyneet oppilaat ovat muita useammin yksinäisiä ja pitävät terveyden tilaansa huonompana kuin oppilaat, 

jotka kokevat itsensä vain harvoin tai satunnaisesti väsyneiksi noustessaan aamulla koulupäivinä. Mitä 

useammin on väsynyt noustessaan aamuisin koulupäivinä, sitä harvemmin pitää koulunkäynnistä. Mitä 

harvemmin on väsynyt, sitä useammin on arvioinut kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi, kuten kuviosta 33 käy 

ilmi. 

 

 
Kuvio 33. Kodin ilmapiiri ja väsymys 

 

Päihteet 
 

Kysymykseen tupakoinnista vastanneista noin 1580 koululaisesta 7 prosenttia on polttanut tupakkaa ja 3 

prosenttia on ollut humalassa. Päivittäin 1581 vastaajasta tupakoi 5, viikoittain 3 ja harvemmin kuin kerran 

viikossa 9. Loput eivät tupakoi. 1574 vastaajasta usein on ollut humalassa 9, joitakin kertoja humalassa on 



30 
 

ollut 30 ja loput eivät ole olleet humalassa. Pojat ovat polttaneet tupakkaa sekä olleet humalassa tilastollisesti 

merkitsevästi useammin kuin tytöt. 

 

Siihen onko vastaaja polttanut tupakkaa, ovat merkittävimmin yhteydessä onko ollut humalassa, kuinka usein 

osallistunut muiden kiusaamiseen ja mitä pitää koulunkäynnistä. Muuttujat selittävät 25 % siitä onko vastaaja 

polttanut tupakkaa vai ei. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin 

vastaajista, jotka eivät ole tupakoineet 99 % ja tupakoineista 19 %. Tarkasteltujen muuttujien suhteen 

vastaajat, jotka eivät tupakoi ovat keskenään samankaltaisempia kuin vastaajat, jotka ovat tupakoineet. 

 

Vastaajien, jotka ovat olleet humalassa riski, että on polttanut tupakkaa, on 11-kertainen verrattuna vastaajiin, 

jotka eivät ole olleet humalassa. Humalassa olleiden todennäköisyys olla polttanut tupakkaa on kymmenen 

kertaa suurempi kuin vastaajien, jotka eivät ole olleet humalassa. Vastaajien, jotka eivät ole kiusanneet muita 

kuluneen lukukauden aikana, riski olla polttanut tupakkaa on 0,15-kertainen verrattuna vastaajiin, jotka ovat 

kiusanneet muita useita kertoja viikossa. Tilastollisesti merkitsevää eroa siinä onko polttanut tupakkaa, ei ole 

useita kertoja viikossa muita kiusanneiden ja noin kerran viikossa, kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai 

kerran tai kaksi muita kiusanneiden välillä. Todennäköisyys, että on polttanut tupakkaa, on vastaajilla, jotka 

eivät ole kiusanneet muita, 85 % pienempi kuin useita kertoja viikossa muita kiusanneiden. 

 

Vertailuryhmänä ovat hyvin paljon koulunkäynnistä pitävät. Vertailuryhmään verrattuna ei lainkaan 

koulunkäynnistä pitävien riski olla polttanut tupakkaa on kymmenkertainen. Koulunkäynnistä melko vähän tai 

melko paljon pitävien ja vertailuryhmän välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä onko tupakoinut vai 

ei. Todennäköisyys, että koulunkäynnistä pitämätön on tupakoinut, on yhdeksän kertaa suurempi kuin 

todennäköisyys, että koulunkäynnistä hyvin paljon pitävä on tupakoinut. 

 

Siihen onko vastaaja ollut humalassa, on merkittävimmin yhteydessä onko vastaaja tupakoinut, kuinka monta 

kertaa on ollut tappelussa viimeisen 12 kuukauden aikana, kuinka paljon vastaaja keskimäärin syö tai juo 

limsoja, energiajuomia, hampurilaisia tai pizzaa, perunalastuja ja karkkia, kuinka usein vastaaja on yhteydessä 

ystäviin internetin välityksellä ja kuinka monta siskoa asuu vastaajan kotona. Edellä mainitut muuttujat 

selittävät siitä onko vastaaja ollut humalassa vai ei noin 47 prosenttia. Muuttujista muodostetun logistisen 

regressiomallin perusteella luokiteltiin oikein noin 100 % heistä, jotka eivät ole olleet humalassa, mutta vain 

noin 33 % prosenttia heistä, jotka ovat olleet humalassa. Tarkasteltavien muuttujien suhteen keskenään 

samankaltaisempia ovat vastaajat, jotka eivät ole olleet humalassa kuin vastaajat, jotka ovat olleet humalassa. 

 

Jos vastaaja ei ole polttanut tupakkaa, on riski, että hän on ollut humalassa 0,19-kertainen verrattuna 

vastaajien, jotka ovat polttaneet tupakkaa, vastaavaan riskiin. Eli todennäköisyys, että vastaaja on ollut 

humalassa, on 81 prosenttia pienempi heillä, jotka eivät ole tupakoineet verrattuna heidän, jotka ovat 

tupakoineet vastaavaan todennäköisyyteen. 

 

Jos ei ole ollut tappelussa viimeisen 12 kuukauden aikana riski, että on ollut humalassa, on noin 0,07-kertainen 

verrattuna vastaajiin, jotka ovat olleet tappelussa neljä kertaa tai useammin. Jos on ollut tappelussa viimeisen 

12 kuukauden aikana vain kerran riski, että on ollut humalassa, on noin 0,15-kertainen verrattuna tappelussa 

neljä kertaa tai useammin olleisiin. Tappelussa kaksi tai kolme kertaa olleiden ja neljä kertaa tai useammin 

olleiden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa todennäköisyyksissä, että on ollut humalassa.  

 

Keskimäärin harvemmin kuin kerran viikossa limsoja, energiajuomia, hampurilaisia tai pizzaa, perunalastuja 

ja karkkia syövien tai juovien riski olla ollut humalassa on 0,013-kertainen verrattuna vastaajiin, jotka syövät 

tai juovat edellä mainittuja elintarvikkeita keskimäärin joka päivä, useammin kuin kerran. Keskimäärin kerran 

viikossa kyseisiä elintarvikkeita syövillä tai juovilla riski olla ollut humalassa on 0,024-kertainen 

vertailuryhmään verrattuna. Keskimäärin 2-4 kertaa viikossa limsoja, energiajuomia, hampurilaisia tai pizzaa, 

perunalastuja ja karkkeja juovilla tai syövillä on 0,04-kertainen riski olla ollut humalassa verrattuna heihin, jotka 

syövät tai juovat edellä mainittuja elintarvikkeita keskimäärin joka päivä useammin kuin kerran päivässä. 

Keskimäärin ei koskaan, 5-6 päivänä viikossa tai joka päivä kerran päivässä ja joka päivä useammin kuin 
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kerran mainittuja elintarvikkeita syövien tai juovien välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja 

todennäköisyyksissä, että on ollut humalassa.  

 

Vastaajien, jotka ovat vain harvoin tai ei koskaan yhteydessä ystäviin internetin välityksellä, riski olla ollut 

humalassa on 0,086-kertainen eli heidän todennäköisyytensä olla ollut humalassa on noin 91 prosenttia 

pienempi kuin vastaajilla, jotka pitävät ystäviin yhteyttä internetin välityksellä joka päivä. Vastaajien, jotka 

pitävät ystäviin yhteyttä 1-2 päivänä viikossa, riski olla ollut humalassa on noin 0,28-kertainen verrattuna 

vastaajiin, jotka pitävät ystäviin yhteyttä internetin välityksellä joka päivä. Todennäköisyys olla ollut humalassa 

on 77 prosenttia pienempi vastaajilla, jotka pitävät ystäviin yhteyttä internetin välityksellä 1-2 päivänä viikossa. 

Internetin välityksellä ystäviin yhteyttä 5-6 päivänä pitävien riski olla ollut humalassa on noin 0,13-kertainen 

verrattuna ystäviin yhteyttä internetin välityksellä joka päivä pitäviin. Internetin välityksellä ystäviin yhteyttä 5-

6 päivänä pitävien todennäköisyys olla ollut humalassa on 87 % pienempi kuin ystäviin yhteyttä internetin 

välityksellä joka päivä pitävillä. Tilastollisesti merkitsevää eroa todennäköisyyksissä siinä onko ollut 

humalassa, ei ole vastaajien, jotka pitävät ystäviin yhteyttä internetin välityksellä 3-4 kertaa viikossa ja joka 

päivä välillä.  

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, joiden kotona ei asu siskoa. Vertailuryhmään verrattuna vastaajien, joiden 

kotona asuu yksi sisko, riski olla ollut humalassa on 2,7-kertainen. Vastaajien, joiden kotona asuu neljä siskoa, 

riski olla ollut humalassa on 13-kertainen, vastaajien, joiden kotona asuu viisi siskoa, riski on 51-kertainen ja 

vastaajien, joiden kotona asuu kuusi siskoa tai enemmän siskoja, riski on 103-kertainen vertailuryhmään 

kuuluvien riskiin verrattuna. Vain muutamien kodissa asuu siskoja neljä, viisi, kuusi tai enemmän, joten heidän 

osaltaan edellä mainitut tulokset eivät ole kovin luotettavia. 

 

Todennäköisyyttä, että vastaaja on ollut humalassa, kasvattaa siis siskojen määrä, se mitä useammin pitää 

yhteyttä ystäviin internetin välityksellä, mitä useammin syö epäterveellisiä elintarvikkeita ja mitä useammin on 

ollut tappelussa.  

 

Perheen koettu taloudellinen tilanne on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sekä siihen onko vastaaja 

tupakoinut että siihen onko hän ollut humalassa. Kuten kuviosta 34 käy ilmi, mitä heikommaksi on arvioinut 

perheensä taloudellisen tilanteen, sitä useammin on tupakoinut. Vastaajat, joiden perhe ei tule lainkaan tai 

kovin hyvin taloudellisesti toimeen, ovat olleet muita useammin humalassa kuvion 35 perusteella. 

 
Kuvio 34. Tupakointi ja perheen taloudellinen tilanne 
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Kuvio 35. Humala ja perheen taloudellinen tilanne 
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2.7 Terveys 
 

Yli puolet, 55 prosenttia, vastaajista pitää terveyttään hyvänä ja jopa noin 37 prosenttia pitää terveyttään 

erinomaisena. Seitsemän prosenttia pitää terveyttään kohtalaisena ja prosentti vastaajista pitää terveyttään 

huonona. Vastaajia on 1578. 

 

Se mitä mieltä oppilas on fyysisestä kunnostaan, kuinka usein hän tuntee itsensä väsyneeksi noustessaan 

aamuisin koulupäivinä, kuinka paljon hänellä keskimäärin on fyysisiä oireita ja millaisiksi hän kokee luokan 

oppilaiden väliset suhteet, ovat merkittävimmin yhteydessä siihen millaiseksi vastaaja kokee terveytensä ja 

selittävät siitä onko vastaaja ilmoittanut terveyden tilakseen huono tai kohtalainen vain hyvä tai erinomainen 

42 prosenttia. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin terveytensä 

hyväksi tai erinomaiseksi kokevista 99 % ja huonoksi tai kohtalaiseksi kokevista 29 %. 

 

Jos vastaajan kunto on erittäin hyvä, riski, että hänen terveytensä on erinomainen tai hyvä, on jopa 363-

kertainen verrattuna vastaajiin, joiden kunto on huono. Kuntonsa hyväksi määrittelevien riski pitää terveyttään 

erinomaisena tai hyvänä on 68-kertainen huonokuntoisiin verrattuna. Heidänkin, jotka pitävät kuntoaan 

kohtalaisena riski pitää terveyttään erinomaisena tai hyvänä on kuusinkertainen verrattuna huonokuntoisiin. 

 

Itsensä väsyneiksi harvoin tai ei koskaan aamuisin noustessaan koulupäivinä tuntevien riski pitää terveyttään 

erinomaisena on noin kolminkertainen verrattuna vastaajiin, jotka tuntevat itsensä väsyneeksi neljä kertaa 

viikossa tai useammin. Itsensä väsyneeksi satunnaisesti tuntevilla on noin kaksinkertainen riski pitää 

terveyttään erinomaisena tai hyvänä. Itsensä väsyneeksi 1-3 kertaa viikossa tuntevien ja vertailuryhmänä 

olevan itsensä neljä kertaa viikossa tai useammin itsensä väsyneeksi aamulla noustessaan koulupäivinä välillä 

ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä millaiseksi he kokevat terveytensä.  

 

Vastaajilla, joilla on fyysisiä oireita keskimäärin harvemmin tai ei koskaan, riski pitää terveyttään erinomaisena 

tai hyvänä on 38-kertainen verrattuna vertailuryhmään, joilla fyysisiä oireita on keskimäärin lähes päivittäin. 

Keskimäärin noin kerran kuussa fyysisiä oireita kokevilla riski on 22-kertainen vertailuryhmään verrattuna ja 

keskimäärin noin kerran viikossa fyysisiä oireita kokevilla riski on 25-kertainen. Tilastollisesti merkitsevää eroa 

terveydentilassa ei ole vertailuryhmän ja vastaajien, jotka kokevat fyysisiä oireita useammin kuin kerran 

viikossa, välillä. 

 

Luokan oppilaiden suhteita melko huonoina pitävien riski pitää terveyttään hyvänä tai erinomaisena on 0,2-

kertainen verrattuna luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin hyvänä pitäviin. Eli todennäköisyys pitää 

terveyttään hyvänä tai erinomaisena on luokan oppilaiden suhteita melko huonoina pitävillä 80 % pienempi 

kuin luokan oppilaiden suhteita erittäin hyvänä pitävillä. 

 

Koettu terveydentila on yhteydessä myös perheen taloudelliseen tilanteeseen. Kuten kuviosta 36 käy ilmi, 

selvästi suurempi osa vastaajista, joiden perhe ei tule lainkaan tai kovin hyvin taloudellisesti toimeen, on 

arvioinut terveytensä huonoksi tai kohtalaiseksi.  Vastaajat, joiden perheen taloudellinen toimeentulo on 

keskitasoa, ovat arvioineet terveytensä huonoksi tai kohtalaiseksi useammin kuin perheensä taloudellista 

toimeentuloa melko tai erittäin hyvänä pitävät. 
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Kuvio 36. Terveys ja perheen taloudellinen tilanne 

 

Oppilailta on kysytty pitävätkö he itseään, liian laihana, hieman liian laihana, sopivan kokoisena, hieman liian 

lihavana vai liian lihavana. Vastaajista, joita on 1588, suurin osa, noin 66 prosenttia, pitää itseään sopivan 

kokoisena. Liian laihana itseään pitää noin kolme prosenttia ja hieman liian laihana itseään pitää noin 

kymmenen prosenttia. Liian lihavana itseään pitää noin kolme prosenttia ja hieman liian lihavana noin 19 

prosenttia. 

 

Oppilailta on kysytty kuinka usein heillä on ollut kuviossa 37 esitettyjä oireita viimeisen kuuden kuukauden 

aikana. Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Harvemmin tai ei koskaan, 2 = Noin kerran kuukaudessa, 3 = Noin 

kerran viikossa, 4 = Useammin kuin kerran viikossa ja 5 = Lähes päivittäin. Yleisin oire oppilailla on 

hermostuneisuus ja harvinaisin oire selkäkivut. Vain hermostuneisuutta ja ärtyneisyyttä näyttää kuvion 37 

perusteella olevan keskimäärin useammin kuin kerran kuukaudessa. Kuviossa 37 esitettyjen oireiden 

suhteelliset jakaumat ovat liitteenä. Kuviossa 38 esitetään oireista tehdyn summamuuttujan jakauma. Vain 

seitsemällä oppilaalla on keskimäärin oireita lähes päivittäin. Suurimmalla osalla oireita on keskimäärin 

harvemmin tai ei koskaan ja noin kerran kuukaudessa. 
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Kuvio 37. Oireiden keskiarvot 

 

 
Kuvio 38. Oireiden keskiarvon jakauma 

 

Kuvio 39 on korrespondenssianalyysin tuottama kuva. Eri arvot ovat sitä lähempänä toisiaan mitä 

samankaltaisempia arvon valinneet vastaajat ovat keskenään. Kuviosta käy selvästi ilmi, että oireet 

kasaantuvat samoille vastaajille. Vastaajat ovat vastanneet usein samalla tavalla tai lähes samoin jokaiseen 

eri oiretta koskevaan kysymykseen. Poikkeuksen muodostavat ärtyneisyys tai pahantuulisuus, vaikeudet 

päästä uneen ja heräilemin öisin. Vaikka ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta on noin kerran kuukaudessa, 

muita oireita on silti olla usein vain harvoin tai ei lainkaan. Heräilystä öisin ja vaikeuksista päästä uneen 

lähes päivittäin kärsivillä on usein muita oireita harvemmin kuin lähes päivittäin. 
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Kuvio 39. Korrespondenssianalyysin tuottama kuva eri oireista 

 

Sitä onko oireita keskimäärin korkeintaan noin kerran kuukaudessa vai noin kerran viikossa tai useammin 

selittävät merkittävimmin millaiseksi on kokenut koulutyöhön liittyvän työmäärän tämän lukuvuoden aikana, 

kuinka usein on kiusattu koulussa kuluneen lukukauden aikana, tunteeko koskaan itseään yksinäiseksi, miten 

usein koulupäivinä tuntee itsensä väsyneeksi noustessaan aamulla, kuinka usein syö koululounasta 

kouluviikon aikana ja onko huolestunut, koska kukaan ei kuuntele. Muuttujat selittävät todennäköisyydestä, 

että oireita on keskimäärin kerran viikossa tai useammin 29 %. Muuttujista muodostetun logistisen 

regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin 96 prosenttia vastaajista, joilla oireita on keskimäärin korkeintaan 

noin kerran kuukaudessa ja 23 prosenttia vastaajista, joilla oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai 

useammin. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka kokevat koulutyöhön liittyvän työmäärän jatkuvasti liian suureksi. 

Vertailuryhmään verrattuna koulutyöhön liittyvän työmäärän sopivaksi kokevien riski, että oireita on 

keskimääräistä enemmän eli keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin, on 0,35-kertainen. 

Todennäköisyys, että koulutyöhön liittyvän työmäärän sopivaksi kokeva kärsii oireista keskimäärin noin kerran 

viikossa tai useammin on 65 % pienempi kuin koulutyöhön liittyvän työmäärän jatkuvasti liian suureksi 

kokevilla. Koulutyöhön liittyvän työmäärän melko usein liian vähäiseksi kokevien riski, että oireita on 

keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin, on 0,18-kertainen vertailuryhmään verrattuna. 

Todennäköisyys, että koulutyöhön liittyvää työmäärää melko usein liian vähäisenä pitävillä on oireita 

keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin on 82 % pienempi kuin vertailuryhmän. Tilastollisesti 

merkitsevää eroa oireiden keskimääräisessä määrässä ei ole vertailuryhmän ja koulutyöhön liittyvän 

työmäärän jatkuvasti liian vähäiseksi ja melko usein liian suureksi kokevien välillä. 

 

Vastaajiin, joita on kiusattu koulussa useita kertoja viikossa, verrattuna vastaajien, joita ei ole kiusattu lainkaan 

riski, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin, on 0,36-kertainen. Todennäköisyys, että 

vastaajilla, joita ei ole kiusattu kuluneen lukukauden aikana on keskimäärin oireita noin kerran viikossa tai 

useammin on 64 prosenttia pienempi kuin vastaajilla, joita on kiusattu useita kertoja viikossa. Tilastollisesti 

merkitsevää eroa oireiden keskimääräisessä määrässä ei ole useita kertoja viikossa kiusattujen ja kerran tai 

kaksi kertaa, kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa ja noin kerran viikossa kiusattujen välillä. 
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Vertailuryhmänä on hyvin usein itsensä yksinäiseksi tuntevat. Vertailuryhmään verrattuna vastaajien, jotka 

eivät tunne itseään yksinäisiksi, riski, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin on 0,12-

kertainen. Itsensä yksinäiseksi joskus tuntevien riski on 0,23-kertainen ja itsensä yksinäisiksi melko usein 

tuntevien riski on 0,33-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Todennäköisyys, että oireita on keskimäärin noin 

kerran viikossa tai useammin on 88 prosenttia pienempi vastaajilla, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi, 77 

prosenttia pienempi itsensä joskus yksinäisiksi tuntevilla ja 67 prosenttia pienempi itsensä yksinäisiksi melko 

usein tuntevilla. 

 

Itsensä harvoin tai ei koskaan väsyneeksi koulupäivinä aamulla noustessaan tuntevien riski, että oireita on 

keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin on 0,18-kertainen verrattuna vastaajiin, jotka tuntevat itsensä 

koulupäivinä aamulla noustessaan väsyneeksi neljä kertaa tai useammin viikossa. Itsensä satunnaisesti 

väsyneeksi koulupäivinä aamulla noustessaan tuntevien riski, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa 

tai useammin on 0,29-kertainen. Koulupäivinä aamulla noustessaan itsensä väsyneeksi 1-3 kertaa viikossa 

tuntevien ja neljä kertaa tai useammin viikossa tuntevien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa oireiden 

keskimääräisessä määrässä. Todennäköisyys, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin 

on itsensä harvoin tai ei koskaan väsyneeksi tuntevilla 82 % pienempi ja itsensä satunnaisesti väsyneeksi 

tuntevilla 71 % pienempi kuin itsensä väsyneeksi neljä kertaa viikossa tai useammin tuntevilla. 

 

Vertailuryhmänä ovat koululounaan viitenä päivänä viikossa syövät vastaajat. Vastaajien, jotka syövät 

koululounaan 3-4 päivänä viikossa riski, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin on 1,6-

kertainen vertailuryhmään verrattuna. Vertailuryhmään verrattuna 1-2 päivänä viikossa koululounaan syövillä 

on riski, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin on 2,3-kertainen. Koululounaan 

harvemmin kuin 1-2 päivänä viikossa syövien riski, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai 

useammin on 2,6-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Todennäköisyys, että oireita on keskimäärin noin 

kerran viikossa tai useammin on 60 % suurempi 3-4 päivänä viikossa koululounaan syövillä, 130 % suurempi 

koululounaan 1-2 päivänä viikossa syövillä ja 160 % suurempi koululounaan vielä harvemmin syövillä kuin 

koululounaan viitenä päivänä viikossa syövillä. 

 

Vastaajien, jotka eivät ole huolestuneita, koska kukaan ei kuuntele heitä, riski, että oireita on noin kerran 

viikossa tai useammin on 0,5-kertainen verrattuna vastaajiin, jotka ovat asiasta huolestuneita. 

Todennäköisyys, että oireita on noin kerran viikossa tai useammin on 50 % pienempi vastaajilla, jotka eivät 

ole huolestuneita, koska kukaan ei kuuntele heitä kuin vastaajilla, jotka ovat asiasta huolestuneita.  

 

Se kuinka usein vastaajalla keskimäärin on fyysisiä oireita, on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä perheen 

koettuun taloudelliseen tilanteeseen. Kuvion 40 mukaan mitä paremmaksi kokee perheen taloudellisen 

tilanteen, sitä harvemmin on fyysisiä oireita. Vastaajista, joiden perhe ei tule lainkaan tai kovin hyvin 

taloudellisesti toimeen, jopa suuremmalla osalla on fyysisiä oireita keskimäärin kerran viikossa tai useammin. 
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Kuvio 40. Fyysiset oireet ja perheen taloudellinen tilanne 

 

2.8 Huolet 
 

Oppilaat ovat eniten huolestuneita läheisten henkilöiden äänekkäästä riitelystä. Kolmanneksi eniten ollaan 

huolestuneita seksuaalisesta kaltoin kohtelusta kuten kuviosta 41 käy ilmi. 

 

 
Kuvio 41. Huolten keskiarvot 

 

Kuten kuviosta 42 nähdään, 55 % on vastannut huolia koskeviin kysymyksiin keskimäärin Ei lainkaan. 31 % 

on keskimäärin vain vähän huolia. Melko paljon huolia on 12 % ja vain 2 % on keskimäärin paljon huolia.  
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Kuvio 42. Huolten keskiarvon suhteellinen jakauma 

 

Merkittävimmin keskimääräiseen huolten määrään ovat yhteydessä tunteeko koskaan itseään yksinäiseksi, 

millaiseksi kokee kodin ilmapiirin, kuinka usein on loukkaantunut viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että on 

joutunut lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi, ruokahaluttomuus ja masentuneisuus. Muuttujat selittävät 

keskimääräistä huolten määrää kuvaavan muuttujan vaihtelusta vain 14 %. Muuttujista muodostetun logistisen 

regressiomallin perusteella vastaajista, joilla ei ole keskimäärin lainkaan huolia, luokiteltiin oikein noin 80 

prosenttia, ja vastaajista, joilla huolia on keskimäärin vähän, melko paljon tai paljon, noin 49 prosenttia. 

 
Jos on masentunut kerran viikossa tai useammin riski olla myös huolissaan keskimäärin enemmän kuin ei 

lainkaan, on 1,5-kertainen. Eli jos on masentunut noin kerran viikossa tai useammin, todennäköisyys, että on 

huolissaan, kasvaa 50 prosenttia. Jos kärsii ruokahaluttomuudesta noin kerran viikossa tai useammin riski olla 

huolissaan 1,6-kertaistuu. Eli todennäköisyys olla huolissaan keskimäärin enemmän kuin ei lainkaan kasvaa 

60 %. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka eivät ole loukkaantuneet viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että ovat 

joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettaviksi. Jos on loukkaantunut viimeisen 12 kuukauden aikana 

kerran, riski, että on huolissaan keskivertoa enemmän, on 1,3-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Jos on 

loukkaantunut 3 kertaa, riski olla huolissaan on kaksinkertainen vertailuryhmään verrattuna. Jos on 

loukkaantunut neljä kertaa tai useammin, riski olla huolissaan on kaksinkertainen verrattuna vertailuryhmään. 

 

Jos määrittelee kotinsa ilmapiirin ”ei hyväksi eikä huonoksi”, on noin 2,5 kertaa suurempi riski olla 

keskimääräistä enemmän huolissaan verrattuna kodin ilmapiirin erittäin hyväksi kokeviin. Jos kokee kodin 

ilmapiirin melko hyväksi, on 1,3 kertaa suurempi riski olla huolissaan verrattuna kotinsa ilmapiirin erittäin 

hyväksi kokeviin. Tilastollisesti merkitsevää eroa huolestuneisuudessa ei ole kodin ilmapiirin erittäin ja melko 

huonoksi kokevien ja erittäin hyväksi kokevien välillä. 

 

Jos tuntee itsensä joskus yksinäiseksi, riski olla huolissaan keskivertoa enemmän eli keskimäärin enemmän 

kuin ei lainkaan on 1,9-kertainen. Jos tuntee itsensä yksinäiseksi melko usein, riski on jo noin kolminkertainen 

siihen verrattuna, että ei tunne itseään yksinäiseksi. Jos tuntee itsensä hyvin usein yksinäiseksi, riski olla 

huolissaan on jopa kuusinkertainen verrattuna heihin, jotka eivät ole huolissaan.  

 

Ruokahaluttomuus, masennus, kodin huono ilmapiiri, yksinäisyys ja mitä useammin on loukkaantunut 

viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että on joutunut lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi kasvattavat 
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riskiä olla keskimääräistä enemmän huolissaan. Kodin hyvä ilmapiiri ja se ettei ole yksinäinen vähentävät 

eniten ja merkitsevästi todennäköisyyttä olla huolissaan keskimäärin vähän, melko paljon tai paljon. 

 

Keskimääräinen huolten määrä on yhteydessä myös perheen koettuun taloudelliseen tilanteeseen. Kuviosta 

43 näkyy, että vastaajilla, joiden perhe tulee melko hyvin tai erittäin hyvin taloudellisesti toimeen, on muita 

vähemmän huolia. 

 

 
Kuvio 43. Huolet ja perheen taloudellinen tilanne 

 

Kaikki erilaiset huolet, jotka on esitetty kuviossa 41 korreloivat voimakkaasti keskenään. 

Korrespondenssianalyysin tuottamassa kuviossa 44 eri vaihtoehdot ovat sitä lähempänä toisiaan, mitä 

samankaltaisempia vaihtoehdon valinneet ryhmät ovat.  Selvästi näyttää siltä, että huolet kasaantuvat samoille 

vastaajille. Jos ei ole lainkaan huolestunut jostakin, ei todennäköisemmin ole huolestunut myös muista 

asioista. Kuviossa 44 näkyy selkeästi neljä ryhmää, he, jotka eivät ole huolestuneita, he, jotka ovat vähän 

huolestuneita, melko paljon huolestuneita olevat ja paljon huolestuneita olevat. Ainoa poikkeus 

huolestuneisuus, koska joku läheinen kohtelee seksuaalisesti kaltoin. Vaikka olisi kyseisestä asiasta paljon tai 

melko paljon huolissaan on usein muista asioista huolissaan vain melko paljon tai vähän. Tämä voi osin selittyä 

sillä, että, kuten myöhemmin käy ilmi, muihin huoliin verrattuna suuri osa on seksuaalisesta kaltoin kohtelusta 

paljon huolissaan. 

 



41 
 

 
Kuvio 44. Korrespondenssianalyysin tuottama kuva eri huolista 

 

Huolestunut, koska joutuu olemaan paljon yksin  
 

Kuvion 45 mukaan 67 prosenttia 1583 vastaajasta ei ole huolissaan siitä, että joutuu olemaan paljon yksin.  

Vähän huolissaan siitä, että joutuu olemaan paljon yksin, on 29 prosenttia. Melko paljon huolissaan on 3 % ja 

paljon huolissaan on vain 1 % vastaajista. Noin kolmasosa on jonkin verran huolissaan, koska joutuu olemaan 

paljon yksin. 

 

 
Kuvio 45. Huolestuneisuus, koska joutuu olemaan paljon yksin 
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Siihen onko huolissaan siitä, että joutuu olemaan paljon yksin, on merkittävimmin yhteydessä sukupuoli, kodin 

ilmapiiri, kuinka usein on yksinäinen ja se kuinka helppoa on puhua todella vaivaavista asioista. Edellä 

mainituista muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin selitysaste on 18 %. Mallin perusteella oikein 

luokiteltiin vastaajista, jotka eivät ole huolissaan 89 % ja vastaajista, jotka ovat huolissaan asiasta 36 %. 

Poikien riski olla huolissaan siitä, että joutuu olemaan paljon yksin, on noin 0,7-kertainen tyttöihin verrattuna. 

Eli tyttöjen todennäköisyys olla huolissaan siitä, että joutuu olemaan paljon yksin, on 30 prosenttia suurempi 

kuin poikien. 

 

Oppilailla, jotka kokevat kotinsa ilmapiirin melko hyväksi tai ei hyväksi eikä huonoksi, riskit olla huolissaan siitä, 

että joutuvat olemaan paljon yksin ovat noin kaksinkertaiset verrattuna kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi 

kokeviin. Jos tuntee itsensä joskus yksinäiseksi, on kolminkertainen riski olla huolissaan siitä, että joutuu 

olemaan paljon yksin verrattuna oppilaisiin, jotka eivät ole yksinäisiä. Jos tuntee itsensä melko usein 

yksinäiseksi, riski on kuusinkertainen ja, jos tuntee itsensä yksinäiseksi hyvin usein, riski on jopa 

yhdeksänkertainen. Jos on vaikeaa puhua todella vaivaavista asioista, on riski olla huolissaan siitä, että joutuu 

olemaan paljon yksin kaksinkertainen verrattuna heidän, joille puhuminen todella vaivaavista asioista on hyvin 

helppoa, vastaavaan riskiin.  

 

Huolestunut, koska joku läheinen käyttää liikaa alkoholia 
 

Kuvion 46 mukaan 1572 vastaajasta 61 % ei ole huolestunut läheisen alkoholin käytöstä. Vähän huolissaan 

on 21 % ja melko paljon huolissaan on 11 % vastaajista. Vain 7 % on paljon huolestunut siitä, että läheinen 

käyttää liikaa alkoholia. Jonkin verran huolestuneita läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä on 39 prosenttia 

vastaajista. 

 

 
Kuvio 46. Huolestuneisuus, koska läheinen ihminen käyttää liikaa alkoholia 

 

Huolestuneisuuteen siitä, että joku läheinen ihminen käyttää liikaa alkoholia on merkittävimmin yhteydessä 

kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana on loukkaantunut niin, että olet joutunut lääkärin tai 

sairaanhoitajan hoidettavaksi, tunteeko itsensä yksinäiseksi, kuinka helppo on puhua todella vaivaavista 

asioista. Muuttujat selittävät siitä onko vastaaja huolissaan läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä vain 7 %. 

Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin heistä, jotka eivät ole asiasta 

huolissaan 90 % ja huolestuneista 22 %. 

 

Vastaajilla, jotka eivät ole loukkaantuneet viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että olisivat joutuneet lääkärin 

tai sairaanhoitajan hoidettavaksi, on 0,51-kertainen riski olla huolestuneita siitä, että joku läheinen käyttää 
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liikaa alkoholia verrattuna neljä kertaa tai useammin loukkaantuneisiin. Eli todennäköisyys, että vastaaja, joka 

ei ole loukkaantunut viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että olisi joutunut lääkärin tai sairaanhoitajan 

hoidettavaksi on huolissaan läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä, on noin puolet pienempi kuin neljä kertaa 

tai useammin loukkaantuneen. Kerran viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että on joutunut lääkärin tai 

sairaanhoitajan hoidettavaksi joutuneet, loukkaantuneilla riski olla huolissaan läheisen alkoholin liiallisesta 

käytöstä on 0,54-kertainen neljä kertaa tai useammin loukkaantuneisiin verrattuna. Eli todennäköisyys, että 

kerran loukkaantuneet ovat huolissaan läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä, on 46 % pienempi kuin neljä 

kertaa tai useammin loukkaantuneilla. Kaksi tai kolme kertaa kerran viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että 

on joutunut lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi, loukkaantuneiden ja neljä kertaa tai useammin niin 

loukkaantuneiden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa huolestuneisuudessa siitä, että joku läheinen 

ihminen käyttää liikaa alkoholia. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, joiden mielestä todella vaivaavista asioista puhuminen on hyvin helppoa. 

Vastaajilla, joiden mielestä todella vaikeista asioista puhuminen on hyvin vaikeaa, riski olla huolestunut jonkun 

läheisen ihmisen liiallisesta alkoholin käytöstä on kolminkertainen vertailuryhmään verrattuna.  

Vertailuryhmään verrattuna vastaajat, jotka kokevat todella vaivaavista asioista puhumisen hyvin vaikeaksi, 

ovat kaksi kertaa todennäköisemmin huolissaan läheisen ihmisen liiallisesta alkoholin käytöstä. Todella 

vaivaavista asioista puhumisen vaikeaksi kokevien riski olla huolestunut läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä 

on 1,6-kertainen vertailuryhmään verrattuna, jolloin heidän todennäköisyytensä olla huolestunut asiasta on 60 

% suurempi kuin vertailuryhmän. Todella vaivaavista asioista puhumisen helpoksi kokevien riski olla 

huolissaan läheisen alkoholin käytöstä on myös 1,6-kertainen vertailuryhmään verrattuna. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. Vertailuryhmään verrattuna itsensä 

joskus yksinäiseksi tuntevien riski olla huolissaan läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä on 1,8-kertainen. 

Itsensä joskus yksinäisiksi tuntevat ovat huolissaan läheisensä liiallisesta alkoholin käytöstä 80 % 

todennäköisemmin kuin vastaajat, jotka eivät tunne itseään yksinäiseksi. Melko usein itsensä yksinäiseksi 

tuntevien riski olla huolissaan läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä on 2,3-kertainen vertailuryhmään 

verrattuna, joten heidän todennäköisyytensä olla asiasta huolissaan on 130 % suurempi kuin vertailuryhmän. 

Itsensä yksinäisiksi hyvin usein tuntevilla riski olla huolissaan läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä on 2,1-

kertainen vertailuryhmään verrattuna. Itsensä hyvin usein yksinäisiksi tuntevat ovat 110 % todennäköisemmin 

huolissaan läheisen liiallisesta alkoholin käytöstä kuin vertailuryhmä. 

 

Todennäköisyyttä, että on huolissaan jonkun läheisen ihmisen liiallisesta alkoholin käytöstä kasvattaa 

yksinäisyys, todella vaivaavista asioista puhumisen vaikeaksi kokeminen ja usein loukkaantuminen. 

 

Huolestunut, koska kukaan ei kuuntele  
 

Kysymykseen onko huolestunut, koska kukaan ei kuuntele vastasi 1574 oppilasta. Kuvion 47 mukaan heistä 

63 prosenttia ei ole lainkaan huolestunut siitä, että kukaan ei kuuntele heitä. Vähän huolestuneita asiasta on 

28 %, melko paljon 7 % ja paljon 3 prosenttia. Jonkin verran huolestuneita siitä, ettei kukaan kuuntele on 38 

prosenttia vastaajista. 

 



44 
 

 
Kuvio 47. Huolestuneisuus, koska kukaan ei kuuntele 

 

Huolestuneisuuteen siitä, että kukaan ei kuuntele on merkittävimmin yhteydessä millaiseksi kokee kotinsa 

ilmapiirin ja tunnetko itsesi yksinäiseksi. Muuttujat selittävät siitä, onko vastaaja huolestunut siitä, että kukaan 

ei kuuntele noin 13 prosenttia. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella oikein luokiteltiin 

heistä, jotka eivät ole huolissaan siitä, että kukaan ei kuuntele 81 % ja heistä, jotka ovat huolissaan 45 %. 

 

Jos ei tunne itseään lainkaan yksinäiseksi, riski olla huolestunut siitä, että kukaan ei kuuntele on 0,18-kertainen 

verrattuna vastaajiin, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi hyvin usein. Todennäköisyys, että vastaaja joka ei 

tunne itseään yksinäiseksi on huolissaan siitä, että kukaan ei kuuntele on 82 % pienempi kuin vastaajien, jotka 

tuntevat itsensä hyvin usein yksinäisiksi. Tilastollisesti merkitsevää eroa huolestuneisuudesta, koska kukaan 

ei kuuntele ei ole itseään yksinäisiksi hyvin usein tuntevien ja joskus tai melko usein itsensä yksinäiseksi 

tuntevien välillä.  

 

Kotinsa ilmapiirin erittäin huonoksi kokevilla riski olla huolestunut, koska kukaan ei kuuntele on 8,6-kertainen 

kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi kokeviin verrattuna. Kotinsa ilmapiirin melko usein huonoksi tuntevien ja 

kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi kokevien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä onko huolestunut, 

koska kukaan ei kuuntele. Kotinsa ilmapiirin ei hyväksi eikä huonoksi määritelleillä riski olla huolestunut, koska 

kukaan ei kuuntele on 2,7-kertainen ja kotinsa ilmapiirin melko hyväksi määritelleillä riski on 1,5-kertainen 

kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi kokeviin verrattuna. Todennäköisyys olla huolestunut, koska kukaan ei 

kuuntele on kotinsa ilmapiirin erittäin huonoksi kokevilla noin kahdeksan kertaa suurempi, kotinsa ilmapiirin ei 

hyväksi eikä huonoksi kokevilla noin kaksi kertaa suurempi ja kotinsa ilmapiirin melko hyväksi kokevilla 50 % 

suurempi kuin kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi kokevilla. 

 

Huolestunut, koska joku läheinen haukkuu toista 
 

Noin puolet, 52 %, 1567 vastaajasta ei ole lainkaan huolestunut siitä, että joku läheinen haukkuu toista. Vähän 

huolestuneita on 33 %, melko paljon huolestuneita 10 % ja paljon huolestuneita 4 %. Kuvion 48 perusteella 48 

prosenttia on jonkin verran huolestuneita siitä, että läheinen haukkuu toista.  
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Kuvio 48. Huolestuneisuus, koska läheinen haukkuu toista 

 

Todennäköisyyttä olla huolissaan, koska joku läheinen haukkuu toista, selittävät parhaiten, mutta eivät hyvin, 

kodin ilmapiiri ja sukupuoli. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin selitysaste on vain neljä 

prosenttia ja sen perusteella asiasta huolestuneista luokiteltiin oikein 31 prosenttia ja vastaajista, jotka eivät 

ole huolissaan, koska joku läheinen haukkuu toista, luokiteltiin oikein 81 prosenttia. 

 

Vertailuryhmänä ovat kotinsa ilmapiiriä erittäin hyvänä pitävät. Vertailuryhmään verrattuna kotinsa ilmapiiriä 

melko hyvänä pitävien riski olla huolissaan, koska joku läheinen haukkuu toista, on 1,6-kertainen, kotinsa 

ilmapiiriä ei hyvänä eikä huonona pitävien riski on 2,6-kertainen ja kotinsa ilmapiiriä erittäin huonona pitävien 

riski on jopa seitsemänkertainen, vaikka tulos ei ole tilastollisesti kovin merkitsevä. Tilastollisesti merkitsevää 

eroa ei ole kotinsa ilmapiiriä melko huonona pitävien ja vertailuryhmän välillä huolestuneisuudessa, koska joku 

läheinen haukkuu toista. Todennäköisyys olla huolestunut, koska joku läheinen haukkuu toista, on kotinsa 

ilmapiiriä erittäin huonoina pitävillä kuusi kertaa suurempi, kotinsa ilmapiiriä ei hyvänä eikä huonona pitävillä 

lähes kaksi kertaa suurempi ja kotinsa ilmapiiriä melko hyvänä pitävillä 60 % suurempi kuin kotinsa ilmapiiriä 

erittäin hyvänä pitävillä. 

 

Tyttöihin verrattuina poikien riski olla huolestuneita, koska joku läheinen haukkuu toista, on 0,7-kertainen 

tyttöihin verrattuna. Poikien todennäköisyys olla huolestunut, koska joku läheinen haukkuu toista, 30 

prosenttia pienempi kuin tyttöjen vastaava todennäköisyys. 

 

Huolestunut, koska joku läheinen ihminen kohtelee minua 

seksuaalisesti kaltoin 
 

Siitä, että läheinen kohtelee seksuaalisesti kaltoin, ei ole lainkaan huolissaan 72 prosenttia 1568 vastaajasta 

kuten kuviosta 49 käy ilmi. Vähän huolestuneita on 6 %, kuten on myös melko paljon huolestuneita. Paljon 

läheisen seksuaalisesta kaltoin kohtelusta on huolissaan jopa 15 prosenttia vastaajista. Huolestuneisuuden 

läheisen seksuaalisesta kaltoin kohtelusta jakauma poikkeaa muiden huolten jakaumista, sillä vaikka 

huomattavan suuri osa vastaajista ei ole lainkaan huolestuneita asiasta paljon huolestuneiden määrä on noin 

kaksinkertainen verrattaessa muiden huolten osalta paljon huolissaan olevien osuuteen. 
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Kuvio 49. Huolestuneisuus seksuaalisesta kaltoin kohtelusta 

 

Todennäköisyyttä olla huolestunut, koska joku läheinen ihminen kohtelee seksuaalisesti kaltoin, selittävät 

merkittävimmin onko huolestunut, koska joutuu olemaan paljon yksin ja tunteeko itsensä yksinäiseksi. Edellä 

mainituista muuttujista muodostettu logistinen regressiomalli selittää todennäköisyydestä vain kuusi 

prosenttia. Mallin perusteella oikein luokiteltiin vastaajista, jotka eivät ole huolestuneita seksuaalisesta kaltoin 

kohtelusta, 99 prosenttia ja huolestuneista kolme prosenttia. Selvityksessä tarkasteltujen muuttujien suhteen 

läheisen seksuaalisesta kaltoin kohtelusta huolestuneet ovat todella heterogeeninen joukko eikä heitä 

tavoiteta kyseisten muuttujien perusteella. 

 

Hyvin usein itsensä yksinäiseksi tunteviin verrattuna riski olla huolestunut, koska läheinen kohtelee 

seksuaalisesti kaltoin, on 0,3-kertainen vastaajilla, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. Itsensä yksinäiseksi 

joskus tuntevien riski olla huolestunut, koska läheinen kohtelee seksuaalisesti kaltoin, on 0,5-kertainen 

verrattuna itsensä hyvin usein yksinäisiksi tunteviin, mutta tulos ei ole tilastollisesti kovin merkitsevä. 

Tilastollisesti merkitsevää eroa ei ole melko usein ja hyvin usein itsensä yksinäiseksi tuntevien välillä 

seksuaalisesta kaltoin kohtelusta huolestuneisuudessa. Todennäköisyys olla huolestunut, koska läheinen 

kohtelee seksuaalisesti kaltoin, on heillä, jotka eivät tunne itseään 70 prosenttia pienempi ja itsensä joskus 

yksinäisiksi tuntevilla 50 prosenttia pienempi kuin itsensä yksinäisiksi hyvin usein tuntevilla. 

 

Vastaajien, jotka eivät ole huolissaan, koska joutuvat olemaan paljon yksin, riski olla huolissaan, koska 

läheinen kohtelee seksuaalisesti kaltoin, on 0,5-kertainen verrattuna vastaajiin, jotka ovat huolissaan, koska 

joutuvat olemaan paljon yksin. Todennäköisyys olla huolissaan läheisen seksuaalisesta kaltoin kohtelusta on 

50 % pienempi vastaajilla, jotka eivät ole huolestuneita, koska joutuvat olemaan paljon yksin, kuin vastaajilla, 

jotka ovat huolissaan, koska joutuvat olemaan paljon yksin. 

 

Huolestunut, koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö  
 

Ei lainkaan huolestuneita läheisen tönimisestä tai lyömisestä on 1567 vastaajasta 63 prosenttia. Vähän 

huolestuneita kuvion 50 mukaan on 20 %, melko paljon huolestuneita 9 % ja 8 % paljon huolestuneita.  
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Kuvio 50. Huolestuneisuus läheisen lyömisestä tai tönimisestä 

 

Todennäköisyyttä olla huolestunut, koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö minua selittävät merkittävimmin 

tunteeko itsensä yksinäiseksi, kuinka usein on joutunut kiusatuksi koulussa ja kuinka helppoa on puhua todella 

vaivaavista asioista. Edellä mainitut muuttujat selittävät siitä, onko oppilas vastannut huolestuneisuutta, koska 

joku läheinen ihminen tönii tai lyö minua koskevaan kysymykseen ”ei lainkaan” vai ”vähän”, ”melko paljon” tai 

”paljon” noin 9 prosenttia. Muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella vastaajista, joita asia 

ei huolestuta, luokiteltiin oikein 88 % ja huolestuneista oikein luokiteltiin 26 %. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. Tällöin itsensä joskus yksinäiseksi 

tuntevien riski olla huolestuneita, koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö on vertailuryhmään verrattuna 1,8-

kertainen. Itsensä melko usein yksinäiseksi tuntevien riski olla huolestuneita, koska joku läheinen tönii tai lyö 

on 2,7-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Itsensä hyvin usein yksinäiseksi tuntevien riski olla huolestuneita, 

koska joku läheinen tönii tai lyö on 3,8-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Todennäköisyys olla huolestunut, 

koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö on itsensä yksinäiseksi joskus tuntevilla 80 % suurempi, itsensä 

yksinäiseksi melko usein tuntevilla 170 % suurempi ja itsensä yksinäiseksi hyvin usein tuntevilla 280 % 

suurempi kuin vertailuryhmällä. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, joita ei ole kiusattu koulussa kuluneen lukukauden aikana. Vertailuryhmään 

verrattuna kerran tai kaksi kertaa kiusatuiksi joutuneilla, riski olla huolestunut, koska joku läheinen ihminen 

tönii tai lyö on 1,4-kertainen. Useita kertoja viikossa kiusatuiksi joutuneilla riski on 3,4-kertainen. Tilastollisesti 

merkitsevää eroa huolestuneisuudessa, koska läheinen tönii tai lyö ei ole vertailuryhmän ja heidän, joita on 

kiusattu 2 tai 3 kertaa kuukaudessa tai noin kerran viikossa, välillä. Todennäköisyys olla huolestunut, koska 

joku läheinen ihminen tönii tai lyö on kerran tai kaksi kertaa kiusatuksi joutuneilla 40 % suurempi ja useita 

kertoja viikossa kiusatuiksi joutuneilla 240 % suurempi kuin vastaajilla, joita ei ole kiusattu koulussa kuluneen 

lukukauden aikana. 

 

Verrataan vastaajia, joiden on hyvin vaikeaa, vaikeaa tai helppoa puhua todella vaivaavista asioista vastaajiin, 

joille todella vaivaavista asioista puhuminen on hyvin helppoa. Tilastollisesti merkitsevää eroa siinä onko 

huolestunut, koska joku läheinen tönii tai lyö ei ole todella vaivaavista asioista puhumisen hyvin vaikeaksi ja 

hyvin helpoksi kokevien välillä. Todella vaivaavista asioista puhumisen vaikeaksi kokevien riski olla 

huolestunut, koska joku läheinen tönii tai lyö on 1,6-kertainen vertailuryhmään verrattuna.  Todella vaivaavista 

asioista puhumisen helpoksi kokevien riski olla huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö on 1,5-kertainen 

vertailuryhmään verrattuna. Todennäköisyys olla huolestunut, koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö on 

todella vaivaavista asioista puhumisen vaikeaksi kokevilla 60 % suurempi ja todella vaivaavista asioista 
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puhumisen helpoksi kokevilla 50 % suurempi kuin todella vaivaavista asioista puhumisen hyvin helpoksi 

kokevilla. 

 

Huolestunut, koska jotkut läheiset henkilöt riitelevät äänekkäästi 
 

Läheisten äänekäs riitely ei huolestuta lainkaan 1562 vastaajasta 50 prosenttia. Vähän läheisten äänekäs 

riitely huolestuttaa 31 %, melko paljon 12 % ja paljon 7 % vastaajista kuten kuviosta 51 näkyy. 

 

 
Kuvio 51. Huolestuneisuus, koska läheiset riitelevät äänekkäästi 

 

Huolestuneisuuteen, koska läheiset henkilöt riitelevät äänekkäästi ovat merkittävimmin yhteydessä sukupuoli, 

tunteeko itseään yksinäiseksi, kuinka helppoa on puhua todella vaivaavista asioista, millaiseksi kokee kotinsa 

ilmapiirin ja kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana on loukkaantunut niin, että on joutunut lääkärin tai 

sairaanhoitajan hoidettavaksi. Edellä mainituista muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin 

selitysaste on 12 % ja sen perusteella oikein luokiteltiin vastaajista, jotka eivät ole huolestuneita, koska läheiset 

riitelevät äänekkäästi, 62 % ja vastaajista, jotka ovat huolestuneita asiasta, luokiteltiin oikein 63 %. Poikien 

riski olla huolestunut, koska jotkut läheiset riitelevät äänekkäästi on 0,71-kertainen tyttöihin verrattuna eli 

poikien todennäköisyys olla huolestunut asiasta on 29 prosenttia pienempi kuin tyttöjen. 

 

Vertailuryhmän muodostavat vastaajat, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. Vertailuryhmään verrattuna 

vastaajien, jotka tuntevat itsensä joskus yksinäisiksi riski olla huolestuneita, koska läheiset riitelevät 

äänekkäästi on 1,8-kertainen. Itsensä yksinäisiksi melko usein tuntevien riski olla huolestunut, koska läheiset 

riitelevät äänekkäästi on 2,4-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Itsensä hyvin usein yksinäiseksi tuntevien 

riski olla huolestunut, koska läheiset riitelevät äänekkäästi on 3,5-kertainen vertailuryhmään verrattuna. 

Todennäköisyys olla huolestunut, koska läheiset henkilöt riitelevät äänekkäästi on itsensä yksinäisiksi joskus 

tuntevilla 80 % suurempi, itsensä yksinäisiksi melko usein tuntevilla 140 % suurempi ja itsensä yksinäisiksi 

hyvin usein tuntevilla 250 % suurempi kuin vastaajilla, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka kokevat todella vaivaavista asioista puhumisen hyvin helpoksi. 

Vertailuryhmän ja todella vaivaavista asioista puhumisen hyvin vaikeaksi kokevien välillä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää eroa siinä onko asiasta huolissaan.  Todella vaivaavista asioista puhumisen vaikeaksi kokevilla 

riski olla huolestunut, koska läheiset riitelevät, on 1,8-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Todella 

vaivaavista asioista puhumisen helpoksi kokevien riski olla huolestunut, koska läheiset riitelevät äänekkäästi 

on 1,5-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Todennäköisyys olla huolestunut, koska jotkut läheiset henkilöt 

riitelevät äänekkäästi on todella vaivaavista asioista puhumisen vaikeaksi kokevilla 80 % suurempi ja todella 
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vaivaavista asioista puhumisen helpoksi kokevilla 50 % suurempi kuin vastaajilla, jotka kokevat todella 

vaivaavista asioista puhumisen hyvin helpoksi. 

 

Kotinsa ilmapiirin ei hyväksi eikä huonoksi määrittelevien riski olla huolestunut, koska jotkut läheiset henkilöt 

riitelevät äänekkäästi on 1,8-kertainen verrattuna kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi kokeviin. Kotinsa ilmapiirin 

melko hyväksi kokevien riski olla asiasta huolestunut on 1,6-kertainen verrattuna kotinsa ilmapiirin erittäin 

hyväksi kokeviin. Kotinsa ilmapiirin huonoksi tai erittäin huonoksi kokevien ja erittäin hyväksi kokevien välillä 

ei ole tilastollisesti merkitsevää ero siinä onko vastaaja huolestunut, koska läheiset riitelevät äänekkäästi. 

Todennäköisyys olla huolestunut, koska jotkut läheiset ihmiset riitelevät äänekkäästi on kotinsa ilmapiirin ”ei 

hyväksi eikä huonoksi” määrittelevillä 80 % suurempi ja kotinsa ilmapiirin melko hyväksi kokevilla 60 % 

suurempi kuin vastaajilla, jotka kokevat kotinsa ilmapiirin erittäin hyväksi. 

 

Vertailuryhmän muodostavat vastaajat, jotka eivät ole loukkaantuneet viimeisen 12 kuukauden aikana niin, 

että olisivat joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi. Vertailuryhmään verrattuna kerran 

loukkaantuneiden riski olla huolestunut, koska jotkut läheiset henkilöt riitelevät äänekkäästi on 1,3-kertainen. 

Kaksi kertaa loukkaantuneiden riski olla huolestunut, koska läheiset riitelevät äänekkäästi on 1,6-kertainen 

vertailuryhmään verrattuna. Kolme kertaa loukkaantuneiden ja ei lainkaan loukkaantuneiden välillä ei ole 

tilastollisesti merkitsevää ero kyseisestä asiasta huolestuneisuudessa. Neljä kertaa tai useammin 

loukkaantuneiden riski olla huolestunut, koska läheiset riitelevät äänekkäästi on kaksinkertainen 

vertailuryhmään verrattuna. Todennäköisyys, että on huolestunut, koska jotkut läheiset henkilöt riitelevät 

äänekkäästi on kerran loukkaantuneilla 30 % suurempi, kaksi kertaa loukkaantuneilla 60 % suurempi ja neljä 

kertaa tai useammin loukkaantuneilla 100 % suurempi kuin vastaajilla, jotka eivät ole loukkaantuneet viimeisen 

12 kuukauden aikana niin, että olisivat joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi. 

 

Huolestunut, koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö toista 
 

Kuvion 52 mukaan 1567 vastaajasta 60 prosenttia ei ole lainkaan huolestuneita siitä, että joku läheinen tönii 

tai lyö.  Vähän asiasta huolestuneita on 23 %, melko paljon huolestuneita 11 % ja paljon huolestuneita 6 % 

vastaajista. 

 

 
Kuvio 52. Huolestuneisuus, koska läheinen tönii tai lyö toista 

 

Todennäköisyyttä olla huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista, selittävät parhaiten kuinka monta kertaa 

viimeisen 12 kuukauden aikana on loukkaantunut niin, että on joutunut lääkärin tai sairaanhoitajan 

hoidettavaksi, kuinka usein on yhteydessä ystäviin internetin välityksellä, kuinka helppoa on puhua todella 
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vaivaavista asioista, tunteeko koskaan itseään yksinäiseksi, onko omassa huoneessa tv tai tietokone ja 

kärsiikö jännittyneisyydestä. Edellä mainituista muuttujista muodostetun logistisen regressiomallin perusteella 

luokitellaan oikein vastaajista, jotka eivät ole huolestuneita, koska läheinen tönii tai lyö toista, noin 80 prosenttia 

ja vastaajista, jotka ovat asiasta huolestuneita, noin 40 prosenttia. Malli selittää todennäköisyydestä olla 

huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista vain noin 13 prosenttia. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka eivät ole loukkaantuneet viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että ovat 

joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi. Vertailuryhmään verrattuna kerran viimeisen 12 

kuukauden aikana niin, että ovat joutuneet lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi loukkaantuneiden riski 

olla huolestuneita siitä, että joku läheinen ihminen tönii tai lyö toista, on 1,3-kertainen. Kaksi kertaa 

loukkaantuneiden riski on 1,9-kertainen, kolme kertaa loukkaantuneiden riski on kolminkertainen ja neljä 

kertaa tai useammin loukkaantuneiden riski on 2,8-kertainen vertailuryhmään verrattuna. Todennäköisyys olla 

huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista, on kerran loukkaantuneilla 30 % ja kahdesti loukkaantuneilla 

90 %, kolmesti loukkaantuneilla kaksi kertaa ja neljä kertaa tai useammin loukkaantuneilla lähes kaksi kertaa 

suurempi kuin heillä, jotka eivät ole loukkaantuneet viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että ovat joutuneet 

lääkärin tai sairaanhoitajan hoidettavaksi. 

 

Vastaajien, jotka ovat harvoin tai ei koskaan yhteydessä ystäviinsä internetin välityksellä, riski olla huolestunut, 

koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö toista, on noin kaksinkertainen verrattuna vastaajiin, jotka pitävät joka 

päivä yhteyttä ystäviinsä internetin välityksellä. Tilastollisesti merkitseviä eroja huolestuneisuudessa koska, 

läheinen tönii tai lyö toista, ei ole 1-2 päivänä viikossa, 3-4 päivänä viikossa tai 5-6 päivänä viikossa ja joka 

päivä yhteyttä ystäviinsä internetin välityksellä pitävien välillä. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, joille todella vaivaavista asioista puhuminen on hyvin helppoa. 

Vertailuryhmään verrattuna todella vaivaavista asioista puhumista melko vaikeana pitävien riski olla 

huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista, on 1,8-kertainen ja todella vaivaavista asioista puhumista melko 

helppona pitävien riski on 1,6-kertainen. Vertailuryhmän ja todella vaivaavista asioista puhumista todella 

vaikeana pitävien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää ero todennäköisyydessä olla huolestunut, koska 

läheinen tönii tai lyö toista. Todennäköisyys olla huolestunut, koska joku läheinen ihminen tönii tai lyö toista, 

on todella vaivaavista asioista puhumista melko vaikean pitävillä 80 prosenttia ja melko helppona pitävillä 60 

prosenttia suurempi kuin todella vaivaavista asioista puhumista hyvin helppona pitävillä. 

 

Vertailuryhmänä ovat vastaajat, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. Vertailuryhmään verrattuna itsensä 

joskus yksinäisiksi tuntevien riski olla huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista on 1,6-kertainen, itsensä 

melko usein yksinäiseksi tuntevilla riski on myös 1,6-kertainen, mutta ei tilastollisesti kovin merkitsevä. 

Tilastollisesti merkitsevää eroa hyvin usein itsensä yksinäisiksi tuntevien ja vertailuryhmän välillä 

todennäköisyyksissä olla huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista. Todennäköisyydet olla huolissaan, 

koska läheinen tönii tai lyö ovat itsensä joskus ja melko usein yksinäisiksi tuntevilla 60 prosenttia suuremmat 

kuin vastaajilla, jotka eivät tunne itseään yksinäisiksi. 

 

Vastaajien, joilla on omassa huoneessaan tv, riski olla huolestunut, koska joku läheinen tönii tai lyö toista on 

1,4-kertainen verrattuna vastaajiin, joilla ei ole omassa huoneessaan tv:tä. Myös vastaajien, joilla on omassa 

huoneessaan tietokone, riski olla huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista, on 1,4-kertainen verrattuna 

vastaajiin, joilla ei ole omassa huoneessaan tietokonetta. Sekä vastaajat, joilla ei ole omassa huoneessaan 

tv:tä että vastaajat, joilla ei ole omassa huoneessaan tietokonetta ovat 40 prosenttia todennäköisemmin 

huolestuneita, koska läheinen tönii tai lyö toista kuin vastaajat, joilla on omassa huoneessaan kyseinen laite. 

Jännittyneisyydestä noin kerran viikossa tai useammin kärsivien riski olla huolestunut, koska läheinen tönii tai 

lyö toista on 1,6-kertainen verrattuna jännittyneisyydestä korkeintaan noin kerran kuukaudessa kärsiviin. 

Todennäköisyys olla huolestunut, koska läheinen tönii tai lyö toista on 60 prosenttia suurempi 

jännittyneisyydestä noin kerran viikossa tai useammin kuin noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kärsivillä.   
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3 Yhteenveto 
 

Suurin osa vastaajista pitää koulunkäynnistä. Tytöt pitävät koulunkäynnistä 60 % poikia todennäköisemmin. 

Sukupuolen lisäksi koulunkäynnistä pitämiseen on yhteydessä koululounaan maku ja tarjoiluajankohta, kuinka 

usein tuntee itsensä väsyneeksi koulupäivinä noustessaan aamulla, koulutyöhön liittyvä työmäärä, opettajien 

ja oppilaiden väliset suhteet, osallistumismahdollisuudet koulussa sekä se kuinka helppoa on puhua opettajan 

sekä kouluterveydenhoitajan tai koulukuraattorin kanssa. 

Mitä enemmän pitää koululounaan mausta, sitä todennäköisemmin pitää myös koulunkäynnistä. Väitteen 

”Koululounas on maultaan hyvää” kanssa täysin samaa mieltä olevat pitävät koulunkäynnistä jopa seitsemän 

kertaa todennäköisemmin kuin väitteen kanssa täysin eri mieltä olevat. Koululounaan tarjoiluajankohtaa 

sopivana pitävät vastaajat pitävät muita todennäköisemmin myös koulunkäynnistä.  

Mitä useammin tuntee itsensä väsyneeksi koulupäivinä noustessaan aamulla, sitä harvemmin pitää 

koulunkäynnistä. Itsensä korkeintaan vain harvoin väsyneeksi tuntevilla on jopa neljä kertaa suurempi 

todennäköisyys pitää koulunkäynnistä kuin itsensä neljä kertaa viikossa tai useammin väsyneeksi tuntevilla.  

Todennäköisyys pitää koulunkäynnistä on koulutyön määrää sopivana pitävillä neljä kertaa suurempi ja 

koulutyön määrää melko usein liian suurena pitävillä kaksi kertaa suurempi kuin vastaajilla, jotka pitävät 

koulutyön määrää jatkuvasti liian suurena. Suurin osa vastaajista pitää koulutyöhön liittyvää työmäärää 

sopivana. Tytöt pitävät koulutyöhön liittyvää työmäärää sopivana hieman poikia useammin. 

Opettajien ja oppilaiden suhteita erittäin hyvinä pitävillä on neljä kertaa suurempi todennäköisyys pitää 

koulunkäynnistä kuin opettajien ja oppilaiden suhteita erittäin huonoina pitävillä. Todennäköisyys pitää 

koulunkäynnistä on suurempi osallistumismahdollisuuksia melko vähäisinä pitävillä kuin 

osallistumismahdollisuuksia erittäin vähäisinä pitävillä. 

Koulunkäynnistä melko vähän tai ei lainkaan pitävistä huomattavasti suuremmat osuudet pitävät sekä 

opettajan että kouluterveydenhoitajan tai koulukuraattorin kanssa puhumista vaikeana tai hyvin vaikeana 

verrattuna oppilaisiin, jotka pitävät koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon. 

 

Suurin osa vastaajista ei ole kiusattuja ja suurin osa ei myöskään kiusaa muita. Pojat kiusaavat ja ovat 

kiusattuja tyttöjä useammin. Kiusattuna olemiseen ovat yhteydessä myös masentuneisuus, luokan oppilaiden 

keskinäiset suhteet, yksinäisyys, kuinka usein on ollut tappelussa viimeisen 12 kuukauden aikana ja se 

kiusaako muita sekä koulunkäynnistä pitäminen. 

 

Masentuneisuutta noin kerran viikossa tai useammin kokeva on todennäköisemmin kiusattu kuin 

masentuneisuutta korkeintaan noin kerran kuussa kokeva. Luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita melko 

huonoina pitävillä on viisi kertaa suurempi ja melko hyvinä pitävillä on suurempi todennäköisyys olla kiusattu 

kuin luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin hyvinä pitävillä. 

 

Itsensä yksinäisiksi tuntevilla on suuremmat todennäköisyydet olla kiusattuja kuin heillä, jotka eivät tunne 

itseään yksinäisiksi. Melko usein itsensä yksinäiseksi tuntevat ovat kiusattuja jopa yhdeksän kertaa 

todennäköisemmin kuin ei-yksinäiset. Kiusatuista suurempi osa on yksinäisiä verrattuna niihin, joita ei kiusata. 

Suurin osuus yksinäisiä on heidän joukossaan, jotka eivät kiusaa muita, mutta ovat itse kiusattuja. 

 

Muita kiusaavat ovat useammin myös itse kiusattuja. Noin kerran viikossa muita kiusanneilla todennäköisyys 

olla itse kiusattu on jopa kymmenen kertaa suurempi kuin vastaajilla, jotka eivät kiusaa muita. Viimeisen 12 

kuukauden aikana tappelussa neljä kertaa tai useammin tai kahdesti tappelussa olleilla on suurempi 

todennäköisyys olla kiusattuja kuin ei tappeluissa olleilla.  

 

Vaikuttaa siltä, että kiusatut pitävät koulunkäynnistä kiusaajia enemmän. Suurin osa heistä, jotka eivät kiusaa 

muita eivätkä ole itse kiusattuja ja heistä, jotka eivät kiusaa muita, mutta ovat itse kiusattuja pitävät 
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koulunkäynnistä hyvin paljon tai melko paljon. Sen sijaan oppilaista, jotka kiusaavat muita ja ovat itse kiusattuja 

ja heistä, jotka kiusaavat muita, mutta eivät ole itse kiusattuja suurin osa pitää koulunkäynnistä melko vähän 

tai ei lainkaan. 

 

Suurimmalla osalla vastaajista on jokin harrastus. Vastaajien yleisin harrastus on urheilu tai liikunta, jota 

harrastaa vastaajista noin 70 prosenttia. Harrastaminen on yhteydessä sukupuoleen, perheen autojen 

määrään, yksinäisyyteen ja koulunkäynnistä pitämiseen. Tytöillä on harrastus poikia useammin. Jos perheellä 

on auto, on lapsella todennäköisemmin harrastus kuin, jos perheellä ei ole autoa. Harrastuksen 

todennäköisyys on suurin niillä lapsilla, joiden perheillä on kaksi tai useampia autoja.  

 

Mitä harvemmin tuntee itsensä yksinäiseksi, sitä todennäköisemmin harrastaa jotakin. Muita suurempi osuus 

oppilaista, joilla on harrastus pitää koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon. Muita pienempi osuus heistä, 

joilla ei ole harrastusta, mutta jotka haluaisivat harrastaa, pitää koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon.  

 

Vastaajista suurimman osan ruutuaika ei ylitä kahta tuntia koulupäivisin, mutta viikonloppuisin ylittää. 

Vastaajista 43 prosenttin ruutuaika on sekä koulupäivisin että viikonloppuisin alle kaksi tuntia päivässä. Sekä 

koulupäivisin että viikonloppuisin ruutuaika ylittää kaksi tuntia 25 prosentilla vastaajista. Vain viikonloppuisin 

ruutuaika ylittää kaksi tuntia noin 29 prosentilla ja vain koulupäivisin ruutuaika ylittää kaksi tuntia 3 prosentilla 

vastaajista. Oppilaista, joiden ruutuaika on sekä koulupäivisin että viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä, 

suurempi osa kuin muihin ryhmiin kuuluvista ei viihdy koulussa lainkaan tai viihtyy vain melko vähän. 

 

Ruutuaika koulupäivisin on yhteydessä ruutuaikaan viikonloppuisin, luokan oppilaiden keskinäisiin suhteisiin 

ja sukupuoleen. Todennäköisyys, että ruutuaika on koulupäivisin yli kaksi tuntia, on kaksitoista kertaa suurempi 

heillä, joilla ruutuaika on viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä, kuin vastaajilla, joiden ruutuaika 

viikonloppuisin on alle kaksi tuntia päivässä. Todennäköisyys, että ruutuaika on yli kaksi tuntia päivässä 

koulupäivisin, on luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin huonoina pitävillä ja melko hyvinä pitävillä 

vastaajilla suurempi kuin vastaajilla, jotka pitävät luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita erittäin hyvinä. 

Ruutuaika ylittää koulupäivisin kaksi tuntia päivässä pojilla 50 % todennäköisemmin kuin tytöillä. 

 

Ruutuaika viikonloppuisin on yhteydessä ruutuaikaan koulupäivisin, terveyteen, kuinka usein pitää yhteyttä 

ystäviin internetin välityksellä, onko lapsella omassa huoneessa tietokonetta, ruokahaluttomuus ja sukupuoli. 

Todennäköisyys, että vastaajan, jonka ruutuaika koulupäivisin on alle kaksi tuntia päivässä, ruutuaika 

viikonloppuisin on yli kaksi tuntia päivässä, on 91 % pienempi kuin vastaajaan, jonka ruutuaika koulupäivisin 

on yli kaksi tuntia päivässä. Todennäköisyys, että ruutuaika ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia, on terveytensä 

kohtalaiseksi kokevilla ja terveytensä hyväksi kokevilla suurempi kuin vastaajilla, jotka kokevat terveytensä 

erinomaiseksi. Ruutuaika ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä joka päivä internetin välityksellä yhteyttä 

ystäviinsä pitävillä todennäköisemmin kuin harvoin tai ei koskaan tai 1-2 päivänä viikossa yhteyttä ystäviinsä 

internetin välityksellä pitävillä. Todennäköisyys, että vastaajan, jolla on omassa huoneessaan tietokone, 

ruutuaika ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä on suurempi kuin vastaajalla, jolla ei ole omassa 

huoneessaan tietokonetta. Todennäköisyys, että ruutuaika ylittää viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä on 

pienempi vastaajilla, jotka kärsivät ruokahaluttomuudesta korkeintaan noin kerran kuukaudessa, kuin 

vastaajilla, jotka kärsivät ruokahaluttomuudesta noin kerran viikossa tai useammin. Todennäköisyys, että 

ruutuaika on viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä, on pojilla 80 % suurempi kuin tytöillä. 

 

Suurin osa vastaajista ei tunne itseään yksinäisiksi ja itsensä usein tai hyvin usein yksinäiseksi tuntevia on 

vain seitsemän prosenttia vastaajista. Todennäköisyys olla yksinäinen kasvaa mitä useimmin on tullut 

kiusatuksi. Useita kertoja viikossa kiusatuiksi tulleilla todennäköisyys olla yksinäinen on noin kolme kertaa 

suurempi kuin heillä, joita ei ole kiusattu. Mitä vähemmän ystäviä on, sitä todennäköisemmin on yksinäinen. 

Vastaajilla, joilla ei ole yhtään ystävää, on kuusi kertaa suurempi todennäköisyys olla yksinäinen kuin 

vastaajilla, joilla on kolme tai useampia ystäviä. Luokan oppilaiden suhteet melko huonoiksi kokevat ovat 

luokan oppilaiden suhteet erittäin hyväksi kokevia todennäköisemmin yksinäisiä. Masentuneilla, huimauksen 

tunteesta kärsivillä ja paljosta yksin olostaan huolestuneilla on kaksi kertaa suurempi todennäköisyys olla 

yksinäinen kuin niillä vastaajilla, jotka eivät kärsi edellä mainituista asioista. Pojat tuntevat itsensä yksinäiseksi 
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tyttöjä harvemmin. Pojilla on tyttöjä useammin kolme tai useampia läheisiä ystäviä, mutta suuremmalla osalla 

pojista kuin tytöistä ei ole yhtään ystävää. 

 

Yksinäiset viettävät harvemmin aikaa ystävien kanssa ja puhuvat puhelimessa ja lähettävät harvemmin 

tekstiviestejä ystäville kuin ne, jotka eivät ole yksinäisiä. Sen sijaan sillä kuinka usein on yhteydessä ystäviin 

internetin välityksellä, ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yksinäisyyden kokemisen kanssa. Kaverin 

kanssa oleskelu merkitsee 72 prosentille vastaajista paljon tai hyvin paljon. Kaverin kanssa oleskelua 

enemmän merkitsi vain perheen kanssa oleskelu, joka vastaajista 80 prosentille merkitsee paljon tai hyvin 

paljon. 

 

Vastaajista suurin osa pitää kotinsa ilmapiiriä erittäin hyvänä. Vain noin prosentti vastaajista pitää kotinsa 

ilmapiiriä melko huonona tai erittäin huonona. Itsensä joskus tai ei koskaan yksinäisiksi tuntevat pitävät kotinsa 

ilmapiiriä monta kertaa todennäköisemmin hyvänä kuin itsensä yksinäiseksi melko usein tai hyvin usein 

tuntevat. Vastaajien, joiden äiti tietää vain jonkin verran, todennäköisyys pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on 

pienempi ja vastaajien, joiden äiti ei tiedä mitään on vielä pienempi kuin heidän, joiden äiti tietää paljon. 

Todennäköisyys, että pitää kotinsa ilmapiiriä hyvänä on terveyttään huonoina pitävillä pienempi ja terveyttään 

hyvänä pitävilläkin hieman pienempi kuin terveyttään erinomaisena pitävillä.  

 

Kodin ilmapiirillä on yhteys myös siihen syödäänkö perheessä yhteisiä aterioita. Jos vastaajan perhe syö 

yhteisen aterian, hän todennäköisemmin pitää kodin ilmapiiriä erittäin hyvänä. Mitä parempi on perheen 

taloudellinen tilanne, mitä helpompi vastaajan on puhua äidin, äitipuolen, isän, isäpuolen tai siskon tai veljen 

kanssa ja mitä enemmän äiti tai isä tietää lapsen elämästä sitä paremmaksi vastaaja kokee kotinsa ilmapiirin. 

Vanhemmat tietävät keskimäärin paljon lastensa asioista. 

 

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että heidän perheensä tulee erittäin hyvin toimeen taloudellisesti. 

Perheen taloudellisen toimeentulon hyväksi kokevat ovat muita vähemmän yksinäisiä, käyttävät harvemmin 

päihteitä, kokevat terveytensä paremmaksi ja heillä on vähemmän fyysisiä oireita ja huolia. Perherakenne ei 

selitä merkittävästi minkään tässä selvityksessä käsiteltävän ilmiön todennäköisyyttä. 

 

Suurin osa vastanneista harrastaa liikuntaa vapaa-aikanaan 4-6 tuntia viikossa ja vain reilu kymmenen 

prosenttia harrastaa liikuntaa vapaa-aikana viikossa noin tunnin tai vähemmän. Hyvänä fyysistä kuntoaan 

pitää suurin osa vastaajista. Keskiarvojen perusteella myös oppilaiden ruokailutottumukset näyttävät varsin 

hyviltä. Terveelliset ruokailutottumukset ovat melko yleisiä ja epäterveelliset ruokailutottumukset melko 

harvinaisia. 

 

Vastaajista suurin osa, 31 prosenttia, tuntee itsensä koulupäivinä vain satunnaisesti väsyneeksi noustessaan 

aamulla. Neljä kertaa viikossa tai useammin itsensä väsyneeksi tuntee 18 prosenttia vastaajista ja harvoin tai 

ei koskaan väsyneeksi itsensä tuntee 22 prosenttia. Terveytensä erinomaiseksi arvioivia todennäköisemmin 

väsyneitä kerran viikossa tai useammin ovat terveytensä kohtalaiseksi tai hyväksi kokevat. Koulunkäynnistä 

ei lainkaan, melko vähän ja melko paljon pitävillä on koulunkäynnistä hyvin paljon pitäviä suuremmat 

todennäköisyydet olla väsyneitä koulupäivinä kerran viikossa tai useammin. Melko vähän koulunkäynnistä 

pitävien todennäköisyys tuntea itsensä kerran viikossa tai useammin väsyneeksi koulupäivinä noustessaan 

aamulla on noin kolme kertaa suurempi kuin koulunkäynnistä hyvin paljon pitävillä. Vastaajat, joiden on vaikea 

tai helppo puhua todella vaivaavista asioista, tuntevat itsensä todennäköisemmin kerran viikossa tai useammin 

väsyneeksi koulupäivinä noustessaan aamulla kuin vastaajat, joiden on hyvin helppo puhua todella vaivaavista 

asioista. Mitä harvemmin on loukkaantunut viimeisen 12 kuukauden aikana niin, että on joutunut lääkärin tai 

sairaanhoitajan hoidettavaksi, lähes sitä epätodennäköisemmin tuntee itsensä kerran viikossa tai useammin 

väsyneeksi koulupäivinä noustessaan aamulla. Niska-hartiasärystä, ärtyneisyydestä tai pahantuulisuudesta, 

univaikeuksista ja ruokahaluttomuudesta useammin kärsivillä on suurempi todennäköisyys olla useammin 

väsyneitä.  

 

Todennäköisyys olla väsynyt kasvaa, jos vastaaja kokee terveytensä huonoksi, ei pidä koulunkäynnistä, kokee 

todella vaivaavista asioista puhumisen hankalaksi, mitä useammin on loukkaantunut, mitä useammin kokee 
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niska-hartiasärkyä, ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta, univaikeuksia ja ruokahaluttomuutta. Väsymys on 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä myös yksinäisyyteen ja kodin ilmapiiriin. Yksinäiset oppilaat ovat muita 

useammin väsyneitä. Mitä harvemmin on väsynyt, sitä useammin on arvioinut kotinsa ilmapiirin erittäin 

hyväksi. 

 

Vastanneista 7 prosenttia on polttanut tupakkaa ja 3 prosenttia on ollut humalassa. Pojat ovat polttaneet 

tupakkaa sekä olleet humalassa tilastollisesti merkitsevästi useammin kuin tytöt. 

 

Humalassa olleiden todennäköisyys olla polttanut tupakkaa on kymmenen kertaa suurempi kuin vastaajien, 

jotka eivät ole olleet humalassa. Todennäköisyys, että on polttanut tupakkaa, on 85 % pienempi vastaajilla, 

jotka eivät ole kiusanneet muita, kuin useita kertoja viikossa muita kiusanneilla. Todennäköisyys, että 

koulunkäynnistä pitämätön on tupakoinut, on yhdeksän kertaa suurempi kuin koulunkäynnistä hyvin paljon 

pitävän vastaava todennäköisyys.  

 

Todennäköisyys, että vastaaja on ollut humalassa, on 81 prosenttia pienempi heillä, jotka eivät ole tupakoineet 

verrattuna heihin, jotka ovat tupakoineet. Ei lainkaan tai kerran viimeisen 12 kuukauden aikana tappelussa 

olleet ovat olleet humalassa epätodennäköisemmin kuin tappelussa neljä kertaa tai useammin olleet. Mitä 

harvemmin syö tai juo limsoja, energiajuomia, hampurilaisia tai pizzaa, perunalastuja ja karkkeja, sitä 

harvemmin on ollut humalassa. Ystäviin yhteyttä internetin välityksellä joka päivä pitävät ovat olleet humalassa 

todennäköisemmin kuin harvemmin kuin joka päivä yhteyttä ystäviin internetin välityksellä pitävät. Jos 

vastaajan kodissa ei asu siskoa, on hän epätodennäköisemmin ollut humalassa kuin vastaaja, jonka kotona 

asuu sisko. Todennäköisyyttä, että vastaaja on ollut humalassa, kasvattaa siis siskojen määrä, se mitä 

useammin pitää yhteyttä ystäviin internetin välityksellä, mitä useammin syö epäterveellisiä elintarvikkeita ja 

mitä useammin on ollut tappelussa.  

 

Perheen koettu taloudellinen tilanne on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sekä siihen onko vastaaja 

tupakoinut että siihen onko hän ollut humalassa. Mitä heikommaksi on arvioinut perheensä taloudellisen 

tilanteen, sitä useammin on tupakoinut. Vastaajat, joiden perhe ei tule lainkaan tai kovin hyvin taloudellisesti 

toimeen, ovat olleet muita useammin humalassa. 

 

Yli puolet, 55 prosenttia, vastaajista pitää terveyttään hyvänä ja jopa noin 37 prosenttia pitää terveyttään 

erinomaisena. Oppilaista suurin osa, noin 66 prosenttia, pitää itseään sopivan kokoisena. Liian laihana itseään 

pitää noin kolme prosenttia ja hieman liian laihana itseään pitää noin kymmenen prosenttia. Liian lihavana 

itseään pitää noin kolme prosenttia ja hieman liian lihavana noin 19 prosenttia. 

 

Mitä parempi kunto vastaajalla on sitä todennäköisemmin hän pitää terveyttään erinomaisena tai hyvänä. Jos 

vastaaja pitää kuntoaan erittäin hyvänä, todennäköisyys, että hän pitää terveyttään erinomaisena tai hyvänä 

on jopa 362 kertaa suurempi kuin kuntoaan huonona pitävien vastaava todennäköisyys. Satunnaisesti tai ei 

koskaan itsensä väsyneeksi koulupäivinä aamulla noustessaan tuntevat pitävät pari kertaa todennäköisemmin 

kuin useammin väsyneet terveyttään hyvänä tai erinomaisena. Vastaajilla, joilla fyysisiä oireita keskimäärin 

harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai ei koskaan, noin kerran kuukaudessa ja noin kerran viikossa 

todennäköisyydet pitää terveyttään erinomaisena ovat monikymmenkertaiset verrattuna fyysistä oireista 

keskimäärin lähes päivittäin kärsivien vastaavaan todennäköisyyteen. Luokan oppilaiden keskinäisiä suhteita 

melko huonoina pitävät terveyttään hyvänä tai erinomaisena epätodennäköisemmin kuin luokan oppilaiden 

keskinäisiä suhteita erittäin hyvänä pitävät.  

 

Koettu terveydentila on yhteydessä myös perheen taloudelliseen tilanteeseen. Selvästi suurempi osa 

vastaajista, joiden perhe ei tule lainkaan tai kovin hyvin taloudellisesti toimeen, on arvioinut terveytensä 

huonoksi tai kohtalaiseksi.  Vastaajat, joiden perheen taloudellinen toimeentulo on keskitasoa, ovat arvioineet 

terveytensä huonoksi tai kohtalaiseksi useammin kuin perheensä taloudellista toimeentuloa melko tai erittäin 

hyvänä pitävät. 
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Yleisin oire oppilailla on hermostuneisuus ja harvinaisin oire selkäkivut. Vain hermostuneisuutta ja 

ärtyneisyyttä näyttää olevan keskimäärin useammin kuin kerran kuukaudessa. Suurimmalla osalla oireita on 

keskimäärin harvemmin tai ei koskaan ja noin kerran kuukaudessa. Oireet kasaantuvat usein samoille 

vastaajille. Selvityksessä tarkasteltuja oireita ovat vatsakipu, päänsärky, niska-hartiasärky, selkäkipu, 

masentuneisuus, hermostuneisuus, ärtyneisyys ja pahantuulisuus, vaikeudet päästä uneen, huimauksen 

tunne, ruokahaluttomuus, jännittyneisyys ja heräileminen öisin. 

 

Todennäköisyydet, että koulutyöhön liittyvän työmäärän sopivaksi tai melko usein liian vähäiseksi kokevat 

kärsivät oireista keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin ovat pienempiä kuin koulutyöhön liittyvän 

työmäärän jatkuvasti liian suureksi kokevien vastaava todennäköisyys. Useita kertoja viikossa kiusatuksi 

joutuneet kärsivät oireista keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin todennäköisemmin kuin vastaajat, 

joita ei ole kiusattu koulussa kuluneen lukukauden aikana. Mitä harvemmin tuntee itsensä yksinäiseksi, sitä 

pienempi on todennäköisyys kärsiä fyysisistä oireista keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin. 

Todennäköisyys, että oireita on keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin on itsensä harvoin tai ei 

koskaan väsyneeksi ja itsensä satunnaisesti väsyneeksi koulupäivinä aamulla noustessaan tuntevilla 

pienempi kuin itsensä väsyneeksi neljä kertaa viikossa tai useammin koulupäivinä aamulla noustessaan 

tuntevilla. Mitä harvemmin syö koululounaan sen suurempi todennäköisyys on kärsiä fyysisistä oireista 

keskimäärin noin kerran viikossa tai useammin. Todennäköisyys, että oireita on noin kerran viikossa tai 

useammin, on puolet pienempi vastaajilla, jotka eivät ole huolestuneita, koska kukaan ei kuuntele heitä, kuin 

vastaajilla, jotka ovat asiasta huolestuneita.  

 

Se kuinka usein vastaajalla keskimäärin on fyysisiä oireita, on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä perheen 

koettuun taloudelliseen tilanteeseen. Mitä paremmaksi kokee perheen taloudellisen tilanteen, sitä harvemmin 

on fyysisiä oireita. Vastaajista, joiden perhe ei tule lainkaan tai kovin hyvin taloudellisesti toimeen, jopa 

suurimmalla osalla on fyysisiä oireita keskimäärin kerran viikossa tai useammin. 

 

Keskimäärin huolia ei ole lainkaan 55 prosentilla vastaajista, 31 prosentilla huolia on keskimäärin vähän, 12 

prosentilla melko paljon ja vain kahdella prosentilla on keskimäärin paljon huolia. Selvityksessä tarkasteltiin 

huolestuneisuutta, koska joutuu olemaan paljon yksin, läheinen käyttää liikaa alkoholia, kukaan ei kuuntele, 

läheiseni haukkuu toista, läheinen kohtelee seksuaalisesti kaltoin, läheinen tönii tai lyö, läheiset riitelevät 

äänekkäästi ja läheinen tönii tai lyö toista. Oppilaat ovat eniten huolestuneita läheisten henkilöiden 

äänekkäästä riitelystä. Kolmanneksi eniten ollaan huolestuneita seksuaalisesta kaltoin kohtelusta. 

 

Ruokahaluttomuus, masennus, kodin huono ilmapiiri, yksinäisyys ja mitä useimmin on loukkaantunut 

kasvattavat riskiä olla keskimääräistä enemmän huolissaan. Kodin hyvä ilmapiiri ja se ettei ole yksinäinen 

vähentävät eniten ja merkitsevästi todennäköisyyttä olla huolissaan keskimäärin vähän, melko paljon tai 

paljon. 

 

Keskimääräinen huolten määrä on yhteydessä myös perheen koettuun taloudelliseen tilanteeseen. Vastaajilla, 

joiden perhe tulee melko hyvin tai erittäin hyvin taloudellisesti toimeen, on muita vähemmän huolia. 

 

Selvästi näyttää siltä, että huolet kasaantuvat samoille vastaajille. Jos ei ole lainkaan huolestunut jostakin, ei 

todennäköisemmin ole huolestunut myös muista asioista. Huolestuneisuuden seksuaalisesta kaltoin 

kohtelusta suhteellinen jakauma poikkeaa muiden huolen aiheiden vastaavista jakaumista, koska muihin 

huoliin verrattuna suuri osa on seksuaalisesta kaltoin kohtelusta paljon huolissaan. 

 

Suurimmalla osalla lapsista menee hyvin. Suurin osa viihtyy koulussa ja pitää koulutyöhön liittyvää työmäärää 

sopivana. Vastanneista suurimmalla osalla on harrastus ja ystäviä eikä suurin osa vastaajista tunne itseään 

yksinäisiksi. Erilaisia huolia ja oireita on paljon vain hyvin harvoilla. Lapsista suurimman osan elämäntavat 

ovat hyvät. Huolet ja oireet kasautuvat samoille lapsille. Muutenkin vaikuttaa siltä, että suurimmalla osalla 

lapsista menee hyvin pääosin kaikilla tarkastelluilla elämän osa-alueilla, mutta pienelle vähemmistölle on 

kasaantunut monia ongelmia.  
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Perheen taloudellinen tilanne on yhteydessä moniin tarkasteltuihin ilmiöihin, mutta se ei ole minkään ilmiön 

todennäköisyyden merkittävimpiä selittäjiä. Väsymys on yksi asia, joka on yhteydessä moneen muuhun. 

Väsyneillä on muita todennäköisemmin enemmän fyysisiä oireita, he viihtyvät huonommin koulussa sekä 

pitävät terveyttään todennäköisemmin huonompana kuin muut. Kodin huono ilmapiiri kasvattaa 

todennäköisyyttä, että huolia on keskimääräistä enemmän ja on usein väsynyt. Kiusatut kärsivät muita 

enemmän fyysisistä oireista ja ovat muita todennäköisemmin yksinäisiä. Kiusaajat ovat polttaneet muita 

todennäköisemmin tupakkaa. Kiusaajat ovat muita todennäköisemmin myös kiusattuja. Tässä aineistossa 

merkittävimmin esille nouseva lasten ongelma on yksinäisyys. Yksinäisillä on muita suurempi todennäköisyys 

olla kiusattuja ja väsyneitä. Yksinäisillä on keskimäärin enemmän huoli ja fyysisiä oireita. Yksinäisyyden ja 

kodin ilmapiirin välillä on yhteys. 
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