
Liitetaulukko 1. Selittävien muuttujien muodostaminen

Alkuperäinen kysymys Muuttujan muodostaminen

Syntyperä

Missä maassa sinä ja vanhempasi olette syntyneet? 
Vastaa kaikkien (sinä, äiti, isä) osalta.

1 = ulkomaalaistaustainen (molemmat vanhemmat syntyneet 
muualla kuin Suomessa) 
2 = suomalaistaustainen (vähintään toinen vanhemmista syn-
tynyt Suomessa)

Kokemukset koulukiusaamisesta

Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden 
aikana?
a) Useita kertoja viikossa
b) Noin kerran viikossa
c) Harvemmin
d) Ei lainkaan

1 = on kokenut koulukiusaamista (vastaukset a–c) 
2 = ei ole kokenut koulukiusaamista (vastaus d)

Sijaishuollon muoto

Missä asut? Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannet-
tasi.
a) Isovanhempien tai muiden sukulaisten kanssa ilman van-
hempiani  Sosiaalityöntekijä (sossu) on sanonut missä asun
b) Sijaisperheessä
c) Lastenkodissa, nuoriskodissa tai koulukodissa
d) Ammatillisessa perhekodissa

1 = lastensuojelulaitos (vastaus c)
2 = ammatillinen perhekoti (vastaus d)
3 = sijaisperhe (vastaukset a–b)

Asuinaika nykyisessä sijaishuoltopaikassa

Kuinka monta vuotta olet asunut siinä sijaisperheessä tai lai-
toksessa, jossa asut nyt?
a) Alle vuoden
b) 1–3 vuotta
c) 4–6 vuotta
d) Seitsemän vuotta tai enemmän
e) En osaa sanoa

1 = alle vuoden (vastaus a)

2 = 1–3 vuotta (vastaus b)

3 = 4–6 vuotta (vastaus c)

4 = seitsemän vuotta tai enemmän (vastaus d)

En osaa sanoa -vastaukset koodattiin puuttuviksi arvoiksi ha-
vaintojen vähäisen määrän vuoksi (n=24; 2,9 %).

Kokemukset kohtuuttomasta rankaisemisesta

Oletko kokenut seuraavaa nykyisessä sijaisperheessäsi tai lai-
toksessa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?

a) Jätetty ilman ruokaa rangaistuksena jostain
b) Joukkorangaistus (kaikkia rangaistaan, kun yksi tai muuta-
ma on rikkonut sääntöjä)
c) Rangaistus, josta et tiennyt, mistä se johtui

Vastausvaihtoehdot:1 = kyllä ja 2 = en

Summamuuttuja (α = 0,721; n = 796):

1 = on kokenut kohtuutonta rankaisemista (vähintään yhteen 
vastattu ”kyllä”)

2 = ei ole kokenut kohtuutonta rankaisemista (kaikkiin vas-
tattu ”en”)

Ahdistuneisuus

Kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua lomak-
keen täyttöä edeltäneen kahden viikon aikana? 

a) Hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden tai kireyden tunne
b) En ole voinut lopettaa tai hallita huolestumistani
c) Liiallinen huolestuneisuus erilaisista asioista
d) Vaikeus rentoutua
e) Niin levoton olo, että on vaikea pysyä aloillaan
f) Taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti
g) Pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi tapahtua

Vastausvaihtoehdot: 1 = ei lainkaan … 4 = lähes joka päivä

Summamuuttuja (α=0,930; n=792):

1 = vaikea ahdistuneisuus (16–21 pistettä)
2 = kohtalainen ahdistuneisuus (10–15 pistettä)
3 = lievä ahdistuneisuus (5–9 pistettä)
4 = vähäinen ahdistuneisuus (0–4 pistettä)

Indikaattori perustuu standardoituun GAD-7-mittariin (Gene-
ralized Anxiety Disorder). Muuttujan luokittelussa noudatettiin 
GAD-7-mittarin luokitteluja.

Kokemus asiakassuunnitelmaneuvottelusta

Mieti viimeisintä asiakassuunnitelmaneuvottelua. Miten seu-
raavat asiat toteutuivat kohdallasi? 

a) Puhuttiin minulle tärkeistä asioista
b) Mielipidettäni kuunneltiin
c) Puhuttiin kotiasioistani

d) Uskalsin kertoa asioistani rehellisesti

Vastausvaihtoehdot: 1 = täysin samaa mieltä … 5 = täysin eri mieltä

1 = ei ole osallistunut tai jättänyt vastaamatta (puuttuvat ar-
vot)

Summamuuttuja (α = 0,869; n = 522):

2 = huono kokemus (15–20 pistettä)

3 = kohtalainen kokemus (9–14 pistettä)

4 = hyvä kokemus (4–8 pistettä)
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Liitetaulukko 2. Selittävien muuttujien frekvenssi- ja prosenttijakaumat

Muuttuja n %

Sukupuoli (n=816)

Poika 329 40,3

Tyttö 487 59,7

Syntyperä (n=797)

Ulkomaalaistaustainen 99 12,4

Suomalaistaustainen 698 87,6

Kokemukset koulukiusaamisesta (n=818)

On kokenut koulukiusaamista 361 44,1

Ei ole kokenut koulukiusaamista 457 55,9

Sijaishuollon muoto (n=821)

Lastensuojelulaitos 409 49,8

Ammatillinen perhekoti 98 11,9

Sijaisperhe 314 38,2

Asuinaika nykyisessä sijaishuoltopaikassa (n=791)

Alle vuoden 242 30,6

1–3 vuotta 247 31,2

4–6 vuotta 113 14,3

Seitsemän vuotta tai enemmän 189 23,9

Ahdistuneisuus (n=792)

Vaikea ahdistuneisuus 114 14,4

Kohtalainen ahdistuneisuus 145 18,3

Lievä ahdistuneisuus 211 25,7

Vähäinen ahdistuneisuus 322 39,2

Kokemukset kohtuuttomasta rankaisemisesta (n=796)

On kokenut kohtuutonta rankaisemista 359 45,1

Ei ole kokenut kohtuutonta rankaisemista 437 54,9

Kokemus asiakassuunnitelmaneuvottelusta (n=821)

Ei ole osallistunut tai jättänyt vastaamatta 306 37,3

Huono kokemus 45 5,5

Kohtalainen kokemus 176 21,4

Hyvä kokemus 294 35,8
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Liitetaulukko 3. Yksittäistarkastelut koettua henkistä ja fyysistä vertaissuhdeväkivaltaa selittävistä tekijöis-
tä, OR (95 % CI)

On kokenut 
henkistä väkivaltaa

On kokenut 
fyysistä väkivaltaa

harvoin         usein                  harvoin          usein                  

Sukupuoli

Poika 0,731
(0,513–1,042)

0,572**
(0,407–0,804)

0,91
(0,650–1,275)

1,362
(0,869–2,136)

Tyttö ref. ref. ref. ref.

Syntyperä

Ulkomaalaistaustainen 0,983
(0,540–1,792)

1,848*
(1,122–3,044)

1,307
(0,740–2,308)

8,469***
(4,928–14,555)

Suomalaistaustainen ref. ref. ref. ref.

Kokemukset koulukiusaamisesta

On kokenut koulukiusaamista 2,142***
(1,491–3,077)

3,265***
(2,315–4,605)

1,797***
(1,292–2,499)

2,869***
(1,806–4,557)

Ei ole kokenut koulukiusaamista ref. ref. ref. ref.

Sijaishuollon muoto

Lastensuojelulaitos 1,062
(0,731–1,544)

1,716**
(1,202–2,451)

1,119
(0,786–1,593)

1,363
(0,845–2,198)

Ammatillinen perhekoti 1,064
(0,611–1,852)

1,062
(0,606–1,861)

1,234
(0,732–2,081)

0,62
(0,247–1,554)

Sijaisperhe ref. ref. ref. ref.

Asuinaika nykyisessä sijaishuoltopaikassa

Alle vuoden 0,492**
(0,300–0,807)

0,707
(0,447–1,119)

0,657
(0,414–1,045)

0,671
(0,362–1,242)

1–3 vuotta 0,934
(0,579–1,507)

1,09
(0,688–1,729)

1,207
(0,780–1,869)

0,794
(0,427–1,476)

4–6 vuotta 1,039
(0,588–1,836)

0,833
(0,466–1,488)

0,895
(0,518–1,547)

0,579
(0,254–1,318)

Seitsemän vuotta tai enemmän ref. ref. ref. ref.

Ahdistuneisuus

Vaikea ahdistuneisuus 1,236
(0,631–2,423)

7,123***
(4,159–12,198)

1,972*
(1,126–3,453)

9,306***
(4,885–17,728)

Kohtalainen ahdistuneisuus 1,391
(0,827–2,339)

3,703***
(2,288–5,994)

2,402***
(1,507–3,829)

3,423***
(1,719–6,816)

Lievä ahdistuneisuus 2,058**
(1,353–3,131)

2,315***
(1,468–3,652)

1,963**
(1,296–2,973)

1,307
(0,620–2,755)

Vähäinen ahdistuneisuus ref. ref. ref. ref.

Kokemukset kohtuuttomasta rankaisemisesta

On kokenut kohtuutonta 
rankaisemista

1,045
(0,722–1,511)

3,947***
(2,784–5,597)

2,378***
(1,702–3,322)

6,382***
(3,783–10,766)

Ei ole kokenut kohtuutonta 
rankaisemista

ref. ref. ref. ref.

Kokemus asiakassuunnitelmaneuvottelusta

Ei ole osallistunut tai jättänyt vas-
taamatta

0,968
(0,650–1,441)

0,725
(0,486–1,082)

1,042
(0,701–1,549)

1,462
(0,806–2,653)

Huono kokemus 0,464
(0,125–1,718)

4,178***
(1,992–8,763)

2,087
(0,854–5,105)

15,308***
(6,708–34,931)

Kohtalainen kokemus 1,606
(0,993–2,599)

1,986**
(1,267–3,114)

2,154***
(1,411–3,287)

2,083*
(1,076–4,032)

Hyvä kokemus ref. ref. ref. ref.

Referenssikategoria: ei ole kokenut lainkaan henkistä/fyysistä väkivaltaa 

Tilastollinen merkitsevyys: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001


