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TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 35/2020 

Osallisuuden kokemus ja koulukiusaaminen: 
Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia 

PÄÄLÖYDÖKSET 
• Koulukiusatuilla ja koulukiusaajil-

la on matalampi osallisuuden ko-

kemus kuin muilla oppilailla. 

• Osallisuuden kokemuksen yhteys 

koulukiusaamiseen ja koulukiusa-

tuksi joutumiseen oli voimakkain 

8. ja 9. luokkalaisilla. 

• 8. ja 9. luokkalaisilla osallisuuden 

kokemus oli sitä alhaisempi, mitä 

useammin oppilas osallistui mui-

den kiusaamiseen tai tuli itse kiu-

satuksi. Koulukiusatuksi joutu-

neilla erot osallisuusindikaattorin 

keskiarvossa olivat hieman suu-

remmat. 

• Lukiossa ja ammatillisessa oppi-

laitoksessa koulukiusaajien osalli-

suuden kokemus oli hieman ma-

talampi kuin ei-kiusaajilla. 

• Lukiossa ja ammatillisessa oppi-

laitoksessa koulukiusatuiksi jou-

tuneiden osallisuuden kokemus 

oli sitä matalampi, mitä useam-

min tuli kiusatuksi. Erityisen mer-

kittävää oli, ettei tullut lainkaan 

kiusatuksi.  Etenkin lukiossa ty-

töillä erot osallisuuden kokemuk-

sessa olivat poikia suuremmat. 
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Kokemus kuulumisesta johonkin on keskeinen osa osallisuuden kokemusta. Kiusaaminen 

on yhteisöissä ilmenevää negatiivista vuorovaikutusta. Osallisuuden, turvallisuuden ja 

väkivallan yhteyksistä tarvitaan lisää tietoa (Isola ym. 2019, 119; Väkivallaton lapsuus -

toimenpidesuunnitelman 2020–2025 toimenpiteet). Tutkimme perusopetuksen 8. ja 9. 

luokkalaisten, lukiolaisten ja ammattioppilaitoksessa opiskelevien osallisuuden koke-

muksen yhteyttä sekä koulukiusaamiseen osallistumiseen että koulukiusatuksi joutumi-

seen.  Aineistona on vuoden 2019 Kouluterveyskysely.  

Osallisuuden kokemusta mitataan kymmenen väittämän osallisuusindikaattorilla, jonka 

kuvaus ja pisteytys on esitelty tarkemmin sivulla 3. Väittämät kartoittavat kuulumisen 

kokemusta, vuorovaikutussuhteissa rakentuvaa merkityksellisyyden kokemusta ja uskoa 

omiin mahdollisuuksiin. Osallisuuden kokemus on keskeinen osa hyvinvointia, ja sen on 

todettu olevan yhteydessä esimerkiksi terveyteen, toiminta- ja työkykyyn, mielenterveys-

häiriöihin ja elämänlaatuun. (THL 2020.) 

Kouluterveyskyselyssä (THL 2019a) kiusaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa toinen 

oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Myös 

oppilaan toistuva kiusoittelu tavalla, josta hän ei pidä, on kiusaamista. Koulukiusaamiseen 

osallistuminen on yhteydessä vähäisempään empatiaan (van Noorden ym. 2016) ja narsis-

tisiin piirteisiin (Reijntjes ym. 2016). Taustalla voi myös olla halu ylläpitää tai parantaa 

omaa sosiaalista asemaa (Thornberg 2010), ongelmat perhesuhteissa tai käytöshäiriöt (ks. 

Kaltiala-Heino ym. 2010; Hamama & Arazi 2012) sekä kuulumattomuuden kokemukset 

(Underwood & Ehrenreich 2014).  

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus valita, mihin yhteisöön kuuluu (Stenvall 2020, 25). Kiu-

sattu joutuu kuitenkin kouluyhteisönsä tai joidenkin sen jäsenten ulossulkemaksi. Kiusa-

tuksi joutuminen altistaa pitkäaikaisille mielenterveyden häiriöille ja heikompilaatuisille 

aikuisiän sosiaalisille suhteille (Wolke & Lereya 2015; myös van der Feltz-Cornelis ym. 

2019). Koulumenestyminen on myös heikompaa (ks. Nakamoto & Schwartz 2010). Emo-

tionaaliset vaikeudet, kuten ahdistus ja vetäytyminen, ovat koulukiusaamisen seurausten 

lisäksi myös sille altistavia tekijöitä (Reijntjes ym. 2010).  

Kiusaamista on Suomessa onnistuttu vähentämään esimerkiksi kiusaamisen vastaisella 

Kiva koulu -toimenpideohjelmalla (esim. Kärnä 2012). Kiusatuksi joutuminen on vähenty-

nyt etenkin 8. ja 9. luokkalaisilla sekä ammattioppilaitoksessa opiskelevilla pojilla (Ikonen 

& Helakorpi 2019). Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan kiusatuksi on joutunut lähes 

25 prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista, vajaa kahdeksan prosenttia lukiolaisista ja noin 15 

prosenttia ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista. Koulukiusaamiseen on puoles-

taan osallistunut 17,5 prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista, reilu viisi prosenttia lukiolaisista ja 

12,5 prosenttia ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista. Pojat kiusaavat enemmän 

kuin tytöt. (THL 2019b.) 

Kouluterveyskyselyn mukaan kiusatuksi joutuvat muita useammin nuoret, joilla on toi-

mintarajoitteita (Kanste ym. 2018), kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret (Ikonen ym. 2017) 

sekä ulkomaista syntyperää olevat nuoret (Halme ym. 2017). Myös vähävaraisten perhei-

den lapset kokevat enemmän kiusaamista perusopetuksen alaluokilla (Pelastakaa Lapset 

2018). 
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Tutkimuksen toteuttajat, 
aineisto ja menetelmä 

Tutkimus on toteutettu THL:n Sokra-

koordinaatiohankkeen ja Kouluter-

veyskyselyn yhteistyössä. Sosiaalisen 

osallisuuden edistämisen koordinaa-

tiohanke – Sokraa rahoittaa Euroo-

pan sosiaalirahasto. 

Tutkimuksen aineistona ovat Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 

2019 Kouluterveyskyselyn  vastaukset 

perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppi-

lailta (89 570, kattavuus 75 prosent-

tia), lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoil-

ta (44 636, arvio kattavuudesta 69 

prosenttia) sekä ammatillisten oppi-

laitosten opiskelijoilta (25 047, katta-

vuutta ei voida arvioida).  

Kouluterveyskysely toteutetaan joka 

toinen vuosi maalis-huhtikuussa 

opettajan valvomana luokkakysely-

nä. Kyselyyn vastataan nimettömänä. 

Vuoden 2019 kyselyssä oli mukana 

useita väkivaltakokemuksia kartoit-

tavia kysymyksiä.  

Osallisuusindikaattori oli mukana 

vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä 

ensimmäistä kertaa (pl. 4. ja 5. luokan 

kysely). Osallisuusindikaattorin kes-

kiarvo oli pojilla 5,5–6,5 pistettä kor-

keampi tyttöihin verrattuna. Ero oli 

suurin ammatillisessa oppilaitokses-

sa ja pienin lukiossa. Poikien mediaa-

ni oli kaikilla kouluasteilla 2,5 pistettä 

tyttöjä korkeampi. Sukupuolierot 

eivät näkyneet pelkästään osallisuus-

indikaattorissa, vaan laajemmin koko 

hyvinvoinnissa (ks. Ikonen & Helakor-

pi 2019).   

Aineisto analysoitiin SPSS-

ohjelmistolla. Osallisuusindikaattorin 

keskiarvojen eroja vastausvaihtoeh-

tojen mukaan selvitettiin yksisuuntai-

sella varianssianalyysillä (ANOVA). 

Parittaisvertailuissa käytettiin Tam-

henen testiä. Kuvioissa esitetyt kes-

kiarvot on pyöristetty yhden desi-

maalin tarkkuudelle. Tulokset var-

mistettiin ei-parametrisella Kruskal-

Wallisin testillä, joka keskiarvojen 

erojen sijaan mittaa eroja mediaa-

neissa. Alaviitteissä on esitetty aino-

astaan ne tulokset, jotka poikkeavat 

varianssianalyysin tuloksista. 

Osallisuuden kokemus ja koulukiusaamiseen osallistuminen 

8. ja 9. luokkalaisilla osallisuuden kokemus oli sitä matalampi, mitä useammin oppilas 

kiusasi muita (kuvio 1). Niiden, jotka eivät kiusanneet muita lainkaan, osallisuuden koke-

muksen keskiarvo oli 75,7 pistettä, kun se useita kertoja viikossa kiusaavilla oli 60,3 pistet-

tä. Ero oli yli 15 pistettä verrattuna niihin, jotka eivät kiusanneet muita lainkaan. Harvoin ja 

noin kerran viikossa kiusanneiden osallisuusindikaattorin keskiarvot sijoittuvat näiden 

keskiarvojen väliin. Erot jokaisen vastausvaihtoehdon välillä olivat tilastollisesti merkitse-

vät. 1 Osallisuuden kokemuksen näkökulmasta keskeistä on jopa kahdeksan pisteen ero 

useita kertoja viikossa ja noin kerran viikossa muita kiusaavien välillä. 

Sukupuolittain osallisuusindikaattorin keskiarvojen erot erosivat hieman koko ikäluokan 

tuloksissa havaittavista eroista. Harvemmin ja noin kerran viikossa kiusaavilla tytöillä ero 

osallisuuden kokemuksessa jäi alle kahteen pisteeseen (pojilla 4,3 pistettä). Harvemmin ja 

ei lainkaan kiusaavien tyttöjen välillä ero oli puolestaan suurempi.  
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Kuvio 1. Osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattorin pistemäärä 0–100) ja 

koulukiusaamiseen osallistuminen 8. ja 9. luokkalaisilla. Erot tilastollisesti merkit-

seviä (ANOVA, Tamhane, p < 0,05) muiden vastausvaihtoehtojen välillä paitsi ”noin kerran 

viikossa” – ”harvemmin” (tytöt). 

Toisella asteella opiskelevien koulukiusaamiseen osallistumisen vastausvaihtoeh-

dot ”noin kerran viikossa” ja ”useita kertoja viikossa” yhdistettiin vastausvaihtoehdok-

si ”vähintään kerran viikossa”. Muuttuja luokiteltiin uudelleen, sillä osassa vastausvaihto-

ehdoista vastaajien määrä sukupuolittain oli pieni.  

Lukiolaisilla koulukiusaaminen oli yhteydessä osallisuuden kokemukseen, mutta yhteys ei 

ollut kovin voimakas (kuvio 2). Vähintään kerran viikossa muita kiusanneiden osallisuus-

indikaattorin keskiarvo (69,8 pistettä) oli reilu viisi pistettä matalampi verrattuna niiden 

oppilaiden osallisuuden kokemukseen, jotka eivät kiusanneet muita (75,4 pistettä). Har-

voin ja vähintään kerran viikossa kiusaavien osallisuuden kokemuksen keskiarvot olivat 

lähellä toisiaan, eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan ei lainkaan muita kiu-

saavien osallisuusindikaattorin keskiarvo erosi näistä ryhmistä tilastollisesti merkitsevästi. 
2 Kiusaamiseen osallistuminen ylipäätään oli siis osallisuuden kannalta olennaisempaa 

kuin sen toistuvuus.  

1 Kruskal-Wallis, noin kerran viikossa–useita kertoja viikossa (8. ja 9. lk, pojat, tytöt), noin kerran 
viikossa–harvemmin (tytöt) ja useita kertoja viikossa–harvemmin välillä, p > ,05.  
2 Kruskal-Wallis, ei lainkaan–vähintään kerran viikossa (tytöt), p < ,05.  
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Sukupuolittain osallisuusindikaattorin keskiarvojen erot olivat pojilla kahdeksan ja tytöillä 

seitsemän pistettä. Pojilla osallisuuden kokemuksen keskiarvon ero oli 1,3 pistettä tyttöjä 

suurempi vähintään kerran viikossa ja harvemmin kiusaavien välillä.  
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Kuvio 2. Osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattorin pistemäärä 0–100) ja 

koulukiusaamiseen osallistuminen lukiolaisilla. Erot tilastollisesti merkitseviä (ANO-

VA, Tamhane, p < 0,05) muiden vastausvaihtoehtojen välillä paitsi ”harvemmin” – ”vähin-

tään kerran viikossa” (lukio, pojat ja tytöt) ja ”ei lainkaan” – ”vähintään kerran viikossa” 

(tytöt).  

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla matalin osallisuuden kokemus oli niillä oppi-

lailla, jotka kiusasivat muita vähintään kerran viikossa. Heidän osallisuuden kokemuksen 

keskiarvo (70,7 pistettä) oli viisi pistettä alhaisempi verrattuna heihin, jotka eivät kiusan-

neet muita ollenkaan (75,7 pistettä). Erot vastausvaihtoehtojen välillä olivat melko tasai-

set, mutta harvemmin ja vähintään kerran viikossa kiusanneiden keskiarvot eivät eron-

neet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.  

Sukupuolittain tarkasteltuna erot osallisuuden kokemuksen keskiarvossa olivat pojilla 

seitsemän pistettä ja tytöillä viisi pistettä. Pojilla erot kaikkien vastausvaihtoehtojen välillä 

olivat tilastollisesti merkitseviä, kun taas tytöillä keskiarvot erosivat ainoastaan harvoin ja 

ei lainkaan kiusaavien välillä.   

Osallisuuden kokemusta 

mitattiin osallisuusindi-

kaattorilla 

Osallisuusindikaattori muodostuu 10 

väittämästä:  

1. Tunnen, että päivittäiset te-

kemiseni ovat merkitykselli-

siä 

2. Saan myönteistä palautetta 

tekemisistäni 

3. Kuulun itselleni tärkeään 

ryhmään tai yhteisöön 

4. Olen tarpeellinen muille ih-

misille 

5. Pystyn vaikuttamaan oman 

elämäni kulkuun 

6. Tunnen, että elämälläni on 

tarkoitus 

7. Pystyn tavoittelemaan mi-

nulle tärkeitä asioita 

8. Saan itse apua silloin, kun 

sitä todella tarvitsen 

9. Koen, että minuun luote-

taan 

10. Pystyn vaikuttamaan joihin-

kin elinympäristöni asioihin. 

Vastausvaihtoehtoina olivat 1) täysin 

samaa mieltä, 2) samaa mieltä, 3) ei 

samaa eikä eri mieltä, 4) eri mieltä ja 

5) täysin eri mieltä. 

Vastaukset on pisteytetty (vaihtoehto 

1 = 5p, ... , vaihtoehto 5 = 1p), pisteet 

laskettu yhteen (raakasummapiste-

määrä 10‒50p) ja summapistemäärä 

on muunnettu pistemääräksi 0‒100 

pistettä. 

Lisätietoja: 

thl.fi/osallisuusindikaattori 

http://www.thl.fi/osallisuusindikaattori
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Koulukiusaamiseen 
osallistuminen
Koulukiusaamiseen osallistumista 
tarkasteltiin kysymyksellä: ”Kuinka 
usein sinä olet osallistunut muiden 
oppilaiden (/opiskelijoiden) 
kiusaamiseen tämän lukukauden 
aikana?”.

Vastausvaihtoehdot olivat 1) useita 
kertoja viikossa, 2) noin kerran 
viikossa, 3) harvemmin ja 4) en 
lainkaan. Muuttujasta on myös 
uudelleenluokiteltu muuttuja, jossa 
vastausvaihtoehdot 1–2 on 
yhdistetty. Tällöin 1) kiusaa muita 
vähintään kerran viikossa, 2) kiusaa 
muita harvemmin ja 3) ei kiusaa 
muita lainkaan.

Koulukiusatuksi 
joutuminen
Koulukiusatuksi joutumista 
tarkasteltiin kysymyksellä: ”Kuinka 
usein sinua on kiusattu koulussa (/
oppilaitoksessa) tämän lukukauden 
aikana?”. 

Vastausvaihtoehdot olivat 1) useita 
kertoja viikossa, 2) noin kerran 
viikossa, 3) harvemmin ja 4) en 
lainkaan. Muuttujasta on myös 
uudelleenluokiteltu muuttuja, jossa 
vastausvaihtoehdot 1–2 on 
yhdistetty. Tällöin 1) tulee kiusatuksi 
vähintään kerran viikossa, 2) tulee 
kiusatuksi harvem-min ja 3) ei tule 
lainkaan kiusatuksi.

Sukupuoli
Sukupuolta tarkasteltiin 
kysymyksellä: ”Mikä on virallinen 
sukupuolesi?”. Vastausvaihtoehdot 
olivat 1) poika ja 2) tyttö.
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Kuvio 3. Osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattorin pistemäärä 0–100) ja 

koulukiusaamiseen osallistuminen ammattioppilaitoksessa opiskelevilla. Erot 

tilastollisesti merkitseviä (ANOVA, Tamhane, p < 0,05) muiden vastausvaihtoehtojen välillä 

paitsi ”harvemmin” – ”vähintään kerran viikossa” (AOL, tytöt) sekä ”ei lainkaan” – ”vähin-

tään kerran viikossa” (tytöt). 

Kouluasteiden tuloksissa havaittiin selkeitä eroja perusopetuksen 8. ja 9. luokan sekä 

toisen asteen välillä. 8. ja 9. luokilla osallisuusindikaattorin keskiarvot erosivat selvästi 

kiusaamisen määrän mukaan. Toisella asteellakin osallisuuden kokemus oli korkein niillä 

opiskelijoilla, jotka eivät kiusanneet muita. Erot jäivät 8. ja 9. luokkaa pienemmiksi, mutta 

olivat tilastollisesti merkitseviä. Eroja kiusaamisen toistuvuuden välillä ei kuitenkaan 

havaittu. Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen tulokset olivat keskenään samankaltaiset, 

vaikka pientä hajontaa sukupuolittain esiintyikin.  

Osallisuuden kokemus ja koulukiusatuksi joutuminen 

8. ja 9. luokkalaisilla osallisuuden kokemus oli sitä matalampi, mitä useammin joutui 

kiusatuksi (kuvio 4). Osallisuusindikaattorin keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi kiusatuksi joutumisen määrän mukaan. 4 Useita kertoja viikossa kiusatuksi 

joutuvien oppilaiden osallisuuden kokemuksen keskiarvo (58,6 pistettä) oli liki 19 pistettä 

alhaisempi verrattuna niiden keskiarvoon, jotka eivät olleet joutuneet lainkaan kiusatuiksi 

(77,2 pistettä). Erityisen merkittävää osallisuuden kokemuksen näkökulmasta oli se, ettei 

joutunut lainkaan kiusatuksi: heidän osallisuuden kokemuksensa oli jopa 8,5 pistettä 

korkeampi kuin harvoin kiusatuksi joutuvilla. 

Sukupuolittain tulokset noudattelivat pääosin koko 8. ja 9. luokan tuloksia. Tytöillä to-

sin ”ei lainkaan” ja ”harvemmin”-vastausvaihtoehtojen välinen ero oli vajaa kaksi pistettä 

suurempi kuin vastaava ero pojilla.  

3 Kruskal-Wallis, harvemmin–vähintään kerran viikossa (pojat), p > ,05.  
4 Kruskal-Wallis, noin kerran viikossa–useita kertoja viikossa (8. ja 9. lk, pojat ja tytöt), p > ,05.  
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Kuvio 4. Osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattorin pistemäärä 0–100) ja 

koulukiusatuksi joutuminen 8. ja 9. luokkalaisilla. Erot tilastollisesti merkitseviä 

(ANOVA, Tamhane, p < 0,05) kaikkien vastausvaihtoehtojen välillä. 

Toisella asteella opiskelevilla myös koulukiusatuksi joutumisen vastausvaihtoehdot ”noin 

kerran viikossa” ja ”useita kertoja viikossa” yhdistettiin vastausvaihtoehdoksi ”vähintään 

kerran viikossa”.  

Lukiossa alhaisin osallisuuden kokemus oli kiusatuksi joutuneilla opiskelijoilla (kuvio 5). 

Vähintään kerran viikossa kiusattujen osallisuuden kokemus oli yli 13 pistettä matalampi 

kuin heillä, joita ei lainkaan kiusattu. Myös harvoin kiusatuiksi joutuneiden osallisuuden 

kokemus oli 10 pistettä matalampi kuin heillä, joita ei oltu kiusattu. Se, ettei tullut lain-

kaan kiusatuksi, osoittautui siis olennaiseksi osallisuuden kokemuksessa. Heillä osalli-

suusindikaattorin keskiarvo erosikin muista vastausvaihtoehdoista tilastollisesti merkitse-

västi.5   

Lukiolaistytöillä osallisuusindikaattorin keskiarvon erot olivat poikia vajaa neljä pistettä 

suuremmat. Poikiin verrattuna heillä oli 2,7 pistettä suurempi ero vähintään kerran viikos-

sa ja harvoin kiusatuiksi joutuneiden välillä, ja nämä vastausvaihtoehdot erosivat tilastol-

lisesti merkitsevästi toisistaan.   

                                                                            
5 Kruskal-Wallis, vähintään kerran viikossa–harvemmin (lukio), p > ,05.   
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Kuvio 5. Osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattorin pistemäärä 0–100) ja 

koulukiusatuksi joutuminen lukiolaisilla. Erot tilastollisesti merkitseviä (ANOVA Tam-

hane, p < 0,05) muiden vastausvaihtoehtojen välillä paitsi ”vähintään kerran viikossa”–

”harvemmin” (pojat). 

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla vahvin osallisuuden kokemus oli niillä, jotka 

eivät joutuneet kiusatuiksi (kuvio 6). Heidän osallisuuden kokemuksensa keskiarvo (76,5 

pistettä) oli reilu seitsemän pistettä korkeampi kuin harvoin kiusatuilla (69,4 pistettä) ja 

yksitoista pistettä korkeampi kuin vähintään kerran viikossa kiusatuilla (65,5 pistettä). 

Vastausvaihtoehtojen väliset erot osallisuuden kokemuksessa olivat tilastollisesti merkit-

seviä. 6 

Sukupuolittain osallisuusindikaattorin keskiarvon erot muuttuivat vastausvaihtoehdoit-

tain. Tytöillä esimerkiksi keskiarvojen ero vähintään kerran viikossa ja harvemmin kiusa-

tuksi joutuvien välillä oli suurempi, vajaat kuusi pistettä, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä.  

 

Kuvio 6. Osallisuuden kokemus (osallisuusindikaattorin pistemäärä 0–100) ja 

koulukiusatuksi joutuminen ammattioppilaitoksessa opiskelevilla. Erot tilastolli-

sesti merkitseviä (ANOVA, Tamhane, p < 0,05) muiden vastausvaihtoehtojen välillä pait-

si ”vähintään kerran viikossa” – ”harvemmin” (pojat). 

                                                                            
6 Kruskal-Wallis, vähintään kerran viikossa–harvemmin (AOL), p > ,05.   
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Yhteenvetona eri kouluasteiden välillä voidaan todeta, että yläkoulussa osallisuuden 

kokemuksen keskiarvon erot olivat suurimmat suhteessa tapahtuneen kiusaamisen mää-

rään, ja vastausvaihtoehtojen väliset erot olivat selkeät. Lukiossa erot osallisuuden koke-

muksessa olivat hieman suuremmat kuin ammatillisessa oppilaitoksessa. Erityisesti luki-

ossa tyttöjen ja poikien välinen ero oli suuri, vajaa 4 pistettä. Lisäksi sekä lukiossa että 

ammatillisessa oppilaitoksessa tytöillä koulukiusatuksi joutumisen toistuminen oli mer-

kittävää osallisuuden kokemuksen näkökulmasta. 

Yhteenveto ja pohdinta 

Esitellyt tulokset tarjoavat ensimmäistä kertaa tietoa osallisuusindikaattorilla mitatun 

osallisuuden kokemuksen yhteyksistä koulukiusaamiseen nuorten kohdalla. Osallisuuden 

kokemus oli vahvimmin yhteydessä koulukiusaamiseen perusopetuksen 8. ja 9. luokilla, 

jossa sekä muita kiusanneilla että kiusatuksi joutuneilla oli matalampi osallisuuden ko-

kemus. Osallisuuden kokemus oli sitä alhaisempi, mitä useammin kiusaamista tapahtui. 

Toisella asteella kiusatuksi joutuminen oli vahvemmin yhteydessä osallisuuden kokemuk-

seen kuin kiusaamiseen osallistuminen, mutta jälkimmäisessäkin osallisuuden kokemus 

oli korkein niillä oppilailla, jotka eivät lainkaan kiusanneet muita.  

Osallisuuden kokemus on keskeinen osa hyvinvointia, joten matalan osallisuuden koke-

muksen ja koulukiusaamisen yhteydet viittaavat nuorten heikentyneeseen hyvinvointiin ja 

ovat linjassa ilmiötä kartoittaneiden tutkimusten kanssa (ks. johdanto). Nuorena etsitään 

tulevaisuuden suuntia ja identiteetti rakentuu. Osattomuutta kokeva ihminen näkee kui-

tenkin tulevaisuutensa kielteisenä, jolloin hyvinvointia tukevien valintojen tekeminen on 

hankalampaa (THL 2020).  

Todetut yhteydet koulukiusaamiseen osallistumisen ja osallisuuden välillä osoittavat, että 

osallisuuden edistäminen on tärkeä keino kiusaamisen ehkäisyssä. Opetushallituksen 

hiljattain julkaisemassa kiusaamisen vastaisen työn oppaassa osallisuuden edistäminen 

on nostettu yhdeksi keinoksi ennaltaehkäistä kiusaamista (Laitinen ym. 2020). Kun lapsi 

tai nuori kokee elämänsä merkitykselliseksi, omaa asemaa ei tarvitse pönkittää väkivaltai-

sella käytöksellä (Isola ym. 2019, 115). Toisaalta osattomuuden ja kiusaamiseen osallistu-

misen yhteydet vaativat kausaliteetin tutkimista, jotta saadaan selville muun muassa se, 

altistaako osattomuuden kokemus muiden kiusaamiselle. Alustavat analyysit vuoden 

2019 Kouluterveyskyselyn pohjalta viittaavat myös siihen, että etenkin moni kiusatuksi 

joutuneista pojista osallistui itsekin kiusaamiseen. Osallisuuden edistämisellä voidaan 

pyrkiä katkaisemaan tätä kierrettä.  

Se, miten aikuiset tunnistavat osallisuutta edistäviä keinoja, liittyy oleellisesti siihen, onko 

lapsilla ja nuorilla mahdollisuuksia kokea osallisuutta, vaikuttaa ja olla mukana (Stenvall 

2020). Kouluympäristön lisäksi tulee huomioida kaikki ympäristöt, joissa lapset ja nuoret 

viettävät vapaa-aikaansa. Kaikkia ihmisiä koskevat universaalit toimenpiteet, kuten mak-

suttomat ja esteettömät harrastukset, tarjoavat yhdenvertaisia mahdollisuuksia kuulua 

ryhmään tai yhteisöön ja päästä tekemään mielekkäitä asioita. Yhteistä tekemistä järjes-

tämällä vähennetään nuoren riskiä joutua ulkopuolelle esimerkiksi huonon taloudellisen 

tilanteen tai toimintarajoitteen vuoksi. Ryhmän ulkopuolelle jääminen on haitallista, sillä 

ilman toisia ihmisiä on vaikea kokea olevansa toisille tarpeellinen tai saada myönteistä 

palautetta tekemisistään (THL 2020). Universalistiset toimet ovat siksikin tärkeitä, että 

niillä tasoitetaan erilaisista kasvuolosuhteista johtuvia eroja.  
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