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1. JOHDANTO  
 

 

Oulun seutu profiloituu lapsirikkaana alueena. Puolet kaikista perheistä on lapsiperheitä, 

kolmannes väestöstä on alle 16 -vuotiaita ja nuoret mukaan lukien alle 25 -vuotiaiden 

osuus koko väestöstä lähentelee 40 %:a. Oulun seudun tulevan kehityksen kannalta nuo-

ri väestö on jakamaton voimavara seudun sisällä tapahtuvasta kunta- ja palvelurakentei-

den kaksinapaisesta muutoksesta huolimatta. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkö-

kulmasta Oulun seutu tulee näyttäytymään nykyistä merkittävämmin yhtenä alueena, 

jossa palvelut, koulutus- ja työmarkkinat sekä erityisesti nuorten epäviralliset sosiaalis-

tumisen areenat ylittävät kuntarajat. 

 

Lasten, nuorten ja vanhempien kokemukset omasta hyvinvoinnistaan on tärkeä lähtö-

kohta, kun näiden ryhmien hyvinvoinnin edellytyksiin ja esteisiin halutaan vaikuttaa. 

Tämä esitutkimus pyrkii osaltaan vastaamaan tiedontarpeeseen, jota TUKEVA -

hankkeessa käynnistetty Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö edellyt-

tää. TUKEVA on Kaste-ohjelmaan liittyvä pohjoissuomalainen lasten, nuorten ja lapsi-

perheiden hyvinvointihanke, jonka ensimmäiseen vaiheeseen ovat osallistunet Oulun 

seudun lisäksi Kainuun maakunta ja Oulunkaaren kuntayhtymä.  Oulun seudun lapsi- ja 

nuorisopoliittinen ohjelmatyö on käynnistynyt TUKEVA -hankkeen ensimmäisessä 

vaiheessa tutkimusosiolla. Ohjelmatyö jatkuu TUKEVAn jatkohankkeessa syksyllä 

2010.  

 

Tutkimustyön suunnittelua ja toteutusta varten perustettiin vuoden 2010 alussa tutki-

mustyöryhmä. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut TUKEVA Oulun seudun osa-

hankkeen ohjausryhmän jäseniä sekä edustajia seuraavilta tahoilta: Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos (THL), Nuorisotutkimusseura, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskes-

kus Oulun toimintayksikkö (POSKE), Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL), Oulun 

seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikkö (OAMK), Oulun kau-

pungin nuorisoasiainkeskus, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Pohjois-

Pohjanmaan liitto, Diakonia ammattikorkeakoulu (DIAK).  
 

Tämä esitutkimus kohdistuu Oulun seudun 11, 14 ja 17 -vuotiaiden kokemaan hyvin-

vointiin. Kyselytutkimukseen osallistui kaikkien seudun kuntien lapsia ja nuoria, yh-

teensä 1202.  Esitutkimus toteutettiin yhteistyössä POSKE:n ja Oulun seudun ammatti-

korkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa. POSKE:n asiantuntijat vastasivat 

tutkimuksen taustoituksesta ja teoreettisten lähtökohtien määrittelystä, kyselylomakkeen 

suunnittelusta, tulosten analysoinnin ohjauksesta, tutkimusraportin kokoamisesta sekä 

johtopäätösten kirjoittamisesta. Aineiston keruusta vastasivat Oulun seudun ammatti-

korkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön ylempien amk -tutkintojen opiskelijat 

(27) ohjaajinaan kaksi yliopettajaa ja POSKE:n tutkija. Raportointi on toteutettu kaikki-

en esitutkimukseen osallistuneiden yhteistyönä.   
 

Esitutkimuksen tulokset pohjautuvat tilastolliseen peruskuvailuun ja sen vuoksi ne ovat 

luonteeltaan keskimääräistäviä ja alustavia. Eritellympi kuva Oulun seudun lasten ja 

nuorten hyvinvoinnista ja mahdollisista eroista saadaan vuoden 2011 alkupuolella, kun 

analyysiä jatketaan monimuuttujamenetelmillä.  
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2. SOSIAALISEN PÄÄOMAN TEORIAN SOVELTAMINEN LASTEN JA 

NUORTEN HYVINVOINNIN TUTKIMUKSESSA  

 

 

2.1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimus ja sosiaalisen pääoman teoria  

 

Kiinnostus lasten ja nuorten hyvinvointia ja sen tutkimista kohtaan on lisääntynyt vii-

meisen parin vuosikymmenen aikana. Taustalla on tunnistettavissa joukko muutoksia, 

jotka vaikuttavat lapsuuden ja nuoruuden muotoutumiseen toisaalta yhteiskunnallisina 

ilmiöinä ja toisaalta yksilöllisinä elämänvaiheina. Muutoksissa on hahmotettavissa neljä 

kehityskulkua, jotka näkyvät sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että lapsuutta ja 

nuoruutta eri lähtökohdista tarkastelevissa tutkimuksissa.  

 

Lapset ja nuoret erilaisten intressien ja odotusten kohteena yhteiskunnassa 

 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuu monenlaisia intressejä ja odotuksia, jotka heijastelevat 

kunkin ajan yhteiskunnallisia pyrkimyksiä ja arvoja. Tässä ajassa yhteiskunnan ylim-

miksi arvoiksi kohonneet kilpailukyky ja tehokkuus merkitsevät lapsiin ja nuoriin pei-

lattuina muun muassa koulutusurien aientamista ja lyhentämistä työvoimaan siirtymisen 

nopeuttamiseksi sekä kuluttajan roolin omaksumista mahdollisimman varhaisessa iässä. 

Vaikka lapset ja nuoret ja eivät ole voimattomia yhteiskunnan intressien kohteita, altis-

tuvat he kulttuurille, jossa kaupallisuus sekä pärjäämiseen tähtäävät yksilölliset valinnat 

ja kilpailu ovat entistä vahvemmin ja varhemmin läsnä heidän arjessaan.   

 

Lapsuuden ja nuoruuden sosiaalisen iän kulttuurinen muutos 

 

Lapsuuden lyheneminen ja nuoruuden jatkuminen ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

tuotettuja muutoksia. Lapsuuden kestoa ennen ensisijaisesti määrittäneen psyykkisen ja 

kehollisen kehityksen rinnalle on noussut sosiaalis-kulttuurinen kehitys, joka muuttaa 

lapsuuden merkitystä aikuisten maailmasta välittyneillä symboleilla muun muassa me-

dian kautta. Sosiaalisen iän ja psyykkis-kehollisen iän eriaikaisuutta voidaan pitää yhte-

nä syynä lapsuuden lyhenemiseen. Lapsuuden ikävaiheen lyheneminen merkitsee lapsen 

irtaantumista vanhempien vaikutuspiiristä ja kodin ulkopuolisten elämänpiirien, erityi-

sesti vertaisryhmien ja sosiaalisen median aseman vahvistumista lapsen elämässä aikai-

sempaa varhemmin.  

 

Nuoruuden jatkuminen on myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti määrittynyttä. Nuoruuden 

elämänvaiheen keskeisenä tunnusmerkkinä pidetty itsenäisen, taloudellisesti riippumat-

toman elämän mahdollistuminen on vaikeutunut ja polarisoitunut.  Nuorten tasolla kou-

lutusurien epävakaistuminen liittyy urien vaihtamiseen, keskeyttämiseen ja urien ulko-

puolelle jäämiseen. Koulutusvaihe nuoruuden elämänvaiheena on muun muassa näistä 

syistä pidentynyt. Samansuuntainen epävakaa kehitys koskee myös työuria. Nuorten 

työllistymisen vaikeudet näkyvät korkeana nuorisotyöttömyytenä ja sen seurauksena 

nuorten toimeentuloasiakkuuksien lisääntymisenä. Näin itsenäisen elämän heikot talou-

delliset edellytykset pidentävät nuoruutta elämänvaiheena. Oma lukunsa on nuoruuden 

jatkuminen kulttuurisena ilmiönä, mikä näyttäytyy nuoruuden ylikorostuneena symboli-

na merkityksenä jo nuoruusiän biologisesti ohittaneiden elämäntyyleissä. Monet keski-

ikäiset ja heitä vanhemmat haluavat elää kuin nuoret kuitenkin ilman nuoruuteen liitty-

viä taloudellisia ja muita huolia.          
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Eriytyvä ja eriarvoistuva kehitys lasten ja nuorten kasvuolosuhteissa 

 

Valtaosalla lapsista ja nuorista on eväät hyvään elämään. Aineelliset puitteet, mielekäs 

elämän sisältö harrastuksineen, koulun ja opiskelun sujuminen, kaveri- ja ystävyyssuh-

teet, vanhempien ja perheen tuki sekä muiden aikuisten välittävä suhtautuminen ovat 

kunnossa. Kaikkien lasten ja nuorten kasvuolot eivät ole tukevia ja elämässä eteenpäin 

kannustavia. Janan toisessa ääripäässä on lapsia ja nuoria, joilla on puutetta lähes kai-

kista edellä luetelluista hyvän elämän eväistä. Kasvuolojen eriytyvään ja eriarvoistuvaan 

kehitykseen on vaikea osoittaa tiettyjä syitä, mutta seuraavat faktat puhuvat puolestaan. 

Lapsiperheiden pienituloisuus on lisääntynyt viidentoista vuoden aikana samanaikaises-

ti, kun lapsiperheiden toimeentuloasiakkuudet ovat huomattavasti vähentyneet. Yksin-

huoltajaperheiden määrä on lisääntynyt. Lastensuojelun tarve on kokoajan kasvussa, 

mikä näkyy lisääntyneinä kodin ulkopuolelle tapahtuneina sijoituksina, huostaanottoina 

ja avohuollon asiakkuuksina. Lapsiperheiden saama arjen tuki (kotipalvelu) ilman las-

tensuojelun tarvetta on palveluna hävinnyt käytännössä lähes kokonaan.            

 

Aikuisten lähtökodista tapahtuneesta lapsuuden ja nuoruuden määrittelystä lasten ja 

nuorten asiantuntemuksen tunnustamiseen  

 

Lapsuuden ja nuoruuden historia kertoo aikuisten käsitysten ylivallasta suhteessa lasten 

ja nuorten käsityksiin siitä, mikä on heille hyväksi.  Lapset ja nuoret on ymmärretty ”ei 

vielä” aikuisina, joka on oikeuttanut puolesta ajattelemisen ja toimimisen. Vasta vuosi-

tuhannen lopulla alkoi orastava kehitys, joka ilmenee lasten ja nuorten subjektiuden ja 

toimijuuden tunnistamisena. Lasten ja nuorten äänen kuulemiseksi kehitetyt vaikutus-

kanavat, kuten pikku- ja nuorisoparlamentit, peilaavat aikuisten maailmassa toimivia 

edustuksellisen demokratian muotoja. Niitä tarvitaan, mutta ne eivät ole riittäviä, eivät-

kä ehkä oikeita tapoja lasten ja nuorten todellisuuden tavoittamiseen. Lasten ja nuorten 

osallisuuden ja toimijuuden syvälliseen ymmärtämiseen tarvitaan muutoksia kasvuym-

päristöjen toimintakulttuureissa, joista koulu on keskeisin.    

        

Lapsuuden ja nuoruuden yhteiskunnallisten ja yksilötason tekijöiden uudenlainen kyt-

keytyminen asettaa haasteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimukselle.  Yleinen 

hyvinvointitutkimus on lähestynyt lasten hyvinvointia vanhempien ja perheiden hyvin-

voinnin tai jo vakaviksi muuttuneiden hyvinvointiriskien ja -vajeiden näkökulmasta. 

Yleinen ja välillinen lähestymistapa ei tavoita lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä ja 

yhteiskunnallista erityisyyttä. Tavoittamatta jää myös lapsuudentutkimuksessa parin 

vuosikymmenen ajan korostunut käsitys lapsesta itsenäisenä toimijana, oikeuksien halti-

jana ja hyvinvointinsa asiantuntijana. Empiiristä tutkimusta, joka kohdistuu lasten ja 

nuorten kokemaan hyvinvointiin, ja joka pohjautuu teoreettisesti perusteltuun käsityk-

seen lapsen ja nuoren hyvinvoinnista ja toimijuudesta, on vähän
1
.  

 

Tämän esitutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on saada käsitys, miten Oulun seudun 

11- 17 -vuotiaat lapset ja nuoret kokevat oman hyvinvointinsa. Toisena tavoitteena on 

arvioida alustavasti, miten sosiaalisen pääoman teorian soveltaminen toimii lasten ja 

nuorten hyvinvointitutkimuksen kehyksenä.  Sosiaalisen pääoman teoria on mielenkiin-

toinen, mutta erittäin haasteellinen empiirisen tutkimuksen lähtökohta johtuen sosiaali-

sen pääoman sisältöä ja muodostumista koskevista monenkirjavista ja keskenään ristirii-

                                                 
1
  Ellonen & Korkiamäki 2006 
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taisista tulkinnoista. Sosiaalisen pääoman teoriakehityksen avaaminen ja sen pääsuunta-

usten (Bourdieu ja Coleman, Putnam)
2
 arviointi ei ole mahdollista tässä yhteydessä. 

Niinpä esitutkimus kiinnitetään valintoihin, joita sosiaalisen pääoman teoriaa sovelta-

neissa, harvoissa lasten ja nuoren hyvinvointitutkimuksissa on tehty.
3
 Tutkijat uskovat 

sosiaalisen pääoman teorian tarjoavan mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen, toimijaläh-

töiseen ja dynaamiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tarkasteluun. 

 

Bourdieun kehittämän sosiaalisen pääoman teorian ydinkäsitteet
4
 ovat toimijuus, sosiaa-

linen kenttä, habitus ja pääomien lajit, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen. Talou-

dellinen pääoma viittaa rahaan ja omistamiseen, kulttuurinen pääoma kulttuuriseen pä-

tevyyteen ja erottautumisen kykyyn ja sosiaalinen pääoma niiden toimintaresurssien 

kokonaisuuteen, joka yksilölle syntyy sosiaalisten tuttavuus- ja arvostussuhteiden tulok-

sena.
5
 Habituksella Bourdieu tarkoittaa Ruuskasen

6
 mukaan ihmisen sosiaaliseen ase-

maan liittyviä olemisen, asioiden hahmottamisen, toimimisen ja ajattelemisen tapoja. 

Habitus ilmaisee sekä yksilön kykyä toimia mielekkäällä tavalla että kulttuurin asetta-

mia rajoja yksilön toiminnalle yhteiskunnassa.         

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tarkasteluun sovellettuna sosiaalinen pääoma ymmärre-

tään toimintaresursseina, joita lapsi ja nuori toisaalta saa perheeltään ja toisaalta niillä 

sosiaalisilla kentillä, joissa hän toimii. Lapsi ja nuori eivät siis ole hyvinvointinsa pas-

siivisia sivustaseuraajia, vaan heidän oma toimintansa heille luontaisilla sosiaalisilla 

kentillä ja niillä muodostuvat toimintakäytännöt vaikuttavat hyvinvointiin. Sosiaalisen 

pääoman teorian ongelmana voidaan lasten ja nuorten kohdalla pitää sitä, että pääomista 

ainoastaan sosiaalista pääomaa voidaan tarkastella lasten ja nuorten ”itsenäisenä” pää-

oman lajina. Taloudellisen ja kulttuurisen pääoman lähteenä ovat vanhemmat ja perhe.  

 

 

2.2 Tutkimustehtävä ja tutkimusaineisto 

 

Oulun seudun 11 -17 -vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointikokemusten tutkimukses-

sa sosiaalisen pääoman teoreettista lähestymistapaa on sovellettu kuvan 1 havainnollis-

tamalla tavalla.. Pääoman lajit, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ymmärretään 

lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaresursseina. Vaikka jokaista pääoman lajia tar-

kastellaan erikseen, on sosiaalinen pääoma kaikki pääomalajit kokoava käsite. Taloudel-

liset ja hyvin pitkälle myös kulttuuriset toimintaresurssit lapsi ja nuori saavat kotoaan.  

 

Sosiaaliset toimintaresurssit syntyvät lapsen ja nuoren toimiessa sosiaalisilla kentillä 

vuorovaikutuksessa muiden kentän toimijoiden ja kentällä vallitsevien pelisääntöjen ja 

toimintakulttuurin kanssa. Sosiaalisen pääoman lähteinä nähdään vanhemmat ja perhe, 

kaverit ja vertaiset, lapsi ja nuori itse sekä heidän elämässään läsnä olevat instituutiot. 

Lapsi ja nuori ovat toimijoita sosiaalisilla kentillä, arjen kasvu- ja toimintaympäristöis-

sään, joiksi tunnistetaan perhe, koulu, kaveripiiri ja harrastukset. Lapsen ja nuoren toi-

mijuus todentuu sosiaalisilla kentillä ja sen sisältönä ovat vuorovaikutus ja asema sosi-

aalisissa verkostoissa, osallisuus, vaikuttaminen ja osallistuminen.      

                                                 
2
 Siisiäinen 2003; Ruuskanen 2001 

3
 Lehtinen & Vuorisalo 2007; Alanen & Salminen & Siisiäinen 2007; Kivelä & Siisiäinen 2007; Ellonen  

   & Korkiamäki 2006  
4
 Bourdieu 1995; Bourdieu 1998 

5
 Ruuskanen 2007; Lehtinen & Vuorisalo 2007 

6
 Ruuskanen 2007 
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KUVA 1. Sosiaalisen pääoman teorian soveltaminen Oulun seudun 11 – 17 -vuotiaiden 

lasten ja nuorten hyvinvointikokemusten tutkimuksessa    

 

 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää ensimmäisessä vaiheessa  

1. Millaisena Oulun seudun 11-17 -vuotiaat lapset ja nuoret kokevat hyvinvointinsa, ja   

toisessa vaiheessa       

2. Miten Oulun seudun lasten ja nuorten hyvinvointikokemukset eroavat keskenään, ja  

3. Miten sosiaalisen pääoman lähteet, sosiaaliset kentät ja toimijuus näyttäytyvät lasten 

ja nuorten hyvinvointikokemuksissa? 

 

Tutkimus jakaantuu ajallisesti ja analyysin vaativuuden suhteen kahteen vaiheeseen. 

Esitutkimuksessa, siis käsillä olevassa raportissa, vastataan tutkimustehtävän ensimmäi-

seen kysymykseen tilastollisen kuvailun tasolla (suorat jakaumat, ristiintaulukoinnit). 

Tulosten tulkintaa hyvinvointikokemusten erojen osalta ei tämän analyysin pohjalta ole 

juurikaan mahdollista tehdä. Toiseen ja kolmanteen tutkimustehtävän kysymykseen 

vastaaminen edellyttää esitutkimuksessa tehdyn tilastollisen analyysin jatkamista mo-

nimuuttujamenetelmillä ja analyysin tulosten tulkintaa sosiaalisen pääoman teoreettisiin 

keskusteluihin liitettynä. Tutkimuksen toinen vaihe on käynnistetty ja sen tulokset pyri-

tään raportoimaan vuoden 2011 alkupuolella.   

    

Sosiaalisen pääoman teorian keskeiset käsitteet olivat lähtökohtana kyselylomakkeessa 

(LIITE 1), jolla aineisto Oulun seudun kunnista kerättiin toukokuussa 2010, ovat. Ne on 

operationalisoitu viiteen pääteemaan, joissa kussakin on alateemoja. Kysymykset pai-

nottuvat sosiaalisiin toimintaresursseihin ja niiden sisällä lasten ja nuorten kokemuksiin 

asemastaan sosiaalisissa verkostoissa, saamastaan ja antamastaan sosiaalisesta tuesta 

sekä sosiaalisesta turvallisuudesta. Painotuksen perusteluna on oletus sosiaalisten toi-

mintaresurssien keskeisyydestä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Toisaalta ne 

ilmentävät niitä hyvinvoinnin resursseja, joiden muotoutumiseen lasten ja nuorten oma 

toiminta sosiaalisissa verkostoissa ja niissä rakentuvat toimintakulttuurit vaikuttavat. 

Kyselylomakkeen teemat ovat:   

   

   

   

 

Lapsen ja nuoren 

toimijuus 

 

Vuorovaikutus ja 

 asema sosiaalisissa  

verkostoissa  

 

Osallisuus  

 

Vaikuttaminen 

 

Osallistuminen 

Sosiaalisen pää-

oman 

lähteet 

 

Vanhemmat ja 

perhe 

 

Kaverit ja 

vertaiset 

 

Lapsi ja nuori 

itse 

 

Instituutiot / 

Palvelut 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalisen 

pääoman 

sisällöt 

 

Taloudelliset, 

kulttuuriset, 

sosiaaliset 

toiminta-

resurssit 

 

 

 

 

Lapsen ja nuoren 

toiminnan sosiaaliset 

kentät,  

perhe 

koulu 

kaveripiiri 

harrastukset 
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1. Taustatiedot (7 kysymystä) 

2. Taloudelliset toimintaresurssit (7 kysymystä) 

      Asumisolot (1) 

      Talous (6)  

3. Kulttuuriset toimintaresurssit (18 kysymystä) 

      Vanhempien ammatit ja elämänpiiri (institutionalisoitunut kulttuurinen pääoma) (4) 

      Varustetaso, esineet, lelut (esineellistynyt kulttuurinen pääoma) (4)  

      Suhde koulunkäyntiin, koulumenestys (ruumiillistunut kulttuurinen pääoma) (3) 

      Elämäntavat / arkiset tottumukset (ruumiillistunut pääoma) (7) 

4. Sosiaaliset toimintaresurssit (28 kysymystä) 

      Sosiaaliset suhteet, asema sosiaalisessa verkostossa (7) 

      Sosiaalisen tuen saaminen ja antaminen (15) 

      Sosiaalinen turvallisuus (6)  

5. Osallisuus, vaikuttaminen, osallistuminen (6 kysymystä) 

      Osallisuus (1) 

      Vaikuttaminen (3) 

      Osallistuminen (2) 

6. Asuin- ja kasvuympäristö (3 kysymystä)  

Lopuksi (2 kysymystä koskien kokemuksia kyselyyn vastaamisesta) 

Yhteensä 71 kysymystä 

 

 

Tutkimusaineisto  

 

Tutkimukseen valittiin 11 -, 14 - ja 17 -vuotiaiden ikäryhmät, joita edustivat 5. ja 8. 

luokan oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat Oulun seudun ammattiopistosta ja lukios-

ta. Tavoitteena oli, että tutkimusjoukkoon saadaan kustakin ikäryhmästä 60 vastaajaa 

jokaisesta seudun kunnasta ja Oulusta 250.  Tutkimukseen mukaan otettavat koulut ja 

tutkimusluvat (LIITE 2) organisoitiin kuntien sivistystoimen ja Oulun seudun ammat-

tiopiston johdon kautta.  Ammattikorkeakoulun opiskelijat vastasivat käytännön järjes-

telyistä kunkin koulun ja luokan osalta. Tiedonkeruun tiiviin aikataulun vuoksi tutki-

musta ei saatu toteutettua kaikissa seudun kunnissa kaikkien ikäryhmien osalta, mikä 

käy ilmi taulukoista 1 ja 2. Tutkimusjoukon koko (N) oli 1113. 
7
 

 

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä Webropol kyselyohjelmalla, johon oppilaat ja opis-

kelijat vastasivat atk-luokissa sovittuina aikoina. Alakoulujen viidensien ja kahdeksan-

sien luokkien oppilaiden osalta tutkimukseen osallistuvien vanhemmilta pyydettiin vielä 

erikseen lupa (LIITE 3), jonka oppilaat palauttivat luokanopettajilleen ennen tutkimuk-

seen osallistumista. Osassa kouluista sähköistä kyselyä ei voitu teknisistä syistä järjes-

tää. Näissä kouluissa tiedonkeruu toteutettiin paperiversiona. Ammattikorkeakoulun 

opiskelijat toimivat tutkimusavustajina viidensien ja kahdeksansien luokkien oppilaiden 

vastaustilanteissa antaen tarvittaessa lisätietoja lomaketta koskeviin kysymyksiin. Lu-

kiolaiset ja ammattiopiston opiskelijat vastasivat kyselyyn itsenäisesti heille toimitetun 

linkin kautta. 

 

 

                                                 
7
 Vastaajien lukumäärä esiintyy usealla eri tavalla siksi, että osalla toisen asteen opiskelijoista kotikunta 

on muu kuin Oulun seudun kunta. Tätä ei ole otettu systemaattisesti huomioon. Kyse on muutaman 

kymmenen vastaajan erosta vastaajien kokonaismäärässä. 
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TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneiden Oulun seudun kuntien koulujen ja oppi-

laitosten lukumäärä opintotasojen mukaan 

 
Kunta  Alakoulut Yläkoulut Lukiot Ammatti- 

oppilaitokset.  

Oulu 5 4 6 4 

Liminka  2 1 1 1 

Oulunsalo  1 2 1 - 

Kiiminki 1 1 1 - 

Haukipudas 2 3 1 1 

Hailuoto 1 1 - - 

Tyrnävä 2 1 - - 

Lumijoki 1 1 - - 

Muhos - - - 1 

Kempele  - - - 1 

Yhteensä  15 14 10 8 

 

 

TAULUKKO 2. Vastaajien sukupuoli opiskelupaikkakunnan ja opintotason mukaan  

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Toisen asteen   

opiskelijat  

(2. vsk) 

Opiskelupaikkakunta  Oulu 55,6 % 47,3 % 51,5 % 

Haukipudas 8,1 % 12,5 % 10,3 % 

Kempele 7,0 % 11,0 % 9,0 % 

Oulunsalo 8,5 % 8,7 % 8,6 % 

Liminka 5,6 % 6,1 %  5,8 % 

Muhos 3,3 % , 8 % 2,1 % 

Kiiminki 11,9 % 13, 6 % 12,7 % 

Yhteensä                     %                                                                  

                                     (n) 

100 % 100 % 100 % 

(270) (264) (534) 

Yläkoulun  

oppilaat  

(8. lk.) 

Opiskelupaikkakunta   Olulu 38,7 % 35,9 % 37,4 % 

Haukipudas 15,3 % 11,7 % 13,6 % 

Oulunsalo 11,7 % 14,6 % 13,1 % 

Liminka 8,1 % 11,7 % 9,8 % 

Lumijoki  9,9 %  8,7 % 9,3 % 

Tyrnävä 3,6 % 2,9 % 3,3 % 

Kiiminki 9,9 % 7,8 % 8,9 % 

Hailuoto 2,7 % 6,8 % 7,4 % 

Yhteensä                      %                                                                  

                                     (n) 

100,0% 100,0% 100,0% 

(111) (103) (214) 

Alakoulun  

oppilaat  

(5. lk) 

Opiskelupaikkakunta   Oulu 24,0 % 21,9 % 23,0 % 

Haukipudas 15,9 % 21,3 % 18,4 % 

Oulunsalo 10,2 % 13,2 % 12,1 % 

Liminka 19,9 % 12,4 %   16,4 % 

Lumijoki 6,1 % 4,7 % 5,5 % 

Tyrnävä 11,7 % 11,8 % 11,8 % 

Kiiminki 10,2 % 10,1 % 10,1 % 

Hailuoto 2,0 % 3,6 % 2,7 % 

Yhteensä                      %                                                                   

                                     (n) 

100 % 100 % 100 % 

(196) (169) (365) 
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3 TUTKIMUKSEN ALUSTAVIA TULOKSIA 
 

 

3.1 Taloudelliset toimintaresurssit 

 

Asumisolot  

 

Alakoulun viidennen luokat oppilaat (5. lk.) kokivat asumisolosuhteensa parempina 

kuin yläkoulun kahdeksannen luokan oppilaat (8. lk.). Ala- ja yläkoulun tyttöoppilaat 

kokivat asumisolosuhteensa parempina kuin pojat, kun taas toisen asteen toisen vuosi-

kurssin poikaopiskelijat (2. vsk.) kokevat asumisolosuhteensa parempina kuin tytöt. 

(Taulukko 3.) 

 

 

TAULUKKO 3. Kodin asumisolosuhteiden kokeminen sukupuolittain ja opintotasoit-

tain jaoteltuina (n = 1148) 

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun 
oppilaat  
(5. lk.) 

Kodin 
 asumisolo-
suhteiden 
kokeminen 

Koen ne hyvinä 89,1 % 82,0 % 85,8 % 

4 7,3 % 12,4 % 9,6 % 

3 3,1 % 4,3 % 3,7 % 

2 ,5 % ,6 % ,6 % 

Koen ne huonoina ,0 % ,6 % ,3% 

Yhteensä             %                                       
                            (n) 

100 % 100 % 100 % 

(192) (161) (353) 

Yläkoulun  
oppilaat  
(8. lk.) 

Kodin  
asumisolo-
suhteiden  
kokeminen 

Koen ne hyvinä 75,0 % 71,0 % 73,1 % 

4 16,7 % 25,0 % 20,7 % 

3 5,6 % 4,0 % 4,8 % 

2 2,8 % ,0 % 1,4 % 

Yhteensä             %                                       
                            (n) 

100 % 100 % 100 % 

(108) (100) (208) 

Toisen asteen 
opiskelijat 
(2. vsk.) 

Kodin  
asumisolo-
suhteiden 
kokeminen 

Koen ne hyvinä 70,5 % 77,2 % 73,8 % 

4 18,2 % 16,5 % 17,4 % 

3 7,3 % 3,5 % 5,5 % 

2 3,3 % 2,1% 2,7% 

Koen ne huonoina ,7 % ,7 % ,7 % 

Yhteensä             %                                       
                            (n) 

100 % 100 % 100 % 

(302) (285) (587) 
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Talous   

 

Perheen taloudellisen tilanteen kokeminen  

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) kokivat perheen taloudellisen tilanteen parempana kuin ylä-

koulun oppilaat (8. lk.) ja yläkoulun oppilaat parempana kuin toisen asteen opiskelijat 

(2. vsk.). Alakoulun tyttöoppilaat kokivat perheen taloudellisen tilanteen parempana 

kuin pojat. Toisen asteen poikaopiskelijat kokivat perheen taloudellisen tilanteen pa-

rempana kuin tytöt. (Taulukko 4.) 

 

 

TAULUKKO 4. Perheen taloudellisen tilanteen kokeminen sukupuolittain ja opintota-

soittain jaoteltuina (n = 1107)  

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun 
oppilaat 
(5. lk.) 

Perheen  
taloudellisen 
tilanteen  
kokeminen 

Hyvä 79,7 % 65,1 % 72,9 % 

4 13,6 % 25,0 % 18,8 % 

3 5,6 % 7,9 % 6,7 % 

2 ,6 % 1,3 % ,9 % 

Huono ,6 % ,7 % ,6 % 

Yhteensä              %                                       
                             (n) 

100 % 100 % 100 % 

(177) (152) (329) 

Yläkoulun 
oppilaat 
(8. lk.) 

Perheen 
 taloudellisen 
tilanteen koke-
minen 

Hyvä 54,5 % 55,6 % 55,0 % 

4 27,7 % 24,2 % 26,0 % 

3 10,9 % 15,2 % 13,0 % 

2 5,9 % 5,1 % 5,5 % 

Huono 1,0 % ,0 % ,5 % 

Yhteensä              %                                       
                             (n) 

100 % 100 % 100 % 

(101) (99) (200) 

Toisen  
asteen  
opiskelijat 
(2. vsk.) 

Perheen 
taloudellisen 
tilanteen  
kokeminen 

Hyvä 35,0 % 49,8 % 42,2 % 

4 34,3 % 27,8 % 31,1 % 

3 20,9 % 16,7 % 18,9 % 

2 6,7 % 5,0 % 5,9 % 

Huono 3,0 % ,7 % 1,9 % 

Yhteensä              %                                       
                             (n) 

100 % 100 % 100 % 

(297) (281) (578) 
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Oma raha  

 

Ala- ja yläkoulun poikaoppilaat (5. ja 8. lk.) kokivat käytössään olevan rahamäärän vä-

häisemmäksi kuin tytöt. Toisen asteen tyttöopiskelijat (2. vsk.) kokivat käytössään ole-

van rahamäärän vähäisemmäksi kuin pojat. (Taulukko 5.) 

 

 

TAULUKKO 5. Kokemus käytössä olevasta rahamäärästä sukupuolittain ja opintota-

soittain jaoteltuina (n = 1123) 

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun  
oppilaat  
(5. lk.) 

Kokemus käytössä 
olevasta  
rahamäärästä  

Paljon 17,1 % 25,7 % 21,0 % 

4 36,5 % 25,7 % 31,5 % 

3 29,3 % 25,0 % 27,3 % 

2 8,8 % 11,2  % 9,9 % 

Vähän 8,3 % 12,5 % 10,2 % 

Yhteensä                      %                                                                  
                                     (n) 

100 % 100 % 100 % 

(181) (152) (333) 

Yläkoulun  
oppilaat  
(8. lk.) 

Kokemus käytössä 
olevasta  
rahamäärästä  

Paljon 22,1 % 17,0 % 19,6 % 

4 39,4 % 36,0 % 37,7 % 

3 25,0 % 33,0 % 28,9 % 

2 8,7 % 7,0 % 7,8 % 

Vähän 4,8 % 7,0 % 5,9 % 

Yhteensä                      %                                                                  
                                     (n) 

100 % 100 % 100 % 

(104) (100) (204) 

Toisen asteen 
opiskelijat 
(2. vsk.) 

Kokemus käytössä 
olevasta  
rahamäärästä  

Paljon 12,3 % 22,7 % 17,4 % 

4 36,0 % 36,4 % 36,2 % 

3 34,3 % 27,6 % 31,1 % 

2 10,0 % 9,1 % 9,6 % 

Vähän 7,3 % 4,2 % 5,8 % 

Yhteensä                      %                                                                   
                                     (n) 

100 % 100 % 100 % 

(300) (286) (586) 
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Yli puolet vastaajista (57 %) ei vastannut kysymykseen käytettävissään olevasta raha-

määrästä. Hieman yli neljällä viidesosalla (82,8 %) kysymykseen vastanneista alakou-

lun oppilaista (5. lk.) ja yli puolella (57,4 %) yläkoulun oppilaista (8. lk.) keskimääräi-

nen käytettävissä oleva oma raha viikossa oli 0-14 euroa. Lisäksi noin joka neljännellä 

(26,5 %) yläkoulun oppilaista oli käytettävissään 15–29 euroa viikossa. Toisen asteen 

opiskelijoilla (2. vsk.) oli keskimääräisesti enemmän omaa rahaa käytössä viikoittain, 

mutta käytettävissä oleva rahasumma vaihteli heidän ikäryhmässä eniten. Alakoulun 

oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden kohdalla sukupuolten välillä ei ollut eroa vii-

koittain käytettävissä olevassa rahamäärässä. Yläkoulun tyttöoppilailla oli käytössään 

keskimääräisesti enemmän omaa rahaa viikossa kuin pojilla. (Taulukko 6.) 

 

TAULUKKO 6. Luokiteltu keskimääräinen käytettävissä oleva rahamäärä viikossa su-

kupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina (n = 486) 

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun  
oppilaat  
(5. lk.) 

Luokiteltu keski-
määräinen käytet-
tävissä oleva raha-
määrä viikossa 
 

0-14 €/vk 83,8% 81,5% 82,8% 

15-29 €/vk 10,3% 9,3% 9,8% 

30-44 €/vk 1,5% 1,9% 1,6% 

45-59 €/vk 1,5% 7,4% 4,1% 

60-74 €/kk 2,9% ,0% 1,6% 

Yhteensä                   %                                                 
                                  (n) 

100,0% 100,0% 100,0% 

(68) (54) (122) 

Yläkoulun  
oppilaat  
(8. lk.) 

Luokiteltu keski-
määräinen käytet-
tävissä oleva raha-
määrä viikossa 

0-14 €/vk 50,0% 66,7% 57,4% 

15-29 €/vk 31,6% 20,0% 26,5% 

30-44 €/vk 10,5% 3,3% 7,4% 

45-59 €/vk 5,3% 6,7% 5,9% 

60-74 €/kk 2,6% ,0% 1,5% 

90-104 €/vk ,0% 3,3% 1,5% 

Yhteensä                   %                                                 
                                  (n) 

100,0% 100,0% 100,0% 

(38) (30) (68) 

Toisen asteen 
opiskelijat 
(2. vsk.) 

Luokiteltu keski-
määräinen käytet-
tävissä oleva raha-
määrä viikossa 

0-14 €/vk 29,7% 26,1% 28,0% 

15-29 €/vk 36,7% 42,0% 39,2% 

30-44 €/vk 16,5% 12,3% 14,5% 

45-59 €/vk 11,4% 14,5% 12,8% 

60-74 €/kk 3,2% ,7% 2,0% 

75-89 €/vk ,6% ,0% ,3% 

90-104 €/vk 1,9% 4,3% 3,0% 

Yhteensä                   %                                                 
                                  (n) 

100,0% 100,0% 100,0% 

(158) (138) (296) 
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Alakoulun oppilaista (5. lk.) ja yläkoulun oppilaista (8. lk.) yli puolet (alakoulun oppi-

laista 54,2 %, yläkoulun oppilaista 66,0 %) päätti usein omien rahojensa käytöstä. Toi-

sen asteen opiskelijoista (2. vsk.) yli neljä viidesosaa (82,9 %) ilmoitti päättävänsä usein 

omien rahojen käytöstä. Sukupuolten välillä ei ollut eroa päättäessään omien rahojen 

käytöstä. (Taulukko 7.) 

 

 

TAULUKKO 7. Omien rahojen käytöstä päättäminen sukupuolittain ja opintotasoittain 

jaoteltuina (n = 1147) 

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun  
oppilaat  
(5. lk.) 

Omien rahojen 
käytöstä päättä-
minen 

Voin päättää usein 55,8 % 52,2 % 54,2 % 

4 23,2 % 16,4 % 20,1 % 

3 13,2 % 13,8 % 13,5 % 

2 4,2 % 11,3 % 7,4 % 

Voin päättää harvoin 3,7 % 6,3 % 4,9 % 

Yhteensä               %                              
                              (n) 

100 % 100 % 100 % 

(190) (159) (349) 

Yläkoulun  
oppilaat  
(8. lk.) 

Omien rahojen 
käytöstä päättä-
minen 

Voin päättää usein 65,7 % 66,3 % 66,0 % 

4 21,3 % 20,8 % 21,1 % 

3 10,2 % 8,9 % 9,6 % 

2 ,9 % 4,0 % 2,4 % 

Voin päättää harvoin 1,9 % ,0 % 1,0 % 

Yhteensä               %                            
                              (n) 

100 % 100 % 100 % 

(108) (101) (209) 

Toisen asteen 
opiskelijat 
(2. vsk.) 

Omien rahojen 
käytöstä päättä-
minen 

Voin päättää usein 82,9 % 82,8 % 82,9 % 

4 12,8 % 12,6 % 12,7 % 

3 3,0 % 3,2 % 3,1 % 

2 1,0 % ,4 % ,7 % 

Voin päättää harvoin ,3 % 1,1 % ,7 % 

Yhteensä               %                              
                              (n) 

100 % 100 % 100% 

(304) (285) (589) 
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Vanhempien työtilanne / isät 

 

Alakoulun oppilaiden (5. lk.) isistä hieman yli neljä viidesosaa (81,4 %) oli töissä kodin 

ulkopuolella. Hieman yli kymmenesosalla (10,8 %) isä oli töissä kotona esimerkiksi 

koti-isänä tai yrittäjänä. Muu tilanne oli vähän yli 5 %:lla ja työttöminä isistä oli vajaa 4 

%. (Kuva 2.)  

 

 
KUVA 2. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) isien työllisyystilanne (n = 370) 

 

 

Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) isistä hieman yli kolme neljäsosaa (77,4 %) oli töissä ko-

din ulkopuolella. Hieman yli kymmenesosalla (10,6 %) isä oli töissä kotona esimerkiksi 

koti-isänä tai yrittäjänä. Työttömänä isistä oli alle kuusi prosenttia (5,5 %). (Kuva 3.) 

 

 

 
KUVA 3. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) isien työllisyystilanne (n = 217) 
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Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) isistä kolme neljäsosaa (73,4 %) oli töissä kodin 

ulkopuolella. Hieman alle kymmenesosalla (9,3 %) isä oli töissä kotona esimerkiksi 

koti-isänä tai yrittäjänä. Isistä 7,6 % oli eläkkeellä. (Kuva 4.) 

 

 
KUVA 4. Toisen asteen opiskelijoiden (2.vsk.) isien työllisyystilanne (n = 604) 

 

 

Vanhempien työtilanne / äidit 

 

Alakoulun oppilaiden (5. lk.) äideistä lähes kaksi kolmasosa (65,1 %) oli työssä kodin 

ulkopuolella. Hieman yli viidesosalla (21,4 %) äiti oli töissä kotona esimerkiksi koti-

äitinä tai yrittäjänä.  Työttöminä äideistä oli alle viisi prosenttia (4,1 %) ja alle seitse-

män prosenttia (6,2 %) äideistä opiskeli. (Kuva 5.)  

 

 
KUVA 5. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) äitien työllisyystilanne (n = 370) 
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Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) äideistä noin kolme neljäsosaa (74,7 %) työskenteli kodin 

ulkopuolella. Hieman yli kymmenesosalla (12,4 %) äiti oli töissä kotona esimerkiksi 

koti-äitinä tai yrittäjänä. Työttöminä äideistä oli alle kuusi prosenttia (5,5 %) ja lähes 

sama määrä (6,5 %) äideistä opiskeli. (Kuva 6.)  

 

 
KUVA 6. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) äitien työllisyystilanne (n = 217) 

 

 

Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) äideistä noin kolme neljäsosaa (76 %) työskenteli 

kodin ulkopuolella. Hieman vajaa kymmenesosalla (9,3 %) äiti oli töissä kotona esi-

merkiksi koti-äitinä tai yrittäjänä. Työttöminä äideistä oli alle kymmenen prosenttia (7,6 

%). (Kuva 7.) 

 

 
KUVA 7. Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) äitien työllisyystilanne (n = 604) 
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Yhteenveto: taloudelliset toimintaresurssit  

 

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) kokivat asumisolosuhteensa parempina kuin yläkoulun oppi-

laat (8. lk.) tai toisen asteen opiskelijat (2. vsk.). Alakoulun oppilaat kokivat perheen 

taloudellisen tilanteen parempana kuin yläkoulun oppilaat ja yläkoulun oppilaat parem-

pana kuin toisen asteen opiskelijat. 

 

Yli puolet vastaajista ei vastannut kysymykseen käytettävissään olevasta rahamäärästä. 

Neljällä viidesosalla kysymykseen vastanneista alakoulun oppilaista ja yli puolella ylä-

koulun oppilaista keskimääräinen käytettävissä oleva oma raha viikossa oli 0-14 euroa. 

Toisen asteen opiskelijoilla oli keskimääräisesti enemmän omaa rahaa käytössä viikoit-

tain, mutta käytettävissä oleva rahasumma vaihteli heidän ikäryhmässä eniten. Ala- ja 

yläkoulun oppilaista yli puolet ja toisen asteen opiskelijoista suurin osa päätti usein 

omien rahojensa käytöstä. 

 

Ala- ja yläkoulun oppilaiden sekä toisen asteen opiskelijoiden isistä suurin osa oli töissä 

joko kotona tai kodin ulkopuolella. Alakoulun oppilaiden äideistä lähes kaksi kolmasosa 

ja yläkoulun oppilaiden sekä toisen asteen opiskelijoiden äideistä noin kolme neljästä 

oli työssä kodin ulkopuolella. Kotona työskentely tai kotiäitiys oli yleisempää alakoulun 

oppilaiden kuin yläkoulun oppilaiden tai toisen asteen opiskelijoiden äideillä. 

 

 

3.2 Kulttuuriset toimintaresurssit  

 

 

Vanhempien (ammatit
8
) ja elämänpiiri  

 

Alakoulun tyttöoppilaat (5. lk.) useimmin shoppailivat, matkailivat kotimaassa sekä 

kävivät mainitsemattomassa (muualla) paikassa perheen kanssa. Tytöt kävivät myös 

kirjastossa ja konsertissa perheen kanssa hieman useammin kuin pojat. Alakoulun poi-

kaoppilailla shoppailu, luontoretket, kotimaan matkailu ja jossain muualla käynnit nou-

sivat esille eri vaihtoehdoista yhdessä perheen kanssa käyntien joukosta. Elokuvissa, 

teatterissa, museossa ja bändejä katsomassa sekä tytöt että pojat kävivät perheen kanssa 

lähes yhtä harvoin. (Kuva 8.) 

 

Yläkoulun tyttöoppilaat (8. lk.) kävivät useimmin perheen kanssa shoppailemassa ja 

matkailivat kotimaassa sekä kävivät mainitsemattomissa paikoissa (muualla). Yläkou-

lun poikaoppilaat kävivät useimmin kotimaan matkailun parissa perheen kanssa. Lisäksi 

yläkoulun poikaoppilailla esille nousivat mainitsemattomissa paikoissa (muualla), 

shoppailemassa sekä erä- ja luontoretkillä käynti. (Kuva 8.) 

 

Toisen asteen tyttöopiskelijat (2. vks.) kävivät useimmin perheen kanssa shoppailemas-

sa ja matkailivat kotimaassa. Pojat puolestaan sen lisäksi, että matkailivat perheen kans-

sa kotimaassa, kävivät perheen kanssa erä- ja luontoretkillä. (Kuva 8.) 

 

 

 

                                                 
8
 Vastaajien vanhempien ammatit ja niiden vertailu Tilastokeskuksen Oulun seutua koskevaan ammattien 

luokitukseen tehdään myöhemmin    
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KUVA 8. Tapahtumissa ja paikoissa käynti perheen kanssa sukupuolen ja opintotason 

mukaan jaoteltuina (n = 912). 

 

 

Varusteet ja esineet    

 

Sukupuolesta ja opintotasosta riippumatta yli neljä viidesosaa tutkimukseen osallistu-

neista ilmoitti, että kotona oli oma huone/tila (alakoulun tyttöoppilaista (5. lk.) 82,4 % 

ja poikaoppilaista 81,7 %, yläkoulun tyttöoppilaista (8. lk.) 93,6 % ja poikaoppilaista 

92,3 % ja toisen asteen tyttöoppilaista (2. vsk.) 93,8 % ja poikaopiskelijoista 95.9 %), 

kännykkä (alakoulun tyttöoppilaista 97 % ja poikaoppilaista 97,6 %, yläkoulun tyttöop-

pilaista 99,1 % ja poikaoppilaista 98,1 % ja toisen asteen tyttöoppilaista 98,7 % ja poi-

kaopiskelijoista 97,9 %), tietokone (alakoulun tyttöoppilaista 81,9 % ja poikaoppilaista 

84,6 %, yläkoulun tyttöoppilaista 97,3 % ja poikaoppilaista 91,3 % ja toisen asteen tyt-

töoppilaista 95,4 % ja poikaopiskelijoista 95,9 %) ja Internet-yhteys (alakoulun tyttöop-

pilaista 83,4 % ja poikaoppilaista 86,4 %, yläkoulun tyttöoppilaista 97,3 % ja poikaop-

pilaista 90,4 % ja toisen asteen tyttöoppilaista 96,4 % ja poikaopiskelijoista 96,9 %). 

(Kuva 9.)  

 

Alakoulun tyttö- ja poikaoppilaista (5. lk.) yli puolella (tytöt 58,8 % ja pojat 53,3 %) oli 

kotona Mp3-soitin. Yläkoulun tyttöoppilaista (8. lk.) reilu kolme neljäsosaa (82,7 %) 

omisti Mp3-soittimen ja poikaoppilaista kolme neljäsosaa (75 %), toisen asteen opiske-

lijoilla (2. vsk.) Mp3-soitin oli jo yli neljällä viidestä (tyttöopiskelijoista 84 % ja poika-
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opiskelijoista 85,5 %). Keskimäärin yli puolella vastaajista oli kotonaan lemmikkieläin 

(alakoulun tyttöoppilaista 59,3 % ja poikaoppilaista 49,1 %, yläkoulun tyttöoppilaista 

64,5 % ja poikaoppilaista 50 % ja toisen asteen tyttöoppilaista 62,2 % ja poikaopiskeli-

joista 55,2 %). Pojilla pelikonsolit ja online-peliaika/latausaika korostuivat kaikissa ikä-

ryhmissä tyttöjä enemmän. Opintotason edetessä vastaajilla oli kotonaan enemmän eri-

laisia asioita. Yläkoulun oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden vastauksissa korostui 

mopo ja oma huone/tila. Toisen asteen opiskelijoiden vastauksissa online-

peliaika/latausaika vähenee sukupuolesta riippumatta verrattuna ala- ja yläkoulun oppi-

laisiin. (Kuva 9.)  

 

 

 
KUVA 9. Kotona olevat asiat sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. (N= noin 

1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 

  

Alakoulun tyttö- (43,2 %) ja poikaoppilaista (37,9 %) (5. lk.) noin kaksi viidesosaa toi-

voi itselleen lemmikkieläintä. Yhtä suuri osa kysymykseen vastanneista alakoulun (5. 

lk.) oppilaista ei osannut nimetä mitään erityistä toivetta. Reilu viidesosa yläkoulun tyt-

tö- (20,9 %) ja poikaoppilaista (21,2 %) (8. lk.) toivoi itselleen lemmikkieläintä. Toisen 

asteen tyttöopiskelijoista (2. vsk.) vajaa viidennes (18,6 %) ja pojista lähes yksi seitse-

mästä (14,8 %) toivoi itselleen lemmikkieläintä. (Kuva 10.) 
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KUVA 10. Vastaajien itselle välttämättä haluamat asiat sukupuolittain ja opintotasoit-

tain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–

karsintamenetelmä.) 
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Viimeksi saatu tavara, esine tai vaate, joista vastaajat erityisesti pitivät, oli yleisimmin 

vaate, kännykkä, kengät ja tietokone. Verrattaessa sukupuolittain pitivät pojat erityisesti 

saamistaan harrastusvälineistä, mopoista/skoottereista/moottoripyöristä ja pelikonsoleis-

ta/peleistä ja tytöt vaatteista, kännykästä, kengistä ja lemmikkieläimistä. (Kuva 11.)  

 

 

 
KUVA 11. Vastaajien viimeksi saadut tavarat, esineet, vaatteet tai muut asiat, joista he 

ilmoittivat erityisesti pitävänsä, sukupuolen mukaan jaoteltuina (n=960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

Alakoulun poikaoppilaat (5. lk.) pitivät erityisesti saamistaan harrastusvälineistä, tytöt 

vaatteista. Kengistä ja tietokoneesta molemmat sukupuolet pitivät lähes yhtä paljon. 

Tytöt kertoivat pitävänsä erityisesti lemmikkieläimistä ja pojat mopoista. (Kuva 12.)  

 

 
KUVA 12. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) viimeksi saadut tavarat, esineet, vaatteet tai 

muut asiat, joista he ilmoittivat erityisesti pitävänsä, sukupuolen mukaan jaoteltuina 

(n=304) 
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Yläkoulun oppilaat (8. lk.) pitivät sukupuolesta riippumatta erityisesti moposta tai 

skootterista sekä vaatteista. Tytöt pitivät kännykästä ja lemmikkieläimistä poikia 

enemmän. Pojat pitivät erityisesti tietokoneesta, pelikonsolista ja harrastusvälineistä. 

Tytöt pitivät myös musiikkiin ja kauneudenhoitoon liittyvistä asioista. (Kuva 13.) 

 

 

 
KUVA 13. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) viimeksi saadut tavarat, esineet, vaatteet tai 

muut asiat, joista he ilmoittivat erityisesti pitävänsä, sukupuolen mukaan jaoteltuina 

(n=185) 
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Toisen asteen tyttöopiskelijat (2. vsk.) pitivät eniten vaatteista, tietokoneesta kengistä, 

kännykästä ja koruista. Pojat pitivät erityisesti harrastusvälineistä, moposta, skootterista, 

moottoripyörästä ja tietokoneesta. Vaatteista pojat pitivät lähes yhtä paljon kuin tytöt. 

(Kuva 14.)  

 

 
KUVA 14. Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) viimeksi saadut tavarat, esineet, vaat-

teet tai muut asiat, joista he ilmoittivat erityisesti pitävänsä, sukupuolen mukaan jaotel-

tuina (n=467) 

 

 

Suhde koulunkäyntiin ja koulumenestys  

 

Alakoulun oppilaiden (5. lk.) mielestä koulunkäynti sujui aika hyvin. Yläkoulun oppi-

laiden (8. lk.) ja toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) mielestä koulunkäynti sujui melko 

hyvin. Opintotasosta riippumatta vastaajien mielestä koulunkäynti oli melko kivaa. Ylä-

koulun poikaoppilaiden mielestä koulunkäynti ei ollut niin kivaa kuin toisella asteella 

opiskelevien poikien mielestä. Opintotason edetessä kavereiden tärkeys väheni hieman. 
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Myös arvosanojen tärkeys väheni sukupuolesta riippumatta opintojen edetessä. Oppimi-

nen koettiin tärkeimmäksi alakoulun oppilaiden keskuudessa. (Kuva 15.) 

 

  

 
KUVA 15. Mielipiteet koulunkäynnistä ja kouluun liittyvistä tärkeiksi koetuista asioista 

sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareit-

tain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 
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Kuvassa 16 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista piti koulussa tärkeänä jotakin muuta vaihtoehtoa (n=166) kuin edel-

lä kuvassa 15 esitetyissä valmiissa vaihtoehdoissa. Pojat pitivät koulussa tärkeimpänä 

hauskanpito. Seuraaville sijoille tulivat ruoka, elämäntaito ja tulevaisuus. Tytöille tärke-

ää oli elämäntaidoissa harjaantuminen, hauskanpito sekä opettajat ja ruoka.  

 

 

 
KUVA 16. ”Tärkeintä koulussa on jokin muu” vastanneiden vastaukset sukupuolittain 

jaoteltuina. (n=166.) 
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Kuvassa 17 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista piti alakoulussa tärkeänä jotakin muuta vaihtoehtoa (n=81) kuin 

edellä kuvassa 15 esitetyissä valmiissa vaihtoehdoissa. Alakoulun poikaoppilaiden (5. 

lk.) mielestä ”tärkeintä koulussa on jokin muu” vastauksissa korostui hauskanpito. Li-

säksi muun muassa ruoka, oppiminen, liikunta, elämäntaidot ja välitunnit olivat tärkeitä. 

Alakoulun tyttöoppilailla korostui elämäntaidoissa harjaantuminen. Välitunnit, opetta-

jat, hauskanpito ja oppiminen olivat myös tytöille tärkeitä. 

 

 

 
KUVA 17. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) ”tärkeintä koulussa on jokin muu” vastaukset 

sukupuolittain jaoteltuina (n=81) 
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Kuvassa 18 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista piti yläkoulussa tärkeänä jotakin muuta vaihtoehtoa (n= 27) kuin 

edellä kuvassa 15 esitetyissä vaihtoehdoissa. Yläkoulun poikaoppilaiden (8. lk.) ”tär-

keintä koulussa on jokin muu” vastauksissa nousivat tärkeimpinä asioina opettajat ja 

tulevaisuuteen valmistavat asiat. Tytöt pitivät tärkeänä elämäntaidossa harjaantumista ja 

hauskanpitoa. Lisäksi tytöt pitivät tärkeänä turvallisuutta, arkirytmiä ja ruokaa. 

 

 

 
KUVA 18. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) ”tärkeintä koulussa on jokin muu” vastaukset 

sukupuolittain jaoteltuina (n=27) 
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Kuvassa 19 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista piti toisen asteen koulussa tärkeimpänä jotakin muuta vaihtoehtoa 

(n= 58) kuin edellä kuvassa 15 esitetyissä vaihtoehdoissa. Toisen asteen opiskelijoiden 

(2. vsk.) ”tärkeintä koulussa on jokin muu” vastauksissa pojilla nousivat tärkeimpinä 

asioina hauskanpito ja tytöillä tulevaisuuteen valmistavat asiat. Tytöt pitivät tärkeinä 

lisäksi hauskanpitoa ja ruokaa. Pojat pitivät tärkeänä koulussa elämäntaidon oppimista 

ja tulevaisuutta. Tytöt pitivät tärkeänä koulussa opettajia ja arkirytmiä, näistä asioista 

pojat eivät olleet kommentoineet. (Kuva 20.) 

 

 

 
KUVA 19. Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) ”tärkeintä koulussa on jokin muu” vas-

taukset sukupuolittain jaoteltuina (n=58) 
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Lempiaineet 

 

Liikunnasta sekä taide- ja taitoaineista pidettiin kaikissa ikäryhmissä sukupuolesta ja 

koulutasosta riippumatta. Toisella asteella (2. vsk.) ammatillisista aineista ja ammat-

tiopintoihin liittyvästä työharjoittelusta pidettiin paljon. (Kuva 20.) 

 

 

 
KUVA 20. Vastaajien mielipiteet kouluaineista sukupuolittain ja opintotasoittain jaotel-

tuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsinta-

menetelmä.) 
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Elämäntavat ja arkiset tottumukset 

 

Ruokailu 

 

Alakoulun (5. lk.) ja yläkoulun oppilaat (8. lk.) sekä toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) 

syövät pääsääntöisesti kaksi lämmintä ateriaa päivässä. Melko usein tai usein toinen 

lämmin ateria syödään yhdessä perheen kanssa. Alakoulun oppilaisiin verrattuna aamu-

palan syönti väheni yläkoulun oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla sekä tytöillä että 

pojilla. (Kuva 21.) 

 

 

 
KUVA 21. Vastaajien päivittäiset ruokailutottumukset sukupuolen ja opintotason mu-

kaan jaoteltuna. (n=1090) 
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Alakoulun oppilaat (5. lk.) kävivät ravintolassa joskus syömässä pääsääntöisesti per-

heidensä kanssa, yläkoulun oppilaat (8. lk.) ja toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) kave-

reidensa kanssa. (Kuva 22.) 

 

 

 
KUVA 22. Vastaajien ravintolaruokailu sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina 

(n=1094). 
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Ajankäyttö 

 

Alakoulun (5. lk.) ja yläkoulun oppilaat (8. lk.) sekä toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) 

kokivat käyttävänsä vähiten aikaa koulutehtävien tekemiseen. Kavereiden, perheen ja 

harrastusten parissa käytetty aika jakaantui tasaisesti alakoulun oppilailla. Nukkumiseen 

käytetty aika väheni yläkoulun oppilailla sekä toisen asteen opiskelijoilla verrattuna 

alakoulun oppilaisiin. (Kuva 23.) 

 

 

 
KUVA 23. Vastaajien kokemuksia ajankäytöstä sukupuolittain ja opintotasoittain jaotel-

tuina (n=1081.) 
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Tyytyväisyys itseen, onnellisuus ja tulevaisuus 

 

Pojat olivat hieman tyytyväisempiä itseensä kuin tytöt kaikilla opintoasteilla. Toisen 

asteen opiskelijoista (2. vsk.) tyttöjen tyytyväisyys terveyteensä väheni verrattuna ala- 

(5. lk.) ja yläkoulun oppilaisiin (8. lk.). Muuten oppilaat ja opiskelijat kokivat olevansa 

melko onnellisia ja näkivät tulevaisuutensa melko valoisana. (Kuva 24.) 

 

 

 
KUVA 24. Vastaajien tyytyväisyys itseensä ja terveyteensä sekä kokemus onnellisuudes-

ta ja näkemys tulevaisuudesta sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina (n=1095). 
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Tupakointi, nuuska, päihteet ja huumeet 

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) eivät pääsääntöisesti tupakoineet tai käyttäneet nuuskaa 

(98,9 %). Yläkoulun oppilaista (8. lk.) tytöt (11,8 %) tupakoivat tai käyttivät nuuskaa 

satunnaisesti hieman enemmän kuin pojat (7,8 %). Päivittäin tai lähes päivittäin tupa-

koivia oli vajaa kymmenesosa (7,5 %) yläkoulun oppilaista. Toisen asteen opiskelijoista 

(2. vsk.) pojat (20,2 %) tupakoivat tai käyttivät nuuskaa satunnaisesti hieman enemmän 

kuin tytöt (14,8 %), kuitenkin molemmat sukupuolet tupakoivat tai käyttivät nuuskaa 

päivittäin tai lähes päivittäin yhtä paljon (27,2 %). Päivittäinen tai lähes päivittäinen 

tupakointi ja nuuskan käyttö lisääntyivät toisen asteen opiskelijoilla (27,2 %) huomatta-

vasti verrattuna ala- (1,1 %) ja yläkoulun oppilaisiin (7,5 %). (Taulukko 8.) 

 

 

TAULUKKO 8. Tupakan ja nuuskan käyttö sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltui-

na (n=1167) 

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun  
oppilaat  
(5. lk.) 

Tupakointi/ 
nuuskan  
käyttö 

En 99,5 % 98,2 % 98,9 % 

Satunnaisesti ,5 % 1,8 % 1,1 % 

Yhteensä         % 
                        (n) 

100 % 100 % 100,0 % 

(195) (167) (362) 

Yläkoulun 
oppilaat  
(8. lk.) 

Tupakointi/ 
nuuskan 
 käyttö 

En 80,9 % 84,5 % 82,6 % 

Satunnaisesti 11,8 % 7,8 % 9,9 % 

Päivittäin tai lähes päivittäin 7,3 % 7,8 % 7,5 % 

Yhteensä         %  
                        (n) 

100 % 100 % 100 % 

(110) (103) (213) 

Toisen asteen 
opiskelijat  
(2. vsk) 

Tupakointi/ 
nuuskan  
käyttö 

En 58,0 % 52,6 % 55,4 % 

Satunnaisesti 14,8 % 20,2 % 17,4 % 

 Päivittäin tai lähes päivittäin 27,2 % 27,2 % 27,2 % 

Yhteensä         %  
………………   n) 

100 % 100 % 100,0 % 

(305) (287) (592) 
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Alakoulun oppilaat (5. lk.) eivät käyttäneet alkoholia (99,5 %). Yläkoulun oppilaista (8. 

lk.) kaksi kolmasosaa (67,5 %) ei käyttänyt alkoholia ollenkaan. Yläkoulun tyttöoppi-

laat vastasivat käyttävänsä alkoholia kerran tai kaksi kuukaudessa (11,9 %) tai harvem-

min kuin kerran kuukaudessa (22,9 %), kun puolestaan pojista harvempi käytti kerran 

tai kaksi kuukaudessa (6,8 %) sekä harvemmin kuin kerran kuukaudessa (17,5 %). Toi-

sen asteen opiskelijoilla (2. vsk.) alkoholin käytön tiheys lisääntyi huomattavasti verrat-

tuna yläkoulun oppilaisiin. Kysymys ei kuitenkaan eritellyt nautitun alkoholin määrää. 

Toisen asteen opiskelijoista kolmasosa (27,9 %) ei käyttänyt alkoholia ollenkaan ja 

hieman yli kymmenesosa (10,8 %) käytti alkoholia kerran viikossa tai useammin. (Tau-

lukko 9.) 

 

 

TAULUKKO 9. Alkoholin käyttö sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina (n=1170) 

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun 
oppilaat  
(5. lk.) 

Alkoholin käyt-
tö 

En käytä alkoholijuomia 99,5 % 99,4 % 99,5 % 

Harvemmin kuin kerran kuu-
kaudessa  

,5 % ,6 % ,5 % 

Yhteensä           %  
                          (n) 

100 % 100 % 100 % 

(198) (168) (366) 

Yläkoulun 
oppilaat  
(8. lk.) 

Alkoholin käyt-
tö 

En käytä alkoholijuomia 63,3 % 71,8 % 67,5 % 

Harvemmin kuin kerran kuu-
kaudessa 22,9 % 17,5 % 20,3 % 

1-2 kertaa kuukaudessa 11,9 % 6,8 % 9,4 % 

Kerran viikossa tai useammin 1,8 % 3,9 % 2,8 % 

Yhteensä           %  
                          (n) 

100 % 100 % 100 % 

(109) (103) (212) 

Toisen asteen 
opiskelijat  
(2. vsk.) 

Alkoholin käyt-
tö 

En käytä alkoholijuomia 30,1 % 25,5 % 27,9 % 

Harvemmin kuin kerran kuu-
kaudessa 

21,6 % 27,6 % 24,5 % 

1-2 kertaa kuukaudessa 38,6 % 35,0 % 36,8 % 

Kerran viikossa tai useammin 9,8 % 11,9 % 10,8 % 

Yhteensä           % 
                          (n) 

100 % 100 % 100% 

(306) (286) (592) 
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Alakoulun oppilaat (5. lk) eivät käyttäneet huumeita. Yläkoulun oppilaista (8. lk) suurin 

osa (93,9 %) ei ollut kokeillut huumeiden käyttöä, eikä aikonut niitä kokeilla. Joitakin 

(2,8 %) yläkoulun oppilaista huumeiden käytön kokeilu kiinnosti. Yläkoulun oppilaista 

pieni osa (3,2 %) oli käyttänyt huumeita, mutta heistä kaksi kolmasosaa ei aikonut käyt-

tää enää. Vajaa prosentti vastaajista (0,9 %) aikoi jatkaa huumeiden käyttöä. Toisen 

asteen opiskelijoista (2. vsk) suurin osa (83,9 %) ei ollut kokeillut huumeiden käyttöä, 

eikä aikonut niitä kokeilla. Pieni osa heistä (3,6 %) kokeilisi huumeiden käyttöä, jos se 

olisi mahdollista. 12,5 % oli kokeillut huumeiden käyttöä ja heistä noin joka kolmas 

aikoi jatkaa huumeiden käyttöä (4,2 %). (Taulukko 10.) 

 

 

TAULUKKO 10. Huumeiden käyttö sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina 

(n=1168) 

 

Opintotaso 

Sukupuoli 

Yhteensä Tyttö Poika 

Alakoulun oppilaat 
(5. lk.) 

Huumeiden käyttö En, enkä aio kokeilla 99,5 % 99,4 % 99,5 % 

En, kokeilisin, jos se olisi 
mahdollista 

,5 % ,6 % ,5 % 

Yhteensä                   % 
                                  (n) 

100 % 100 % 100 % 

(198) (167) (365) 

Yläkoulun oppilaat 
(8. lk.) 

Huumeiden käyttö En, enkä aio kokeilla 95,5 % 92,2 % 93,9 % 

En, kokeilisin, jos se olisi 
mahdollista 1,8 % 3,9 % 2,8 % 

Olen, en aio käyttää enää 1,8 % 2,9 % 2,3 % 

Olen, aion todennäköisesti 
jatkaa käyttämistä ,9 % 1,0 % ,9 % 

Yhteensä                   %  
                                  (n) 

100 % 100 % 100 % 

(110) (103) (213) 

Toisen asteen 
opiskelijat  
(2. vsk.) 

Huumeiden käyttö En, enkä aio kokeilla 82,6 % 85,3 % 83,9 % 

En, kokeilisin, jos se olisi 
mahdollista 

3,9 % 3,1 % 3,6 % 

Olen, en aio käyttää enää 9,5 % 7,0 % 8,3 % 

Olen, aion todennäköisesti 
jatkaa käyttämistä 

3,9 % 4,5 % 4,2 % 

Yhteensä                   % 
                                  (n) 

100 % 100 % 100 % 

(304) (286) (590) 

 

 

 

Yhteenveto: Kulttuuriset toimintaresurssit 

 

Shoppailu ja matkailu olivat ala- ja yläkoulun oppilailla (5. ja 8. lk.) sekä toisen asteen 

(2. vsk.) opiskelijoilla suosituimmat perheen kanssa toteutuneet tapahtumat. Pojat il-

moittivat edellä mainittujen lisäksi käyvänsä perheen kanssa erä- ja luontoretkillä. Su-

kupuolesta ja opintotasosta riippumatta neljä viidestä tutkimukseen osallistuneista il-

moitti, että kotona oli oma huone/tila, kännykkä, tietokone ja Internet-yhteys. Pojilla 

pelikonsolit ja online-peliaika/latausaika korostuivat kaikissa ikäryhmissä tyttöjä 

enemmän. Keskimäärin yli puolella vastaajista oli kotonaan lemmikkieläin. Kuitenkin 

noin kaksi viidesosaa alakoulun tyttö- ja poikaoppilaista sekä noin viidennes yläkoulun 



 

 

 

39 

oppilaista ja kuudesosa toisen asteen opiskelijoista toivoi itselleen lemmikkieläintä. 

Viimeksi saatu tavara, esine tai vaate, joista vastaajat erityisesti pitivät, oli yleisimmin 

vaate, harrastusväline, kännykkä, pelikonsoli, lemmikkieläin tai kengät. Pojat pitivät 

erityisesti saamistaan harrastusvälineistä ja mopoista, tytöt vaatteista. 

 

Ala- ja yläkoulun oppilaiden sekä toisen asteen opiskelijoiden mielestä koulunkäynti 

sujui melko hyvin. Opintotasosta riippumatta vastaajien mielestä koulunkäynti oli mel-

ko kivaa. Yläkoulun poikaoppilaiden mielestä koulunkäynti ei ollut niin kivaa kuin toi-

sella asteella opiskelevien poikien mielestä. Opintotason edetessä kavereiden ja arvosa-

nojen tärkeys väheni sukupuolesta riippumatta. Oppiminen koettiin tärkeimmäksi ala-

koulun oppilaiden keskuudessa. Liikunnasta sekä taide- ja taitoaineista pidettiin kaikissa 

ikäryhmissä sukupuolesta ja koulutasosta riippumatta. Toisella asteella ammatillisista 

aineista ja ammattiopintoihin liittyvästä työharjoittelusta pidettiin paljon. 

 

Ala- ja yläkoulun oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat syövät pääsääntöisesti kaksi 

lämmintä ateriaa päivässä, joista toinen syödään useimmiten yhdessä perheen kanssa. 

Aamupalan syönti väheni yläkoulun oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla. Ala- ja 

yläkoulun oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat kokivat käyttävänsä vähiten aikaa kou-

lutehtävien tekemiseen. Opintotason edetessä nukkumiseen käytetty aika väheni. 

Omaan itseen ja omaan terveyteen oltiin melko tyytyväisiä. Pojat olivat hieman tyyty-

väisempiä itseensä kuin tytöt. Kaiken kaikkiaan vastaajat kokivat olevansa melko onnel-

lisia ja näkivät tulevaisuutensa melko valoisana. 

 

Alakoulun oppilaat eivät pääsääntöisesti tupakoineet tai käyttäneet nuuskaa. Yläkoulun 

oppilaista vielä yli 80 % ilmoitti, ettei tupakoi. Toisen asteen opiskelijoista jo vajaa puo-

let tupakoi tai käytti nuuskaa päivittäin tai lähes päivittäin. Alakoulun oppilaat eivät 

käyttäneet alkoholia. Yläkoulun oppilaista kaksi kolmasosaa ei käyttänyt alkoholia ol-

lenkaan. Toisen asteen opiskelijoista kolmasosa ei käyttänyt alkoholia, mutta kerran 

viikossa tai useammin alkoholia käytti 10,8 %. Alakoulun ja yläkoulun oppilaista lähes 

kukaan ei ollut kokeillut huumeiden käyttöä, eikä aikonut niitä kokeilla. 2,8 % yläkou-

lun oppilaista huumeiden käytön kokeilu kiinnosti ja 3,2 % oli käyttänyt huumeita. Toi-

sen asteen opiskelijoista suurin osa ei ollut kokeillut huumeiden käyttöä eikä aikonut 

niitä kokeilla. 3,6 % toisen asteen opiskelijoista huumeiden käytön kokeilu kiinnosti, 

12,5 % oli kokeillut huumeiden käyttöä ja heistä noin joka kolmas aikoi jatkaa huumei-

den käyttöä. 

 

 

3.3 Sosiaaliset toimintaresurssit 

 

 

Sosiaaliset suhteet ja asema sosiaalisessa verkostossa 

 

Onnistumisen huomiointi  

 

Vastanneet kokivat saavansa onnistumisen huomiointia runsaasti lähes kaikilta kysy-

myksen vaihtoehtoina olevilta tahoilta. Alakoulun tyttö- ja poikaoppilaat (5. lk.) kokivat 

saavansa onnistumisen huomiointia usein äidiltä, isältä ja kavereilta. Alakoulun tyttöop-

pilaat kokivat saavansa onnistumisen huomiointia opettajalta enemmän kuin samanikäi-

set pojat. Onnistumisen huomiointia koettiin saatavan myös isovanhemmilta, siskoil-

ta/veljiltä, harrastusten ohjaajalta tai valmentajalta sekä muilta henkilöiltä. (Kuva 25.) 
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Yläkoulun tyttö- ja poikaoppilaat (8. lk.) kokivat saavansa onnistumisen huomiointia 

usein äidiltä ja isältä sekä kavereilta. Yläkoulun tyttöoppilaat kokivat saavansa onnis-

tumisen huomiointia poikia enemmän kavereilta ja muilta henkilöiltä. Onnistumisen 

huomiointia opettajalta, harrastusohjaajalta tai valmentajalta koettiin vähemmän alakou-

lun oppilaisiin verrattuna. Yläkoulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) koki-

vat saavansa onnistumisen huomiointia harvoin erityisopettajalta, koulukuraattorilta, 

koulupsykologilta, terveydenhoitajalta ja nuorisotyöntekijältä. (Kuva 25.) 

 

Toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) kokivat saavansa onnistumisen huomiointia eniten 

kavereilta, äidiltä, isältä, siskoilta/veljiltä ja opettajalta. Toisen asteen opiskelijat koki-

vat saavansa onnistumisen huomiointia myös harrastusten ohjaajalta tai valmentajalta 

sekä muilta henkilöiltä. Toisen asteen tyttöopiskelijat kokivat saavansa hieman poikia 

enemmän onnistumisen huomiointia kavereilta. (Kuva 25.) 

 

 

KUVA 25. Läheisten ja eri toimijoiden antama vastaajien onnistumisen huomioinnin 

tiheys sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttuja-

pareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 

 

 

Kuvassa 26 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista ilmoitti kokevansa onnistumisen huomiointia muilta henkilöiltä 

(n=137) kuin edellä kuvassa 25 esitetyissä vaihtoehdoissa. Kysymykseen vastanneista 

tytöistä hieman yli kolmasosa koki saavansa onnistumisen huomiota muilta sukulaisilta 

(34,5 %) sekä tyttö/poikakaveriltaan tai puolisoltaan (31,0 %). Vastanneista pojista yli 

viidesosa koki saavansa onnistumisen huomiota muilta sukulaisilta (23,1 %) ja vajaa 
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viidennes tyttö/poikakaverilta tai puolisolta (17,3 %). Onnistumisen huomiointia koet-

tiin saatavan tyttöjen ja poikien ryhmissä joukkuekavereilta, isovanhemmilta, kummeil-

ta ja kavereiden vanhemmilta. Poikien vastauksista hieman yli puolet (51,9 %) jakaantui 

kohtaan ”muut”.  

 

 
KUVA 26. Vastaajien kokema onnistumisen huomiointi muiden taholta sukupuolittain 

jaoteltuina (n=137). 
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Asema sosiaalisessa verkostossa  

 

Sukupuolesta tai opintotasosta riippumatta kaverit ja sisarukset ovat tärkeitä. Kaikilla 

opintotasoilla oppilaat ja opiskelijat olivat eniten eri mieltä siitä, että tuntisivat itsensä 

yksinäisiksi. He olivat samaa mieltä siitä, että heillä on riittävästi kavereita. (Kuva 27.) 

 

 

KUVA 27. Vastaajien mielipide asemastaan sosiaalisessa verkostossa sukupuolittain ja 

opintotasoittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by 

variable–karsintamenetelmä.) 

 

 



 

 

 

43 

Kavereiden tapaaminen  

 

Vastaajat ilmoittivat tapaavansa kavereita useimmin koulussa, kotona sekä kaverin ko-

tona. Lisäksi kavereita tavattiin usein Internetissä ja harrastuksissa. Alakoulun oppilaat 

(5. lk.) tapasivat kavereita useammin kotona kuin yläkoulun oppilaat (8. lk.) ja toisen 

asteen opiskelijat (2. vsk.). Alakoulun ja yläkoulun oppilaat tapasivat kavereitaan joskus 

myös nuorisotiloilla. Toisen asteen opiskelijat eivät enää tavanneet niin usein kaverei-

taan nuorisotiloilla. Opintotasosta riippumatta tytöt tapasivat kavereitaan poikiin verrat-

tuna hieman useammin myös kaupungilla/kylällä. Toisen asteen tytöt tapasivat kaverei-

taan harvemmin harrastusten parissa kuin yläkoulun oppilaat. (Kuva 28.) 

 

 

 
KUVA 28. Kavereiden tapaamispaikat sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. 

(N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 
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Kuvassa 29 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista ilmoitti tapaavansa kavereitaan muualla (n=141) kuin edellä kuvas-

sa 28 esitetyissä paikoissa. Useimmat vastaajista tapasivat kavereita ulkona tai yleisessä 

tilassa (tytöt 66,2 %, pojat 58,5 %). Vajaa kymmenesosa muualla kavereita tapaavista 

tytöistä (6,8 %) ja pojista (4,6 %) tapasivat kavereita myös erilaisilla festareilla tai bän-

dien keikoilla ja erilaisten harrastusten parissa (tytöt 2,7 %, pojat 6,2 %). Tytöistä alle 

kuusi prosenttia (5,4 %) muualla kavereitaan tapaavista vastaajista kertoi tapaavansa 

kavereitaan uskonnollisissa tapahtumissa ja lähes sama määrä pojista nettiympäristössä 

(6,2 %). 

 

 
KUVA 29. Kavereiden tapaaminen muualla sukupuolittain jaoteltuina (n=141 ). 
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Toiminta ristiriitatilanteissa  

 

Ristiriitatilanteissa alakoulun oppilaat (5. lk.) ilmoittivat asettuvansa aika usein hei-

komman osapuolen puolelle sukupuolesta riippumatta. Opintotason edetessä heikom-

man osapuolen puolelle asettuminen väheni etenkin tyttöjen osalta. Alakoulun oppilaat 

(5. lk.) toimivat harvoin siten, että asettuivat vahvemman puolelle. Tämä kuitenkin li-

sääntyi opintotason edetessä sekä tyttöjen että poikien kohdalla. Pojilla ratkaisuvaih-

toehtojen esittäminen ja sovitteleminen lisääntyi yläkoulun puolella (8. lk.), mutta vähe-

ni taas hieman toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) kohdalla. Tytöillä ratkaisuvaihtoeh-

tojen/sovittelun esittämisen tiheys pysyi suunnilleen samassa kaikilla opintoasteilla, kun 

alakoulun poikaoppilaat toimivat siten harvoin. (Kuva 30.) 

 

 

 
KUVA 30. Toiminta ristiriitatilanteissa sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. 

(N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 
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Kuvassa 31 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osan toiminta ristiriitatilanteissa oli jokin muu (n=75)  kuin edellä kuvassa 30 esi-

tetyissä vaihtoehdoissa. Vastanneista tytöistä reilu kolmannes (34,1 %) oli halukkaita 

sovittelemaan ristiriitatilanteita, mikä on neljännes suurempi kuin poikien vastaava 

osuus (9,1 %). Tytöt myös poistuvat paikalta (12,2 %) poikavastaajia enemmän (3 %). 

Pojista reilu viidesosa (21,2 %) ilmoitti puuttuvansa tilanteeseen, tytöistä hieman vajaa 

kymmenesosa (9,8 %). Noin joka kuudes (15,2 %) poika vastasi käyttävänsä väkivaltaa 

ristiriitatilanteessa, kun taas tytöistä ei yksikään.  

 

 

 
KUVA 31. Toiminta ristiriitatilanteissa ”jotenkin muuten” vastanneiden parissa suku-

puolittain jaoteltuina (n=75). 
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Sosiaalisen tuen saaminen ja antaminen 

 

Ilon aiheista ja onnistumisista puhuminen 

Kavereiden merkitys ilonaiheista ja onnistumisista puhuttaessa oli suuri kaikilla opinto-

asteilla sukupuolesta riippumatta, tytöillä hieman poikia suurempi. Vanhempien osuus 

ilonaiheiden ja onnistumisten jakamisessa oli suuri alakoulun oppilailla (5. lk.), mutta 

väheni opintoasteen edetessä.  Sekä tytöt että pojat puhuivat äitien kanssa isiä useammin 

ilon aiheistaan ja onnistumisistaan. Sisarusten merkitys ilonaiheista ja onnistumisista 

puhuttaessa oli tytöillä poikia jonkin verran suurempi kaikilla opintoasteilla. Internetissä 

ilonaiheista ja onnistumisista puhumisen osuus kasvoi hieman opintoasteen edetessä, 

pojilla tyttöjä enemmän. (Kuva 32.) 

 

 

 
KUVA 32. Ilon aiheista ja onnistumisista puhuminen sukupuolittain ja opintotasoittain 

jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–

karsintamenetelmä.) 
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Kenen kanssa puhuminen kouluhuolista auttaa?  

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) kokivat läheiselle puhumisen auttavan usein koulunkäyntiin 

liittyvissä vaikeuksissa. Tytöillä äidin, kaverin tai isän kanssa puhuminen auttoi useim-

miten. Pojilla ensisijaisesti äidille ja isälle puhuminen auttoi. Niin tytöille kuin pojille-

kin isovanhempien, sisarusten ja opettajien kanssa puhuminen auttoi aika usein. Ylä-

koulun tyttöoppilaille (8. lk.) puhuminen kaverin ja vanhempien kanssa auttoi yhtä 

usein, pojille taas kouluhuolista puhuminen äidin, isän ja kaverin kanssa auttoi aika 

usein. Yläkoulun oppilailla (8. lk.) ja toisen asteen opiskelijoilla (2. vsk.) isovanhempi-

en kanssa puhuminen harveni. Toisen asteen opiskelijoista sekä tytöille että pojille ka-

vereiden kanssa puhuminen auttoi usein. Kouluhuolista puhumisen tiheys sisarusten 

kanssa oli kaikilla opintotasoilla lähes samalla tasolla. Iän kasvaessa keskustelu muun 

kuin edellä mainittujen henkilöiden kanssa lisääntyi. Internetissä puhumisen tiheys kas-

voi hiukan alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Terveydenhoitajalle puhumisen tiheys 

puolestaan laski. (Kuva 33.) 

 

 

 
KUVA 33. Koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista puhuminen sukupuolittain ja opintota-

soittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–

karsintamenetelmä.) 
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Kenen kanssa puhuminen kotihuolista auttaa?  

Alakoulun oppilaat (5. lk.) kokivat läheiselle puhumisen auttavan usein kotihuolissa. 

Ensisijaisesti auttoi puhuminen äidin tai isän kanssa. Alakoulun tyttöoppilaiden keskuu-

dessa kavereiden kanssa keskustelun koettiin myös auttavan kotihuolissa. Niin tytöillä 

kuin pojillakin puhuminen isovanhempien ja sisarusten kanssa auttoi aika usein. Opinto-

tason edetessä isovanhempien osuus laski ja sisarusten osuus kasvoi. Yläkoulun tyttö-

oppilailla (8. lk) sekä toisen asteen tyttöopiskelijoilla (2. vsk.) kotihuolista puhuminen 

kaverille auttoi useammin kuin vanhemmille puhuminen. Toisen asteen poikaopiskeli-

joilla ja yläkoulun poikaoppilailla puhuminen kaverin kanssa auttoi enemmän kuin ala-

koulun oppilailla.  Jonkin muun osuus kasvoi opintotason edetessä sekä tytöillä että 

pojilla. (Kuva 34.) 

 

 
KUVA 34. Kotona ilmenevistä huolista puhuminen sukupuolittain ja opintotasoittain 

jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–

karsintamenetelmä.) 
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Kenen kanssa puhuminen kaverihuolista auttaa?  

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) kokivat äidille ja isälle puhumisen auttavan useimmiten ka-

vereiden kanssa ilmenevissä vaikeuksissa. Niin tytöille kuin pojille kaverit, isovan-

hemmat, sisarukset sekä terveydenhoitaja olivat myös henkilöitä, joiden kanssa keskus-

teleminen auttoi aika usein. Yläkoulun tyttöoppilaat (8. lk.) puhuivat kaverivaikeuksis-

taan usein kaverin kanssa. Vanhempien kanssa puhuminen ja erityisesti isän kanssa pu-

huminen harveni selkeästi verrattuna alakoulun oppilaisiin. Yläkoulun poikien vastauk-

sissa vanhempien kanssa kaverivaikeuksista puhuminen harveni ja kaverin kanssa pu-

huminen lisääntyi edelliseen opintotasoon verrattuna. Toisen asteen tyttöopiskelijoiden 

(2. vsk.) vastauksissa kaverivaikeuksista puhuminen äidin kanssa harveni ja kaverin, 

sisaruksen tai jokin muun kanssa lisääntyi. Toisen asteen poikaopiskelijat puhuivat ka-

verivaikeuksistaan yhtä usein äidille, kaverille ja isälle. (Kuva 35.) 

 

 
KUVA 35. Kavereiden kanssa ilmenevistä vaikeuksista puhuminen sukupuolittain ja 

opintotasoittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by 

variable–karsintamenetelmä.) 
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Sisarusten pyytämä apu 

 

Kaikki vastaajat ilmoittivat sukupuolesta ja opintotasosta riippumatta sisarusten pyytä-

vän heiltä useimmin apua kotitöissä. Yläkoulun oppilailta (8. lk.) ja toisen asteen opis-

kelijoilta (2.vsk.) sisarukset pyysivät apua vaikeuksiin joutuessaan. Opintotasosta riip-

pumatta sisarukset pyysivät vähiten apua pojilta halutessaan puhua omista asioistaan. 

(Kuva 36.) 

 

 

 
KUVA 36. Sisarusten pyytämä apu sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina 

(n=925).  
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Kavereiden pyytämä apu 

 

Sukupuolesta ja opintotasosta riippumatta kaverien vastaajilta pyytämä apu oli harvinta 

kotitöiden osalta. Tytöiltä pyydettiin usein apua silloin, kun kaverit halusivat puhua 

asioistaan tai joutuessaan vaikeuksiin. Pojat ilmoittivat kaverien pyytävän aika usein 

apua silloin, kun joutuivat vaikeuksiin, halutessaan puhua asioistaan ja harrastuksiin 

osallistumisessa. (Kuva 37.) 

 

 

 
KUVA 37. Vastaajien kaverien pyytämä apu sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltui-

na (n=980). 
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Vanhempien kiinnostus 

 

Opintotasosta ja sukupuolesta riippumatta vastaajat olivat sitä mieltä, että heidän van-

hempansa olivat usein kiinnostuneita heidän harrastuksistaan, kavereistaan sekä koulu-

päivästään, mutta harvemmin Internetin käytöstä. (Kuva 38.)  

 

 

 
KUVA 38. Vanhempien kiinnostuneisuus vastaajan arjesta sukupuolittain ja opintota-

soittain jaoteltuina (n=1041). 
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Keneltä neuvoa moraalisiin kysymyksiin? 

 

Vastaajat ilmoittivat kysyvänsä usein neuvoa kaveriltaan joutuessaan tilanteeseen, jossa 

he eivät tiedä, toimivatko oikein vai väärin. He myös tekevät päätöksiä pohdittuaan itse, 

tytöt useammin kuin pojat. Opintotasosta riippumatta vastaajat ilmoittivat kysyvänsä 

harvemmin neuvoa opettajaltaan. Alakoulun tyttö- ja poikaoppilaat (5. lk.) kysyivät aika 

usein neuvoa omilta vanhemmiltaan, mutta jo yläkoulun poikaoppilaiden (8. lk.) koh-

dalla vanhemmilta neuvojen kysyminen harveni ja on suunnilleen samalla tasolla toisel-

la asteella. (Kuva 39.) 

 

 

 
KUVA 39. Vastaajan toiminta tilanteessa, jossa ei ole varma, toimiiko oikein vai väärin, 

sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareit-

tain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 
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Kuvassa 40 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista ilmoitti kysyvänsä neuvoa joltakin muulta kuin edellä kuvassa 39 

esitetyissä vaihtoehdoissa. Hieman yli kolmasosa tytöistä (35,9 %) ilmoitti kysyvänsä 

neuvoa tyttöystävältä, poikaystävältä tai puolisolta tilanteissa, joissa ei tiennyt toimiko 

oikein vai väärin. Isovanhemmilta kysyttiin neuvoa sukupuolesta riippumatta (tytöistä 

14,1 %, pojista 14,7 %). 

 

 
KUVA 40. Joltain muulta neuvon kysyminen tilanteessa, jossa ei ole varma toimiiko 

oikein vai väärin, sukupuolittain jaoteltuina (n=100). 
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Tyytyväisyyden aiheet  

 

Vastanneiden yleisimmät tyytyväisyyden aiheet olivat kaverit, opiskelu ja suku. Tyyty-

väisyyden aiheita olivat myös harrastukset/vapaa-ajan toiminta ja asumis-

/ympäristöolosuhteet. Sekä tytöillä että pojilla suurin tyytyväisyyden aihe oli kaverit. 

Tytöt kokivat opiskelun ja suvun useammin tyytyväisyyden aiheina kuin pojat, vaikka 

pojatkin kokivat ne merkittävinä tyytyväisyyden aiheina. Molemmilla sukupuolilla tyy-

tyväisyyden aiheet liittyivät yhtä yleisesti terveyteen. (Kuva 41.) 

 

 

 
KUVA 41. Vastaajien tyytyväisyyden aiheet sukupuolittain jaoteltuina. (Kysymykseen 

vastanneita 1045 henkilöä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 
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Alakoulun oppilaiden tyytyväisyyden aiheet  

 

Alakoulun oppilaille (5. lk.) kaverit tuottivat tyytyväisyyttä sekä tytöille että pojille. 

Toiseksi tärkeimmäksi tyytyväisyyden aiheeksi sekä tytöt että pojat ilmoittivat suvun ja 

opiskelun. Tyttöjen vastauksissa tyytyväisyyden aiheina korostuivat kuitenkin selkeästi 

poikia enemmän kaverit ja suku. Lisäksi asumis- ja ympäristöolosuhteet sekä omat saa-

vutukset/itsenäisyys olivat tytöille tyytyväisyyden aiheita. Harrastuksiin ja vapaa-aikaan 

liittyvät tekijät olivat pojille useammin tyytyväisyyden aiheita kuin tytöille. (Kuva 42.) 

 

 

 
KUVA 42. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) ilmoittamat tyytyväisyyden aiheet sukupuolit-

tain jaoteltuina. (Kysymykseen vastanneita ja opintotasonsa alakouluksi ilmoittaneita 

344 henkilöä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 
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Yläkoulun oppilaiden tyytyväisyyden aiheet 

 

Yläkoulun oppilaista (8. lk.) sekä tytöille että pojille tyytyväisyyden aiheita olivat kave-

rit. Tyttöjen vastausten perusteella suku oli toiseksi yleisin tyytyväisyyden aihe ja opis-

kelu kolmanneksi kun taas pojilla opiskelu oli sukua useammin tyytyväisyyden aihe. 

Tytöt ilmoittivat harrastus/vapaa-ajantoiminnan tyytyväisyyden aiheena useammin kuin 

pojat, vaikka se oli molemmissa vastaajaryhmissä usein tyytyväisyyden aihe. (Kuva 43.) 

 

 

 
KUVA 43. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) ilmoittamat tyytyväisyyden aiheet sukupuolit-

tain jaoteltuina. (Kysymykseen vastanneita ja opintotasonsa yläkouluksi ilmoittaneita 

200 henkilöä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

59 

Toisen asteen opiskelijoiden tyytyväisyyden aiheet  

 

Toisen asteen opiskelijoilla (2. vsk.) yleisimmät tyytyväisyyden aiheet olivat kaverit, 

opiskelu ja harrastukset/vapaa-aika. Kyselyyn vastanneet tytöt ilmoittivat kaverit ja 

opiskelu useammin tyytyväisyyden aiheeksi kuin pojat. Harrastukset ja vapaa-aika oli-

vat yhtä suurelle vastaajamäärälle tyytyväisyyden aiheena sekä tytöillä että pojilla. Ty-

töille suku ja parisuhde/rakkaus olivat useammin tyytyväisyyden aiheena kuin pojille. 

Tyytyväisyyden aiheita molemmille vastaajaryhmille olivat myös terveys, asumis-

/ympäristöolosuhteet ja muut asiat. (Kuva 45.) 

 

KUVA 45. Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) ilmoittamat tyytyväisyyden aiheet suku-

puolittain jaoteltuina. (Kysymykseen vastanneita ja opintotasonsa toiseksi asteeksi il-

moittaneita 493 henkilöä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 
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Huolen aiheet 

 

Tytöillä oli enemmän huolenaiheita kuin pojilla. Pojista lähes joka viides (16%) ja ty-

töistä yli kymmenesosa (12%) ilmoitti ettei heillä ole huolia. Tytöistä joka neljäs (25%) 

ja pojista lähes joka viides (17%) ilmoitti nykyisen koulun tai opiskelun vaatimuksien 

huolestuttavan heitä. Lisäksi tytöillä huolenaiheina korostuivat ristiriidat/ihmissuhteet 

kavereihin, oma terveys, ja raha/toimeentulo. Sukupuolesta riippumatta vastaajia huo-

lestutti myös epävarmuus tulevaisuudesta. (Kuva 45.) 

 

 

KUVA 45. Vastaajien ilmoittamat huolenaiheet sukupuolittain jaoteltuina. (Kysymyk-

seen vastanneita 865 henkilöä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 
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Alakoulun oppilaiden huolen aiheet  

 

Lähes kolmasosa alakoulun (5 lk.) pojista ja neljäsosa tytöistä ilmoitti ettei, heillä ole 

huolenaiheita. Sekä tytöille että pojille merkittävin yksittäinen huolenaihe oli koulu.. 

Tytöt ilmoittivat ristiriidat/suhteet kavereiden kanssa ja oman terveyden useammin huo-

lenaiheiksi kuin pojat.. Pojille ristiriidat/suhteet sekä kavereiden että suvun kanssa oli-

vat toiseksi merkittävin huolen aihe. Tytöt kokivat internetin poikia useammin huolen-

aiheeksi. (Kuva 46.) 

 

 
KUVA 46. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) ilmoittamat huolen aiheet sukupuolittain jaotel-

tuina. . (Kysymykseen vastanneita ja opintotasonsa alakouluksi ilmoittaneita 271 henki-

löä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 
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Yläkoulun oppilaiden huolen aiheet  

 

Yläkoulun oppilaista (8. lk.) yli neljännes tytöistä ja lähes viidesosa pojista ilmoitti huo-

lenaiheeksi koulun. Toiseksi yleisin huolenaihe tytöillä oli ristiriidat/suhteet kavereiden 

kanssa ja materiaan liittyvät tekijät. Pojilla opiskelu tulevaisuudessa ja materia olivat 

toiseksi yleisimmät huolenaiheet. Tytöt ilmoittivat huolenaiheeksi lähes yhtä usein lähi-

piirin terveyden, maailman tuskan ja päihteet/riippuvuuden, kun taas pojat ilmoittivat 

näistä huolenaiheiksi ainoastaan päihteet/riippuvuuden ja senkin vähemmän kuin tytöt.  

(Kuva 47.) 

 

KUVA 47. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) ilmoittamat huolen aiheet sukupuolittain jaotel-

tuina. (Kysymykseen vastanneita ja opintotasonsa yläkouluksi ilmoittaneita 172 henki-

löä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 
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Toisen asteen opiskelijoiden huolen aiheet 

 

Valtaosa toisen asteen opiskelijoista (2. vsk.) sekä työt että pojat ilmoittivat huolenai-

heeksi opiskelun nyt sekä epävarmuus tulevaisuudesta. Raha/toimeentulo, materia ja 

ristiriidat/suhteet kavereihin olivat seuraavaksi yleisimmät huolenaiheet tytöillä. Pojat 

ilmoittivat ristiriidat/suhteet kavereihin, opiskelun tulevaisuudessa, raha/toimeentulon 

sekä työn/työttömyyden/ammatin seuraavaksi eniten huolenaiheiksi. (Kuva 48.) 

 

 

KUVA 48. Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) ilmoittamat huolenaiheet sukupuolittain 

jaoteltuina. (Kysymykseen vastanneita ja opintotasonsa toiseksi asteeksi ilmoittaneita 

415 henkilöä, vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme aihetta.) 
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Sosiaalinen turvallisuus 

 

Väkivallan kokemisen paikat 

 

Väkivaltaa oli koettu kaikissa ikäryhmissä useimmiten koulussa ja vapaa-ajalla. Kaikis-

sa vastaajaryhmissä sekä tytöt että pojat kokivat lähes yhtä paljon väkivaltaa koulussa, 

joskin alakoulun tytöt hieman vähemmän kuin muut. (Kuva 49.) 

 

 

 

 
KUVA 49. Koetun väkivallan tapahtumispaikka sukupuolittain ja opintotasoittain jao-

teltuina (n=1001). 
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Kouluiässä koettu syrjintä ja ulkopuolisuus 

 

Koettua syrjintää ja ulkopuolisuutta oli koettu kaikissa vastaaja ryhmissä eniten koulus-

sa. Alakoulussa (5 lk.) koettiin syrjintää ja ulkopuolisuutta vähemmän kuin muissa kou-

luasteissa. Tytöt kokivat kaikissa ikäryhmissä hieman enemmän syrjintää ja ulkopuoli-

suutta kuin pojat. (Kuva 50.) 

 

 
KUVA 50. Kouluiässä koettu syrjintä ja ulkopuolisuus sukupuolittain ja opintotasoittain 

jaoteltuina (n=975). 
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Kenelle kouluikäiset kertovat väkivallan, kiusaamisen ja syrjimisen kokemuksista?  

 

Vastaajat ilmoittivat kertovansa kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta 

tai syrjimisestä useimmiten äidille, isälle, kaverille sekä siskolle tai veljelle. Alakoulun 

oppilaat (5. lk.) vastasivat kertovansa muita useammin myös opettajalle. Tyttöjen vasta-

uksissa äidille ja kaverille kertominen korostui opintotasosta riippumatta. Yläkouluiässä 

(8. lk.) tytöt kertoivat kaverille kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä 

jopa useammin kuin äidille. Alakoulun oppilaat kertoivat opettajalle useammin kuin 

yläkoulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat (2. vsk.). Viranomaisille vastaajat ilmoit-

tivat kertovansa hyvin harvoin kohdatusta väkivallasta kiusaamisesta tai syrjimisestä. 

Alakoululaiset tytöt kertovat asiasta myös terveydenhoitajalle. Eri viranomaisista opet-

tajalle kerrottiin kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä useammin kuin 

kenellekään muulle riippumatta sukupuolesta tai opintotasosta (Kuva 51.) 

 

 

 
KUVA 51. Jos vastaaja on kohdannut kouluikäisenä väkivaltaa, kiusaamista tai syrji-

mistä, kenelle hän on kertonut siitä. Vastaukset sukupuolittain ja opintotasoittain jaotel-

tuna. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsinta-

menetelmä.) 
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Kuvassa 52 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista kertoo väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä jollekin muulle 

kuin edellä kuvassa 51 esitetyissä vastausvaihtoehdoissa. Vastanneista pojista yli puolet 

(54,5%) ja tytöistä yli kolmasosa (35,3%) ilmoittivat kertovansa jollekin muulle asiasta  

kuin vastausvaihtoehdot. Noin kuudesosa (17,6%) tytöistä kertoi väkivallasta, kiusaami-

sesta tai syrjimisestä tyttö-/poikaystävälleen ja sama määrä kertoi asiasta isovanhemmil-

le . Pojat (13,6%) jättivät asian tyttöjä (8,8%)  useimmiten kertomatta (13,6 %).  

(Kuva 52.) 

 

 
KUVA 52. ”Jollekin muulle” kertominen kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kiu-

saamisesta tai syrjimisestä sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina (n=83). 
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Mistä syystä koetusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä ei kerrota kenelle-

kään?   

 

 

Vastanneilla asian vähättely sekä leimautumisen ja koston pelko olivat suurimpia syitä 

jättää kertomatta kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä. 

Nämä syyt korostuivat toisen asteen opiskelijoilla (2. vsk.). Toisen asteen opiskelijoista 

pojilla korostui asian vähättely, kun taas tytöillä leimautumisen ja koston pelko. Merkit-

tävä osa kysymykseen vastanneista ei ollut kertonut väkivallan kokemisesta, koska ei 

ollut kokenut väkivaltaa. (Kuva 53.) 

 

 
KUVA 53. Kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä kerto-

matta jättämisen syyt sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. (N=?) 
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Kenelle haluaisi kertoa koetusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä?  

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) haluaisivat kertoa kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, 

kiusaamisesta tai syrjimisestä useammin perheenjäsenilleen kuin muiden opintotasojen 

vastaajat. Kavereille ja opettajalle haluttiin kertoa asiasta kaikilla opintotasoilla. Osa 

vastaajista ei tiennyt, kenelle haluaisi asiasta kertoa. (Kuva 54.) 

 

 

 
KUVA 54. Kenelle kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä 

haluttaisiin kertoa, sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina. (N=?) 
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Pelon kokemisen paikat 

 

Pelkoa aiheuttavia tilanteita koettiin liikenteessä ja illalla kaupungilla kaikissa vastaaja-

ryhmissä. Tytöt kokivat palkoa enemmän kuin pojat kaikissa ryhmissä. Toisen asteen 

opiskelijoilla (2. vsk.). tytöt kokivat eniten pelkoa illalla kaupungilla. (Kuva 55.) 

 

 

 
KUVA 55. Vastaajien mahdolliset kouluikäisenä koetun pelon sijainnit sukupuolen ja 

opintotason mukaan jaoteltuna. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable 

by variable–karsintamenetelmä.) 

 

 

Yhteenveto: Sosiaaliset toimintaresurssit  

 

Ala- (5. lk.) ja yläkoulun (8. lk.) tyttö- ja poikaoppilaat kokivat saavansa onnistumisen 

huomiointia usein äidiltä, isältä ja kavereilta. Toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) kokivat 

saavansa onnistumisen huomiointia eniten kavereilta, äidiltä, isältä, siskoilta/veljiltä ja 

opettajalta. Alakoulun tyttöoppilaat kokivat saavansa onnistumisen huomiointia opetta-

jalta enemmän kuin samanikäiset pojat. Kaverit ja sisarukset ovat kyselyyn vastanneille 

tärkeitä. Kavereita tavataan eniten koulussa, kotona sekä kaverin kotona. Kavereita ta-

vattiin usein myös Internetissä ja harrastuksissa. 

 

Ristiriitatilanteissa alakoulun oppilaat ilmoittivat asettuvansa enemmän heikomman 

osapuolen puolelle. Opintotason edetessä heikomman osapuolen puolelle asettuminen 
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väheni etenkin tyttöjen osalta. Vahvemman osapuolen puolelle asettuminen oli alakou-

lun puolella vähäisempää, mutta lisääntyi opintotason edetessä. 

 

Kavereiden merkitys ilonaiheista ja onnistumisista puhuttaessa oli suuri kaikilla opinto-

asteilla. Alakoulun oppilaat jakoivat ilonaiheita ja onnistumisia runsaasti myös van-

hempiensa kanssa. Sekä tytöt että pojat puhuivat äitien kanssa isiä enemmän onnistu-

misistaan. Ilonaiheista ja onnistumisista puhuttiin myös Internetissä. Koulunkäyntiin ja 

kotihuoliin liittyvissä vaikeuksissa läheisten kanssa puhuminen auttoi useimmiten. Ka-

vereiden kanssa ilmenevissä vaikeuksissa äidille ja isälle puhuminen auttoi erityisesti 

alakoulun oppilaita. Näistä asioista keskusteltiin myös kavereiden, isovanhempien, sisa-

rusten sekä terveydenhoitajan kanssa. Yläkoulun oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoi-

den kohdalla vanhempien kanssa puhuminen väheni verrattuna alakoulun oppilaisiin. 

 

Kaikki vastaajat ilmoittivat opintotasosta riippumatta sisarusten pyytävän heiltä useim-

min apua kotitöissä. Opintotasosta riippumatta kaverit pyysivät vastaajilta apua useim-

miten silloin, kun halusivat puhua asioistaan. Pojat ilmoittivat kaverien pyytävän apua 

myös silloin, kun joutuivat vaikeuksiin. Vastaajien mielestä heidän vanhempansa olivat 

usein kiinnostuneita heidän harrastuksistaan, kavereistaan sekä koulupäivästään, mutta 

harvemmin Internetin käytöstä. Joutuessaan tilanteeseen, jossa eivät tiedä, toimivatko 

oikein vai väärin, vastaajat ilmoittivat kysyvänsä usein neuvoa kaveriltaan tai tekevänsä 

päätöksen itse. Myös vanhemmilta kysyttiin neuvoa. 

 

Vastaajille yleisimmät tyytyväisyyden aiheet olivat kaverit, opiskelu, suku, harrastuk-

set/vapaa-ajan toiminta sekä asumis-/ympäristöolosuhteet. Nykyisen koulun tai opiske-

lun vaatimuksien ilmoitettiin huolestuttaneen vastaushetkellä. Lisäksi tytöillä huolen 

aiheina korostuivat ristiriidat/ihmissuhteet kavereihin, oma terveys ja raha/toimeentulo. 

Sukupuolesta riippumatta vastaajia huolestutti myös epävarmuus tulevaisuudesta. Ko-

konaisuutena tytöillä oli enemmän huolenaiheita kuin pojilla. Kuitenkin pojista lähes 

joka viides ja tytöistä yli kymmenesosa mainitsi, ettei huolia ole. 

 

Jos vastaajat olivat kokeneet kouluikäisenä syrjintää tai ulkopuolisuutta, he ilmoittivat 

sen tapahtuneen useimmiten koulussa ja vapaa-ajalla. Koulumatkalla, Internetissä sekä 

kotona koettiin syrjintää tai ulkopuolisuutta tapahtuneen vähiten. Vastaajat ilmoittivat 

kertovansa kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä 

useimmiten äidille, isälle, kaverille sekä sisaruksille. Alakoulun oppilaat vastasivat ker-

tovansa muita useammin myös opettajalle. Kysymykseen vastanneilla asian vähättely 

sekä leimautumisen ja koston pelko olivat suurimpia syitä jättää kertomatta kouluikäi-

senä kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä. Alakoulun oppilaat haluai-

sivat kertoa kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjimisestä use-

ammin perheenjäsenilleen kuin muiden opintotasojen vastaajat. 
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3.4 Osallisuus, vaikuttaminen ja osallistuminen 

 

 

Osallisuus ja vaikuttaminen omiin asioihin  

 

Vastaajat kokivat voivansa vaikuttaa asioihinsa melko usein. Opintotason edetessä ko-

kemukset vaikuttamisen mahdollisuuksista lisääntyivät. Alakoululaiset (5 lk.) tytöt ja 

pojat kokivat voivansa vaikuttaa usein siihen mitä vaatteita he käyttävät, mitä he harras-

tavat ja ketkä ovat heidän kavereitaan. Yläkoulun (8 lk.) oppilaat kokivat voivansa vai-

kuttaa myös siihen milloin he tekevät läksynsä. Sukupuolesta riippumatta yläkoulun 

oppilaat kokivat voivansa vaikuttaa harvemmin kotiintuloaikoihin ja kotitöihin osallis-

tumiseen. Toisen asteen opiskelijat (2. vsk) kokivat voivansa vaikuttaa vähiten siihen 

mihin kotitöihin he osallistuivat. ( (Kuva 56.) 

 

 

 
KUVA 56. Kokemus asioihin vaikuttamisen mahdollisuuksista sukupuolittain ja opinto-

tasoittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by varia-

ble–karsintamenetelmä.) 
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Yhteisiin asioihin  vaikuttaminen 

 

Tiedusteltaessa eri nuorten ulottuvilla olevien yhteiskunnallisten vaikutuskanavien käyt-

töä saatiin kuvassa 57. esitetyt tulokset. Pojilla vaikuttaminen jollain muulla eli omalla 

tavalla kasvaa tasaisesti iän karttuessa. Tytöillä osallistuminen oppilaskunnan toimin-

taan pysyy vakaana iästä huolimatta. Tyttöjen vaikuttamishuippu näyttää osuvan yläas-

teen ajalle, jolloin suosituimpana tapana on poikien tapaan toimia ”jotain muuta” vaiku-

tuskanavaa käyttäen. (Kuva 57.) 

 

 

 

 
KUVA 57. Vastaajien vaikuttamistapojen intensiivisyys oman koulun, kunnan ja asuin-

alueen asioihin sukupuolen ja opintotason mukaan jaoteltuna. (N= noin 1100, vaihtelee 

muuttujapareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 
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Muut vaikuttamisen tavat 

 

Kuvassa 58 on esitetty sukupuolittain tarkennettuna ja havainnollistettuna vastaukset, 

jossa osa vastaajista ovat ilmoittaneet vaikuttavansa asioihin jollain muulla tapaa (n=83) 

kuin edellä kuvassa 57 esitetyssä vastausvaihtoehdoissa. Tytöt ilmoittivat vaikuttavansa 

muihin asioihin tuomalla oman mielipiteensä esille, osallistumalla kyselyihin ja olemal-

la tukioppilas tai osallistumalla koulun johtokunnan, talotoimikunnan, kouluparlamentin 

tai osallisuusryhmän toimintaan. Pojat ilmoittivat vaikuttavansa asioihin osallistumalla 

vihreä lippu- toimintaan sekä osallistumalla koulun johtokunnan, talotoimikunnan, kou-

luparlamentin tai osallisuusryhmän toimintaan.  

 

 

 
KUVA 58.”Vaikuttanut jollakin muulla tapaa” vastausvaihtoehto vaikuttaminen oman 

koulun, kunnan ja asuinalueen toimintaan sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltuina 

(n=83). 
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Osallistuminen vapaa-ajan harrastuksiin 

 

Sekä tytöt että pojat viettivät vapaa-aikaansa useimmin kavereiden kanssa. Lähes saman 

verran vastaajat viettivät vapaa-aikaansa ulkoillen, liikkuen, urheillen ja musiikkia 

kuunnellen. Perheen kanssa oleskelua tytöt ilmoittivat harrastavansa useammin kuin 

pojat. Internetissä surffailua, pelaamista, television katselua, urheilua ja kotitöihin osal-

listumista tytöt ja pojat harrastivat yhtä usein. Tytöt harrastivat Internet-yhteisöihin 

osallistumista, eläinharrastuksia, lukemista ja kirjoittamista useammin kuin pojat. Tie-

tokoneella/pelikonsolilla pelaaminen oli selvästi useammin tapahtuvaa poikien keskuu-

dessa. Pojat harrastivat tyttöjä useammin myös mopoilla/moottorikelkalla/ mönkijällä 

ajelua ja luontoharrastuksia. Järjestöjen kerhotoimintaan nuoret osallistuivat harvoin. 

(Kuva 59.) 

 

 

 
KUVA 59. Vastaajien harrastamien asioiden tiheys sukupuolittain jaoteltuina (n=854). 
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Alakoulun oppilaiden harrastukset 

 

Alakoulun tyttö- ja poikaoppilaat (5. lk.) harrastivat usein kavereiden kanssa oleilua, 

urheilua, ulkoilua ja liikunta. Perheen kanssa oleilu oli myös vahvasti esillä. Tytöt har-

rastivat harvoin mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelua verrattuna poikiin ja pojat 

puolestaan osallistumista järjestöjen kerhotoimintaan ja luovaan toimintaan. Tytöillä oli 

eläinharrastusta useammin kuin pojilla. Pojat harrastivat yhtä usein eläinharrastusta ja 

mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelua. Muut harrastusmuoto vaihtoehdot esiintyi-

vät varsin tasaisesti sekä tytöillä että pojilla. (Kuva 60.) 

 

 

 
KUVA 60. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) harrastamien asioiden tiheydet sukupuolittain 

jaoteltuina (n=235). 
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Yläkoulun oppilaiden harrastukset 

 

Yläkoulun tyttöoppilaat (8. lk.) harrastivat harvoin tietokoneella/pelikonsolilla pelaa-

mista, järjestöjen kerhotoimintaan osallistumista ja luontoharrastusta. Pojat harrastivat 

harvoin järjestöjen kerhotoimintaan osallistumista, luovaa toimintaa ja eläinharrastusta. 

Pojat harrastivat mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelua selvästi useammin kuin 

tytöt. Tytöt puolestaan harrastivat selvästi useammin kuin pojat eläinten kanssa toimi-

mista sekä lukemista tai kirjoittamista. Muut harrastusmuotovaihtoehdot nousevat tasa-

puolisesti esille sekä tytöillä että pojilla. (Kuva 61.) 

 

 
KUVA 61. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) harrastamien asioiden tiheydet sukupuolittain 

jaoteltuina (n=161). 
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Toisen asteen opiskelijoiden harrastukset 

 

Toisen asteen opiskelijoilla (2. vsk.) kavereiden kanssa oleilu ja musiikin kuuntelu sekä 

ulkoilu ja liikunta olivat selvästi yleisimpiä harrastusmuotoja. Internetissä surffailu ja 

pelaaminen sekä Internet-yhteisöihin osallistuminen on seuraavaksi yleisimpiä harras-

tuksia. Television katselussa, urheilussa ja kotitöihin osallistumisessa ei ollut eroja. Tie-

tokoneella/pelikonsolilla pelaamista pojat harrastivat selvästi useammin kuin tytöt. 

Luontoharrastus oli pojilla suositumpaa kuin tytöillä ja eläinharrastus päinvastoin. Mo-

polla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelua vastanneet harrastivat lähes yhtä usein. (Kuva 

62.) 

 

 

 
KUVA 62. Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk.) harrastamistiheydet sukupuolittain jao-

teltuina (n=458). 
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Harrastusten merkitys 

 

Kavereiden ja perheen kanssa oleilu, musiikin kuuntelu, urheilu ja ulkoilu sekä liikunta 

merkitsivät paljon sekä tytöille että pojille. Tytöille merkitsi paljon myös eläinharrastus, 

kotitöihin osallistuminen sekä lukeminen ja kirjoittaminen. Pojille merkittäviä harras-

tuksia olivat Internetissä surffailu ja pelaaminen, luontoharrastus ja mopol-

la/moottorikelkalla/mönkijälle ajelu. Sekä tytöille että pojille osallistumisella järjestöjen 

kerhotoimintaan oli vähäisempi merkitys. Tytöille tietokoneella/pelikonsolilla pelaami-

sella oli vähemmän merkitystä. (Kuva 63.) 

 

 

 
KUVA 63. Harrastusten merkitys vastaajille sukupuolittain jaoteltuina. (N= noin 1100, 

vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 
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Harrastusten merkitys alakoulun oppilaille  

 

Alakoulun tyttö- ja poikaoppilaille (5. lk.) merkitsi eniten kavereiden kanssa ja perheen 

kanssa oleilu. Seuraavaksi merkittävimpiä harrastuksia olivat ulkoilu, liikunta ja urhei-

lu. Tytöille eläinharrastus ja pojille luontoharrastus olivat merkittäviä. Tytöillä vähiten 

merkittäviä harrastuksia olivat mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelu ja tietokoneel-

la/pelikonsolilla pelaaminen. Pojille vähiten merkittäviä olivat järjestöjen kerhotoimin-

taan osallistuminen ja luova toiminta. (Kuva 64.) 

 

 
KUVA 64. Harrastusten merkitys alakoulun oppilaille (5. lk.) sukupuolittain jaoteltuina. 

(N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 
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Harrastusten merkitys yläkoulun oppilaille  

 

Yläkoulun tyttö- ja poikaoppilaille (8. lk.) merkitsi eniten kavereiden kanssa oleilu. Ty-

töille seuraavaksi merkittäviä olivat perheen kanssa oleilu, ulkoilu ja liikunta, musiikin 

kuuntelu ja urheilu. Lukeminen tai kirjoittaminen sekä eläinharrastus olivat myös mer-

kittäviä harrastuksia tytöillä. Vähiten merkittäviä olivat tietokoneella/pelikonsolilla pe-

laaminen ja järjestöjen kerhotoimintaan osallistuminen. Pojille merkittäviä harrastuksia 

olivat urheilu, perheen kanssa oleilu, musiikin kuuntelu ja ulkoilu ja liikunta. Seuraa-

vaksi merkittävin oli mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelu. Pojilla vähiten merkit-

täviä olivat järjestöjen kerhotoimintaan osallistuminen, lukeminen tai kirjoittaminen ja 

luova toiminta. (Kuva 65.) 

 

 
KUVA 65. Harrastusten merkitys yläkoulun oppilaille sukupuolittain jaoteltuina. (N= 

noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–karsintamenetelmä.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

82 

Harrastusten merkitys toisen asteen opiskelijoille  

 

Toisen asteen opiskelijoilla (2. vsk.) merkittävimmät harrastukset sekä tytöillä että po-

jilla olivat kavereiden ja perheen kanssa oleilu, musiikin kuuntelu, urheilu ja ulkoilu ja 

liikunta. Merkittäviä harrastuksia tytöillä ja pojilla olivat myös Internetissä surffailu ja 

pelaaminen, Internet-yhteisöihin osallistuminen, television katselu ja kotitöihin osallis-

tuminen. Tytöillä vähiten merkittäviä harrastuksia olivat tietokoneella/pelikonsolilla 

pelaaminen ja järjestöjen kerhotoimintaan osallistuminen. Pojilla vähiten merkittäviä 

harrastukset olivat järjestöjen kerhotoimintaan osallistuminen, luova toiminta ja luke-

minen ja kirjoittaminen. Tytöille merkitsi eläinharrastus yhtä paljon kuin pojille mopol-

la/moottorikelkalla/mönkijällä ajelu. Pojille puolestaan merkitsi eläinharrastus yhtä vä-

hän kuin tytöille mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelu. (Kuva 66.) 

 

 
KUVA 66. Harrastusten merkitys toisen asteen opiskelijoille (2. vsk.) sukupuolittain 

jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by variable–

karsintamenetelmä.) 

 

 

Yhteenveto: Osallisuus, vaikuttaminen ja osallistuminen 

 

Ala- (5. lk.) ja yläkoulun (8. lk.) oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) kokivat 

voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa melko usein. Opintotason edetessä kokemukset 

vaikuttamisen mahdollisuuksista lisääntyivät. Sekä tytöt että pojat viettivät vapaa-

aikaansa useimmin kavereidensa kanssa sekä ulkoillen, liikkuen, urheillen ja musiikkia 

kuunnellen. Tytöt viettivät poikia enemmän vapaa-aikansa perheidensä kanssa. Interne-

tissä surffailua, pelaamista, television katselua, urheilua ja kotitöihin osallistumista tytöt 

ja pojat harrastivat yhtä usein. Tytöt harrastivat Internet-yhteisöihin osallistumista, 

eläinharrastuksia, lukemista ja kirjoittamista useammin kuin pojat. Tietokoneel-
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la/pelikonsolilla pelaaminen, mopoilla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelu ja luontohar-

rastus olivat yleisempiä poikien keskuudessa. Edellä mainitut vapaa-ajanviettotavat oli-

vat myös vastaajille merkityksellisiä. Toisen asteen opiskelijoilla Internetissä surffailun 

ja Internet-yhteisöihin osallistumisen merkityksellisyys korostui muihin opintotasoihin 

verrattuna. 

 

 

3.5 Asuin- ja kasvuympäristö 

 

 

Mielipiteet asuinpaikasta  

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) viihtyivät hyvin asuinpaikassaan. Heillä oli omaa tilaa ja 

rauhaa, he asuivat lähellä luontoa ja harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi heillä oli riittä-

västi tekemistä. He olivat sitä mieltä, että heidän asuinpaikkansa ei sijaitse syrjässä. 

(Kuva 67.) 

 

Yläkoulun oppilaat (8. lk.) ja toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) viihtyivät hyvin asuin-

paikassaan. He asuivat lähellä luontoa ja heillä oli omaa tilaa ja rauhaa. He asuivat riit-

tävän lähellä harrastusmahdollisuuksia. (Kuva 67.) 

 

 

 
KUVA 67. Vastaajien mielipiteet asuinpaikastaan sukupuolittain ja opintotasoittain 

jaoteltuina (n=1018). 
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Mielipiteet koulusta  

 

Ala- (5. lk.) ja yläkoulun oppilaat (8. lk.) sekä toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) olivat 

sitä mieltä, että koulussa vallitsi hyvä ilmapiiri, koulu oli tiloiltaan viihtyisä ja, että op-

pitunneilla oli rauhallista työskennellä. Alakoulun oppilaat olivat lisäksi sitä mieltä, että 

liikunta- ja urheiluvälineet tarjosivat mielekästä tekemistä. Yläkoulun oppilaat kokivat 

oppitunneilla työskentelemisen rauhattomampana kuin toisen asteen opiskelijat tai ala-

koulun oppilaat. (Kuva 68.) 

 

 

 
KUVA 68. Vastaajien mielipiteet koulustaan sukupuolittain ja opintotasoittain jaoteltui-

na (n=960). 
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Oulun seudun ja kotikunnan tarjoamat mahdollisuudet 

 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että Oulun seutu tarjoaa hyviä koulutusmahdollisuuk-

sia, riittävästi palveluja ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Vastaajat olivat 

hieman kriittisempiä oman kotikunnan tarjoamien lasten ja nuorten palvelujen ja harras-

tusmahdollisuuksien suhteen. Yläkoulun oppilaat (8. lk.) ja toisen asteen opiskelijat (2. 

vsk.) ilmoittivat aikovansa muuttaa tulevaisuudessa kotikunnastaan todennäköisemmin 

kuin alakoulun oppilaat (5. lk.). Tytöt suhtautuivat muuttoon myönteisemmin kuin po-

jat. (Kuva 69.) 

 

 

 
KUVA 69. Vastaajien mielipiteet kotikunnastaan ja Oulun seudusta sukupuolittain ja 

opintotasoittain jaoteltuina. (N= noin 1100, vaihtelee muuttujapareittain, variable by 

variable–karsintamenetelmä.) 

 



 

 

 

86 

Alakoulun oppilaiden hyvinvoinnin / pahoinvoinnin kokemukset  

 

Lähes joka kolmas (28 %) alakoulun (5. lk.) tyttöoppilas ja joka viides (20 %) poika 

koki myönteisesti oman elämänsä. Alakoulun tyttöoppilaat kertoivat jonkin verran (3 

%) omasta pahoinvoinnistaan, mutta pojat eivät juuri lainkaan (1 %). Lähes neljä vii-

desosaa (79 %) pojista ja lähes kaksi kolmasosaa (68 %) tytöistä kuvasi kokemusta it-

sestään, ajatuksistaan ja omasta hyvinvoinnistaan vapaasti kohdassa muu. (Kuva 70.) 

 

 

 
KUVA 70. Alakoulun oppilaiden (5. lk.) kokemus itsestään, ajatuksistaan ja omasta hy-

vinvoinnistaan sukupuolittain jaoteltuina (n=212). 
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Yläkoulun oppilaiden hyvinvoinnin / pahoinvoinnin kokemukset  

 

Lähes joka viides (19 %) yläkoulun (8. lk.) tyttöoppilas koki myönteisenä oman elä-

mänsä, pojista vastaavasti lähes joka seitsemäs (15 %). Valtaosa pojista ja tytöistä kuva-

si kokemusta itsestään, ajatuksistaan ja omasta hyvinvoinnistaan vapaasti kohdassa 

muu. (Kuva 71.) 

 

 

 
KUVA 71. Yläkoulun oppilaiden (8. lk.) kokemus itsestään, ajatuksistaan ja omasta hy-

vinvoinnistaan sukupuolittain jaoteltuina (n=142). 
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Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin / pahoinvoinnin kokemukset   

 

Toisen asteen (2. vsk.) tytöistä kolmasosa (33 %) ja pojista lähes kolmasosa (28 %) ko-

kemukset itsestä, ajatuksista ja omasta hyvinvoinnista myönteisesti. Lähes joka kym-

menes (7 %) kysymykseen vastannut tyttö ilmoitti voivansa pahoin, pojat puolestaan 

kuvasivat vain vähän pahoinvointia (1 %). Iso osa pojista (70%) ja tytöistä (59%) kuva-

si kokemusta itsestään, ajatuksistaan ja omasta hyvinvoinnistaan vapaasti kohdassa 

muu. (Kuva 72.) 

 

 

 
KUVA 72. Toisen asteen opiskelijoiden (2. vsk) kokemus itsestään, ajatuksistaan ja 

omasta hyvinvoinnistaan sukupuolittain jaoteltuina (n=244). 

 

 

Yhteenveto: Asuin- ja kasvuympäristö 

 
Ala- ja yläkoulun oppilaat (5. lk.) sekä toisen asteen opiskelijat (2. vsk.) olivat sitä miel-

tä, että he viihtyvät hyvin asuinpaikassaan, heillä oli omaa tilaa ja rauhaa, he asuivat 

lähellä luontoa ja harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi heillä oli riittävästi tekemistä. Ylä-

koulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat olivat jonkin verran useammin sitä mieltä, 

että asuinpaikka sijaitsi syrjässä verrattuna alakoulun oppilaisiin.  

 

Koulua koskevissa väittämissä vastaajat olivat usein sitä mieltä, että koulussa vallitsi 

hyvä ilmapiiri, koulu oli tiloiltaan viihtyisä ja että oppitunneilla oli rauhallista työsken-

nellä. Alakoulun oppilaat kokivat myös, että liikunta- ja urheiluvälineet tarjosivat mie-

lekästä tekemistä. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että Oulun seutu tarjosi hyviä kou-

lutusmahdollisuuksia, riittävästi palveluja ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuoril-
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le. Vastaajat olivat hieman kriittisempiä oman kotikunnan tarjoamien lasten ja nuorten 

palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin. Yläkoulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat 

ilmoittivat aikovansa muuttaa tulevaisuudessa kotikunnastaan todennäköisemmin kuin 

alakoulun oppilaat. 

 

Kokemukset  itsestä, hyvinvoinnista ja kyselyyn vastaamisesta 

 

Suuri osa vastaajista koki itsensä, ajatuksensa ja oman hyvinvointinsa positiivisena. 

Tytöt kokivat kuitenkin enemmän pahoinvointia kuin pojat. Alakoulun oppilaat suhtau-

tuivat myönteisimmin kyselyyn vastaamiseen kuin yläkoulun oppilaat ja toisen asteen 

opiskelijat. Kuitenkin kyselyyn vastaamiseen suhtauduttiin pääasiassa positiivisesti. 

Pojat suhtautuivat vastaamiseen jonkin verran kielteisemmin kuin tytöt. 

 

Alakoulun oppilaat (5. lk.) suhtautuivat myönteisimmin kyselyyn vastaamiseen.. Kuusi 

kymmenestä (64 %) tytöstä ja yli puolet (54 %) pojista kokivat vastaamisen myönteises-

ti. Alakoulun pojat (20 %) suhtautuivat kielteisemmin vastaamiseen kuin tytöt (14 %). 

(LIITEKUVA 4.) Yläkoulun tyttöoppilaista (8. lk.) yli puolet (53 %) kokivat kyselyyn 

vastaamisen myönteisenä ja vajaa neljäsosa (17 %) kielteisenä. Pojista lähes kaksi vii-

desosaa (38 %) koki vastaamisen kielteisenä. (LIITEKUVA 5.) Toisen asteen tyttöopis-

kelijoista (2. vsk.) vajaa puolet (44 %) koki kyselyyn vastaamisen myönteisenä, pojista 

kaksi viidesosaa (40 %) puolestaan kielteisenä. (LIITEKUVA 6.) 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ESITUTKIMUKSEN TULOKSISTA 

 

 

Esitutkimuksen analysointivaihe on vielä kesken ja valmistunee alkuvuodesta 2011. 

Tähän mennessä tehdyn analyysin tulosten perusteella voidaan nostaa esille seuraavia 

keskiarvoihin perustuvia huomioita. Tulokset antavat edustavan, tosin keskimääräisen 

kuvan Oulun seudun kouluissa olevien 11-, 14- ja 17 -vuotiaiden lasten ja nuorten nä-

kemyksistä hyvinvointiinsa liittyen. Kysymyksiin, mikä näiden käsitysten hajonta on, ja 

mitä se kertoo seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin kipupisteistä, saadaan vastauksia 

jatkoanalyysissä.  

 

 

Yleiskuva 

 

Oulun seudun lapset ja nuoret ovat pääosin elämäntilanteeseensa tyytyväisiä sisältäen 

perheen, kodin, elinympäristön, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja harrastukset. Tyytyväi-

syysaiheiden kolmen kärjessä ovat kaverit, perhe ja harrastukset. Vasta toisen asteen 

opiskelijoilla opiskelu nousee kärkijoukkoon ohittaen harrastukset tyytyväisyyden ai-

heena. Muuten yleiskuva on varsin samankaltainen eri ikäryhmillä, vaikkakin eri ikä-

ryhmät profiloituvat itsenäistymis- ja kasvuprosessin suhteessa kotiin ja vanhempiin eri 

tavalla. Alakoululaiset ovat tyytyväisempiä kuin yläkoululaiset ja hieman vähemmän 

tyytyväisiä ovat toisen asteen opiskelijat. Myös asuin- ja kasvuympäristössä viihdytään 

sekä arvostetaan luonnon läheisyyttä ja rauhallisuutta.  Asuin- ja kasvuympäristön koe-

taan sisältävän riittävästi tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia. Oulun seudun koetaan 

tarjoavan asuinkuntaa paremmat mahdollisuudet niin harrastusten, koulutuksen kuin 

palvelujenkin osalta.  

 

Huolet lisääntyvät iän myötä, mikä kertonee toisaalta nuoruuteen elämänvaiheena kuu-

luvista yleisistä ilmiöistä, toisaalta oman elämän suuntaan liittyvien valintojen tekemi-

sen vaikeutumisesta.  Alakoululaisen elämä on huolettomampaa kuin vanhemmilla ikä-

ryhmillä. Heistä noin joka neljäs ei koe huolia, yläkoululaisista noin joka kymmenes ja 

toisella asteella edellistä hieman harvempi kokee huolia. Mielenkiintoinen on se nuorten 

ryhmä, joka ilmaisee aikuistumisen kynnyksellä, että heillä ei huolia ole (5-10 %). Huo-

li näyttää myös sukupuolittuneelta, sillä tytöt ovat huolissaan tai huolenkantajia useam-

min kuin pojat kaikissa ikäryhmissä.   

 

Keskeiset huolenaiheet ovat vanhimman ikäryhmän tytöillä opiskelu, epävarmuus, toi-

meentulo, terveys ja kaverisuhteen ristiriidat (10-32 %). Vastaavan ryhmän pojilla huo-

len syitä ovat opiskelu, epävarmuus ja terveys (8-22 %). Opiskelu huolenaiheena kerto-

nee menestymishalusta, ehkä myös kilpailusta ja ”putoamisen” uhkasta. Kaikki ovat 

tekijöitä, joihin koulu voi halutessaan vaikuttaa. Epävarmuus puolestaan heijastelee 

sellaisia yleisiä nykyhetken suoriutumispaineita ja tulevaisuuden pelkoja, joihin nuorten 

on vaikea löytää ratkaisuja. Kyse on parisuhteesta, kodin perustamisesta, ammatillisesta 

koulutuksesta ja työllistymisestä. Yhä useampi nuori perustaa yksittäistalouden.  

 

Yläkoululaisten tyttöjen keskeiset huolet liittyvät opiskeluun, lähisuhteiden ristiriitati-

lanteisiin ja terveyteen (11-27 %). Poikien esiintuomissa huolissa ovat etusijalla opiske-

lu, opiskelu tulevaisuudessa ja terveys (7-17 %). Pääosin ongelmat koetaan koulussa ja 

terveydessä. Alakoululaisten ilmaisemat huolenaiheet ovat tytöillä opiskelu, kaveriristi-

riidat ja terveys (8-13 %). Vastaavasti pojilla huolenaiheet ovat opiskelu, kaveri- ja lä-
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hisuhderistiriidat ja terveys (5-7 %). Ala- ja yläkoululaisten huolenaiheet näyttävät liit-

tyvän sosiaalistumiseen ja vuorovaikutusristiriitoihin ja ovat pitkälti ratkaistavissa kou-

lun keinoin. 

 

 

Taloudelliset resurssit 

 

Lasten ja nuorten kokemukset taloudellisista resursseista palautuvat koettuun ja tosiasi-

alliseen perheen taloudelliseen tilanteeseen, mikä näyttää tuoreen tutkimuksen
9
 mukaan 

eriarvoistavan lapsia ja nuoria. Lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on lisääntynyt vii-

meisen viidentoista vuoden aikana. Perheen vähävaraisuus vaikuttaa lasten ja nuorten 

arkeen monella tavalla. Esineellistynyt kulttuuri trendiharrastuksineen, merkkivaattei-

neen ja -esineineen voi lapsen ja nuoren kokemuksena olla ahdistava, koska sen kautta 

tapahtuu erottautuminen ikätovereista.  Edelliseen liittyen tämän esitutkimuksen perus-

teella ei voida vetää johtopäätöksiä eroista, mutta viitteitä esineellistyneen kulttuurin 

voimistumisesta nousee analyysistä. 

 

Alakoululaisten kokemus perheidensä taloudellisesta tilanteesta on voittopuolisesti hyvä 

(92-98 %) sillä varauksella, että perheen mahdolliset talousvaikeudet välittyvät lapsille. 

Vain kaksi prosenttia kokee perheen taloudellisen tilanteen huonoksi (n=6). Ehkäiseväl-

lä valikoidulla ohjauksella ja neuvonnalla vaikeaan taloustilanteeseen todennäköisesti 

saataisiin korjauksia. 

 

Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tilanne poikkeaa lasten kokemasta. Hy-

vänä perheiden taloudellista tilannetta pitää yläkoululaisista 81-94 %:ia ja huonona 6 

%:ia (n=12). Toisen asteen opiskelijat kokevat vastaavasti perheen taloudellisen tilan-

teen hyvänä (73 -93 %). Huonoksi se kokee 8 %:ia (n=48). Perheiden taloudellisen ti-

lanteen heikkoutta selittänevät jommankumman vanhemman matalapalkkaisuus, työt-

tömyys, opiskelu tai eläkeläisyys. 

 

Lasten ja nuorten itsenäistä rahankäyttöä leimaa voimakas polarisaatio, jossa osalla on 

viikoittaista käyttörahaa runsaasti ja osalla ei lainkaan tai varsin niukasti. Noin kolmas-

osalla on käytössää viikoittain rahaa 0-14 euroon kun vastaavasti 15-59 euroa on käy-

tössä lopuilla lukuun ottamatta pientä ryhmää, jolla on käytössään viikoittain 60-104 

euroa. Noin 16-20% lapsista ja nuorista kokee, että heillä on rahaa käytettävissä vähän 

ja vastaavasti 54-77%:ia kokee, että rahaa on paljon käytettävissä. Voidaan olettaa ai-

emmin esitetyn esineellistyneen kulttuurin vahvistumiseen perustuen, että todellinen ja 

koettu polarisaatio rahankäyttömahdollisuuksissa vaikuttaa lasten ja nuorten keskinäi-

seen arvostukseen ja vuorovaikutukseen. 

 

Lapset ja nuoret (38-53 %) kokevat, että he eivät halua mitään välttämättöminä pitämi-

ään asioita. Yksittäinen toive ylitse muiden on alakoululaisten (38-43 %) halu hankkia 

kotieläin. Ikääntymisen myötä halu puolittuu. 

 

Detaljina voi nostaa esiin mopokulttuurin yleisyyden, mikä sekin kertoo harrastuksen 

muuttuneesta merkityksestä sosiaaliseen identiteetin muodostumisessa. Suuri joukko 

käyttää mopoa (13 %). Liikenne kulttuurin merkitys koulun päivittäisessä ohjelmassa 

tulisi tiedostaa ja tunnistaa. 

                                                 
9
 Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta. 2010. 
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Sosiaalisista vuorovaikutussuhteista 

 

Vanhempien merkitys vuorovaikutussuhteissa on keskeinen vaikka jonkin verran 

aleneekin iän myötä. Vielä merkittävämpi on kaveripiiri, joka muodostaa itsenäistymi-

sen kannalta keskeisen vertaisuuteen perustuvan areenan, jonka kautta lapset ja nuoret 

jakavat kokemuksiaan niin iloista kuin suruista.  Kaveripiiriin ohjaudutaan 1) asuinalu-

een,? 2) koulun ja 3) harrastusten perusteella. Myös kulutuskulttuuri tuo mukanaan uu-

denlaisen vuorovaikutuksen areenan muodin ja shoppailun kautta. 

 

Tärkein kaveriverkoston kohtaamispaikka on koulussa, sen jälkeen omassa tai kaverin 

kotona, kaupungilla, harrastuksissa tai internetissä. Kavereiden kanssa tulevat vaikeudet 

ratkaistaan lasten osalta vanhempien tuella. Myöhemmin iän karttuessa vanhempien 

osuus vähenee ja tilalle tulevat omat sisarukset ja muut kaverit. Myös kotona olevat 

huolet siirtyvät vanhempien ja sisarusten lisäksi kavereille. 

 

Vapaa-ajan harrastukset jakautuvat merkitysjärjestyksessä kaverin kanssa oleskeluun, 

erilaiseen liikuntaan, musiikin kuunteluun ja internet-yhteyksien pitämiseen sekä per-

heen kanssa toimimiseen. 

 

Sosiaalisen tuen tuottajana vanhempien, sisarusten ja kavereiden lisäksi on merkittäväs-

sä asemassa harrastusten ohjaaja. Harrastusten ohjaajan rooli koetaan merkittävämmäksi 

kuin opettajan. Myös isovanhempien asema tukijana koetaan suhteellisen suureksi vaik-

kakin se vähenee iän myötä. 

 

 

Koulun rooli 

 

Koulunkäyntiin ollaan motivoituneita. Se sujuu pääsääntöisesti hyvin. Päämääränä on 

oppiminen ja hyvät arvosanat.  Lapset ja nuoret korostavat kokemuksensa mukaan toi-

minnallisia aineita, joista suosituimpia ovat liikunta sekä kuvaamataito, käsityö ja koti-

talous. Erilaisten lukuaineiden (biologia, maantieto, historia ja uskonto), matemaattisten 

aineiden ja kielten asema on vähemmän arvostettu kuin toiminnallisten aineiden. Ero on 

selvä ja johtaa pohdintaan, että kuinka luku- ja matemaattisia aineita sekä kielten ope-

tusta voitaisiin toiminnallistaa, jolloin niiden kiinnostavuus kasvaisi.   

 

Kouluun liittyvien vaikeuksien keskeisiä auttajia ovat lasten ja nuorten vanhemmat ja 

yhtä tärkeänä myös kaverit. Sen jälkeen tulevat omat sisarukset ja opettajat. 

 

Koulu muodostaa lasten ja nuorten elämässä keskeisen päivittäisen toiminnan areenan. 

Koulun tavoitteena on monipuolinen ja laaja-alainen oppiminen. Virallisten tavoitteiden 

lisäksi koulu muodostaa lapsille ja nuorille tärkeän sosiaalisen vuorovaikutusverkoston, 

erityisesti kavereista muodostuvan vertaiskentän. Tämä kaveriverkosto on lapsille ja 

nuorille erittäin tärkeä kasvamisen areena. Erityisen merkittävä kaveriverkosto on sosi-

aalisen tuen tuottajana. 
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Riskit ja ongelmat 

 

Lapset ja nuoret kokevat monenlaisia pelkoja. Pelon aiheet jakautuvat laajalle ja ovat 

määrällisesti tarkasteltuna vähäisiä. Toki yksittäisen ihmisen kannalta erilaisilla pelon 

aiheilla voi olla suurtakin merkitystä. Kaksi pelon syytä kuitenkin erottuu muista. Ne 

ovat liikenne ja illalla kaupungilla oleskelu. Molemmat asioita, joihin yhteiskuntasuun-

nittelulla voidaan vaikuttaa. Olisikin jatkossa tutkittava esimerkiksi mitä liikenneriskit 

koululaisten mielestä ovat. Samoin kuvaa olisi tarkennettava, mitä uhkia illalla kaupun-

gilla oleminen aiheuttaa. 

 

Kouluväkivallasta, kiusaamisesta tai syrjäytymisestä saatiin kyselyssä vain välillisesti 

tietoa. Kouluikäisenä kohdatusta väkivallasta, kisaamisesta tai syrjäytymisestä kerto-

matta jättäminen palautuu kolmeen syyryhmään: asiaa oli vähätelty, leimautumisen tai 

koston pelko sekä ei halunnut kertoa tai osannut sanoa syytä. Kaikki syy ryhmiä, joihin 

avoimuutta ja luottamusta korostavalla yhteisötyöllä voidaan vaikuttaa.   

 

Analysoidessa sitä, että kenelle lapset ja nuoret väkivallasta, kiusaamisesta tai syrjäy-

tymisestä haluaisivat kertoa, tyhjenee sosiaalisen tuen kenttä. Vain harva haluaisi kertoa 

asiasta kaverille, opettajalle, terveydenhoitajalle, koulukuraattorille tai poliisille. Ala-

koululaiset kertoisivat suhteellisen usein vanhemmille, mutta yläkoululaiset ja toisen 

asteen opiskelijat harvoin heillekään. Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat jäävät 

ongelman kanssa yksin. Tulos on huolestuttava, koska ongelman luonteesta johtuen 

seuraukset voivat olla lapsen tai nuoren kannalta kumuloituvia. Kierre pitäisi kyetä kat-

kaisemaan, jotta pahenevat seurausvaikutukset voitaisiin välttää. Vaikenemisen kulttuu-

ri tulisi murtaa ottamalla väkivalta, kiusaaminen ja syrjäytyminen avoimuutta ja luotta-

musta korostaen esille. Ongelmasta tulisi voida puhua kaikissa mahdollisissa yhteyksis-

sä ja näin lieventää kynnystä puhua ongelmasta. 

 

Alakoululaisista käytännössä vain muutama (n=3) oli kokeillut tupakkaa. Sitä vastoin 3 

vuotta myöhemmällä iällä kokeiluja oli ollut jo 17 %:lla koululaisia, joista lähes päivit-

täin polttavia oli 8 % (n=8). Tytöillä oli polttamiskokemuksia enemmän, mutta säännöl-

lisesti polttavia oli pojissa ja tytöissä saman verran. Tilanne kärjistyy toisen asteen opis-

kelijoiden osalta. Säännöllisesti polttavia on 27 % (n=148)  ja satunnaisesti polttajia 17 

%. Säännöllisesti polttavien sukupuolijakauma on sama. Näyttää siltä, että tupakointi 

yleistyy voimakkaasti varhaisnuoruudessa ollen samankaltaista tytöillä ja pojilla. On-

gelmaan olisi löydettävä ratkaisuja. 

 

Alkoholin käytön osalta tilanne on lähes samankaltainen kuin tupakoinninkin. Ongelma 

tulee kuitenkin myöhemmällä iällä. Alakoululaisissa ei alkoholin käyttäjiä ole. Yläkou-

lulaisista alkoholia on kokeillut 12 %:ia, joista kerran viikossa sitä käyttää 3 %:ia (n=6). 

Toisen asteen opiskelijoista vajaa kolmasosa (28 %) ei käytä alkoholia ja neljäsosa 

käyttää alkoholia harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Opiskelijoista 37 %:ia käyttää 

alkoholia kerrankuukaudessa ja loput 11 %:ia kerranviikossa tai useammin. 

 

Huumeongelma ei ainakaan toistaiseksi koske alakoululaisia. Vain yksi koululainen 

aikoisi kokeilla, jos se olisi mahdollista. Yläkoululaiset ilmaisevat muutamia kokeiluja, 

mutta kahta lukuun ottamatta eivät aio jatkaa kokeiluja. Myöskään toisen asteen opiske-

lijoilla huumeongelma ei ole määrällisesti suuri. Muutama potentiaalinen kokeilijaeh-

dokas kuitenkin on joukossa.  Kokeiluja on 8 %:lla, mutta he ovat tehneet päätöksen, 

että eivät aio jatkaa. Opiskelijoista 4 %:ia (n=24) aikoo todennäköisesti jatkaa kokeiluja. 
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Vaikka luku ei koko vastaajaryhmästä ole suuri, on se mahdollisena huumekäyttäjäryh-

mänä sellainen, että siihen tulisi kiinnittää huomiota. Samoin luku moninkertaistuu jos 4 

%:n käyttäjämäärä pitää paikkansa koko koulun opiskelijamäärässä. 

 

 

Jatkoanalyysi 

 

Edellä esitetyt huomiot ovat siis alustavia, keskiarvoihin perustuvia johtopäätöksiä ana-

lyysin tuloksista. Jatkoanalyysissä paneudutaan lasten ja nuorten kokemuksiin ja käsi-

tyksiin tarkemmin. Kokonaiskuvaa syvennetään analysoimalla aineistoa monimuuttu-

jamenetelmillä, mikä mahdollistaa eritellymmän kuvan luomisen lasten ja nuorten ko-

kemasta hyvinvoinnista. Tuloksia peilataan sosiaalisen pääoman teorian lähtökohtiin. 

Tavoitteena on arvioida, mitkä ovat Oulun seudun lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman 

ilmentymät ja miten sosiaalisen pääoman lähteet, (vanhemmat ja perhe, kaverit, lapsi ja 

nuori itse, instituutiot), lasten ja nuorten toiminnan areenat (sosiaaliset kentät; perhe, 

koulu, kaveripiiri, harrastukset) sekä toimijuus näyttäytyvät hyvinvoinnin kokonaisku-

vassa.   
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