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Tutkimuksessa tarkasteltiin, selittävätkö 5.–8.-luokkalaisten lasten ja nuorten it-

searvioimat käytös- ja ADHD-oireet sekä sukupuoli koettujen vertaissuhteiden 

laatua. Lisäksi selvitettiin, miten 5.–6.-luokkalaiset jakautuvat oireryhmittäin eri-

laisiin kiusaamisrooleihin ja onko jakaumassa sukupuolieroja. Tutkimuksen ai-

neisto oli osa ProKoulu- ja Työrauha kaikille -tutkimusten aineistoja, ja se koostui 

1822 alakoulun ja 817 yläkoulun oppilaasta. Oireiden ja sukupuolen yhteyttä ver-

taissuhteisiin analysoitiin erikseen ala- ja yläkouluaineiston osalta kolmisuuntai-

sella varianssianalyysilla. Kiusaamisroolien esiintymistä eri oireryhmillä analy-

soitiin ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä. 

Tulokset osoittivat käytös- sekä ADHD-oireiden ja sukupuolen selittävän 

heikkoja vertaissuhteita alakouluaineiston osalta. Yläkouluaineistossa ainoas-

taan käytösoireet selittivät heikompia vertaissuhteita. Kiusaamisroolien jakautu-

mista tarkasteltaessa molemmat oireryhmät olivat yliedustettuina kiusaajan sekä 

kiusatun kiusaajan rooleissa. Molemmissa oireryhmissä pojat olivat yliedustet-

tuina kiusaajina, tytöt taas kiusattuina kiusaajina. ADHD-oireiset alakoululaiset 

olivat yliedustettuina puolestaan kiusattuina. Oppilaat, joilla ei ollut käytös- eikä 

ADHD-oireita olivat yliedustettuina ei kiusattu eikä kiusaaja -roolissa.  

Tuloksista voidaan päätellä käytös- ja ADHD-oireiden sekä sukupuolen 

vaikuttavan lasten ja nuorten vertaissuhteiden laatuun sekä kiusaamiseen. Kou-

lun tulisi tukea näihin oireryhmiin kuuluvia oppilaita positiivisiin vertaissuhtei-

siin varsinkin alakoulussa ja ehkäistä heidän osallisuuttaan kiusaamistilanteisiin. 

Asiasanat: käytösoireet, ADHD-oireet, vertaissuhteet, kiusaaminen, sukupuo-

lierot  
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1 JOHDANTO

Koulu on hyvin merkityksellinen ympäristö lasten ja nuorten vertaissuhteille. 

Vertaissuhteisiin liittyvät haasteet näkyvät koulussa, ja opettajan työnkuvaan 

kuuluu näihin haasteisiin puuttuminen sekä oppilaiden vertaissuhteiden vahvis-

taminen. Suomalainen koulu kasaa yhteen kaikki tietyn ikäryhmän edustajat op-

pimaan ja kehittymään yhdessä. Koulussa lapset ja nuoret tutustuvat ja ovat te-

kemisissä myös sellaisten vertaisten kanssa, joita he eivät muuten tapaisi esimer-

kiksi harrastusten tai vapaa-ajan toiminnan kautta. Koulu ja opettajat ovat avain-

asemassa, kun lapset ja nuoret opettelevat tulemaan toimeen erilaisten vertaisten 

kanssa. Tämä taito on oppilaalle ensiarvoisen tärkeä niin yksilön kehityksen kuin 

toimivan yhteiskunnan kannalta. 

Vertaissuhteilla on suuri merkitys yksilön kokonaisvaltaiselle hyvinvoin-

nille, kehitykselle ja jopa koulumenestykselle (Gifford-Smith & Brownell 2003, 

Ryan 2001). Vertaissuhteiden merkitys ei rajoitu vain lapsuuteen, vaan seuraa 

yksilöä nuoruudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen saakka. Vertaissuhteisiin liitty-

vät haasteet, kuten kiusaamisen kohteeksi valikoituminen, vaikuttavat yksilöön 

negatiivisesti ja niillä voi olla kauaskantoisia seurauksia (Beran & Violato 2004; 

Rudolph ym. 2014). Koulua kritisoidaan usein sen kyvyttömyydestä puuttua las-

ten ja nuorten vertaissuhteissa ilmeneviin haasteisiin, ja erityisesti kiusaamiskes-

kustelussa näkökulma polarisoituu usein uhrin ja syyllisen väliseen kahtiaja-

koon. Varsinkin kiusaamiseen liittyvät roolit voidaan nähdä oppilaan omina py-

syvinä ominaisuuksina. Tässä tutkimuksessa näitä rooleja olivat ei kiusattu eikä 

kiusaaja, kiusattu, kiusaaja sekä kiusattu kiusaaja. Myöskään kiusaamiseen joh-

taneet taustatekijät tai kiusaamisen kohteeksi valikoitumisen sekä kiusaamisen 

päällekkäistyminen eivät nouse tässä keskustelussa esiin.  

Koulussa sosiaaliset tilanteet ovat kuitenkin tätä keskustelua moninaisem-

pia. Opettajan haasteena on tukea taidoiltaan ja ominaisuuksiltaan vaihtelevaa 

joukkoa oppilaita vahvempiin vertaissuhteisiin. Osalle lapsista ja nuorista ver-

taissuhteiden muodostaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on haastavampaa 

kuin muille, ja nämä lapset ja nuoret tarvitsevat myös enemmän opettajan tukea 
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näihin prosesseihin. Esimerkiksi käytös- ja ADHD-oireiden on havaittu aiem-

missa tutkimuksissa olevan yhteydessä vertaissuhteiden pulmiin (Chen, Huang, 

Wang & Chang 2012; Diamantopoulou, Henricsson & Rydell 2005; Diamanto-

poulou, Rydell, Thorell & Bohlin 2007; Power ym. 2015). Jokainen opettaja tulee 

uransa aikana kohtaamaan käytös- ja ADHD-oireisia oppilaita, ja olisikin tär-

keää, että opettaja osaisi vastata heidän erityisiin tuen tarpeisiinsa myös vertais-

suhteiden osalta.  

Tämän Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää itse arvioitujen 

käytös- ja ADHD-oireiden sekä sukupuolen yhteyttä vertaissuhteisiin 5.–8.-luok-

kalaisilla lapsilla ja nuorilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eri lailla oireile-

vien alakouluaineiston oppilaiden sijoittumista erilaisiin kiusaamisrooleihin. Ai-

hetta on tutkittu vain vähän näin laajaa suomalaisista oppilaista koostuvaa ai-

neistoa käyttäen. Tällä tutkimuksella pyrittiin lisäämään tietoa käytös- ja ADHD-

oireiden sekä sukupuolen erillisistä sekä päällekkäistyvistä yhteyksistä vertais-

suhteisiin ja kiusaamiseen. Ilmiön syvällinen ymmärtäminen auttaa opettajaa tu-

kemaan erilaisia lapsia ja nuoria, sekä ennaltaehkäisemään mahdollisia vertais-

suhteiden haasteita kouluympäristössä.  

1.1 Vertaissuhteet 

Vertaissuhde on Salmivallin (2005) mukaan ihmissuhde, jonka osapuolet ovat 

suurin piirtein samalla tasolla sosiaalisessa, emotionaalisessa ja kognitiivisessa 

kehityksessä. Suomalaisten lasten ja nuorten vertaissuhteet painottuvat saman-

ikäisten lasten välille, vaikka samanikäisyys ei ole vertaissuhteita määrittävä te-

kijä (Salmivalli 2005). Gifford-Smithin & Brownellin (2003) mukaan alakouluikäi-

sellä lapsella yli kolmannes sosiaalisista suhteista koostuu vertaissuhteista. Ver-

taissuhteet ovat merkityksellisiä esimerkiksi sosiaalisten taitojen oppimiselle 

(Salmivalli 2005), käyttäytymisen kehitykselle (Kauffman & Landrum 2009) ja 

kouluun kiinnittymiselle (Forrest ym. 2013). Vertaissuhteilla on merkitystä lap-

sen kokonaisvaltaiselle kehitykselle sekä hyvinvoinnille, ja ne vaikuttavat pit-

källe lapsen tulevaisuuteen (Salmivalli 2005). 
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Lasten ja nuorten vertaissuhteiden muotoutumisen prosesseja on varsin 

vaikea määritellä tai kuvailla (Tolonen, Määttä & Aaltonen 2011). Leen (2014) tut-

kimuksessa vertaissuhteita muodostaessaan lapset suosivat itsevarmoja ja sosi-

aalisesti aktiivisia vertaisia. Vertaissuhteiden muodostumiseen vaikuttavat myös 

lapsesta tai nuoresta itsestään riippumattomat tekijät, kuten sosiaalinen pääoma 

(Tolonen ym. 2011), sosiaalisesti hyväksytty asema ja sitä tukeva käytös, kuten 

yhteisten sääntöjen noudattaminen (Kauffman & Landrum 2009). Kauffmanin ja 

Landrumin (2009) mukaan epäonnistuminen vertaissuhteiden solmimisessa ja 

ylläpidossa sekä epäsuosio vertaisten keskuudessa ovat yhteydessä erilaisiin 

haasteisiin myöhemmässä elämässä. Nämä haasteet voivat esiintyä esimerkiksi 

sosioemotionaalisina pulmina (Hay, Payne & Chadwick 2004), heikompana aka-

teemisena menestyksenä ja riskialttiina käyttäytymisenä (Kauffman & Landrum 

2009, Ladd 2005). 

Vertaissuhteiden haasteet 

Vertaissuhteiden haasteita käsitellään tutkimuksissa yleisimmin kiusaamisen 

sekä torjumisen ilmiöiden näkökulmista (Salmivalli 2005). Vertaissuhteiden 

haasteet ovat ilmiönä moninainen kokonaisuus, ja tässä tutkimuksessa keskity-

tään niin lasten ja nuorten vertaissuhteisiin kuin niihin liittyvään näkyvimpään 

pulmaan, kiusaamiseen. Salmivallin (2005) mukaan kiusaaminen ja torjutuksi tu-

leminen eroavat käsitteinä toisistaan. Torjutuksi tuleminen on Salmivallin (2005) 

mukaan muodoltaan ennemmin passiivista ulkopuolelle ja huomiotta jättämistä, 

kun taas kiusaaminen on Monksin ja Smithin (2006) mukaan toisen ihmisen joko 

henkiseen tai fyysiseen satuttamiseen ja loukkaamiseen pyrkivää aktiivista toi-

mintaa, jossa on mukana osapuolten epätasapainoinen valtasuhde. Kiusaami-

seen liittyy myös aggressiota, joka voi olla fyysistä, sanallista tai sosiaalista (Ohan 

& Johnston 2007). 

Kiusaaminen on yleinen ilmiö kaikkialla maailmassa. Nanselin, Craigin, 

Overpeckin, Salujan ja Ruanin (2004) tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin kiu-

saamista 25 eri maassa 11–16-vuotiailla nuorilla. He totesivat tutkimusmaasta 

riippuen 9–54 %:n nuorista olevan mukana kiusaamistilanteissa joko kiusatun, 
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kiusaajan tai kiusatun kiusaajan roolissa. Vuoden 2015 PISA-tutkimuksen mu-

kaan (Välijärvi 2017) noin joka neljäs 15-vuotiaista nuorista raportoi tulleensa sa-

nallisesti kiusatuksi koulussa satunnaisesti ja noin joka kymmenes säännöllisesti. 

Nanselin ja kollegoiden (2004) tutkimuksen mukaan Suomessa noin 10 % nuo-

rista valikoitui kiusaamisen kohteeksi, noin 7 % kiusasi muita ja noin 5 % lukeu-

tui kiusattuihin, jotka myös kiusasivat muita. Suomessa kiusaamista esiintyi suu-

rin piirtein yhtä paljon kuin tutkituissa maissa keskimääräisesti. 

Vaikka kiusaamisen esiintyvyys vaihtelee maittain, sen haitalliset vaiku-

tukset ovat havaittavissa kaikkialla. Kiusaaminen saattaa vaikuttaa vertaissuh-

teisiin negatiivisesti sekä aiheuttaa uhrille vahingollisia seurauksia, kuten ahdis-

tuneisuutta ja yksinäisyyttä (Beran & Violato 2004; Rudolph ym. 2014). Nanselin 

ja kollegoiden (2004) tutkimuksessa kiusattujen sekä kiusaavien kiusattujen 

nuorten vertaissuhteet olivat heikompia kuin niiden, joita ei kiusattu. Kiusaajilla 

havaittiin kuitenkin muita lapsia heikompia vertaissuhteita vain noin puolessa 

tutkituista maista (Nansel ym. 2004). Kiusaamisen kohteeksi valikoituminen 

saattaakin vaikuttaa vertaissuhteisiin voimakkaammin kuin toisten kiusaami-

nen, ja kiusatun sosiaalinen asema vertaisten joukossa voi olla kiusaajaa hei-

kompi.  

Kiusaaminen voi olla ilmiönä jatkuvaa, mutta tutkimusten mukaan se saat-

taa myös vähentyä ajan myötä. Baly, Cornell ja Lovegrove (2014) sekä Sugimura, 

Berry, Troop-Gordon ja Rudolph (2017) huomasivat kiusaamisen vähenevän 

koulussa siirryttäessä korkeammille luokka-asteille. Toisaalta Baly ja kollegat 

(2014) totesivat, että tietyt nuoret pysyivät kiusattuina yläkouluun siirtyessä, ja 

noin kymmenesosaa kiusatuista kiusattiin jatkuvasti kuudennelta kahdeksan-

nelle luokalle. Lapsuudessa ja nuoruudessa poikia kiusataan tyttöjä enemmän 

(Välijärvi 2017) ja pojat myös kiusaavat enemmän kuin tytöt (Scheithauer, Hayer, 

Petermann & Jugert 2006). Kiusaamisen jatkuvuus ilmenee myös siinä, että poi-

kien rooli kiusattuna oli tyttöjä pysyvämpi (Camodeca, Goossens, Meerum Ter-

wogt & Schuengel 2002). Sama roolin pysyvyys näkyi myös pojilla, jotka kiusa-

sivat muita (Crapanzano, Frick, Childs & Terranova 2011). 
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Vertaissuhteiden erot ala- ja yläkoulussa 

Lapsen kasvaessa hänen vertaissuhteensa muuttuvat ja kehittyvät. Tämän kehi-

tyksen myötä vertaissuhteet laajenevat myös aikuisten valvonnan piirissä ole-

vien ympäristöjen, kuten kodin, päiväkodin sekä koulun, ulkopuolelle (Rubin, 

Bukowski, Parker & Bowker 2008). Tämän vertaissuhteiden muutoksen ja tietyn-

laisen itsenäistymisen myötä aikuisten mahdollisuudet puuttua vertaissuhteissa 

ilmeneviin haasteisiin, kuten kiusaamiseen, hankaloituvat. Lapsen varttuessa 

myös kiusaamiseen liittyvän aggressiivisuuden luonne muuttuu monimuotoi-

semmaksi. Aggressiivisuus saattaa muuttua fyysisestä epäsuorempaan suun-

taan, kuten vertaisten sanalliseen halventamiseen sekä juoruiluun (Rubin ym. 

2008). Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyessä hän oppii kiusaamaan aikuiselle 

huomaamattomammilla keinoilla.  

Vertaissuhteiden kannalta erityisen merkityksellistä aikaa monelle suoma-

laiselle nuorelle on siirtyminen kuudennelta luokalta seitsemännelle. Tällöin 

moni oppilas vaihtaa koulua alakoulusta yläkouluun, luokkatoverit saattavat 

vaihtua ja koulussa tavattavien aikuisten määrä kasvaa. Zeedykin ja kollegoiden 

(2003) tutkimuksessa lapset ja nuoret pelkäsivät yläkouluun siirtymisessä erityi-

sesti vertaissuhteisiin liittyviä haasteita sekä kiusaamisen kohteeksi valikoitu-

mista. Nämä pelot ja huolet kuitenkin vähenivät merkittävästi heti ensimmäisen 

lukukauden jälkeen (Zeedyk ym. 2003). Siirtymävaiheessa koulun aikuisten olisi 

tärkeää huomioida oppilaiden huolet, panostaa laadukkaaseen ryhmäyttämiseen 

ja tukea positiivisten vertaissuhteiden muodostamista. 

Koulusiirtymä aiheuttaa joidenkin nuorten vertaissuhteille erilaisia pulmia, 

mutta suurin osa nuorista selviää siirtymästä varsin kivuttomasti. Siirryttyään 

kuudennelta luokalta seitsemännelle sekä tytöt että pojat raportoivat Hardyn, 

Bukowskin ja Sippolan (2002) tutkimuksessa heillä olevan toverisuhteita saman 

verran kuin ennen koulusiirtymää.  Kuitenkin yläkouluun siirtyminen saattaa 

Sugimuran ja kollegoiden (2017) mukaan myös hankaloittaa positiivisten vertais-

suhteiden ylläpitämistä ja johtaa torjutuksi tulemiseen sekä kiusaamiseen. Pelle-

grinin ja Bartinin (2000) tutkimuksessa havaittiin nuorten käyttäytyvän vertaisi-

aan kohtaan vähemmän alistavasti vaihdettuaan alakoulusta yläkouluun. Syyksi 
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tälle esitettiin siirtyminen alakoulun vanhimmasta ikäluokasta yläkoulun nuo-

rimmaksi. Tällöin yksilön varmuus omasta sosiaalisesta asemasta heikkenee, ja 

hän voi kokea epävarmuutta siitä, tuleeko hän vertaistensa hyväksymäksi. Li-

sääntyneen epävarmuuden huomattiin kuitenkin palaavan ennalleen vuoden 

kuluessa koulusiirtymästä (Pellegrini & Bartini 2000; Zeedyk ym. 2003). Vuo-

dessa nuoret ovat ennättäneet muodostaa ja kehittää vertaissuhteita uudessa ym-

päristössä, ja näin varmistaa asemaansa sosiaalisissa konteksteissa. 

1.2 Käytösoireiset lapset ja nuoret 

Käytöshäiriöitä määrittää ICD-10 tautiluokituksen mukaan toistuva tai alituinen 

aggressiivinen tai uhmakas käytös (THL 2012). Suomessa käytöshäiriöitä esiin-

tyy noin 5 %:lla lapsista ja nuorista (Käytöshäiriöt. Käypä hoito -suositus 2018). 

Käytöshäiriöt nähdään toisten perusoikeuksia loukkaavina käytösmalleina, jotka 

ovat toistuvia ja pitkäaikaisia sekä poikkeavat selvästi lapsen tai nuoren ikä-

tasolle asetetuista sosiaalisista odotuksista (THL 2012). Käytöshäiriön oireiksi 

ICD-10-tautiluokituksessa esitetään esimerkiksi toistuvat tai vaikeat kiukkukoh-

taukset, fyysisten tappeluiden aloittaminen, toistuva valehtelu, muiden henkilöi-

den omaisuuden varastaminen sekä aikuisen pyyntöjen, käskyjen tai sääntöjen 

uhmaaminen (THL 2012). Erilaiset käytöksen oireet liitetään usein käytöshäiri-

öön, vaikka niitä voi esiintyä myös ilman diagnosoitua käytöshäiriötä. Käytösoi-

reita tarkastellaan yleensä sosiaalisesti hyväksytyn käytöksen kautta, ja oireelli-

nen käyttäytyminen määritellään lapsen tai nuoren kehitysvaihe huomioiden 

(Kauffman & Landrum 2009). 

Käytösoireisten lasten ja nuorten vertaissuhteet 

Käytösoireet voivat aiheuttaa haasteita sosiaalisissa suhteissa sekä niissä pärjää-

misessä (Käytöshäiriöt. Käypä hoito -suositus 2018). Alakoulussa tehdyissä tut-

kimuksissa (Chen ym. 2012; Diamantopoulou ym. 2005) havaittiin aggressiivisen 

käyttäytymisen olevan yhteydessä vertaissuhteiden pulmiin. Myös Newcombin, 

Bukowskin ja Patteen (1993) sekä Reijntjesin ja kollegoiden (2011) meta-
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analyyseissa todettiin, että aggressiivisesti käyttäytyvien lasten vertaissuhteet 

ovat heikommat kuin niillä, joiden käytös ei ole yhtä aggressiivista. Chen kolle-

goineen (2012) sekä Rubin kollegoineen (2008) havaitsivat aggressiivisen käytök-

sen olevan negatiivisesti yhteydessä vertaisten hyväksymäksi tulemiseen sekä 

kahdenkeskisten toverisuhteiden muodostamisen todennäköisyyteen. Kim, Le-

venthal, Koh, Hubbard, ja Boyce (2006) huomasivat yläkoululaisia nuoria tutkies-

saan, että käytösoireisten nuorten vertaissuhteet koulussa olivat muita heikom-

pia ja he valikoituvat kiusaamisen kohteeksi muita useammin. Myös Cillessen, 

Jiang, West ja Laszkowski (2005) havaitsivat itse määritellyn aggressiivisuuden 

olevan yhteydessä nuorten vertaissuhteiden heikkouteen, mutta vertaisten arvi-

oima aggressiivisuus ei puolestaan ollut yhteydessä heikkoihin vertaissuhteisiin. 

Käytösoireet vaikuttavat vertaissuhteiden laadun lisäksi siihen, keiden 

kanssa nämä suhteet muodostuvat. Aggressiivisesti käyttäytyvät lapset ja nuoret 

ajautuvat usein toverisuhteisiin toisten aggressiivisesti käyttäytyvien lasten 

kanssa (Cairns, Cairns, Neckerman, Gest & Gariépy 1988; Cillessen ym.  2005; 

Salmivalli 2005; Sijtsema, Lindenberg & Veenstra 2010). Barnowin ja kollegoiden 

(2004) tutkimuksessa myös impulsiivisesti käyttäytyvät nuoret hakeutuivat 

muita useammin oireellisesti käyttäytyviin toverijoukkioihin, joissa käytösoireet 

saivat vahvistusta muilta ryhmän jäseniltä.  Käytösoireiset lapset ja nuoret saat-

tavat päätyä muodostamaan vertaissuhteita lähinnä keskenään, mikä voi vahvis-

taa käytöksen oireita. 

Card ja Hodges (2008) sekä Reijntjes ja kollegat (2011) huomasivat, että käy-

tösoireiset lapset ja nuoret valikoituvat muita lapsia useammin kiusaamisen koh-

teeksi. Myös Zhu ja kollegat (2016) havaitsivat käytösoireisten nuorten olevan 

kiusatun roolissa muita todennäköisemmin. Kiusaamisen kohteeksi valikoitumi-

nen saattaa puolestaan lisätä riskiä voimakkaampiin käytösoireisiin (Begle ym. 

2010; Jackson, Hanson, Amstadter, Saunders & Kilpatrick 2013; Ostrov 2010; 

Reijntjes ym. 2011; Rose & Rudolph 2006). Myös lapset, jotka kiusaavat muita, 

käyttäytyvät muita lapsia haasteellisemmin ja aggressiivisemmin (Crapanzano 

ym. 2011). Käytösoireista erityisesti aggressiivisuus lisää riskiä torjutuksi 
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tulemiselle, kun taas torjutuksi tuleminen vastaavasti altistaa aggressiiviselle 

käytökselle (Salmivalli 2005; Kauffman & Landrum 2009). 

Sukupuolierot käytösoireisten lasten ja nuorten vertaissuhteissa 

Käytösoireiden on havaittu vaikuttavan vertaissuhteisiin eri tavoin sukupuolesta 

riippuen. Beglen ja kollegoiden (2010) tutkimuksen mukaan erityisesti teini-ikäi-

set käytösoireiset pojat valikoituivat tyttöjä todennäköisemmin väkivaltaisen 

kiusaamisen kohteeksi. Myös Sullivan, Farrel ja Kliewer (2006) havaitsivat, että 

käytösoireet ja aggressiivisuus olivat selvemmin yhteydessä fyysisen kiusaami-

sen uhriksi valikoitumiseen kahdeksasluokkalaisilla pojilla kuin tytöillä. Fyysi-

nen aggressiivisuus oli Kauffmanin ja Landrumin (2009) mukaan tyypillisempi 

syy myös torjutuksi tulemiseen poikien kuin tyttöjen vertaisryhmissä. Kuten ver-

taissuhteiden haasteita käsiteltäessä on todettu, poikia kiusataan ja he kiusaavat 

ylipäätään tyttöjä enemmän, mikä saattaa näkyä tutkimustuloksissa.   

Sukupuolille asetetut käyttäytymisodotukset vaikuttavat käytösoireiden il-

menemiseen vertaissuhteissa. Kochelin, Millerin, Updegraffin, Laddin ja 

Kochenderfer-Laddin (2012) tutkimuksessa sukupuolelle epätyypilliset käy-

tösoireet aiheuttivat viidesluokkalaisten vertaissuhteissa enemmän pulmia kuin 

sukupuolinormatiiviset käytösoireet. Tutkimuksessa määriteltiin pojille tyypil-

liseksi käytökseksi aggressiivisuus ja tytöille sulkeutuneisuus. Toomey, Card ja 

Casper (2014) huomasivat sukupuolirooleihin sopeutumattomuuden olevan 

kuudes- ja seitsemäsluokkalaisilla nuorilla yhteydessä heikkoihin vertaissuhtei-

siin, aggressiivisuuteen ja kiusaamisen kohteeksi valikoitumiseen.  Sukupuolelle 

epänormatiivinen käytös oli voimakkaammin yhteydessä tyttöjen kuin poikien 

ongelmallisiin vertaissuhteisiin (Toomey ym. 2014). 

1.3 ADHD-oireiset lapset ja nuoret 

Tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö ADHD (Attention deficit hyperactivity disor-

der) on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita ovat ICD-10 tautiluokituksen 

mukaan lapsen kehitystasoon nähden poikkeava, pitkäkestoinen ja 
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toimintakykyä häiritsevä tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus 

(THL 2012). ADHD:ta esiintyy 3,6–7,2 %:lla lapsista ja nuorista (ADHD. Käypä 

hoito -suositus 2017). Tarkkaamattomuus ilmenee haasteina tarkkaavuuden ja 

keskittymisen ohjaamisessa, ylläpitämisessä ja siirtämisessä, ja se voi ilmetä esi-

merkiksi lyhytjänteisyytenä ja häiriöherkkyytenä (ADHD. Käypä hoito -suositus 

2017). Hyperaktiivisuus on jatkuvaa, kroonista aktiivisuuden säätelyn haastetta 

(Kauffman & Landrum 2009), ja se ilmenee esimerkiksi tilanteeseen sopimatto-

mana levottomuutena ja jatkuvana motorisena aktiivisuutena (THL 2012) sekä 

harkitsemattomuutena ja kärsimättömyytenä (ADHD. Käypä hoito -suositus 

2017). Syitä ADHD-tyyppiselle käytökselle on löydetty genetiikasta, neurobiolo-

gisista tekijöistä sekä niin sosiaalisista kuin ympäristötekijöistäkin (ADHD. 

Käypä hoito -suositus 2017). 

ADHD-oireisten lasten ja nuorten vertaissuhteet 

Aiempien tutkimusten mukaan ADHD:n oireilla ja heikommilla vertaissuhteilla 

on yhteys (Diamantopoulou ym. 2007; Diamantopoulou ym. 2005; Power ym. 

2015). Powerin ja kollegoiden (2015) sekä Diamantopouloun ja kollegoiden (2007) 

tutkimuksissa niin vanhempien kuin opettajien arvioimat ADHD-oireet olivat 

yhteydessä lasten ja nuorten heikompiin vertaissuhteisiin. Opettajan arvioimat 

ADHD-oireet olivat Diamantopouloun ja kollegoiden (2005) tutkimuksessa yh-

teydessä epäsuosioon vertaisten keskuudessa alakoulun ylimmillä luokilla, ja 

yhteys oli samankaltainen vähäisillä ja voimakkaammilla ADHD-oireilla. Erityi-

sesti impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden havaittiin olevan yhteydessä 

pulmallisiin vertaissuhteisiin (Tseng, Kawabata, Gau & Crick 2014). Lapset, joilla 

on ADHD:n oireita, käyttäytyvät muita enemmän sosiaalisesti hyväksymättö-

millä tavoilla, kuten aggressiivisesti (Kofler, Larsen, Sarver & Tolan 2015; Mrug, 

Hoza, Pelham, Gnagy & Greiner 2007), mikä saattaa osaltaan selittää heikompia 

vertaissuhteita. Myös diagnosoidulla ADHD:lla ja heikoilla vertaissuhteilla on 

havaittu yhteys useissa tutkimuksissa (Hoza 2007; Hoza ym. 2005; Mrug ym. 

2007).  
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Yli puolet lapsista, joilla on ADHD, tulevat vertaistensa torjumiksi (Hoza 

2007; Hoza ym. 2005.; Nixon 2001). Myös Ji ja kollegat (2018) havaitsivat ADHD-

oireiden, erityisesti tarkkaavuuden pulmien, olevan yhteydessä vertaisten tor-

juntaan. Tarkkaamattomuus lisäsi ADHD-oireisten alakoululaisten todennäköi-

syyttä tulla vertaisten torjumaksi myös Scholtensin, Diamantopouloun, Tillma-

nin ja Rydellin (2012) tutkimuksessa. Torjutuksi tuleminen lisäsi puolestaan tark-

kaavuuden pulmia (Ji ym. 2018) ja käytöksen oireita, sekä vaikeutti vertaissuh-

teiden muodostumista (Kok, Groen, Fuermaier & Tucha 2016).  

ADHD:n ja siihen liittyvien oireiden on todettu olevan yhteydessä heikom-

pien vertaissuhteiden lisäksi myös kiusaamiseen. Yli puolet lapsista ja nuorista, 

joilla on ADHD, ovat kokeneet kiusaamista, kiusanneet itse muita tai olleet kiu-

satun kiusaajan roolissa (Monks & Smith 2006). Kun määrää verrataan Nanselin 

ja kollegoiden (2004) tutkimukseen, jossa kaikista nuorista noin neljäsosa oli ollut 

mukana kiusaamistilanteissa, huomataan, että kiusaaminen on ilmiönä ylei-

sempi lasten ja nuorten keskuudessa, joilla on ADHD.  Samanlaisia tuloksia esit-

tivät Holmberg ja Hjern (2008) todetessaan ADHD-diagnoosin saaneiden neljäs-

luokkalaisten raportoivan toistuvaa kiusaamisen kohteeksi valikoitumista kym-

menen kertaa enemmän kuin muut lapset. Samoin nuoret, joilla on ADHD, olivat 

mukana erilaisissa kiusaamistilanteissa muita nuoria todennäköisemmin, erityi-

sesti kiusatun roolissa (Kok ym. 2016; Timmermanis & Wiener 2011; Taylor, 

Saylor, Twyman, & Macias 2010; Wiener & Mak 2009). Samanlaisia tuloksia on 

havaittu tutkittaessa ADHD-oireisia lapsia ja nuoria. Jin ja kollegoiden (2018) tut-

kimuksessa heidän todettiin valikoituvan muita useammin kiusaamisen koh-

teeksi. 

Tutkimustulokset ADHD-diagnoosin saaneiden lasten ja nuorten roolista 

kiusaajana ovat jonkin verran ristiriitaisia. Nuoret, joilla on ADHD, raportoivat 

Royn, Hartmanin, Veenstran ja Oldehinkelin (2015) tutkimuksessa kiusaavansa 

muita säännöllisesti kolme kertaa useammin kuin muut. Tätä eivät kuitenkaan 

tukeneet esimerkiksi Taylorin ja kollegoiden (2010) sekä Wienerin ja Makin 

(2009) tutkimukset, joissa lapset, joilla on ADHD, eivät raportoineet kiusaavansa 

muita lapsia enempää kuin muut. Heidän vanhempansa ja opettajansa kuitenkin 
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raportoivat heidän olevan kiusaajan roolissa muita lapsia useammin (Wiener & 

Mak 2009). Toisaalta Aronsonin (2016) tutkimuksessa verrokkiryhmän lapset ar-

vioivat lasten, joilla on ADHD, aloittavan muita lapsia enemmän tappeluita. 

Tämä havainto oli linjassa Kingin ja kollegoiden (2009) tutkimuksen kanssa, jossa 

havaittiin ADHD-diagnoosin saaneiden alakoululaisten vastaavan provokaati-

oon aggressiivisilla keinoilla muita useammin. Aikuiset ja vertaiset saattavat tul-

kita tämänkaltaisen käyttäytymisen kiusaamiseksi, vaikka käytökseen johtaneet 

syyt liittyisivät ADHD:n oireisiin. 

Sukupuolierot ADHD-oireisten lasten ja nuorten vertaissuhteissa 

Sukupuolten välisiä eroja ADHD-oireisten lasten ja nuorten vertaissuhteissa on 

tutkittu melko vähän (Hodgens, Cole & Boldizar 2000; Hoza ym. 2005; Hoza 

2007). ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vertaissuhteissa ilmeneviä sukupuo-

lieroja on kuitenkin tutkittu. Diamantopouloun ja kollegoiden (2005) tutkimuk-

sessa ADHD-diagnosoidut tytöt kohtasivat saman diagnoosin saaneita poikia 

enemmän pulmia vertaissuhteissaan. Tätä voidaan selittää esimerkiksi Zaleckin 

ja Hinshawin (2004) tutkimustuloksella, jonka mukaan ADHD-diagnosoitujen 

tyttöjen sosiaaliset taidot olivat saman diagnoosin saaneita poikia heikommat. 

Samoin tarkkaamattomuus ja hyperaktiivisuus vaikuttivat negatiivisemmin tyt-

töjen vertaissuhteisiin (Diamantopoulou ym. 2005). Kuitenkin esimerkiksi Tim-

mermanisin ja Wienerin (2011) tutkimuksessa ADHD-diagnosoitujen nuorten 

vertaissuhteissa ei havaittu sukupuolieroja.  

Tarkasteltaessa sukupuolen ja ADHD-tyyppisen käyttäytymisen vaiku-

tusta vertaissuhteisiin tulee huomioida myös ympäristön asettamat sukupuolen 

mukaiset käyttäytymisodotukset. Erityisesti sukupuolirooleja rikkovat ADHD:n 

oireet vaikuttivat Hozan (2007) mukaan eri tavoin tyttöjen kuin poikien sosiaali-

siin suhteisiin. ADHD:lle tyypillinen käyttäytyminen sekä aggressiivisuus yhdis-

tetään useammin poikiin (Law, Sinclair & Fraser 2007; O’Driscoll, Heary, Hen-

nessy & McKeague 2012) ja nämä käyttäytymispiirteet saatetaan nähdä sallitum-

pana käytöksenä pojille. Esimerkiksi kouluympäristössä ADHD-tyyppinen 
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käytös saatetaan pojilla nähdä tavanomaisena poikamaisena käytöksenä, kun 

taas tytöillä samankaltainen käytös tulkitaan pulmallisemmaksi.  

Sukupuolieroja on havaittu myös ADHD-oireisten alakoululaisten kiusaa-

miskäytöksessä. Bacchini, Affuso ja Trotta (2008) tutkivat ADHD-oireisia lapsia 

ja havaitsivat tyttöjen olevan useammin kiusattuja ja poikien puolestaan kiusaa-

jia. Saman kiusaamisroolien sukupuolittumisen huomasivat Wiener ja Mak 

(2009) tutkiessaan ADHD:n ja kiusaamisen yhteyksiä. Myös Ralić, Cvitković ja 

Sekušak-Galešev (2018) havaitsivat ADHD-diagnosoitujen poikien olevan kiu-

saajan roolissa tyttöjä useammin. Silti ADHD-diagnosoidut tytöt eivät valikoitu-

neet tutkimuksessa kiusaamisen kohteeksi poikia todennäköisemmin. Kuiten-

kaan Timmermanis ja Wiener (2011) eivät havainneet sukupuolieroja tutkiessaan 

ADHD:n yhteyttä kiusaamiseen. 

1.4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten käytös- ja ADHD-oireet sekä 

sukupuoli selittävät arvioituja vertaissuhteita 5.–8.-luokkalaisilla lapsilla ja nuo-

rilla. 5.–6.-luokkalaisten osalta tarkasteltiin myös sitä, miten erilaiset kiusaamis-

roolit jakautuvat eri oireryhmien välillä. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Miten oppilaan itse määrittelemät käytös- ja ADHD-oireet sekä sukupuoli 

selittävät hänen arvioimiaan vertaissuhteita 5.–8.-luokilla? 

2. Miten erilaiset kiusaamisroolit esiintyvät eri oireryhmillä 5.–6.-luokilla, ja 

onko roolien jakautuminen erilaista tytöillä ja pojilla? 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

2.1 Tutkimuksen konteksti ja tutkittavat 

Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin ProKoulu- sekä Työrauha kaikille -tut-

kimusten aineistoja. ProKoulu- ja Työrauha kaikille -tutkimukset toteutettiin Jy-

väskylän ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Niilo Mäki -instituutin yhteistyöhank-

keina. ProKoulu-tutkimuksessa selvitettiin School Wide Positive Behaviour In-

terventions and Support (SWPBIS) -mallin vaikutuksia koulun työrauhaan, käyt-

täytymisen ongelmien esiintymiseen sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. 

Työrauha kaikille -hanke pyrki puolestaan kehittämään valtakunnallisesti toimi-

van mallin käyttäytymisen sekä tarkkaavuuden ongelmien varhaiseen puuttu-

miseen sellaisten tukitoimien pohjalta, joilla on vankkaa tutkimusnäyttöä. Työ-

rauha kaikille -intervention päätulokset on julkaistu jo aiemmin (Närhi, Kiiski & 

Savolainen 2017). 

Tässä tutkimuksessa käytetty ProKoulu-alakouluaineisto kerättiin luku-

vuonna 2013–2014 68 alakoulun 2.–6.-luokan oppilailta. Tähän tutkimukseen va-

likoitui alkumittausaineistosta viidennen ja kuudennen luokan oppilaiden vas-

taukset (N = 1822, keskiarvoikä 11,51 vuotta, tyttöjä 52,5 %). Yläkoulun Työrauha 

kaikille -aineisto kerättiin 35 luokasta. Opettajat valikoivat aineistoon luokkia, 

joiden työrauha oli huono usean opettajan mielestä. Yläkouluaineisto kerättiin 

lukuvuonna 2013–2014 seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilailta (N = 

817, keskiarvoikä 13,36 vuotta, tyttöjä 47,6 %).   

ProKoulu-hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Työ-

rauha kaikille -hanketta Opetushallitus. Molemmille hankkeille haettiin eettinen 

ennakkoarvio Itä-Suomen yliopiston eettiseltä lautakunnalta, joka antoi hank-

keille puoltavan lausunnon. Tässä tutkimuksessa aineistoa käsiteltiin eettisten 

ohjeiden mukaisesti ja se tuhottiin tutkimuksen valmistuttua asianmukaisesti. 

Kumpaankin hankkeeseen osallistuneille lapsille, heidän vanhemmilleen ja kai-

kille opettajille lähetettiin yksityiskohtainen tiedote hankkeesta ja aineistonke-

ruusta, ja heiltä saatiin suostumus tietojen tutkimuskäyttöön. Tutkimukseen 
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osallistuneiden henkilöiden tunnistaminen ei myöskään ole mahdollista. Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti niitä lapsia ja nuoria, jotka ovat määritel-

leet itselleen muita tutkittavia enemmän käytöshäiriön tai ADHD:n diagnostisiin 

kriteereihin lukeutuvia oireita. Heistä käytetään tutkimuksessa termejä käytösoi-

reiset sekä ADHD-oireiset lapset ja nuoret.  

2.2 Tutkimuksessa käytetyt mittarit 

Käytös- ja ADHD-oireet. Käytös- ja ADHD-oireita mitattiin tutkimuksessa suo-

meksi käännetyllä Strengths and Difficulties Questionnaire -mittarilla (SDQ). 

SDQ on strukturoitu seulontamittari 3–16-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja sen 

avulla voidaan selvittää käytöksellisiä, sosiaalisia ja emotionaalisia oireita sekä 

hyperaktiivisuuden määrää (Goodman 1997). SDQ-kyselyn voivat täyttää lapsen 

opettajat tai vanhemmat, mutta 11–16-vuotiaille kyselyn voi toteuttaa myös it-

searviointina (Goodman 2001). Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin oppilai-

den itsearviointina toteutettua SDQ-kyselyä. Suomalaisilla nuorilla toteutetut 

SDQ-itsearvioinnit ovat samansuuntaisia muiden Euroopassa toteutettujen tut-

kimusten kanssa ongelmien esiintyvyyden, keskiarvojen sekä katkaisurajojen 

osalta (Koskelainen 2008). 

SDQ-kysely on 25-kohtainen ja se sisältää viisi osa-aluetta, joista jokaisessa 

on viisi kysymystä. Kysymyksiin vastataan kolmiportaisella likert-asteikolla (0 

= ”ei päde”; 1 = ”pätee jonkin verran” ja “2 = pätee varmasti”). Kyselyn viisi osa-

aluetta ovat käyttäytyminen (conducts problems), yliaktiivisuus ja tarkkaavuus 

(hyperactivity-inattention), vertaissuhteiden haasteet (peer problems), tunne-

elämä (emotional symptoms) ja prososiaalisuus (prosocial behavior). Tämän tut-

kimuksen aineistoon otettiin mukaan ainoastaan käyttäytymistä sekä tarkkaavai-

suutta mittaavat osa-alueet.  

Itse määriteltyjä käytöksen oireita mittaavan osa-alueen väittämät olivat 

seuraavat: “Saatan vihastua kovasti ja menetän usein malttini”, “Tappelen usein. 

Saan muut tekemään mitä haluan”, “Minua syytetään usein valehtelemisesta tai 

petkuttamisesta”, “Otan tavaroita, jotka eivät kuulu minulle, joko kotoa, 
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koulusta tai muualta” ja “Yleensä teen niin kuin minua käsketään”. Viimeinen 

kyselyn väittämistä oli myönteisesti muotoiltu, joten sen arvot käännettiin vas-

taamaan kielteisten väittämien arvoja. Käytöksen oireita kartoittavista kysymyk-

sistä muodostettiin summamuuttuja, jonka reliabiliteetti (cronbachin α) oli suh-

teellisen matala niin alakoulun (α = ,48), kuin yläkoulunkin (α = ,60) aineistoissa 

(Field 2009). Koskelaisen, Souranderin sekä Vauraksen (2001) tutkimuksessa suo-

malaisten nuorten itsearviointina suoritetun SDQ-kyselyn reliabiliteetti oli käy-

tösoireiden osalta riittävä (α = ,62), ja reliabiliteetti oli hieman korkeampi kuin 

tämän tutkimuksen yläkouluaineistossa. Muodostetun summamuuttujan korke-

ammat arvot kuvasivat voimakkaampia käytöksen oireita.  

Oppilaan itse määrittelemiä ADHD-oireita mittaavan osion väittämät olivat 

“Olen levoton, en pysty olemaan kauan hiljaa paikoillani”, “Olen jatkuvasti hy-

pistelemässä jotakin tai kiemurtelen paikoillani”, “Häiriinnyn helposti. Minun 

on vaikea keskittyä”, “Harkitsen tilanteen ennen kuin toimin” ja “Saatan tehtävät 

loppuun. Olen hyvin pitkäjänteinen”. Kaksi viimeistä kyselyn väittämää olivat 

myönteisesti muotoiltuja, joten niiden arvot käännettiin vastaamaan kielteisesti 

muotoiltujen väittämien arvoja. ADHD-oireita kartoittavista kysymyksistä muo-

dostettiin summamuuttuja, jonka reliabiliteetti oli melko matala alakoulun (α 

= ,58) sekä yläkoulun (α = ,65) aineistoissa (Field 2009). Koskelaisen ja kollegoi-

den (2001) tutkimuksessa ADHD-oireiden summamuuttujan reliabiliteetti todet-

tiin riittäväksi suomalaisilla nuorilla (α = ,69), ja se oli hieman korkeampi kuin 

tämän tutkimuksen yläkouluaineistossa. Summamuuttujan korkeammat arvot 

merkitsivät voimakkaampaa oiretasoa.  

Vertaissuhteet. Oppilaiden arvioita luokan vertaissuhteista mitattiin 

Health Behaviour in School-aged Children -kyselyllä (HBSC).  HBSC-kyselyä 

käytetään selvittämään kansainvälisesti, säännöllisesti ja monipuolisesti nuorten 

hyvinvointia, sosiaalisia ympäristöjä ja terveystottumuksia yli 40 maassa (Ro-

berts ym. 2009). Oppilaat vastaavat kyselyyn itsearviointina, ja se on todettu luo-

tettavaksi myös suomalaisessa kontekstissa (Ng ym. 2019). Tässä tutkimuksessa 

huomioitiin kyselyn osa-alueet, joissa oppilaat arvioivat luokkansa vertaissuhtei-

den laatua. 
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Kyselylomakkeen vertaissuhteiden laatua mittaavat väittämät olivat: 

“Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia”, “Luokkani oppi-

laat viihtyvät hyvin yhdessä” ja “Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena 

kuin olen”. Väittämiin vastattiin viisiportaisella likert-asteikolla (1 = täysin eri 

mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = samaa mieltä, 5 = täysin samaa 

mieltä). Aineistoa käsiteltäessä vastaukset muokattiin muotoon 0-4, jossa vas-

tauksen “en osaa sanoa” arvo muutettiin nollaksi, jotta se ei vaikuttaisi lopulli-

seen aineiston analyysiin. Vastauksista muodostettiin tämän jälkeen oppilaan 

vertaissuhteiden arviota kuvaava summamuuttuja, jonka reliabiliteetti oli suh-

teellisen korkea sekä alakoulun (α = ,75) että yläkoulun (α = ,77) aineistoissa 

(Field 2009).  

Aineisto oli luonteeltaan hierarkkinen, sillä saman luokan oppilaat muis-

tuttavat tietyiltä osin toisiaan (Ellonen 2006). Esimerkiksi vertaissuhteiden arvi-

ointi on samankaltaista saman luokan oppilailla riippuen siitä, millaiset toveri-

suhteet oppilaan omassa luokassa ylipäätään ovat. Tämän tutkimuksen aineis-

tossa oppilaan luokan vaikutus selitti 8,71 % arvioitujen vertaissuhteiden vari-

anssista. Vertaissuhteita kartoittavista kysymyksistä muodostettiin erotussum-

mamuuttuja, jotta oppilaan luokan vaikutus saatiin kontrolloitua. Sen jälkeen 

muuttujalle tehtiin logaritmimuunnos, jotta sen jakauma korjautuisi normaaliksi. 

Analyysissä käytetyn logaritmimuunnetun muuttujan matalat arvot kuvasivat 

positiivisiksi arvioituja vertaissuhteita, kun taas korkeat arvot merkitsivät hei-

kompia arvioituja suhteita vertaisiin. 

Kiusaaminen. Kiusaamisen kohteeksi valikoitumista sekä muiden oppilai-

den kiusaamiseen osallistumista mitattiin ainoastaan alakouluaineistossa. Kiu-

saamista mittaavat kaksi kysymystä olivat: “Kuinka usein sinua on kiusattu kou-

lussa viimeisen kuukauden aikana?” ja “Kuinka usein sinä olet osallistunut mui-

den oppilaiden kiusaamiseen viimeisen kuukauden aikana?”. Kysymyksiin vas-

tattiin neliportaisella asteikolla (1 = ei/en lainkaan, 2 = harvemmin, 3 = noin ker-

ran viikossa, 4 = useita kertoja viikossa). Kaksi suurimman arvon vastausta yh-

distettiin, sillä kyseiset ryhmät olivat vastaajamääriltään pienehköt ja kiusaami-

nen esiintyi vastaajien arjessa viikottaisena ilmiönä. Lopullisessa analyysissa 
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käytetty vastausasteikko oli kolmiportainen (1 = ei/en lainkaan, 2 = harvemmin, 

3 = vähintään viikoittain). Kiusaamista kartoittavista kysymyksistä muodostet-

tiin ristiintaulukoinnin avulla erilaisia kiusaamisrooleja sisältävä muuttuja. Roo-

lit muodostuivat alakoulun oppilaista (N = 1730) seuraavasti: ei kiusattu eikä kiu-

saaja (n = 1072, 62,0 %), kiusattu (n = 344, 19,9 %), kiusaaja (n = 132, 7,6 %) ja sekä 

kiusattu että kiusaaja (n = 182, 10,5 %).   

2.3 Käytös- ja ADHD-oireiden katkaisurajojen määrittäminen 

Käytös- ja ADHD-oireita saattaa esiintyä kaikilla lapsilla ja nuorilla, mutta tässä 

tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan niitä oppilaita, joilla nämä haasteet ovat 

voimakkaimpia ja pysyvimpiä. SDQ-kyselyn kysymysten avulla voidaan määri-

tellä lasten ja nuorten erilaiset haasteet asteikolle tyypillinen – rajatapaus – epä-

tyypillinen (Kersten ym. 2016). Goodman (1997) määritteli oireasteikoille kat-

kaisurajat siten, että 10 % tutkittavista lukeutui suurimmilla pistemäärillä epä-

tyypillisten joukkoon, ja tästä seuraavaksi eniten pisteitä saanut 10 % lukeutui 

rajatapauksiin. Loput 80 % luokiteltiin mahdollisilta oireiltaan tyypillisiksi. 

Aiemmissa tutkimuksissa oireiden katkaisurajat ovat vaihdelleet (ks. Koskelai-

nen ym. 2001; Liu, Engström, Jadbäck, Ullman & Berman 2017). Suomen konteks-

tissa SDQ-kyselyn katkaisurajojen on todettu usein asettuvan kansainvälisiä tut-

kimuksia hieman matalammalle tasolle (Obel ym. 2004). Katkaisurajat määritet-

tiin Goodmania (1997) mukaillen niin, että käytös- ja ADHD-oireisiksi määrittyi-

vät sekä ala- että yläkouluaineistoista voimakkaimmin oireileva 10 %:n joukko. 

Tällöin alakoulun katkaisuraja (käytösoireet 3 pistettä, ADHD-oireet 5 pistettä) 

oli yläkoulun katkaisurajaa (käytösoireet 4 pistettä, ADHD-oireet 6 pistettä) yhtä 

pistettä matalampi sekä käytös- että ADHD-oireiden osalta. Alakouluaineistossa 

näillä katkaisurajoilla oppilaista 11,4 % lukeutui käytösoireiden osalta epätyypil-

liseen ryhmään, ja ADHD-oireiden osalta epätyypillisiä oli 12,0 %. Yläkouluai-

neistossa käytösoireiden osalta epätyypillisiä oppilaita oli 16,5 % ja ADHD-oirei-

den osalta 12,7 %.  
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2.4 Aineiston analyysi 

Aineiston tilastollinen analyysi toteutettiin IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmistoa 

käyttäen. Itse määriteltyjen käytösoireiden, ADHD-oireiden sekä sukupuolen 

yhteyttä arvioituihin toverisuhteisiin tarkasteltiin kolmisuuntaisella varianssi-

analyysilla (Three-Way ANOVA). Analyysit suoritettiin erikseen ala- ja yläkou-

lun aineistoilla. Varianssianalyysi soveltuu tilanteeseen, jossa halutaan selvittää 

monen ryhmittelevän muuttujan omaa sekä yhteistä vaikutusosuutta selitettä-

vään muuttujaan (Field 2009). Ryhmitteleviä kaksiluokkaisia muuttujia olivat 

itse määritellyt käytös- ja ADHD-oireet sekä oppilaan sukupuoli, ja selitettäväksi 

muuttujaksi valittiin oppilaan arvioimat vertaissuhteet. Käytös- ja ADHD-oirei-

den sekä sukupuolen efektikokoa tarkasteltiin osittais-etan neliöllä (ηp2). Efekti-

koon arvoista ,010 vastaa pientä, ,059 keskisuurta ja ,138 suurta efektikokoa (Co-

hen 1988). 

Erilaisten kiusaamisroolien esiintymistä alakouluaineiston käytös- ja 

ADHD-oireryhmillä tutkittiin ristiintaulukoinnin ja khiin neliö -testin avulla. Tu-

losten tilastollinen merkitsevyys tarkistettiin Bonferroni-korjauksen avulla. 

Aluksi ristiintaulukoinnilla muodostettiin käytös- ja ADHD-oireista erilaisia oi-

reryhmiä sisältävät muuttujat alakouluaineiston osalta. Ryhmät muodostuivat 

alakoulun oppilaista (N = 1801) seuraavanlaisesti: ei käytös- eikä ADHD-oireita 

(n = 1475, 81,9 %), käytösoireita (n = 110, 6,1 %), ADHD-oireita (n = 122, 6,8 %) ja 

käytös- sekä ADHD-oireita (n = 94, 5,2 %). Tämän jälkeen tutkittiin, miten erilai-

set kiusaamisroolit jakautuvat eri oireryhmien välillä koko alakouluaineistossa 

sekä tytöillä ja pojilla erikseen. 
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3 TULOKSET 

3.1 Käytös- ja ADHD-oireiden sekä sukupuolen vaikutus ver-

taissuhteisiin ala- ja yläkoulussa 

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli selvittää, miten oppilaan itsensä määritte-

lemät käytös- ja ADHD-oireet sekä sukupuoli selittivät arvioituja vertaissuhteita 

ala- ja yläkoulussa. Kolmisuuntaisessa varianssianalyysissa käytettyjen muuttu-

jien keskiarvot ja -hajonnat on esitetty sekä ala- että yläkoulun osalta taulukossa 

1. Kolmisuuntaisen varianssianalyysin tulokset on esitetty taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 1 
Koettujen vertaissuhteiden keskiarvot ja keskihajonnat ala- ja yläkouluaineistoissa 

 ALAKOULU YLÄKOULU 

 Ka Kh n Ka Kh n 

Käytösoireita 2,38 0,31 203 2,30 0,33 131 

Ei käytösoireita 2,24 0,29 1595 2,24 0,31 672 

ADHD-oireita 2,37 0,32 215 2,28 0,32 102 

Ei ADHD oi-
reita 

2,25 0,29 1583 2,25 0,32 701 

Tytöt 2,28 0,28 948 2,30 0,31 380 

Pojat 2,24 0,30 850 2,21 0,32 423 

Kaikki oppilaat 2,26 0,29 1798 2,25 0,32 803 
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TAULUKKO 2 

Käytös- ja ADHD-oireiden sekä sukupuolen oma- ja yhteisvaikutukset koettuihin vertaissuhteisiin ala- ja 
yläkoulussa 

1
 df1, df2 = 1, 1790; 2 df1, df2 = 1, 795 

 

Taulukosta 2 voidaan huomata, että alakoulussa käytösoireet ja sukupuoli 

selittivät tilastollisesti erittäin merkitsevästi arvioituja vertaissuhteita. Käytösoi-

reiden osalta tuloksen efektikoko oli pieni, ja sukupuolen osalta hyvin pieni. 

ADHD-oireiden yhteys arvioituihin vertaissuhteisiin oli tilastollisesti merkit-

sevä, vaikka tuloksen efektikoko oli hyvin pieni. Muuttujilla ei ollut kuitenkaan 

tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia. Alakoulussa käytös- ja ADHD-oirei-

set oppilaat siis kokivat vertaissuhteensa heikommiksi kuin oireettomat ja tytöt 

heikommiksi kuin pojat.  

Yläkouluaineistossa pelkästään käytösoireet olivat tilastollisesti melkein 

merkitsevässä yhteydessä arvioituihin vertaissuhteisiin ja tuloksen efektikoko oli 

pieni. Oppilaat, joilla oli itse määriteltyjä käyttäytymisen oireita, kokivat vertais-

suhteensa heikommiksi kuin ne, joilla oireita ei ollut. ADHD-oireilla ja sukupuo-

lella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä arvioituihin vertaissuhteisiin ylä-

koulussa, eivätkä muuttujien yhteisvaikutukset olleet myöskään tilastollisesti 

merkitseviä. 

 ALAKOULU YLÄKOULU 

 F p ηp
2 F p ηp

2 

Käytösoireet 22,3821 <,001 ,012 5,6952 ,017 ,007 

ADHD-oireet 7,2831 ,007 ,004 0,4752
 ,491 ,001 

Sukupuoli 16,5211 <,001 ,009 0,2952
 ,587 ,000 

Käytös- ja 
ADHD-oireet 

0,974 ,324 ,001 3,272 ,071 ,004 

Käytösoireet ja 
sukupuoli 

0,000 ,994 ,000 0,001 ,977 ,000 

ADHD-oireet 
ja sukupuoli 

0,807 ,369 ,000 1,454 ,228 ,002 

Käytös- ja 
ADHD-oireet 
sekä sukupuoli 

2,008 ,157 ,001 2,029 ,155 ,003 
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3.2 Kiusaamisroolien esiintyminen alakoulussa 

Erilaisten kiusaamisroolien esiintyminen alakoulun eri oireryhmillä on esi-

tetty taulukossa 3. Samassa taulukossa esitetään myös khiin neliö -testin tulos 

sekä sovitetut standardoidut jäännökset, joista voidaan nähdä eri oireryhmien 

ali- ja yliedustus erilaisissa kiusaamisrooleissa. Eri oireryhmien välillä oli tilas-

tollisesti erittäin merkitseviä eroja kiusaamisroolien suhteen (χ2(9) = 94,03, p < 

,001). 

 

TAULUKKO 3 
Oireryhmiin kuuluvien alakoulun oppilaiden prosentuaalinen esiintyvyys kiusaamisrooleissa 

  Ei kiusattu 
eikä 

kiusaaja 

Kiusattu Kiusaaja Kiusattu 
kiusaaja 

n 

Ei käytös- eikä 
ADHD-oireita  

 
SSR 

66,2 % 
8,0 

18,8 % 
-2,6 

6,5 % 
-3,7 

8,4 % 
-6,1 

928 

Käytösoireita   
SSR 

43,7 % 
-3,9 

24,3 % 
1,1 

13,6 % 
2,4 

18,4 % 
2,7 

45 

ADHD-oireita   
SSR 

45,2 % 
-3,8 

31,3 % 
3,1 

7,8 % 
0,1 

15,7 % 
1,9 

52 

Käytös- ja 
ADHD-oireita  

 
SSR 

35,6 % 
-5,3 

18,9 % 
-0,3 

17,8 % 
3,7 

27,8 % 
5,5 

32 

Kaikki Bonferroni-korjauksen jälkeen tilastollisesti merkitsevät sovitetut standardoidut residu-
aalit (SSR) lihavoituina 

 

Eri oireryhmillä oli voimakasta yli- ja aliedustusta erilaisissa kiusaamisroo-

leissa. Oppilaat, joilla ei ollut käytös- eikä ADHD-oireita, olivat yliedustettuina 

ei kiusattu eikä kiusaaja -roolissa, ja aliedustettuina kiusaajan sekä kiusatun kiu-

saajan rooleissa. Kaikki oppilaat, joilla oli joko käytösoireita, ADHD-oireita tai 

molempia, olivat aliedustettuina ei kiusattu eikä kiusaaja -roolissa. ADHD-oirei-

set oppilaat olivat yliedustettuina kiusatun roolissa, kun taas oppilaat, joilla oli 

sekä käytös- että ADHD oireita, olivat yliedustettuina kiusaajan ja kiusatun kiu-

saajan rooleissa. 

Kiusaamisroolien jakautumista eri oireryhmien välillä tarkasteltiin myös 

sukupuolittain. Ristiintaulukoinnin ja khiin neliö -testin tulokset sekä sovitetut 
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standardoidut jäännökset on esitetty tyttöjen osalta taulukossa 4 ja poikien osalta 

taulukossa 5. Tyttöjen oireryhmien välillä huomattiin tilastollisesti erittäin mer-

kitseviä eroja erilaisiin kiusaamisrooleihin jakautumisen osalta (χ2(9) = 56,05; p 

< ,001). Samoin poikien osalta tulokset olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

(χ2(9) = 51,52; p < ,001). 

 

TAULUKKO 4 
Oireryhmiin kuuluvien alakoulun tyttöjen prosentuaalinen esiintyvyys kiusaamisrooleissa 

  Ei kiusattu 
eikä 

kiusaaja 

Kiusattu Kiusaaja Kiusattu 
kiusaaja 

n 

Ei käytös- eikä 
ADHD-oireita  

 
SSR 

70,6 % 
5,2 

18,7 % 
-3,2 

6,2 % 
0,2 

4,4 % 
-5,0 

544 

Käytösoireita   
SSR 

44,4 % 
-3,0 

38,9 % 
2,8 

8,3 % 
0,5 

8,3 % 
0,6 

16 

ADHD-oireita   
SSR 

49,3 % 
-3,3 

32,8 % 
2,6 

4,5 % 
0,6 

13,4 % 
2,6 

33 

Käytös- ja 
ADHD-oireita  

 
SSR 

48,5 % 
-2,3 

18,2 % 
-0,3 

6,1 % 
0,0 

27,3 % 
5,2 

16 

Kaikki Bonferroni-korjauksen jälkeen tilastollisesti merkitsevät sovitetut standardoidut residu-
aalit (SSR) lihavoituina 

 

TAULUKKO 5 
Oireryhmiin kuuluvien alakoulun poikien prosentuaalinen esiintyvyys kiusaamisrooleissa 

  Ei kiusattu 
eikä 

kiusaaja 

Kiusattu Kiusaaja Kiusattu 
kiusaaja 

n 

Ei käytös- eikä 
ADHD-oireita  

 
SSR 

60,9 % 
5,5 

19,0 % 
-0,6 

6,8 % 
-4,5 

13,3 % 
-3,4 

384 

Käytösoireita   
SSR 

43,3 % 
-2,2 

16,4 % 
-0,7 

16,4 % 
2,1 

23,9 % 
2,0 

29 

ADHD-oireita   
SSR 

39,6 % 
-2,3 

29,2 % 
1,8 

12,5 % 
0,8 

18,8 % 
0,6 

19 

Käytös- ja 
ADHD-oireita  

 
SSR 

28,1 % 
-4,4 

19,3 % 
0,0 

24,6 % 
4,2 

28,1 % 
2,7 

16 

Kaikki Bonferroni-korjauksen jälkeen tilastollisesti merkitsevät sovitetut standardoidut residu-
aalit (SSR) lihavoituina 
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Sekä tytöt että pojat, joilla ei ollut käytös- eikä ADHD-oireita, olivat yliedus-

tettuja ei kiusattu eikä kiusaaja -roolissa, ja aliedustettuja kiusattuina kiusaajina. 

Kuitenkin oireettomat tytöt olivat aliedustettuina kiusatun roolissa, kun taas oi-

reettomat pojat kiusaajan roolissa.  

Käytösoireisista vain tytöt olivat aliedustettuja ei kiusattu eikä kiusaaja -

roolissa. Samoin ADHD-oireisten ryhmässä vain tytöt olivat aliedustettuina ei  

kiusattu eikä kiusaaja -roolissa. Tytöt, joilla oli sekä käytös- että ADHD-oireita, 

olivat yliedustettuja kiusattuina kiusaajina. Sen sijaan pojat, joilla oli kumpaakin 

oiretta, olivat aliedustettuja ei kiusattu eikä kiusaaja -roolissa, sekä yliedustettuja 

kiusaajan roolissa. 
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4 POHDINTA 

4.1 Tulosten tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten 5.–8.-luokkalaisten lasten ja nuorten it-

searvioimat käytös- ja ADHD-oireet sekä sukupuoli selittivät koettujen vertais-

suhteiden laatua. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eri kiusaamisroolien jakau-

tumista oireryhmittäin 5.–6.-luokkalaisilla sekä jakaumien mahdollisia sukupuo-

lieroja. Aiemmin esitetyn teoriataustan perusteella voitiin olettaa käytös- ja 

ADHD-oireiden olevan yhteydessä heikompiin vertaissuhteisiin sekä kiusaamis-

tilanteissa mukana olemiseen.  

Alakouluaineistossa itse määritellyt käytös- ja ADHD-oireet sekä suku-

puoli selittivät vertaissuhteiden heikompaa laatua. Yläkouluaineistossa kuiten-

kin vain käytösoireet selittivät heikkoja vertaissuhteita. Käytösoireet hankaloit-

tavat Käypä hoito -suosituksen (2018) mukaan sosiaalisissa suhteissa pärjää-

mistä, ja niiden sekä heikkojen vertaissuhteiden yhteys on havaittu monissa tut-

kimuksissa niin ala- kuin yläkouluikäisillä lapsilla ja nuorilla (ks. Chen ym. 2012; 

Cillessen ym. 2005; Diamantopoulou ym. 2005). Käytösoireet ilmenevät sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa, joten niiden vaikutus vertaissuhteisiin on kiistaton. 

Käytösoireinen lapsi tai nuori saattaa käyttäytyä tovereitaan kohtaan esimerkiksi 

aggressiivisesti, mikä on vertaissuhteille luonnollisesti vahingollista. Ei-toivo-

tusti käyttäytyvää vertaista saatetaan kiusata (Zhu ym. 2016) tai torjua, eikä hä-

nen kanssaan haluta muodostaa toverisuhteita (Chen ym. 2012; Rubin ym. 2008).  

Käytösoireiden lisäksi myös ADHD-oireet selittivät heikkoja vertaissuh-

teita alakouluaineistossa. Tämä on linjassa useiden aiempien tutkimusten kanssa, 

joissa on havaittu yhteys ADHD-oireiden ja heikkojen vertaissuhteiden välillä 

(ks. Diamantopoulou ym. 2007; Diamantopoulou ym. 2005; Power ym. 2015). 

Kuitenkaan ADHD-oireet eivät selittäneet heikkoja vertaissuhteita enää yläkou-

lussa, vaikka Powerin ja kollegoiden (2015) tutkimuksen pohjalta näin olisi voitu 

olettaa. Yläkoulussa nuorilla saattaa olla paremmat mahdollisuudet solmia tove-

risuhteita laajemmassa mittakaavassa kuin alakoulussa. Usein oppilaiden entiset 



29 
 

luokat sekoittuvat, ja yhteen yläkouluun saattaa tulla oppilaita monesta eri ala-

koulusta. Näin mahdollisten tovereiden määrä koulussa kasvaa, ja nuoren voi 

olla aiempaa helpompi solmia toimivia ja positiivisia vertaissuhteita.  

Sukupuoli selitti vertaissuhteita alakouluaineistossa. Alakoulussa tyttöjen 

vertaissuhteet olivat poikia heikommat, mutta sukupuoli ei selittänyt vertaissuh-

teiden laatua enää yläkoulussa. Sukupuolella ei ollut myöskään yhteisvaikutuk-

sia käytös- eikä ADHD-oireiden kanssa, vaikkakin osassa aiemmista tutkimuk-

sista on havaittu sukupuolieroja käytös- tai ADHD-oireisten vertaissuhteissa 

(Diamantopoulou ym. 2005; Kochel ym. 2012). Tyttöjen heikompia vertaissuh-

teita alakouluaineistossa saattaa selittää heidän valikoitumisensa kiusaamisen 

kohteeksi poikia useammin. Nanselin ja kollegoiden (2004) mukaan kiusaamisen 

kohteeksi valikoituminen vaikuttaa vertaissuhteisiin haitallisemmin kuin kiu-

saajan roolissa toimiminen. Myös sukupuolten väliset erot toverisuhteiden luon-

teessa voivat selittää tyttöjen heikompia vertaissuhteita. Rosen ja Rudolphin 

(2006) mukaan tyttöjen vertaissuhteet keskittyvät enemmän kahdenvälisiin, 

luonteeltaan intiimeihin ystävyyssuhteisiin poikien muodostaessa isompia tove-

rijoukkioita. Näissä joukoissa kaikki ovat kavereita keskenään, joten poikien to-

veripiiri on suurempi kuin tytöillä. Toveripiirin laajuus voi tuoda oppilaalle tun-

teen siitä, että omat vertaissuhteet ovat positiivisia ja toimivia. Yläkouluaineis-

tossa sukupuoli ei kuitenkaan selittänyt koettuja vertaissuhteita alakoulun ta-

voin.   

Lapset, joilla oli sekä käytös- että ADHD-oireita, olivat yliedustettuina ala-

kouluaineistossa kiusaajan sekä kiusatun kiusaajan rooleissa. Tulos on yhden-

mukainen niin käytös- kuin ADHD-oireisten lasten kiusaamista tarkastelevien 

tutkimusten kanssa (ks. Card & Hodges 2008; Crapanzano ym. 2011; Ji ym. 2018; 

Reijntjes ym. 2011; Zhu ym. 2016). Päällekkäistyessään käytös- ja ADHD-oireet 

vaikuttavat yksilön toimintaan voimakkaammin ja moninaisemmin, mikä heijas-

tuu myös tutkittavien päällekkäistyviin kiusaamisrooleihin. Sukupuolia erikseen 

tarkasteltaessa pojat, joilla oli molempia oireita, olivat yliedustettuina kiusaajina, 

kun taas tytöt kiusattuina kiusaajina. Pojat kiusaavat ylipäätään enemmän kuin 

tytöt (Välijärvi 2017), mikä saattaa selittää osaltaan myös oireellisten poikien 
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kiusaajan roolia. Tyttöjen rooliin kiusattuna kiusaajana voi vaikuttaa oireiden 

mukainen alttius kiusaajan rooliin, mutta myös poikia suurempi todennäköisyys 

valikoitua sukupuolelle epänormatiivisten käytös- ja ADHD-oireiden takia kiu-

saamisen kohteeksi (Bacchini ym. 2008; Hoza 2007; Toomey ym. 2014).  

Alakouluaineistossa ADHD-oireiset lapset olivat yliedustettuja kiusatun 

roolissa. Tämä tulos on yhteneväinen Jin ja kollegoiden (2018) tutkimuksen 

kanssa, missä todettiin ADHD-oireiden olevan yhteydessä kiusaamisen koh-

teeksi valikoitumisen kanssa. Samankaltaisia tuloksia ovat saaneet Monks ja 

Smith sekä Holmberg ja Hjern (2008) tutkiessaan lapsia, joilla on diagnosoitu 

ADHD. ADHD-oireet voivat näkyä käytöksessä muita häiritsevinä piirteinä, 

mikä saattaa osaltaan altistaa ADHD-oireista oppilasta kiusaamisen kohteeksi 

valikoitumiselle. ADHD-oireiset oppilaat eivät alakouluaineistossa olleet yli-

edustettuja kiusaajan roolissa, mikä on linjassa Taylorin ja kollegoiden (2010) 

sekä Wienerin ja Makin (2009) tutkimusten kanssa, mutta ristiriidassa Royn ja 

kollegoiden (2015) tutkimustulosten kanssa. Käytösoireiset alakoululaiset eivät 

puolestaan olleet yliedustettuja kiusatun, kiusaajan tai kiusatun kiusaajan roo-

leissa aiemman tutkimustiedon vastaisesti (ks. Card & Hodges 2008; Crapanzano 

ym. 2011; Reijntjes ym. 2011; Zhu ym. 2016). Vaikka käytösoireet selittivät heik-

koja vertaissuhteita alakoulussa, ei niillä ollut yhteyttä kiusaamisrooleihin. Käy-

tösoireet ilmenivät kiusaamisrooleissa vain ADHD-oireiden kanssa päällekkäis-

tyessään, mutta eivät omana oireryhmänään. 

Oppilaat, joilla ei ollut käytös- eikä ADHD-oireita, olivat yliedustettuja ei 

kiusattu eikä kiusaaja -roolissa sukupuolesta riippumatta. Koko alakouluaineis-

toa tarkasteltaessa kaikki oppilaat, joilla oli toista tai kumpaakin oiretta, olivat 

aliedustettuja tässä roolissa. Tätä havaintoa tukevat myös Monksin ja Smithin 

(2006) tutkimuksen tulokset. Sukupuolittain tarkasteltuna ei kiusattu eikä kiu-

saaja -roolissa olivat aliedustettuja tytöt, joilla oli vain toista oiretta, ja pojat, joilla 

oli sekä käytös- että ADHD-oireita. Oireettomat olivat aliedustettuina koko ala-

kouluaineistoa tarkasteltaessa kiusaajina ja kiusattuina kiusaajina. Kuitenkin oi-

reettomat tytöt olivat aliedustettuja kiusatun sekä kiusatun kiusaajan roolissa ja 

oireettomat pojat kiusaajan sekä kiusatun kiusaajan rooleissa. Tuloksista voidaan 
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päätellä oireettomien alakouluikäisten olevan mukana erilaisissa kiusaamistilan-

teissa oireellisia vähemmän, vaikkakin oireettomuuden yhteys kiusaamisroolei-

hin oli erilainen tytöillä ja pojilla. 

4.2 Tutkimuksen arviointi 

Tässä tutkimuksessa käytetyt aineistot olivat osa ProKoulu- ja Työrauha kaikille 

-tutkimusten aineistoja. Aineistonkeruu tapahtui ennen tutkimuksen aloitta-

mista, joten aineiston sisältöön, luotettavuuteen tai eettisyyteen ei tätä tutki-

musta tehdessä voitu puuttua. Valmis aineisto mahdollisti kuitenkin suuren 

otoskoon, mikä lisäsi tutkimuksen merkittävyyttä. Monen kokeneen tutkijan yh-

teistyössä keräämän ja Itä-Suomen yliopiston eettisen lautakunnan puoltavan 

lausunnon saaneen tutkimusaineiston voitiin myös olettaa olevan luotettavasti ja 

eettisesti hankittu. 

Tutkimuksessa käytetyt ala- ja yläkouluaineistot erosivat lähtökohtaisesti 

toisistaan. Yläkouluaineistoon oli jo valmiiksi valikoitunut luokkia, joiden opet-

tajat kokivat luokan työrauhan olevan heikko. Tämä näkyi myös käytös- ja 

ADHD-oireiden määrässä aineistojen välillä, sillä 7.–8.-luokkalaiset oppilaat oi-

reilivat 5.–6.-luokkalaisia voimakkaammin. Käytös- ja ADHD-oireiden mitta-

reille määriteltiin ala- ja yläkouluaineistolle eri katkaisurajat, jotta Goodmanin 

(1997) tarkoituksenmukaiseksi määrittämä 10 %:n epätyypillisten joukko toteu-

tuisi kummankin aineiston osalta, eikä erilainen oiretaso vaikuttaisi tuloksiin 

niin voimakkaasti. Aineistojen erilaisuuden vuoksi tulokset eivät kuitenkaan ole 

täysin vertailukelpoiset, vaan ne ovat ala- ja yläkouluaineistojen välillä vain 

suuntaa antavia. 

Käytös- ja ADHD-oireita, vertaissuhteita sekä kiusaamistilanteissa mukana 

olemista mitattiin tutkimuksessa oppilaiden itsearviointina. Molempien oireiden 

sekä vertaissuhteiden osalta mittarin reliabiliteetti oli korkeampi ylä- kuin ala-

kouluaineistossa, mikä saattaa johtua yksilön kasvaessa kehittyvästä itsearvioin-

tikyvystä. Myös käytös- ja ADHD-oireet saattavat vaikuttaa lasten ja nuorten it-

searviointikykyihin. Esimerkiksi käytösoireisten oppilaiden itsesäätelytaidot 
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voivat olla heikompia kuin vertaisilla. Itsearviointitaidot puolestaan sisältyvät it-

sesäätelytaitoihin (Alaoutinen & Smolander 2012), joten näiden lasten ja nuorten 

voi olla haasteellista arvioida omaa toimintaansa. Owens, Goldfine, Evangelista, 

Hoza ja Kaiser (2007) huomasivat ADHD-diagnosoitujen lasten arvioivan omat 

käytökselliset, sosiaaliset sekä akateemiset taitonsa todellisuutta paremmiksi. 

Lasten ja nuorten omiin arviointeihin perustuva aineisto saattaakin poiketa esi-

merkiksi vanhempien tai opettajien vastaavista arvioista varsinkin käytös- ja 

ADHD-oireisten oppilaiden osalta. Esimerkiksi kiusaajan rooli saattaa itsearvi-

oissa esiintyä harvemmin kuin opettajien ja vanhempien arvioissa, kuten Wie-

nerin ja Makin (2009) tutkimuksessa. Lasten ja nuorten voi olla haasteellista arvi-

oida omaa toimintaansa ja kertoa rehellisesti kiusaamiskäyttäytymisestä.  

Tutkimuksessa käytetyt käytös- ja ADHD-oireiden sekä vertaissuhteiden 

mittarit ovat kansainvälisesti käytettyjä ja myös suomalaisessa kontekstissa luo-

tettaviksi todettuja (Koskelainen 2008; Ng ym. 2019). Vertaissuhteiden mittarin 

reliabiliteetti oli aineistossa suhteellisen korkea, mutta sekä käytös- että ADHD-

oireiden osalta mittareiden reliabiliteetti oli melko matala. Käytösoireita mittaa-

van muuttujan “Yleensä teen niin kuin minua käsketään” poistaminen olisi nos-

tanut kyseisen summamuuttujan reliabiliteettia hieman sekä ala- että yläkoulu-

aineiston osalta.  Kuitenkin Klinen (1999) mukaan eri tieteenaloilla yleisesti hy-

väksytty reliabiliteetin arvo (α = ,80) sopii kognitiivisille testeille, mutta erilaisia 

psykologisia ominaisuuksia mitattaessa reliabiliteetilta voidaan odottaa ,70 alit-

tavia arvoja mitattavien piirteiden monimuotoisuuden vuoksi. Tämän tutkimuk-

sen analyysissa päätettiin siis säilyttää käytettyjen mittareiden kaikki muuttujat 

mittarien tunnettavuuden sekä mitattavien piirteiden moninaisuuksien tähden. 

Vaikka vertaissuhteiden laatua mittaavien kysymysten reliabiliteetti oli 

korkea, ei mittari huomioinut oppilaan vertaissuhteiden mahdollista moninai-

suutta. Kaksi kolmesta kysymyksestä rajasi lapsen tai nuoren vertaissuhteet 

luokkatovereihin, ja vain yksi kysymyksistä käsitteli suurempaa vertaisverkos-

toa, eli muita koulun oppilaita. Tämä rajasi tuloksia koskemaan pääasiassa oppi-

laan kokemuksia oman luokan sisäisistä vertaissuhteista, vaikka lapsen tai nuo-

ren merkitykselliset vertaissuhteet voivat koostua myös luokan ulkopuolisista 
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vertaisista. Oppilaan toveripiiri saattaa muodostua koulussa esimerkiksi rinnak-

kaisilla luokilla tai eri luokka-asteilla olevista oppilaista, vaikka hän viettäisi op-

pitunneilla eniten aikaa luokkatovereiden kanssa. Etenkin yläkoulussa valinnais-

aineiden mahdollisen lisääntymisen myötä monet nuoret solmivat vertaissuh-

teita myös muiden kuin luokkatovereiden kanssa. 

Erilaisia kiusaamisrooleja tutkittiin alakouluaineistossa ristiintaulukoinnin 

ja khiin neliö -testin avulla. Field (2009) muistuttaa, ettei yli 20 % ristiintaulukoin-

nin frekvenssiryhmistä saisi koostua alle viidestä tutkittavasta. Tämä olettamus 

toteutui koko aineiston sekä poikien osalta, mutta tyttöjä tarkasteltaessa neljän-

neksessä frekvenssiryhmistä oli liian vähän tutkittavia. Tämä saattoi vaikuttaa 

ristiintaulukoinnin tuloksiin tyttöjen osalta. Laajassa alakouluaineistossa voi-

daan kuitenkin huomata erilaisten kiusaamisroolien pakkautuvan voimakkaam-

min tietyille oireryhmille. Kiusaamista ei ollut tutkimuksessa mahdollista tutkia 

myöskään yläkouluaineiston osalta, sillä vain alakouluaineiston tutkittavat oli-

vat vastanneet kiusaamista koskeviin kysymyksiin. 

Kiusaamisrooleja käsittelevät kysymykset olivat suhteellisen suppeita, ja 

tarkastelivat kiusaamista vain sen toistuvuuden osalta. Ne eivät eritelleet kiusaa-

misen vakavuutta tai sen muotoja, kuten fyysistä tai sanallista kiusaamista. Tut-

kimuksessa vastaaja arvioi itse, millaisen toiminnan hän määritteli kiusaa-

miseksi, ja nämä arviot saattoivat vaihdella vastaajien välillä. Lasten käsitykset 

kiusaamisesta saattavat erota toisistaan, eikä alakoululainen välttämättä ym-

märrä esimerkiksi sanallisen halventamisen olevan yksi kiusaamisen muoto.  

4.3 Tutkimuksen jatkotutkimushaasteet ja käytännön merki-

tys 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten itsearvioidut käytös- ja ADHD-oireet sekä 

sukupuoli selittävät lasten ja nuorten kokemia vertaissuhteita. Tutkimusta olisi 

mahdollista laajentaa ottamalla huomioon opettajien sekä vanhempien tekemät 

arviot oppilaan käytös- ja ADHD-oireista, vertaissuhteista sekä osallisuudesta 

kiusaamistilanteisiin. Näin ilmiöstä voisi saada monipuolisemman ja totuuden-

mukaisemman käsityksen usealta taholta tulevien arvioiden täydentäessä 
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toisiaan. Opettajat ja vanhemmat, jotka tuntevat lapsen tai nuoren hyvin, saatta-

vat kyetä arvioimaan esimerkiksi tämän käytöksen piirteitä lasta tai nuorta itse-

ään realistisemmin. Tällöin käytös- ja ADHD-oireiden tai mahdollisen kiusaa-

miskäyttäytymisen arviointi ei jäisi vain oppilaan oman arvion varaan.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin käytös- ja ADHD-oireiden sekä sukupuolen 

yhteyttä vertaissuhteiden laatuun erikseen ala- ja yläkouluaineiston osalta. 

Vaikka tuloksissa havaittiin eroja kouluasteiden välillä, ei niiden pohjalta voi 

tehdä suoraa vertailua aineistojen erilaisuuden vuoksi. Käytös- ja ADHD-oirei-

den sekä sukupuolen vaikutuksia vertaissuhteisiin olisikin mielekästä tutkia 

myös pitkittäistutkimuksena. Tällöin voitaisiin kartoittaa, miten oireiden ja su-

kupuolen yhteys vertaissuhteisiin voi muuttua lapsen ja nuoren kehityksen 

myötä. Pitkittäistutkimus lisäisi ilmiön syvällistä ymmärtämistä ja auttaisi kou-

lua hahmottamaan, millaisia haasteita käytös- ja ADHD-oireisten nuoret kohtaa-

vat vertaissuhteissaan eri luokka-asteilla 

Vertaissuhteilla on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen ja nuoren kehityk-

seen ja hyvinvointiin (Salmivalli 2005), ja koulun tulee vahvistaa erilaisten lasten 

ja nuorten valmiuksia positiivisiin vertaissuhteisiin. Tässä tutkimuksessa huo-

mattiin aiempia tutkimuksia mukaillen, että käytös- ja ADHD-oireet selittävät 

oppilaan heikkoja vertaissuhteita alakoulussa. Alakoulussa myös sukupuoli oli 

yhteydessä vertaissuhteisiin poikien eduksi. Yläkoulussa kuitenkin vain käy-

tösoireet selittivät heikoiksi koettuja vertaissuhteita. Koulussa voidaan tutki-

muksen mukaan havaita tiettyjen oppilaiden vertaissuhteisiin liittyvän tavallista 

enemmän haasteita. Koulun olisi tärkeää huomioida nämä haasteet, jotta jokai-

selle oppilaalle voitaisiin tarjota riittävästi tukea toimivien ja pysyvien vertais-

suhteiden mahdollistamiseksi. 

Kiusaamistilanteisiin osallistumista selvitettiin tutkimuksessa ainoastaan 

alakoulun osalta. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten kiusaamisroolit jakautuvat 

oireryhmien välille yläkouluaineistossa. Balyn ja kollegoiden (2014) sekä 

Sugimuran ja kollegoiden (2017) tutkimusten perusteella voidaan odottaa kiu-

saamisen vähenevän yläkoulussa, vaikka oletettavasti tietyt nuoret pysyisivät 

kiusattuina luokka-asteesta huolimatta. Kiusaamisen voisi Rubinin ja 
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kollegoiden (2008) tutkimustulosten mukaisesti olettaa yläkoulussa myös muut-

tuvan monimuotoisempaan suuntaan. Lasten kehittyessä kiusaaminen saa huo-

maamattomampia muotoja (Rubin ym. 2008), joten kiusaamisen arvioinnissa las-

ten ja nuorten itsearvioinnit voivat olla opettajien tai vanhempien arviointeja tar-

koituksenmukaisempia. 

Kiusaamisroolien jakautumista tarkasteltaessa huomattiin sekä käytös- että 

ADHD-oireisten alakoululaisten olevan yliedustettuina kiusatun ja kiusatun kiu-

saajan rooleissa. Pojat, joilla oli molempia oireita, olivat yliedustettuina kiusaa-

jina ja tytöt kiusattuina kiusaajina. ADHD-oireiset lapset olivat puolestaan yli-

edustettuina kiusatun roolissa, kun taas oireettomat oppilaat eivät olleet mukana 

kiusaamistilanteissa yhtä todennäköisesti kuin oireelliset. Oppilaan oireilla on 

siis havaittavissa yhteys siihen, millaisissa kiusaamisrooleissa hän on osallisena. 

Tämä on hyvä tiedostaa koulussa, kun kiusaamiseen puututaan ja sitä pyritään 

ehkäisemään. Toisilla oppilailla on oireidensa ja sukupuolensa puolesta muita 

voimakkaampi riski valikoitua kiusaamisen kohteeksi, kiusata muita, tai olla kiu-

sattu kiusaaja. Tähän tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta näitä oppilaita 

voitaisiin suojata Beranin ja Violaton (2004) ja Rudolphin ja kollegoiden (2014) 

havaitsemilta kiusaamisen kohteeksi valikoitumiseen liittyviltä negatiivisilta vai-

kutuksilta. Tiedostamalla niin sanotut riskiryhmät voidaan oppilaita ohjata en-

tistä tehokkaammin käytökseen, joka ei sisällä muiden kiusaamista. 

Tutkimuksen alakouluaineistossa havaittiin sukupuolieroja niin vertais-

suhteiden kuin kiusaamisroolien osalta. Olisi mielekästä tutkia, johtuvatko nämä 

erot esimerkiksi vertaisten tai opettajien erilaisista odotuksista liittyen tytöille ja 

pojille tyypillisiksi nähtyihin oireisiin ja käyttäytymismalleihin. Suomalainen 

koulu näyttäytyy Leinon, Nissisen, Puhakan ja Rautopuron (2017) mukaan tasa-

arvoisena, joten ainakin opettajan suhtautuminen oppilaan oireisiin tulisi olla sa-

manlaista sukupuolesta riippumatta. Koulussa olisikin tärkeää pohtia, toteu-

tuuko opetuksessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 

2014) vaadittu tasa-arvo ja kohdellaanko kaikkia oppilaita sukupuolesta ja oi-

reista riippumatta yhdenvertaisesti. Sukupuolierojen syyt olisi tärkeä selvittää, 
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jotta niihin liittyviä stereotypioita ja niiden vaikutuksia pystyttäisiin vähentä-

mään koulun arjessa.  

Opetuksen tavoitteena on perusopetuslain (1998/628) toisen momentin 

mukaan tarjota oppilaille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tukea heitä 

ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Myös perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet (POPS 2014) asettavat yhdeksi opetuksen tehtäväksi oppilaan 

sosiaalisen pääoman kartuttamisen, mikä sisältää yhteyden, vuorovaikutuksen 

ja luottamuksen erilaisten ihmisten välillä. Nämä tavoitteet korostavat koulun 

asemaa positiivisten vertaissuhteiden mahdollistajana ja kiusaamisen ehkäisi-

jänä. Jokaisen opettajan on tavoitteet saavuttaakseen tärkeää huomioida vertais-

suhde- ja tunnetaitojen opettaminen ja harjoittelu, erilaisuuden hyväksyminen 

sekä oppilaiden ryhmäyttäminen. Vertaissuhteisiin ja kiusaamiseen on tärkeää 

kiinnittää huomiota erityisesti niiden oppilaiden kohdalla, joille ne ovat tavan-

omaista haasteellisempia, sillä positiiviset vertaissuhteet kannattelevat näitä op-

pilaita myös muilla elämän osa-alueilla.  
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