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ABSTRACT 

Kaili Kepler 
Adolescents' perceived health, health behaviour and socialisation environment in 
Estonia 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1999, 203 p. 
(Studies in Sport, Physical Education and Health, 
ISSN 0356-1070; 65) 
ISBN 951-39-483-0 
English summary 
Diss. 

The aim of the present study was to compare perceived health, health behaviour and 
socialising factors Estonian- and Russian-speaking 11, 13 and 15-year-old adolescents 
in Estonia. Another aim was to describe changes in Estonian-speaking adolescents' 
perceived health and health behaviour in 1994 and 1998. The study is part of an 
international, WHO-coordinated survey of school children' s health and lifestyle (Health 
Behaviour of School Aged Children - A  WHO Cross-National Survey, the HBSC-Study), 
in which Estonia has participated since 1994. The study was guided by the socialisation 
environment model as defined by Bronfenbrenner (1979). In this particular study, the 
features of the socialisation environment, that is, the socialising factors, were home, 
school and friends. 

The data used were from the HBSC-study in Estonia in 1994 and 1998. In 1994 the 
final population of the cleaned data consisted of 3 516 adolescents (response rate 85%), 
2680 of which were Estonian-speaking and 836 Russian-speaking. In 1998 the final 
population of the cleaned data consisted of 1897 Estonian-speaking adolescents 
(response rate 63%). The data were collected using a standardised guestionnaire to 

- which pupils responded anonymously during a class period. The results were analysed
using percentage distributions, crosstabulations, logistic regression analyses, LISREL
analysis and MCA analysis.

The results showed that in 1994 Russian-speaking 11-15-year-old schoolchildren
regarded that they were very healthy (30%) and very happy (25%) more often than did
Estonian-speaking school children (17% and 10 %, respectively). They also had fewer
symptoms than Estonian-speaking pupils: more than half of Estonian-speaking
adolescents (51 %) had three or more psychosomatic symptoms a week, while the
corresponding percentage among Russian-speaking pupils was 37%. Twenty-two per
cent of 15-year-olds used alcohol monthly, while the percentage of those smoking weekly
was 13%. Gender differences in smoking and alcohol consumption were considerable.
It was more common among boys than girls to smoke weekly and use alchohol monthly.
In the oldest age group Estonian-speaking adolescents who used alcohol and smoked
considered their health worse than Russian-speaking adolescents. In the present study
school experiences and friends explained adolescents' perceived health and health
behaviour significantly better than factors related to home. Nevertheless, among
Estonian-speaking adolescents good economic situation of the family had a significant
correlation with positive health experiences and physical activity. Similarly, the
significance of school and friends on perceived health and health behaviour was
statistically more significant among Estonian-speaking than among Russian-speaking
adolescents. The structural eguation model showed that home, school experiences,
friends, perceived health and health behaviour were statistically significantly correlated.
Adolescents' use of alcohol, smoking and depression had increased in Estonian-speaking
schools between 1994 and 1998. Simultaneously, however, physical activity and positive
health experiences had become more freguent. In the period between 1994 and 1998
the differences between boys and girls in use of alcohol and smoking had narrowed
considerably.

The information provided by the study can be used in health education and health
promotion as well as in the planning of research work in Estonia.

Key words: adolescents, Estonian- and Russian-speaking, socialisation environment, health
behaviour, perceived health, health promotion
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ESIPUHE 

"Itsenäisyys on ennen kaikkea oman itsensä toteuttamista." 
"Alä lannistu vaikeuksissa vaan muista, että ne on annettu voittamista varten." 
"Tapahtumat, kokemukset ja kohtalot tulevat eteesi päivittäin. Et pääse niitä väistämään, ne 
on kannettava, kestettävä. "

Näille minulle tärkeiden läheisten ihmisten lausumien ajatusten perusteella huo
masin, että tutkijaksi kasvamisessa on tärkeää oppia tuntemaan itseään. Jo 
opiskeluaikanani Tarton yliopistossa pohdiskelin jatkuvasti saadakseni jotakin 
uutta aikaiseksi. Minua houkutteli tutkimustyö, erityisesti terveyskasvatus tieteen
alana. Kuitenkin monet seikat askarruttivat, kuten se, pystynkö löytämään jota
kin uutta. Olen saanut kokea viisi vuotta Jyväskylän yliopistossa terveystieteen 
laitoksella, mitä on olla tutkijana ulkomailla. Se on oman kehityksen opiskelua ja 
ammatilliseen kehittymiseen suuntautumista. Tutkijan työni on ollut varsin mo
nipuolista, ja tällä tutkimuksellani tunnen edustavani Virossa terveyskasvatuksen 
tienraivaajasukupolvea. Ensimmäinen maaliin päässyt ehkä huomataan. 

Esitän työni valmistumisen johdosta parhaat kiitokseni ensinnäkin Tarton yli
opistolle ja edesmenneelle lehtori Taive Kudulle, professori Atko Virulle, lehtori 
Tamara Jansonille ja lehtori Merike Kullille sekä Viron Terveyskasvatuksen Kes
kuksen johtajalle Anu Kasmelille, Tallinnan Pedagogisen yliopiston professorille 
Tiina Tasmuthille, jotka ovat rohkaisseet minua ja antaneet tutkimustyöhöni en
simmäiset suuntaviivat. 

Olen kasvanut tutkijana hyvin turvallisessa ja miellyttävässä työympäristös
sä Jyväskylän yliopiston WHO-koululaisprojektissa kollegojen kanssa. WHO
koululaistutkimusprojekti sai Virossa alkunsa projektipäällikkö Mai Maserin joh
dolla vuonna 1991, ja kun ensimmäinen Viron WHO-koululaistutkimuksen ai
neisto kerättiin vuonna 1994, Suomen WHO-koululaistutkimuksen ja terveys
kasvatuksen pääasiantuntija professori Lasse Kannas tarjosi minulle virolaisten ja 
suomalaisten koettua terveyttä ja psykosomaattisia oireita käsittävän pro gradu
työn aiheen. WHO-koululaistutkimusprojekti on sitonut minua viisi vuotta, ja 
tunnen kuuluvani tähän suureen kansainväliseen tutkijajoukkoon, viimeksi tun
ne vahvistui vuosi sitten marraskuussa pidetyssä WHO-koululaistutkimuksen 
kokouksessa Itävallassa. Esitän lämpimät kiitokseni kaikil le WHO
koululaistutkimukseen osallistuneiden maiden koordinaattoreille ja tutkijoille. 

Jo alusta alkaen olen tuntenut olleeni Suomessa kuin salapoliisi, joka seuraa 
varsinkin WHO-koululaistutkimuksen ja toisten terveyskasvatuksen yksikköön 
kuuluvien tutkijoiden, opettajien ja johtajien toimintaa. Suuri kiitos työni valmis
tumisesta kuuluu koko terveyskasvatuksen yksikön tutkijoille ja kollegoilleni. 

Haluan kiittää erityisesti työni ohjaajaa professori Lasse Kannasta, joka on 
hionut minun levotonta luonnetta rauhallisempaan suuntaan, ja toiminut työni 
ohjaajana merkittävällä tavalla. Erittäin arvokkaita neuvoja ja vinkkejä tutkimuk
sen sosiaalistumisympäristöä käsittelevään osaan olen saanut professori Pauli 
Vuolteelta ja terveyttä käsittelevään osaan tutkija Raili Välimaalta. Tilastotieteeseen 
liittyvien ongelmien ratkaisua ovat todella suuresti helpottaneet sekä tutkija Juk
ka Jokela että Jari Villberg, joilla on erikoinen taito esittää selkeästi tilastokäsittelyn 
menetelmien periaatteita ja tulosten tulkintoja. 



Väitöskirjani esitarkastajat professori Anna-Maija Pietilä ja professori Mait 
Arvista paneutuivat työn aikana tarkastukseen perusteellisesti, ja heidän avul
laan sain työni lopulliseen muotoonsa. Yhteistyö on ollut rakentavaa, haastavaa 
ja minua kannustavaa. Tieteelliset keskustelut ovat auttaneet selkeyttämään 
tutkimusprosessiani. 

Ilman Pirjo Koikkalaisen apua en olisi selvinnyt hengissä työstäni. Hänen 
positiivinen ja rauhallinen asenteensa työni hiomisessa lopulliseen muotoonsa oli 
varsinkin työn valmistumisen loppuvaiheissa hyvin merkittävä. 

Olen kirjoittanut työni suomen kielellä. Suomi ja viro ovat hyvin läheisiä suku
kieliä, mutta eivät samoja kieliä. Juuri tämän vuoksi kieliasioissa erehtymisen vaara 
on suuri. Työni suomen kielen tarkistajan lehtori Timo Nurmen työ on ollut var
sin raskasta ja tärkeää. Tiivistelmän ja yhteenvedon on englanniksi kääntänyt Kir
si Ylä talo ja tarkistaneet Eeva ja Paul Hacker. Viron kieltä on hionut Kalle Vooglaid. 
Professori Harri Suominen on esittänyt työhöni liittyviä merkittäviä korjaus
ehdotuksia. Julkaisutoimikunnan sihteeri Kaarina Nieminen on huolehtinut jul
kaisun valmistumisesta. 

Kauhutarinat loppuunpalamisesta tuntuvat pitäneen minun kannaltani paik
kansa. Toisaalta liikunta ja ystävien tuki auttoivat jaksamaan. Lämpimät kiitokset 
koko Rentokunnon ohjaajille, jumppaajille ja johtajille sekä kaikille ystäville ym
märtämyksestä, antoisista keskusteluista ja kannustuksesta. 

Vastapainoa työhöni sain myös kotiväeltä. Mieheni Markku on tukenut mi
nua varsinkin tutkimusprosessin vaikeimpina aikoina kärsivällisesti. Markulle 
kaikesta tuesta sydämellinen kiitos. Äitiäni ja läheisiä sukulaisia kiitän suuresta 
huolenpidosta. 

Haluan kiittää myös sijaismummoa Eira Paunua ja sijaisäitiä Mirjami Laitis
ta, ystäviäni Knuuttilan perhettä, Laitisen perhettä, Sirkka Kannasta ja Suutarisen 
perhettä, jotka ovat omalla panoksellaan olleet viemässä tutkijanuraani eteenpäin. 
Kiitos kaikille sekä virolaiselle että suomalaisille prosessin eri vaiheissa mukana 
olleille. 

Tutkimuksen tekemistä ovat helpottaneet myös lukuisat taloudelliset tukijat. 
Kiitokset Suomen Sosiaali- ja terveysministeriölle, CIMO-säätiölle, Juho Vainio 
Säätiölle, Kordelinin Säätiölle, Alkoholitutkimussäätiölle, Jyväskylän yliopistolle, 
Lions-klubille, Suomen Akateemiset Naiset ry:lle ja NNKY:lle. Apurahojen turvin 
sain työskennellä Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksessa. Viron WHO
koululaistutkimuksen toteuttamista on rahallisesti tukenut Eesti Sotsiaal
ministeerium. 

Omistan työni edesmenneelle rakkaalle mummolleni Lindalle, sijais
mummolleni Eiralle sekä miehelleni Markulle. 

Jyväskylässä 29. marraskuuta 1999 

Kaili Kepler 



SISÄLLYS 

ABSTRACT 

ESIPUHE 
1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS .............................................. 11 
2 ELÄMÄ VIROSSA ........................................................................................ 14 

2.1 Väestöpoliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
tilanteen kuvaus ............................................................................................ 14 
2.2 Viron- ja venäjänkieliset nuoret ............................................................ 17 
2.3 Nuorten terveyskäyttäytymistutkimus .............................................. 19 

3 SOSIALISAATIO JA SOSIAALISTUMISYMP ÄRISTÖ ............................... . 
TERVEYSKÄ YTTÄ YTYM ISTUTKIMUKSESSA ....................................... 23 
3.1 Sosialisaation käsitteestä ja prosessista ............................................... 23 
3.2 Nuoruus ja sosialisaatio ........................................................................ 26 
3.3 Nuorten koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen ............................ 29 
3.4 Aikaisempia tutkimuksia nuorten koetusta terveydestä ja 

terveyskäyttäytymisestä ........................................................................ 31 
3.4.1 Koettu terveys .......................................................................... 31 
3.4.2 Alkoholin käyttö ...................................................................... 33 
3.4.3 Tupakointi ................................................................................. 35 
3.4.4 Liikunta ..................................................................................... 37 
3.4.5 Terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden väliset 

yhteydet ..................................................................................... 39 
3.5 Keskeiset sosiaalistavat tekijät nuorten sosiaalistumisym-

päristössä ................................................................................................. 41 
3.5.1 Koti sosiaalistavana tekijänä .................................................. 42 
3.5.2 Koulu ja ystävät sosiaalistavina tekijöinä ............................ 44 

3.6 Aikaisempia tutkimuksia kotitaustatekijöiden, koulua sekä 
ystäväpiiriä kuvaavien ominaisuuksien vaikutuksista terveys ......... . 
käyttäytymiseen ja koettuun terveyteen ............................................. 45 
3.6.1 Sosioekonominen asema ......................................................... 45 
3.6.2 Perherakenne ja perheen ilmapiiri ........................................ 48 
3.6.3 Vanhempien terveys tottumukset .......................................... 49 
3.6.4 Vanhempien kasvatusasenteet ja - tyylit .............................. 51 
3.6.5 Asuinpaikka .............................................................................. 52 
3.6.6 Koulu ja ystäväpiiri ................................................................. 53 

3.7 Yhteenveto tutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja tutkimusta 
ohjaava malli ........................................................................................... 54 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT ................. 56 



5 TUTKIMUSAINEISTOT JA -MENETELMÄT .......................................... 59

5.1 WHO-koululaistutkimus ...................................................................... 59

5.2 WHO-koululaistutkimus Virossa vuonna 1994 ................................. 60

5.3 WHO-koululaistutkimus Virossa vuonna 1998 ................................. 61

5.4 Tutkittavien taustatiedot ....................................................................... 63

5.5 Tutkimuksen mittarit ja tilastolliset menetelmät ............................... 68

5.6 Monimuuttujamenetelmien kuvaus ............................................ ., ...... 70

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET ...................................................................... 73

6.1 N uorten koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen ............................ 73

6.1.1 Subjektiivinen terveys ja elämäntyytyväisyys .................... 73

6.1.2 Psykosomaattinen oireilu ja lääkkeiden käyttö ................... 76

6.1.3 Alkoholin käyttö ja tupakointi ............................................... 80

6.1.4 Liikunta-aktiivisuus ................................................................ 83

6.1.5 Terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden väliset 
yhteydet ..................................................................................... 85

6.2 Sosiaalistavat tekijät , koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen ..... 90

6.2.1 Kotitaustan yhteys koettuun terveyteen .............................. 90

6.2.2 Koulun ja ystävien yhteydet koettuun terveyteen .............. 95

6.2.3 Kotitaustan yhteys terveyskäyttäytymiseen ...................... 100

6.2.4 Koulun ja ystävien yhteydet terveyskäyttäytymiseen ..... 100

6.2.5 Selitysmallit sosiaalistavien tekijöiden, terveys .................... .. 
käyttäytymisen ja koetun terveyden välisistä 
yhteyksistä .............................................................................. 104

6.3 Vironkielisten koulujen nuorten koetun terveyden ja terveys .......... .. 
käyttäytymisen muutokset vuosien 1994-1998 aikana ................... 110

6.4 Yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista ...................................... 119

7 POHDINTA .................................................................................................. 123

7.1 Tutkimustulosten merkitysten arviointi ........................................... 123

7.1.1 Koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen .......................... 123

7.1.2 Sosiaalistumisympäristö ....................................................... 127

7.2 Tutkimuksen luotettavuus .................................................................. 129

7.2.1 Validiteetti ja reliabiliteetti ................................................... 129

7.2.2 Tutkimustulosten yleistettävyydestä .................................. 132

7.3 Ehdotuksia jatkotutkimustehtäviksi ................................................. 133

7.4 Tutkimustulosten viestejä suosituksiin terveyden edistämisen 
kehittämiseksi Virossa ......................................................................... 135

8 ENGLISH SUMMARY ............................................................................... 138

9 KOKKUVÖTE ............................................................................................. 142

10 KIRJALLISUUS ........................................................................................... 146

LIITTEET 



1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

Virossa lasten ja nuorten terveyden kuvaamiseksi ja terveyden edistämistyön 
kehittämiseksi tarvitaan tauti- ja kuolleisuustilastojen lisäksi monipuolista tie
toa mm. puorten terveyskäyttäytymisestä ja sosiaalistumisympäristöstä. Täs
tä syystä lasten ja nuorten terveyskäyttäytymisen seuranta nousi Virossa tut
kimuksen ja raportoinnin aiheeksi vasta 1990-luvun alussa. Tutkimukseni läh
tökohta olikin tämä havainto, että perusteellista yleiskatsausta nuorten terve
ydestä ja terveyskäyttäytymisestä Virossa ei ole vielä tehty, jotta voitaisiin 
kehittää terveyskasvatusta ja terveyden edistämistä. Hyvä mahdollisuus tut
kia nuorten terveyskäyttäytymistä Virossa nousi tilanteesta, kun Viro liittyi 
Maailman Terveysjärjestön koordinoimaan, kansainväliseen koulun terveys
kasvatustutkimukseen vuonna 1994. Sen kansainvälisen tutkimuksen tavoit
teena on kuvailla ja ymmärtää nuorten terveyskäyttäytymistä sekä siihen yh
teydessä olevia yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä ja näiden välisiä suhteita. 
Väitöskirjatyöni käsitteleekin pääpiirteittäin ensimmäistä vuoden 1994 Viron 
WHO-koululaistutkimusaineistoa, ja se keskittyy viron- ja venäjänkielisten 
nuorten terveyskäyttäytymisen tutkimiseen. Tämän lisäksi työni sisältää myös 
Viron 1998 vironkielisten koulujen WHO-koululaistutkimuksen aineistoa. Tä
män tutkimuksen tarkastelujaksoon 1994-1998 liittyy merkittäviä muutok
sia Viron yhteiskunnallisessa ja rakenteellisessa kehityksessä. 

Tutkimuksen teoriataustaksi olen valinnut sosiaalistumisympäris
töteorian terveyskäyttäytymistutkimuksen näkökulmasta. Tässä tutkimukses
sa keskeinen kysymys on se, millaiset sosiaalistavat tekijät sosiaalistumis
ympäristöstä ovat yhteydessä Virossa asuvien 11-, 13- ja 15-vuotiaiden viron
ja venäjänkielisten nuorten terveyskäyttäytymiseen. Yhteiskunnallisten muu-
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tosten vaikutuksia nuorten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen voidaan tässä 
tutkimuksessa selvittää tutkimalla vironkielisten koulujen oppilaiden koetun 
terveyden ja terveyskäyttäytyrnisen ajallisia muutoksia vuodesta 1994 vuo
teen 1998. 

Viron- ja venäjänkielisten nuorten väliset erot kiinnostavat, koska itse 
edustan vironkielistä väestöryhmää ja minulla on tietyt näkemykset kieli
ryhmien välisistä eroista. Näitä eroja on tutkittu Virossa hyvin vähän, joten 
nyt on hyvä mahdollisuus todeta tiettyjä asioita 90-luvun muuttuvassa Viron 
yhteiskunnassa. Itsenäisessä Virossa kieliryhmien välinen vertailu on nous
sut kiinnostuksen kohteeksi siksi, että virolaisen ja venäläisen kulttuurin, ku
ten kasvatus- ja terveyskulttuurin, ajatellaan eroavan toisistaan. Kieliryhmien 
välisten terveys- ja terveyskäyttäytymisen sekä nuorten toimintaympäristöjen 
erojen selvittämisen näkökulmasta katsottuna tämä asia on ajankohtainen ja 
tärkeä. 

Olen löytänyt tutkimuksen aihepiiriin liittyvää tutkimustietoutta. Vi
rossa sosiaalistumisympäristön tutkimusnäkökulma on uusi, ja tarkoitukseni 
on herättää huomiota sekä Viron että muiden maiden erilaisissa ammattiryh
missä, varsinkin terveyden edistämistyöntekijöissä, monipuolisista Viron 
nuorten terveyskäyttäytymisestä ja koettuun terveyteen vaikuttavista sosiaa
listavista tekijöistä. Täytyy ottaa huomioon se, että usein sosialisaatio määri
tellään yhteiskuntaan jäsentymisenä, yhteiskuntaan sopeutuvaksi yksilöksi 
kehittymisenä, eli sosialisaatiossa keskeisenä pidetään yksilön ja ympäristön 
vuorovaikutusta (Saarinen ym. 1994). 

Suomalainen terveyskasvatustutkimus verrattuna Virossa tehtyyn 
terveystutkimukseen on ollut kansainvälisesti tunnetumpaa ja korkeatasoi
sempaa.Tässä tutkimuksessa huomio suuntautuukin suuremmassa osin suo
malaiseen tieteelliseen terveyskasvatustutkimuksen kirjallisuuteen, koska Vi
rossa nuorten terveyskäyttäytymiseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta on 
hyvin vähän. Suomalaisten terveystutkimusten mukaan terveydentilan ja 
terveyskäyttäytymisen sukupuoli- ja sosiaaliluokkaeroja tarkastelevalle tut
kimukselle ovat sekä tieteelliset että käytännölliset perustelut. Keskeisin asia 
on selvittää, kuinka sosiaaliset tekijät vaikuttavat terveydentilaan ja terveys
käyttäytymiseen (esim. Karvonen 1989, Lahelma 1992, Rahkonen 1994). Ter
veydentilan mittaaminen ja terveysongelmien tunnistaminen on vaikea teh
tävä. Ikä ja sukupuoli ovat terveyskäyttäytymistutkimuksissa yleisempiä ter
veydentilan määrittäjiä sekä yksilö- että väestötasolla. Terveydentilan 
kuvaamiseksi tarvitaan myös niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ihmisten 
terveyskokemuksiin. Tällaisia tekijöitä ovat mm. sosioekonomiset tekijät, 
asuinpaikka, ympäristöriskit ja -olosuhteet, kuuluminen johonkin etniseen ryh
mään tai kieliryhmään ja sen tapojen noudattaminen sekä paikalliset tervey
teen vaikuttavat kulttuuritekijät. (Pickin & Leger 1994.) 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat Viron peruskoululaiset, ja sen 
takia tarvitaan ymmärrystä myös siitä, mikä on nuoruus. Nuorisotutkimusten 
erilaisista tulkinnoista huolimatta nuoruuteen liittyviä määrittäviä seikkoja, 
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jotka antavat nuoruudelle sisällön ja muovaavat sitä, ovat biologiset, psykolo
giset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset muutokset. Muuttuneille suhteille on tyy
pillistä "oman paikan" asettaminen elämään ja itsensä koettelu sekä yhteen
sovittaminen. (Mäki-Kulmala 1989, 1993.) Pulkkinen (1997) toteaa, että 
nuoruusikä ei ole vaikeuksien synonyymi, kuten nykyisin helposti ajatellaan. 
Nuoren sisäiset biologiset ja sosiaaliset muutokset erottavat nuoruusiän elämän
kulusta omaksi vaiheekseen, jonka kuluessa tapahtuu pikemminkin myöntei
siä kuin kielteisiä muutoksia. 

Virolaisten terveysongelmat ovat lukuisten tärkeiden osoittimen mukaan 
kehittyneet yhteiskunnallisten muutosten vuoksi kielteisesti: Virossa on ilmen
nyt alkoholin käytön lisääntymistä, tupakoinnin yleistymistä, negatiivisia 
muutoksia ruokatottumuksissa ja huumeongelmia (Lagerspetz 1992, 1993, 
Rannamäe ym. 1994, Kariis 1995). Myös väestöryhmien väliset terveyserot ovat 
muuttuneet aiempaa jyrkemmiksi. Tulvan (1994) mukaan Viron yhteiskunta 
on polarisoitunut siten, että suuri- ja pienituloisimpien luokka-asema on suh
teellisen selkeä: noin 4 % väestöstä muodostaa hyvin toimeentulevien ja noin 
59 % huonosti toimeentulevien joukon. Näiden kahden ryhmän väliin jäävien 
ihmisten asema on epäselvin ja muuttuvin, koska he eivät muodosta yhtenäis
tä ryhmää. Viron yhteiskunnalliset muutokset ovat asettaneet haasteita sekä 
nuorten että aikuisten koetun terveyden, terveystottumusten ja niihin yhtey
dessä olevien sosiaalista vien tekijöiden ymmärtämiselle. Virossa lasten ja nuor
ten koulua, perhettä ja ystäväpiiriä kuvaavia tietoja on vähän, tai tiedot ovat 
hajanaisia. Viron nykyhetken epävakaat olosuhteet ja niiden vaikutukset ter
veyteen tulevat näkyviin vasta vuosien kuluessa olojen mahdollisesti va
kiintuessa. 

Riskikäyttäytyminen saattaa olla yksi niistä tärkeistä tekijöistä, jotka ovat 
perustana ja selittävät nuorten terveyden kasvavia eroja muutoksessa olevas
sa maassa, kuten Virossa. Länsimaisen tapakulttuurin vaikutus terveyskäyt
täytymiseen, nuorten kyky tai kyvyttömyys sopeutua uuteen ympäristöön ja 
yhteiskunnalliseen ilmastoon voivat olla uhkana ihmisten terveydelle. Nuoret 
ovat uusille tottumuksille vastaanottavaisia. Virossa ollaan nykyään yhä enem
män huolestuneita mm. nuorten tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä. Nuorten 
perheiden sosiaalinen asema ja myös kouluympäristö vaikuttavat nuorten 
terveyskäyttäytymiseen välillisesti arvojen ja asenteiden kautta ja suoraan käyt
täytymistä säätelevien voimavarojen muodossa. Tämän väitöskirjan tutkimus
tiedolla pyritään sekä tieteelliseen että käytännön relevanssiin, koska sen tie
don käyttäjiksi ja soveltajiksi toivotaan mm. koulutus- ja terveyspolitiikan 
päätöksentekijöitä. Vaikutettaessa ihmisten terveyskäyttäytymiseen terveyden 
edistämisen keinoin on tärkeää soveltaa ymmärrystä väestön eri kulttuuri
ryhmistä ja yhteiskunnallis-taloudellisesta asemasta. Kieliryhmän perusteella 
määritetyt terveyskäyttäytymisen profiilit auttavat korostamaan terveyden 
edistämisohjelman ensisijaisia asioita yhteisölle. 



2 ELÄMÄ VIROSSA 

2.1 Väestöpoliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
tilanteen kuvaus 

Viro julistautui itsenäiseksi 20.8.1991, viisi vuosikymmentä sen jälkeen, kun 
Neuvostoliitto liitti sen itseensä. Viron tasavalta sijaitsee Itämeren itäranni
kolla ja rajoittuu etelässä Latviaan ja idässä Venäjään. Viron pinta-ala on 
45 100 neliökilometriä ja väestöntiheys on 33 henkeä neliökilometriä kohti. 
Valtion tilastointiviraston tietojen mukaan Virossa asui vuonna 1994 yhteensä 
1,5 miljoonaa ihmistä, ja vuonna 1998 asui 1,4 miljoonaa ihmistä, joista 10-14-
vuotiaita oli 111 323. Kaupungeissa tästä määrästä asuu tätä nykyä 71 %, ja 
maalaisväestöä on 29 %. Yksi kolmasosa Viron väestöstä muodostuu erilai
siin etnisiin ryhmiin kuuluvista ei-virolaisista1

• Virolaiset ja venäläiset ovat 
kaksi tärkeintä etnistä ryhmää, virolaisia on koko väestöstä 62 % ja venäläisiä 
30 %. Suurin osa venäläisistä (92 %) asuu kaupungeissa ja Viron itäosassa. 
Kaupungeissa sijaitsee myös suurin osa (86 %) venäjänkielisistä kouluista, 
joissa opiskelee yhteensä lähes 70 000 oppilasta. Viime vuosina maasta muut
tajien määrä nousi ensimmäistä kertaa useisiin vuosikymmeniin suuremmaksi 
kuin maahan muuttajien määrä. Vuonna 1993 miesten keskimääräinen oletet
tu elinikä oli 66 ja naisten 75 vuotta. 1.1.1994 väestöstä 18 % oli vanhempia 
kuin 60 vuotta, näistä 65 % oli naisia. (Rannamäe ym. 1994, Tulva 1994, Pavelson 
1997.) 

Viro on siirtynyt demokraattiseen yhteiskuntajärjestelmään ja markki
natalouteen. Viiden vuoden aikainen 90-luvun kehitys voidaan jakaa poliit
tisten ja taloudellisten muutosten mukaan seuraaviin periodeihin: 1991-1993, 

1 Vir. mitte-eestlane, engl. non-estonian 
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aika jolloin tapahtui yhteiskunnan uuden poliittisen rakenteen luominen; 1993-
1995, aika jolloin tapahtui yhteiskunnan taloudellinen uudelleenjärjestäminen. 
Vuosien 1991-1993 aikana tapahtuneet muutokset koskivat sekä vironkielistä 
enemmistöä että venäjänkielistä vähemmistöä, ja vuosien 1993-1995 talou
delliset muutokset vaikuttivat ihmisiin rahanuudistuksen vuoksi. (Vihalemm 
1997a, b.) 

Etnisyydellä tarkoitetaan tietynlaista kulttuuria, joka on ominaista jol
lekin ihmisryhmälle, ja tämä ihmisryhmä edustaa vähemmistöä yhteiskun
nassa. Täytyy huomioida, että se kulttuuri, joka yhdessä maassa on vähem
mistönä, on yleensä jossakin toisessa maassa enemmistönä. Useasti etnisyys 
yhdistetään yhteiseen alkuperään, yhteisiin tapoihin, yhteiseen uskontoon tai 
yhteiseen kieleen. (Wolf-Knuts 1995.) Keltikangas-Järvisen (1995) mukaan 
käyttäytymispiirteet voivat tuoda esille jotain olennaista kulttuurista, sillä 
kulttuuri ohjaa käyttäytymistä. Jokainen kulttuuri luo selvät säännöt ja odo
tukset siitä, miten tilanteissa tulee käyttäytyä. 

Poliittisten prosessien ja tapahtuvien muutosten ymmärtämiseksi ote
taan huomioon kaksi kansallisuutta ja niiden taustaa myös Virossa. Virossa 
asuvilla venäläisillä on oma alueellinen identiteettinsä. Venäläisten ja viro
laisten väliset suhteet ovat melko hyvät. Siirtymäkausi ja sen vaikeudet yh
distävät virolaisia venäläisiin enemmän kuin ne erottavat heitä toisistaan. 
Vuoden 1996 maaliskuussa tehdyn kyselytutkimuksen tulosten mukaan 80 % 
venäläisistä ja 66 % virolaisista katsoo, että on hyvin helppoa tai helppoa löy
tää yhteisymmärrys. Virolaisten ja venäläisten välistä jännittyneisyyttä aihe
uttavat poliittiset muutokset, mukaan luettuna Viron ja Venäjän ulkopoliitti
set tapahtumat, ei etninen ja historiallinen viha, kuten aiemmin ajateltiin. 

Virolaisten ja venäläisten välistä etnistä jännittyneisyyttä ei esiinny käy
tännössä, vaan se on enemmänkin piilevää. Poikkeuksia on esimerkiksi ltä
Virumaalla, jossa jännittyneisyyttä kieliryhmien välillä huomaa yleisemmin 
kuin muualla Virossa. (Kirch & Kirch 1997.) 

Viron venäläinen väestönosa elää yhä monilla tavoin erilaisessa kult
tuurimaailmassa. Venäläisten maahanmuuttajien nuorempi sukupolvi on 
integroitunut virolaiseen kulttuuriin yhtä vähän kuin heidän vanhempansakin, 
ja tästä syystä he eivät tunne Viron historiaa, kulttuuria ja mentaliteettia hy
vin. (Kirch & Kirch 1995.) Neuvostoliitossa harjoitettiin käytännössä aktiivis
ta venäläistämispolitiikkaa, jonka tavoitteena oli yhden, yhtenäisen kansa
kunnan luominen. Paikallisten kulttuurien ja alueiden eroja pyrittiin häivyt
tämään luomalla yhtenäinen neuvostokulttuuri. Virolaisten itsetunto oli huo
no, ja heitä pidettiin sosiaaliselta asemaltaan venäläisiä alempina. Virossa oman 
kulttuurin katoamisen pelko heijastui kansallisissa liikkeissä Virossa. Kon
fliktit venäläisten ja virolaisten välillä johtuivat osaksi kulttuurien eroista. 
(Juvakka ym. 1992.) 
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Venäjänkielisen vähemmistön arvomaailma on muuttunut individualis
tisemmaksi; toisaalta tämä individualismi on passiivista, minkä mukaan mu
kavuutta pidetään tärkeänä, mutta tästä ei samalla seuraa tarve tehdä uudis
tuksia. Virolaisille tämä individualismi on aktiivista ja itsensä toteuttamisen 
sekä menestymisen halu on kasvanut. (Vihalemm 1997a,b.) 

Viron itsenäistyminen on tuonut toisten kansallisuuksien edustajille sekä 
materiaalisia että psykologisia vastoinkäymisiä, ja myös itseluottamus sekä 
itsevarmuus ovat kärsineet. Venäjänkielisillä on yleisemmin taloudellisia vai
keuksia kuin virolaisilla. Venäläisistä joka toinen (51 %) on huolissaan lasten 
koulu- ja tulevaisuusasioista, virolaisista vain 25 %, ja joka neljännelle aiheut
tavat vaikeuksia työ- ja opiskeluongelmat, virolaisille 13 %. (Laidmäe 1998.) 
Vihalemmin (1997a, b) mukaan venäläisten huono taloudellinen tilanne joh
tuu osittain Viron itäisestä alueesta, jossa on vakavia taloudellisia ongelmia. 
Taloudellisesti huonosti toimeentulevat venäläiset perheet ovat yleensä 
eläkeläisperheitä tai Viron itäisen alueen työttömien perheitä. Näillä perheillä 
ei ole periaatteessa materiaalisia eikä psyykkisiä resursseja lasten sosiaa
listamisen tukemiseksi. Taloudellisesti hyvin toimeentulevien perheillä on to
dennäköisesti eniten sekä taloudellisia että henkisiä resursseja lasten integraa
tion tukemiseksi. Tähän ryhmään kuuluvat yleensä Tallinnassa asuvat johta
jat, ja tämä ryhmä on keskimääräisesti "nuorempi". (Vihalemm 1997a, b.) 

Kansallisuusaiheisiin perustuvien sosiologisten tutkimustulosten (esim. 
Heidmets 1997) mukaan suurin enemmistö Viron venäläisistä on elänyt viisi 
vuotta Viron itsenäistymisen jälkeen olosuhteissa, joissa ei ole selkeitä ei-viro
laisten oikeuksia eikä lasten koulutusmahdollisuuksia ja jossa valtio ei ole 
puuttunut heidän Viroon jäämiseensä tai maasta poistumiseensa. Seuraukse
na on ollut sulkeutuminen, välinpitämättömyys ja kiinnostuksen puute Viroa 
kohtaan. Virolaisia häiritsi suuri ja "toisenlainen" ei-virolaisten kansanosa Vi
rossa, ja lisäksi virolaiset erottivat selkeästi omat ja vieraiden rajat. Ylimieliset 
kansallisuustunteet ovat nykyisin vähenemässä. Heidmetsin (1997) mukaan 
Viron kehityssuunnat ovat seuraavat: 1. Assimilaatiolla tarkoitetaan ei-viro
laisten virolaistumista, paikallisen kielen ja kulttuurin omaksumista ja sen 
mukaan identiteettimuutoksia kuten viron kielen omaksumista, Viron kult
tuurille ominaisten käyttäytymismallien ja tapojen seuraamista sekä seka-avio
liittoja. Tutkimukseen osallistujat arvioivat melko pieneksi (15-25 %) sen to
dennäköisyyden, että assimilaatio muodostuu lähiaikoina hallitsevaksi kehitys
suunnaksi. 2. Integraatiolla tarkoitetaan oman identiteetin säilyttämistä, 
samankaltaisuuden ja erilaisuuden eli kaksikielisyyden, monikulttuurisen 
yhteiskunnan hyväksymistä, enemmistön ja vähemmistön selkeitä rooleja sekä 
sitä, että venäjänkielinen koulu säilyy. 40-50 % arvioi, että integraatiosta tulee 
hallitseva kehityssuunta. Ei-virolaiset ovat valmiita integroitumaan ylei
semmin kuin virolaiset. Yleinen este on selkeän kuvan puuttuminen siitä, mitä 
tarkoittaa integroitunut Viro. Virolaisilla pelot liittyvät Viron takaisinpaluuseen 
neuvostoaikaan ja ei-virolaisilla siihen, että heidät halutaan pois Virosta. 3. 
Separaatiolla tarkoitetaan passiivista ja hiljaista eristäytymistä, sulkeutumista 
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omaan ei-virolaiseen maailmaan. Viron yhteiskunnassa on kaksi itsenäistä ja 
eri kieltä puhuvaa kansanosaa, kansalliset pelot, ennakkoluulot sekä työnja
ko, ja ei-virolaisten joukossa hallitsevat venäläinen media, venäläiset kirkot 
sekä koulut, Venäjän opetussuunnitelmat ja oppimateriaali. Separaatio on ol
lut hallitsevana Neuvosto-Viron aikana, ja sen arvioitiin jatkuvan 30--40 %:n 
todennäköisyydellä. 4. Konfrontaatiolla tarkoitetaan aktiivista eristäytymis
tä, taistelua omien etujen ja mielipiteiden puolesta. Molemmat osapuolet tun
tevat itsensä ahdistuneeksi, korostetaan menneisyyttä ja poliittisen itsenäi
syyden vaatimuksia. 

Kruusvalli (1997) on esittänyt Viron kehitysvisioista kuusi vaihtoehtoa: 
1. Kansallinen Viro tarkoittaa sitä, että Viro on itsenäinen valtio, jossa toiset
kansallisuudet ovat ottaneet omakseen viron kielen ja kulttuurin tai palan
neet takaisin kotimaahan. 2. Monikansallinen Viro tarkoittaa, että Viro on it
senäinen ja maassa asuu suuri määrä ei-virolaisia. Suurin osa ihmisistä osaa
sekä viron että venäjän kieltä, mutta jokainen kansallisryhmä kehittää omaa
kulttuuria, äidinkieltä. 3. Jakaantunut Viro tarkoittaa, että yhteiskunta on ja
kaantunut kansallisuuden tasolla kahteen osaan, jossa sekä virolaiset ja ei
virolaiset ryhmät ovat eristäytyneet. Kaupungeissa on "vironkieliset" ja
"venäjänkieliset" asuinalueet, tehtaat, koulut ja kulttuuripaikat. 4.
Venäläistynyt Viro tarkoittaa, että enemmistö väestöstä on venäläisiä, ja jokai
nen kansallisryhmä voi kehittää omaa kulttuuriaan. 5. Uusi Viro tarkoittaa
sitä, että Virossa on muodostunut uusi virolais-venäläinen kulttuuri, joka si
sältää molempia kulttuuripiirteitä. On paljon seka-avioliittoja. 6. Länsimai
nen Viro tarkoittaa, että Viro on itsenäinen Euroopan Unioniin kuuluva val
tio, jossa on hallitsevana "länsimainen" euroamerikkalainen kulttuuri. Talous
ja kulttuurielämässä hallitsevana kielenä on englanti. Tutkimustulosten pe
rusteella virolaisille kansallisen Viron kehitys on ylivoimaisesti suosituin ja
epäsuosituin venäläistynyt Viro. Venäläiset pitivät yleisemmin monikansalli
sesta Virosta ja vähiten jakaantuneesta Virosta (Kruusvalli 1997).

2.2 Viron- ja venäjänkieliset nuoret 

Virossa koulut noudattivat neuvostoaikana koko Neuvostoliiton yhteistä 
opetussuunnitelmaa, mikä esti Viron oman kulttuurin kehittymistä. Poliittis
ten ja taloudellisten muutosten jälkeen koulutusjärjestelmiin on tehty paljon 
uudistuksia. Esimerkiksi kouluilla on vapaus tehdä omat opetussuunni
telmansa, ja opetuskieli on joko viro tai venäjä kaikissa koulutyypeissä. Kou
lut, joiden opetuskieli on venäjä, ovat saaneet lisätehtävän integroitua virolai
seen yhteiskuntaan. Tutkimustulosten perusteella lasten vanhemmille, opet
tajille ja lukion opiskelijoille suurimpana ongelmana ovat viron kieleen liitty
vät kysymykset, kuten viron kielen opetuksen huono taso sekä koulun tule-
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vaisuus ja oppikirjojen puute. Nykyisten venäjänkielisten koulujen oppilai
den tulevaisuus riippuu ylioppilastodistuksesta, jatko-opiskelusta ja viron 
kielen taidosta. Venäjänkielisten lasten tulevaisuusongelmat Virossa liittyvät 
mahdollisuuteen olla saamatta korkeakoulututkinto venäjän kielellä, ja toise
na ongelmana ovat viron kielen vähäisestä osaamisesta aiheutuvat työttömyys
ongelmat. (Belobrovtseva 1997.) 

Venäjänkieliset nuoret ovat vironkielisiin verrattuna orientoituneita ylei
semmin ammattikouluun kuin yliopisto-opiskeluun. Syynä on usein nuorten 
perhetausta, sillä suurin osa venäjänkielisten nuorten vanhemmista on tullut 
Viroon teollisuustyöntekijöinä. Venäjänkieliset nuoret ovat kymmenen viime 
vuoden aikana menneet töihin aikaisemmin kuin vironkieliset. Vuonna 1990 

peruskoulun jälkeen lukioon pyrkiviä virolaisia oli kolme neljästä, venäläisis
tä 55-60 %. Suurin osa, 77 % peruskoululaisista ja 74 % lukiolaisista, on synty
nyt Virossa. Heidän vanhemmistaan suurin enemmistö on maahanmuuttajia, 
mutta 34 % on syntynyt Virossa. Suurin osa nuorista haluaa asua tulevaisuu
dessa Virossa. Virolaiset lukion viimeisellä luokalla olevat oppilaat ovat ylei
semmin tietoisempia ja toiveikkaampia kuin venäjänkieliset. Merkittävä ero 
virolaisten ja venäläisten välillä on se, että venäläiset odottavat työn etsimi
sessä apua vanhemmiltaan (56 %t virolaisista vain 5 %. Virolaiset taas pyrki
vät löytämään itse työtä tai käyttämään ystäviä ja tuttuja hyväkseen (23 %). 
(Pavelson 1997.) 

Perhetaustan ja taloudellisen tilanteen osuus nuorten menestymisessä 
ilmenee yleisemmin venäläisten kuin virolaisten ajattelutavoissa. Venäläiset 
arvioivat rahaa, vanhempien koulutusta ja kansallisuutta tärkeänä edellytyk
senä huomattavasti yleisemmin kuin virolaiset, jotka taas pitävät tärkeänä 
kyvykkyyttä ja ahkeruutta. Virolaiset nuoret pitävät venäläisiin yhdistävänä 
tekijänä urheilua, sen sijaan vähemmän halutaan opiskella samalla luokalla 
tai viettää yhdessä vapaa-aikaa. Virolaiset ovat yleisemmin valmiita kilpaile
maan kuin venäläiset ja virolaiset näkevät kilpailumahdollisuuksia niillä alu
eilla, joilla he pitävät itseään vahvoina, kuten urheilussa ja tiedoissa. Myös 
jatko-opiskelumahdollisuuksista sekä hyvistä työpaikoista ollaan valmiit kil
pailemaan. Mutta käytännössä ei-virolaiset kilpailevat näillä alueilla. (Pavelson 
1997.) 

Virolaisten mielestä ei-virolaisilla on toisenlainen elämänkäsitys ja elä
mäntyyli kuin heillä itsellään ja ei-virolaisia pidetään edelleen kommunisti
sen ideologian kannattajina. Toinen virolaisia häiritsevä seikka on ei-virolais
ten harjoittama rikollisuus, ja kolmantena häiritsevien tekijöiden ryhmään 
kuuluu ei-virolaisten kilpaileminen työmarkkinoilla ja kilpailu sosiaaliva
kuutuksista. Ei-virolaisten vähäinen viron kielen ja kulttuurin tunteminen sekä 
toisenlainen ajattelu- ja elämäntapa häiritsevät yleisemmin varakkaita viro
laisia ja nuoria. Pienituloiset virolaiset pelkäävät yleisemmin ei-virolaisten 
kilpailua työmarkkinoill,a ja sosiaalivakuutuksesta. Vanhempaa ikäryhmää ja 
vähemmän koulutuksen saaneita häiritsevät ei-virolaisten suuri määrä ja hei
dän rikollisuutensa. (Kruusvall 1997.) 
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Virolaisista oppilaista 36 % pitää ei-virolaisten toisenlaista elämäntyyliä 
ja käyttäytymistyyliä häiritsevänä, koska se on ulospäinsuuntautunutta, kun 
taas ei-virolaisten mielestä virolaiset käyttäytyvät välinpitämättömästi ja kyl
mästi. (Vihalemm 1989.) Virolaiset pitivät huomattavasti yleisemmin (90 %) 
ei-virolaisten kansanluonnetta täysin tai melko erilaisena kuin ei-virolaiset (60 
%). Virolaisten itsepuolustukseen perustuvat mielipiteet kansallisuudesta ovat 
huomattavasti tiukemmat ja kansallinen identiteetti on konkreettisempaa sekä 
tietoisempaa kuin ei-virolaisten, joilla identiteetti on hajanainen. (Kirch & Kirch 
1997.) Valgun ja Karun (1997) tutkimustulosten perusteella virolaisia pidettiin 
itsekkäinä, ylpeinä ja vihamielisinä mutta toisaalta tasapainoisina, velvol
lisuudentuntoisina, älykkäinä ja rehellisinä. Ei-virolaisia pidettiin avuliaina, 
ystävällisinä, iloisina, mutta myös julmina, epätasapainoisina ja ei-älykkäinä 
ihmisinä. (Valk & Karu 1997.) 

Pavelsonin (1997) mukaan venäjänkielisten nuorten suhtautuminen 
virolaisiin on yleisesti positiivisempaa kuin virolaisten. Esimerkiksi N arvassa, 
jossa virolaisten kanssa kommunikointi on vähäistä, hallitsee "virolaishahmo", 
joka on ahkera, rehellinen ja kunnianhimoinen. Vironkielisellä alueella venä
läiset mainitsevat virolaisten positiivisia piirteitä vähemmän, useimmiten 
mainitaan "varakas", "vaarallinen". Eniten negatiivisia mielipiteitä virolaisis
ta on Tallinnassa: "aggressiivinen" ja "vaarallinen". (Pavelson 1997.) Vuosien 
1993 ja 1996 tutkimustulosten mukaan uskonnon merkitys on lisääntynyt huo
mattavasti. Venäläisten joukossa ortodoksisuuden merkitys on noussut 75 %:sta 
89 %:iin. Virolaisten luterilaisen uskonnon merkitys on lisääntynyt 41 %:sta 78 
%:iin. (Kirch & Kirch 1997.) Viron virolaisten ja venäläisten koulujen oppilai
den arvostusten vertailu osoittaa, että venäjänkieliset oppilaat pitävät tärkeä
nä kirjallisuutta, uskontoa ja taidetta, mutta vironkieliset oppilaat taas opiske
lua ja sivistystä. Viron ja Latvian venäjänkielisten koulujen ja Venäjän oppilaat 
arvostavat uskontoa, kirjallisuutta, taidetta ja myös kotia sekä äitiä ja isää. (Orn 
1995.) 

2.3 Nuorten terveyskäyttäytymistutkimus 

Viron tieteellinen tutkimustyö on suuressa murroksessa. Vaikka myös neuvosto
ai. ma tehtiin laadukasta tutkimusta, niin paljon erilaisissa instituuteissa "tut
kittiin" vain kuukausipalkan vuoksi. Vapautumisen tuomat suurimmat on
gelmat Virossa ovat yhteiskuntatieteissä ja osassa humanistisia tieteitä, sillä 
nämä olivat poliittisesti värittyneitä oppiaineita. (Sarasmo 1995.) 

Virossa terveystutkimusta hallitsivat 1990-luvun asti epidemiologiset 
tutkimukset (esim. Silla & Teoste 1989), jotka ovat pohjautuneet pääasiassa 
tautikuolleisuuden ja sairastavuuden tilastoihin. Viime aikoina on ihmisten 
kokemuksia omasta terveydentilastaan alettu pitää entistä merkityk
sellisempinä terveydentilan indikaattoreina. Yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja 
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sosiaaliset muutokset vuodesta 1988 lähtien ovat lisänneet empiiristen tieto
jen keräämistä ja analysoimista. Nykyisin korostetaan taloudellisten, psykolo
gisten sekä käyttäytymiseen liittyvien seikkojen merkitystä ihmisten hyvin
voinnille (mm. Saava ym. 1994, Kiili 1995, Narusk 1995, Eensoo ym. 1997, Uibu 
1997, Eensoo ym. 1999, ). 

90-luvun alussa Virossa lääkärit toteuttivat pääasiassa epidemiologisia
ja sosiologit sosiaalipsykologisia terveystutkimuksia. Vähitellen tutkimus le
visi uusille tieteenaloille, kuten kasvatustieteeseen, ja terveyteen liittyviä il
miöitä alettiin tarkastella erilaisista näkökulmista käsin, vaikkakin gradutöiden 
tasolla (mm. Kivimets 1998, Pungits 1998). 1990-luvun lopussa terveystutkimus 
on painottunut taas lääketieteelliseen näkökulmaan (mm. Landör ym. 1997, 
Lilienberg ym. 1997, Maiste ym. 1997, Lissitsina ym. 1999). 

Suuressa määrin nämä 1990-luvun tutkimukset ovat olleet paikallisia, ja 
niissä mukana ovat olleet vain yhden kaupungin muutamat koulut tai tietyt 
alueet, esimerkiksi Etelä-Viro tai Pohjois-Viro. Yksi laajimmista projekteista 
on CINDI-ohjelma, jonka tavoitteena on selvittää sydän- ja verenkiertoelinten 
sairauksien ja niiden riskitekijöiden esiintymistä (Tur ym. 1994, Suurorg 1999). 
Nuorten terveyskäyttäytymistutkimuksilla pyrittiin aluksi selvittämään vain 
yksittäisiä terveystottumuksia. Tutkimuksen kohteena ovat olleet oppilaiden 
ruokatottumukset (Pappel 1994, Vendelin 1998), lasten väkivalta (Tuisk 1994), 
liikuntaharrastukset (Kull 1993, Arvista ym. 1994, Luiga 1994),AIDS-kysymyk
set ja seksuaalikäyttäytyminen (Suurorg ym. 1995, Papp 1997), nuorten sub
jektiivinen terveys (Roosalu & Unger 1994, Maser ym. 1995, Järvelaid 1997), 
psyykkinen terveys (Mehilane 1999, Ri.iiitel 1999), alkoholin käyttö (Tamre & 
Uring 1993, Hussar 1996, Roosalu ym. 1996), tupakointi (Luiga 1994, Roosalu 
ym. 1996, Pärna 1997, Eensoo ym. 1998, Pärna 1998, Luiga 1999, Suurorg 1999) 
ja huumeet (Kariis 1995, Narusk 1996, Kariis 1997). Suurimmassa osassa edellä 
mainituista virolaisista tutkimuksista ei kuitenkaan anneta koko maata edus
tavaa kokonaisvaltaista informaatiota nuorten terveydestä, terveys
käyttäytymisestä ja näihin liittyvästä sosiaalistumisympäristöstä eikä näiden 
ajallisista muutoksista muuttuvassa Viron yhteiskunnassa. Näille ter
veyskäyttäytymistutkimuksille ovat yleensä ominaisia kyselytutkimukset. 
Edellä mainituista tutkimuksista vain kaksi tutkimusta ovat trendi-tutkimuk
sia: WHO-koululaistutkimus (Maser ym. 1995) ja CINDI-tutkimus (Suurorg 
1999). Haastattelumenetelmän käyttöä lasten ja nuorten terveyden ja terveys
käyttäytymisen tutkimisessa on Virossa hyvin vähän, tai sitten sitä ei ole ol
lenkaan. 

Viron itsenäistyminen on mahdollistanut osallistumisen erilaisiin kan
sainvälisiin terveysprojekteihin, esimerkkinä tutkimus lukiolaisten ympäristö
asenteista ja terveyskäyttäytymisestä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Belgias
sa (Hokka ym. 1997), vertailututkimus virolaisnuorten ja toisten maiden asen
teista ja ongelmista (Veisson 1997), elämäntyylin tutkimus 1993-95, jossa ovat 
mukana Viro, Hollanti, Kazakstan, Liettua, Latvia, Saksa, Sveitsi ja Venäjä (Orn 
1995), vertailututkimus Tallinnan, Helsingin ja Moskovan 13-18-vuotiaiden 
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terveystottumuksista (Pärna 1997), ESPAD- tutkimus 15-vuotiaiden tupakoin
nin ja päihteiden käytöstä 26:ssa Euroopan maassa (Hibell ym. 1997), ja 1994 
WHO-koululaistutkimus (HBSC-study) 11-15-vuotiaista, jossa oli mukana 24 
maata (Kannas 1995, Maser ym. 1995). WHO-koululaistutkimuksessa tutki
taan 11-15-vuotiaiden koettua terveyttä, tupakointia ja alkoholin käyttöä, 
liikuntatottumuksia, uni-, lepo- ja ruokatottumuksia, kouluviihtyvyyttä ja so
siaalisia verkostoja. 

Baltian maita vertailevassa tutkimuksessa tutkitaan päihdeongelmien 
lisäksi myös rikollisuutta, työttömyyttä, köyhyyttä, ympäristökysymyksiä ja 
kieliryhmien välisiä suhteita (Simpura 1992). Kieliryhmien välisiä terveys- ja 
terveyskäyttäytymiseroja on tutkittu jonkin verran, esimerkiksi virolaisten ja 
venäläisten sosiaalista pätevyyttä Virossa (Kera 1995a,b), viron- ja venäjän
kielisten nuorten tupakointitottumuksia (Pärna 1997, 1999) tai sitten suoma
laisten ja virolaisten nuorten elämää (Pulkkinen 1990) ja Viron ja Suomen ala
luokkien oppilaiden maailmankatsomuksista (Ruokkeinen 1994). 

Jos 1990-luvun alussa selitettiin yksittäisiä terveystottumuksia, nykyi
sin pyritään tarkastelemaan myös mm. nuorten terveystottumusten välisiä 
yhteyksiä (Suurorg 1999, Pärna 1997) sekä terveyden ja perheen sosioeko
nomisen aseman välisiä yhteyksiä (Pärna 1997). 

Virossa terveyskäyttäytymistä on analysoitu 1990-luvulla useissa tut
kimusyksiköissä ja yliopistossa, kuten Eksperimentti- ja Kliinisen Lääketie
teen Tutkimusyksikössä (Eksperimentaal- ja Kliiniline Meditsiini Uurimus
keskus), Kansainvälisten ja sosiaalitieteiden Instituutiossa (Rahvusvaheline 
Sotsisaalteaduste Instituut), Kardiologiainstituutiossa (Kardioloogiainsituut), 
Tarton yliopistossa ja Tallinnan Pedagogisessa yliopistossa. Säännöllisesti ja 
systemaattisesti terveyteen liittyviä tietoja on kerätty Viron Tilastokeskuksen 
johdolla. Esimerkiksi Viron aikuisväestön terveyskäyttäytymiseen liittyviä tie
toja on kerätty 1990-luvusta lähtien kahden vuoden välin. Virossa on melko 
paljon erilaisia terveyskasvatusprojekteja kuten Sydämenprojekti, Tupakka
projekti, Tapaturma-projekti, HIV/ AIDS-projekti, Perhesuunnittelu projekti ja 
Huume-projekti. Nämä panostavat yleisemmin itse aiheeseen liittyvään kou
lutukseen ja tietojen jakamiseen kuin tutkimustyöhön (Terviseedendus Eestis 
1996). 

Edellä olevasta tutkimusyksiköiden tai erilaisten projektien tai tutkimus
ten luettelosta huomaa, että nuorten terveystutkimuksia tehdään Virossa ny
kyisin erittäin paljon, mutta ongelmana on se, että tuloksia tavallisesti ei ra
portoida kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä tai sitten ne esitetään 
vain paikallisissa seminaareissa. Tästä syystä monet tutkimustiedot eivät siir
ry tutkimusyhteisön käyttöön. Suurinta osaa tutkimustuloksista ei myöskään 
voi pitää julkaisukelpoisina, koska tutkimusmenetelmät, tutkimuksen toteu
tus ja tulosten analysointi eivät ole luotettavia. Virolaisille tutkijoille yleensä 
tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen kansainvälisiin aikakauslehtiin on 
vaikeaa ja pulmallista, koska tutkimuksen tekemiseen liittyvä koulutus on ol
lut puutteellista tai sitä ei ole ollut ollenkaan.Toisaalta vironkielisiä tieteellisiä 
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aikakauslehtiä on vähän. Merkittävimpiä julkaisuja ovat Viron Lääkärilehti, 
johon hyväksytään ainoastaan lääketieteelliset artikkelit, ja kasvatustieteen ai
kakauslehti "Haridus". 

Viron velvollisuus on seurata terveyskasvatustutkimuksen kehitystä ja 
tuoda siihen oma panoksensa samalla tavalla kuin muissa maissa terveystieteen 
aloilla on tuotu (esim. Kannas 1988, McQueen 1988a,b, Eklund & Rimpelä 1989, 
Bäckman 1992, Tossavainen 1993, Pietilä 1998, Phongsavan 1998, Samdal 1998). 
Tutkimusten rinnalla myös käytännöstä lähtevät terveyskasvatuksen 
kehittämishaasteet ovat tärkeinä syinä terveyskasvatustutkimuksen tehosta
miselle Virossa. 

Virossa terveyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet on määritelty 
seuraavasti: terveyden edistämisen kehityssuuntien työstäminen sekä valtion 
että kunnan tasolla, ennaltaehkäisevien ohjelmien työstäminen, koordinointi 
ja arviointi sekä yhteistyöverkoston luominen. Tärkeimmät terveyden edistä
misen ohjelmat ovat lasten- ja nuorten terveysohjelma vuoteen 2005, alkoho
lin käytön ja huumeiden ennaltaehkäisy 1997-2007, terveystieteiden tieteelli
sen kehityksen ohjelma 1999-2009, tuberkuloosin ehkäisy 1998-2003 ja HIV/ 
AIDS- ehkäisy 2001. (Eesti Tervisekasvatuse Keskuse tegevusstrateegia 1999.) 

Poldin (1994) muj:(aan Viron terveyden edistämisen ja terveyskasva
tustoiminnan kehittämiseksi tarvitaan koulutusta opettajille ja opettajien 
kouluttajille, oppimateriaaleja, aktiivista harjoittelua ja yhteistyötä yhteis
kunnassa. Esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden mukaanotolla lisättäisiin tie
toisuutta terveydentilasta, työskentelyä vanhempien ja opiskelijoiden kanssa, 
innostuneita ihmisiä ja keskuksia, jotka huolehtivat tiedonvälityksestä, kon
takteista ym. tuesta. 



3 SOSIALISAATIO JA SOSIAALISTUMIS
YMP ÄRISTÖ TERVEYSKÄ YTTÄ YTYMIS
TUTKIMUKSESSA 

3.1 Sosialisaation käsitteestä ja prosessista 

Sosialisaation käsitettä on yritetty määritellä monella eri tavalla. Kasvatustie
teilijät painottavat suunniteltua formaalista sosialisaatiota, psykologit ovat 
keskittyneet yksilöllisiin tekijöihin, kuten yksilöllisyyden ja kognitiivisen ke
hitykseen, sosiologeilla on suuntaus painottaa sosiaalisten rakenteiden vai
kutusta yhteiskunnassa, ja antropologit usein nostavat esiin kulttuurisia teki
jöitä. Tästä päätellen on olemassa useita ehdotuksia jäsentää erilaisia 
sosialisaatioteorioita. Hurrelmann (1988) on tehnyt jäsentelyn, jonka mukaan 
on seitsemän lähestymistapaa: sosiaalisen oppimisen teoria, psykoanalyysi, 
kehitysteoria, ekologinen teoria, järjestelmä teoria, toimintateoria ja sosiaalis
ten rakenteiden teoria. 

Antropologian, psykologian, sosiologian ja kasvatustieteen sosialisaation 
määritelmien mukaan on selvää, että sosialisaatio on vuorovaikutusta (Yang 
1997), jossa hahmotetaan, missä laajuudessa sosiaaliset, kulttuuriset, ekono
miset ja ympäristötekijät vaikuttavat ihmisen kehitykseen (esim. Damon 1988, 
Helve 1989, Hurrelmann 1990, Greendorfer 1992, Patriksson 1995, Siljander 
1997, Yang 1997). Jokainen tutkimusala kehittää erilaisia näkemyksiä ja vai
heita, mutta suurin ero on tulevaisuusvisioiden kehittämisessä (Greendorfer 
1992). 
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Seuraavana tarkastelen tarkemmin sosialisaation sisältöä eri tutkimus
aloilla. Antropologia on antanut käsityksen niin sosialisaatiosta kuin kulttuu
rinkin laajoista näkökohdista (Greendorfer 1992, Yang 1997), ja tämä tutkimus
alue on keskittynyt kulttuuriin, jossa keskeistä ovat kulttuurin siirto yhdeltä 
sukupolvelta toiselle sukupolvelle, vuorovaikutus kulttuuristen uskomusten 
ja sosiaalisten kokemusten välillä ja kulttuurin jatkuvuuden säilyttäminen. 
(Greendorfer 1992.) Antropologiassa sosialisaatiota tarkastellaan kulttuurin 
sisäistämisprosessina, enkulturaationa, jossa kulttuuriin liittyviä uskomuksia 
ja ajattelun malleja sosiaalistettaessa on otettava huomioon lasten ja nuorten 
kehitys (Wold 1989, Hurrelmann 1990, Greendorfer 1992, Eitzen & Sage 1993, 
Leonard II 1993, Kronqvist 1996). 

Psykologiassa sosialisaatiotutkimus keskittyy yksilöllisen kehityksen, 
persoonallisuuden ja kognitiivisen kehityksen tutkimiseen. (Hurrelmann 1990, 
Greendorfer 1992, Barber & Olsen 1997, Siljander 1997). Greendorferin (1992) 
mukaan psykologiset tutkimukset ovat luonteeltaan käyttäytymistutkimuksia, 
joissa olennaista ovat oppimiskokemukset, samaistumisprosessit sekä yksi
lön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä yhteensovittaminen. 

Y leisin tarkastelunäkökulma sosialisaatioon on sosiologinen näkökul
ma, jossa ollaan kiinnostuneita yleisesti yksilön sosiaalisista taidoista erilaisis
sa konteksteissa ja lapsen sosiaalistamisesta yhteiskunnan jäsenyyteen sekä 
sen normien ja arvojen opettamisesta seuraavalle sukupolvelle (esim. Helve 
1989, Hurrelmann 1990, Siljander 1997). Sosiologia on keskittynyt tiettyjen ryh
mien piirteisiin (Greendorfer 1992, Yang 1997), joissa sosialisaatio tapahtuu, 
esimerkiksi sosiaaliset rakenteet, sosiaaliset roolit ja roolien siirtäminen, koke
mukset ja vuorovaikutus, oppimisen teoria sekä ryhmäteoria. Siljanderin (1997) 
mukaan sosiologiset lähestymistavat painottavat yleensä sosialisaatioprosessin 
yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia sekä historiallisia ehtoja ja edellytyksiä. Venä
läisille nuorille Viron yhteiskuntaan sopeutuminen voi olla erilaisten syiden 
takia, esimerkiksi perhetaustan vuoksi, vaikeaa ja monimutkaista. Sosiaalis
tuminen on integroitumisprosessin osaprosessi Virossa. Venäjänkielisellä alu
eella on integroitumis- ja identiteettiongelmia yleisemmin kuin vironkielisillä 
alueilla. Venäjänkielisten nuorten integrointi Viron yhteiskuntaan riippuu hei
dän elämänmahdollisuuksistaan Virossa, kuten koulutuksesta, työpaikan saa
misesta ja taloudellisesta turvallisuudesta. (Pavelson 1997.) 

Sosialisaatiotutkimus on yksi keskeisiä tutkimusaiheita liikuntasosio
logiassa. Useimmissa maissa teoreettiset käsitykset ja empiiriset tulokset viit
taavat urheilun positiiviseen vaikutukseen yksilöön ja hänen hyvinvointiinsa. 
(Svoboda & Patriksson 1995.) 

Sosialisaatio on jatkuva prosessi, joka ei pääty jollakin tasolla tai jossa
kin iässä, vaan se läpäisee kaiken sen, missä ihmiset ovat toimijoita (Eitzenin 
& Sage 1993, Salonen 1997, Siljander 1997). Tästä syystä nykyään sosialisaatiota 
on pidetty lähinnä kasvatussosiologian keskeisenä käsitteenä, jonka suhde 
kasvatuksen käsitteeseen on kuitenkin häilyvä. Sosialisaatio käsittää sen, mitä 
vanhastaan on tarkoitettu kasvatuksella. Toisin ilmaistuna kasvatus on se osa 
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sosialisaatiota, johon osallistuvat erityiset kasvatusinstituutiot. Yksi mahdol
linen tapa erottaa sosialisaatio ja kasvatus liittyy siihen, miten tietoisina 
prosesseina ne ymmärretään. T ällöin sosialisaatiolla tarkoitetaan kokonais
valtaista yhteiskunnallistumis- ja oppimisprosessia riippumatta siitä, kuinka 
tietoisia ja suunniteltuja nämä prosessit ovat. Kasvatuksella sen sijaan tarkoi
tetaan tietoista ja normatiivisesti orientoitunutta toimintaa. Tämän mukaan 
sosialisaatio yksilön kannalta tarkoittaa yhteisten ja vallitsevalle kulttuurille 
ominaisten toiminta- ja käsitystapojen omaksumista. (Siljander 1997.) 

Ei ole yksiselitteistä käsitystä siitä, mitä sosialisaatio ja sosialisaatio
prosessi perimmältään ovat ja mikä suhde näillä on kasvatukseen (Siljander 
1997). Se kutsutaanko tiettyä ilmiötä sosialisaatioksi vai kasvatukseksi, ym
märretään lähinnä näkökulmakysymyksenä. Tarkasteltaessa ilmiötä sosiolo
gisesta näkökulmasta puhutaan sosialisaatiosta, ja tarkasteltaessa sitä kasva
tustieteellisestä näkökulmasta puhutaan kasvatuksesta. (Peltonen 1997.) Esi
merkiksi McPhersonin ym. (1989) ja Brustadin (1993) mukaan sosialisaatio on 
yhtenäinen oppimisprosessi, jossa opitaan tietoja, arvoja ja normeja sosiaali
seen elämään osallistumisen vuoksi. Brustad (1993) toteaakin, että tämä mää
ritelmä tekee selväksi, että sosiaalinen prosessi ei kuulu ainoastaan fyysiseen 
ympäristöön mutta se sisältää myös sosiaalisia ja psykologisia piirteitä. 
Sosialisaatio etenee vaiheittain. Alussa opimme perheenjäsenen roolin, ja sen 
jälkeen sopeutumisen toisiin sosiaalisiin instituutioihin. Sosialisaation kautta 
opimme erilaisia rooleja kuten sukupuoliroolin, työroolin, vapaa-ajan roolin 
ja minä-tunteen kehityksen. Kaikilla sukupolvilla ei ole samanlaista sosiali
saatioprosessia. Pikemminkin olemme alttiina erilaisille arvoille, uskomuksille 
ja mielipiteille, jotka vaihtelevat tietysti sosiaaliluokittain, etnisen taustan ja 
kansallisuuden, sukupuolen ja iän mukaan. Se, missä asumme (kaupunki tai 
maaseutu), ja elintapamme (mm. uskonto) ovat tärkeitä tekijöitä. Luonnolli
sesti yhteiskunnat muuttuvat jatkuvasti, ja jokainen uusi sukupolvi sosiaalistuu 
ja sosiaalistaa eri tavoin. 

Sosialisaatiota on kuvattu laajasti terveyskäyttäytymistutkimuksen nä
kökulmasta (esim. Kannas 1979, Bronfenbrenner 1981, Tones 1983, Wold 1989, 
Crockett & Petersen 1993, Eitzen & Sage 1993, Perry ym. 1993, Igra & Irwin 
1996, Barber & Olsen 1997), jonka mukaan sosialisaatiota voidaan pitää pro
sessina, jonka kuluessa yksilön elämäntyyli, asenteet arvot ja normit muo
dostuvat ympäröivän kulttuurin käyttäytymismallien mukaisesti. Sosiali
saatioprosessi voi vaihdella elämän eri aikoina sosiaalisissa instituutioissa. 
(McPherson ym. 1989.) Tonesin (1983) mukaan terveysvaikutuksia on parasta 
selittää sosialisaation käsitteen avulla, joka on suoraa tai epäsuoraa seurausta 
sosiaalisista normeista, kuten yksilön uskomuksista, arvoista, asenteista, tie
doista ja käyttäytymisestä. Useassa terveyskäyttäytymistutkimuk-sessa (esim. 
Kannas 1979, Laakso 1981, Wold 1989, Liimatainen-Lamberg 1993, Svoboda 
1995) käsitellään sosialisaatioteorian ja terveystottumusten yhteyksiä. Esimer
kiksi Liimatainen-Lamberg (1993) käyttää sosialisaatioteoriaa tupakointi
tutkimuksessa. Teorian kautta voidaan löytää selitys nuorten tupakoinnille ja 
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sille, miten sosiaalistavat tekijät vaikuttavat nuorten tupakointiin. Lapsen osal
listuminen liikuntaan voidaan ymmärtää tuotoksena erilaisten sosiaalista vien 
tekijöiden vaikutuksista (Laakso 1981, Wold 1989, Svoboda 1995). Laakson 
(1981) h1tkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri ympäristötekijöiden yhteyttä 
niin organisoidun kuin organisoimattomankin liikuntaharrastuksen kehitty
miseen. Sosialisaatiota koskevaa teoriaa käytettiin apuna lähinnä kuvattaes
sa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen kehittymistä ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. 

3.2 Nuoruus ja sosialisaatio 

Nuoruus on ihmisen elämänkaaren merkittävä kehitysvaihe (Helve 1989, 

Nurmi 1995, Ruoppila 1995, Dunderfelt 1997, Aalberg & Siimes 1999), mutta 
toisaalta se on hyvin monitasoista. Nuorten kehitystä ohjaavat monet biologi
set, psykologiset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät, jotka ovat monin ta
voin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Itse asiassa nuoruus elämän
vaiheena voidaan määritellä juuri näiden kehityksellisten tekijöiden mukaan. 
(Nurmi 1995.) Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ei voi erottaa 
erillisiksi alueiksi, vaan ne kulkevat yhdessä ja vaikuttavat toisiinsa (Kaplan 
1982, Taipale 1986, Mäki-Kulmala 1993, Dunderfelt 1997, Pötsönen 1998, 

Aalberg 1991, Aalberg & Siimes 1999). Aalbergin (1991) mukaan nuoruusiän 
fyysinen kasvu ja siihen liittyvä ruumiinkuvan muutos saavat nuoren arvioi
maan uudelleen psyykkistä olemustaan ja nämä muutokset asettavat uusia 
psykologisia haasteita. Fyysisessä kasvussa on piirteitä, jotka vaikuttavat suo
raan seksuaalisen kehityksen kulkuun. Varhaisnuoruudessa nuoren fyysinen 
kasvu aiheuttaa väistämättä ristiriitatilanteen. Nuori kehittyy somaattisesti 
kohti sukupuolista kypsyyttä, mutta psyykkisessä maailmassaan varhaisnuori 
elää kuitenkin vielä lapsuuden sukupuolisuutta. 
Yksilötasolla nuoruus on oman identiteetin etsimistä ja itsehallinnan kehitty
mistä, ja yhteisötasolla tämä merkitsee sosiaalistumista yhteiskunnan eri teh
täviin ja koko kulttuuriin. Yhteisön kannalta nuoruusiän sosiaalisessa kehi
tyksessä ovat tärkeitä arvot ja normit, joiden omaksuminen kytkeytyy koti- ja 
koulukasvatukseen (Holopainen 1986, Helve 1989, Mäki-Kulmala 1989). 

Tärkeä osa nuoruuden kehityksestä koostuu niistä lukuisista rooli
muutoksista, jotka nuori käy läpi. Nuoruusiän kuluessa tapahtuva yksilön 
sosialisaatio ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin uusintaa myös niiden 
keskeiset roolit, instituutiot ja koko elämäntavan. Ehkä juuri tämän vuoksi 
ympäröivä yhteiskunta ja aikuiset ovat usein varsin kiinnostuneita tästä 
elämänvaiheesta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa esitetäänkin varsin usein 
huoli nuorison tilasta, ajattelusta, arvoista ja ongelmakäyttäytymisestä. (Nur
mi 1995.) Ruoppilan (1995) mukaan erityisiä vaikeuksia syntyy, kun nuori jou
tuu yhteiskunnan odotusten ja sen tarjoamien toimintamahdollisuuksien aset-
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tamien rajoitusten takia ristiriitatilanteeseen. Tällainen on esimerkiksi yhteis
kunnassa vallitseva työttömyys. Käsitys nuoruusiän murroksen luonteesta, 
siihen sisältyvistä "kriiseistä", on kulttuurisidonnainen. Biologisten samoin 
kuin yhteiskunnallistenkin muutosten johdosta nuorten aikuistumisen tun
nusmerkeiksi tulkitsemien käyttäytymistapojen omaksuminen on varhen
tunut. Esimerkkinä mainittakoon tupakoinnin aloittamisen, alkoholin nautti
misen, huumeiden kokeilun ja seksuaalisten suhteiden aikaistuminen. 

Nuoruusiän aikana tapahtuvaa sosiaalistumista on kuvattu sekä nuo
riin kohdistuvina kehitystehtävinä että sosiologisin käsittein, jolloin on tar
kasteltu muun muassa nuorisokulttuurin muodostumista. Nuoruusiän kehi
tys on biologisen iän ohella yhteydessä sosiaaliseen aikaan ja iän mukana 
muuttuviin rooliodotuksiin. Vaikka odotukset ovat kulttuurisidonnaisia, niissä 
on myös yleispätevyyttä, joka määräytyy nuoren kypsymisestä. (Pulkkinen 
1984, Alsaker 1995, Knutgård 1999.) Nuorisokulttuurilla on tärkeä merkitys 
nuoren sosiaalistumiselle, sillä tunne siitä, että nuori on merkityksellinen 
toveriryhmän jäsen, toimii tärkeänä voimavarana nuoren yksilöitymis- ja 
identiteettikehityksessä (McCubbin ym. 1985, Suurpää & Aaltojärvi 1996). 
Nuorisokulttuuri muodostuu nuorten yhdessäolon, vapaa-ajan mieltymys
ten, tapojen ja harrastusten kokonaisuudesta, jolloin vuorovaikutuksessa nuor
ten kesken muodostuu kulttuuriarvoja ja normeja, jotka liittyvät elämänta
paan, elämän sisältöön ja maailmankuvaan (mm. Taipale 1981, Sinisalo 1985, 
Helve 1989, Dunderfelt 1997, Karvonen 1998a, Knutgård 1999). 

Sosialisaation käsite muodostuu yhteisen sosiokulttuurisen ympäristön 
vaikutuksista. Käyttäytyminen on sidoksissa sosiokulttuurisen ympäristön 
yhteisten arvojen, kielen ja merkkien, sääntöjen kanssa. (Liegle 1991, Alsaker 
1995, Kronqvist 1996.) On esitetty erilaisia tulkintoja, miten kasvatustraditiot 
ja kulttuuri muovaavat yksilöitä, miten samanlaisia tai erilaisia etniset tai 
kulttuuriset ryhmät ovat tai onko olemassa "kansallisia luonteenpiirteitä". 
(Kronqvist 1996.) 

Nuorten yhteiskuntaan sosiaalistaminen ja sosiaalistuminen ei ole tut
kimuksen ja tiedon lisääntymisestä huolimatta tullut aikaisempaa helpom
maksi. Kiinnostavana on pidetty sosiaalistumisen ja roolinottamisen välistä 
yhteyttä. Lapsuuden sosialisaatio luo perustan yksilön persoonallisuuden 
kehittymiselle, mutta myöhempi sosialisaatio keskittyy enemmän roolin ot
tamiseen ja yhteiskuntaan sosiaalistumiseen. Helve (1989) viittaa myös 
Banduran (1977) sosiaalisen oppimisen teoriaan, joka on laajentanut näkökul
maa sosiaalistumisen ja sosialisaation tarkastelussa. Banduran teoria koros
taa mallioppimisen merkitystä ja sen sosiaalista luonnetta. 

Eri yhteiskuntien sosialisaatioprosessia koskevissa tutkimuksissa on 
tutkittu, miten lapset arvostavat tiettyjä sosiaalisia käyttäytymissääntöjä. Täl
löin eivät kiinnostuksen kohteena ole kulttuurierot sellaisinaan vaan erilais
ten sosialisaatiotekijöiden vaikutukset sosiaaliseen käyttäytymiseen ja per
soonallisuuteen. Lasten sosiaalisen käyttäytymisen säännöt ovat erilaisia siir-
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ryttäessä yhteiskunnasta toiseen, mutta ne vaihtelevat myös iän, sukupuolen, 
sosiaalisen syntyperän ja muiden yhteiskunnallisten tekijöiden mukaan. 
(Bronfenbrenner 1981.) 

Eräs ristiriidan lähde n11nren irlPntitPPtin m11nrlnsh1mi,sPssr1 vni nll;:i �rn 
primaarin ja sekundaarin sosialisaation välillä. Primaarin sosialisaation aika
na lapselle kehittyy myönteisessä tapauksessa vakiintunut kuva itsestään, ja 
sekundaarin sosialisaation aikana identiteetti asetetaan jatkuvasti kyseenalai
seksi. Nuoren täytyy vähitellen kyetä integroimaan eri osat ja kehittämään 
tunne vakaasta omasta identiteetistään: omat ajatukset, tietämys, tunteet ja 
tyylit. (Kronqvist 1996.) Ihmisen kehityksessä painottuvat yksilön omien ko
kemusten subjektiivinen merkitys sekä toisaalta ne muutokset, joita tapahtuu 
yksilössä ja ympäristössä (Bronfenbrenner 1979). 

Vaskilammen (1992) mukaan väestön käyttäytymisen merkitykset ovat 
löydettävissä ryhmän sosiokulttuurisesta kokonaisrakenteesta. Persoonalli
suuden kehittyessä ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ihmisille muo
dostuu yksilöllisiä elämäntapoja (Wold 1989, Jokivuori & Vainio 1990, 
Hurrelmann 1991). Yksilön synnyinkulttuuri luo puitteet kasvu- ja kehitys
olosuhteille, ja tämän vuoksi kehitystä täytyy tutkia kulttuurikontekstissa. 

Kansallisella identiteetillä viitataan tavallisesti tiettyyn kansaan, yhteis
kuntaan kuulumiseen, ja kulttuuri-identiteetti tarkoittaa samastumista kult
tuurin traditioon pohjautuviin ideologioihin ja erityisesti elämäntapoihin, 
sosiaalisiin rakenteisiin ja kulttuurisiin arvoihin. Useimmat sosialisaatioteoriat 
tarkastelevat lapsen ja nuoren kehitystä monokulttuurisen yhteiskunnan nä
kökulmasta eivätkä ota huomioon sitä, että kasvuehdot ovat muuttuneet. 
(Kronqvist 1996.) Kulttuuri sisältää useita pedagogisia, sosiaalisia ja ympäris
töllisiä tekijöitä, ja niillä on tärkeä rooli terveydessä. Sosiokulttuuristen teki
jöiden tärkeys ilmenee terveyskulttuurissa (mm. Rubel & Garro 1992, Badura 
1995, Bekker ym. 1996). Rubelin ja Garron (1992) mukaan "terveyskulttuuri" 
on ihmisten tieto ja ymmärrys, mitä he ovat kokeneet perheen, ystävien ja 
naapureitten välityksellä terveysongelmista. Oireilevat tai sairaana olevat ih
miset tulkitsevat omassa terveyskulttuurissa omia oireita, oireiden merkitys
tä ja vakavuutta. Terveyskulttuuri kulttuurin näkökulmasta vaikuttaa vah
vasti terveyskäyttäytymiseen. Kulttuurin näkökulmasta terveyskäyttäy
tyminen vaihtelee paitsi ryhmien sisällä myös niiden välillä. (Kasmel 1996.) 

Berryn ym. (1992) mukaan terveyskulttuurin käsitystä pitäisi ymmär
tää makro- ja mikrotason kautta. Makrotaso tarkoittaa eri ryhmien terveys
käyttäytymistä jossakin järjestelmässä. Yksilö- eli mikrotasolla terveyskulttuuri 
viittaa yksilön terveyskäyttäytymiseen, toimintaan tai vuorovaikutukseen 
ryhmien kanssa. 
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Terveyttä voidaan mitata esimerkiksi subjektiivisena terveytenä ja toimin
nallisena terveytenä. Koettu eli subjektiivinen terveys on yksilön omaa koke
musta terveydentilastaan (esim. Aro ym. 1982, Lämsä 1984, Jylhä 1985, Honka
salo 1988, Lahelma 1992, Vertio 1992, Välimaa 1996, Hermanson ym. 1998, 
Karvonen 1998a), ja toiminnalliseen terveyteen kuuluvat terveydentilan klii
ninen määrittely, fysiologisten toimintojen ja sosiaalisen toimintakyvyn määrit
tely. Koska inhimillinen elämä on dynaamista eli muuttuu koko ajan ja koska 
yksilö on kasvun ja kehityksen eri vaiheissa alttiina terveyden häiriöille, voi
daan terveys näin ollen määritellä myös yksilön kyvyksi kohdata kasvu ja ke
hitys kullekin kulttuurille ominaisella tavalla. (Lämsä 1984, Hurrelman & Lösel 
1990, Holopainen 1991, King ym. 1996.) 

Terveys ymmärretään tärkeänä hyvinvoinnin ja onnellisen elämän voi
mavarana. Lasten ja nuorten näkökulmasta katsottuna terveys muodostaa 
myöhempien elämänvaiheiden perustan. Elämänkaarinäkökulma korostaa 
lasten ja nuorten omia terveyskokemuksia ja tuo esille terveyden koettuna ja 
elettynä ilmiönä. (Karvonen 1998a, Pietilä 1999 .) Elämänkaarinäkökulmasta 
nuorten oman terveydentilan kokemus ja oireilu kuvaavat nuorten senhetkistä 
hyvinvointia herkemmin ja vivahteikkaammin kuin perinteiset terveys
osoittimet. Koettu terveys saattaa ennustaa yksilön terveyden tulevaa kehi
tystä, joka ilmenee muun muassa siinä, miten oman terveydentilan kokemus 
yhdistyy elintapoihin ja elämäntyylin muuhun kokonaisuuteen. Koetun ter
veyden mittarit ovat kiinnostavia siksikin, että nimenomaan kokemusten voi
daan ajatella heijastavan myös terveyden sosiaalista ulottuvuutta. Terveys
kokemukset syntyvät osittain nuoren ja hänen sosiaalisen ympäristönsä väli
sessä vuorovaikutuksessa, ja ne ovat siis yhteydessä ajassa esiintyviin ilmiöi
hin. (Karvonen 1998a.) Terveyden kokeminen, oireet ja erilaiset tuntemukset 
ovat nuorten elämänlaadun ja psyykkisen hyvinvoinnin tärkeitä määrittäjiä. 
Nuorelle omassa itsessä tapahtuvien muutosten ja tuntemusten oivaltaminen 
ja kokeminen normaaleina voi olla vapauttavaa. (Välimaa ym. 1995.) Subjek
tiivisen terveyden kuvaaminen omista kokemuksista ja käsityksistä on luulta
vasti nuorille pulmallista, koska nuorten kokemukset vaihtelevat. Terveys voi 
merkitä aikuisille ja nuorille, sekä tytöille että pojille, eri yhteiskunnissa ja 
kulttuureissa eri asioita. Holopaisen (1991) mukaan nuorelle terveys on pit
kälti eräänlainen psykososiaalinen tasapainotila, johon vaikuttaa se, miten nuori 
etenee omassa kehityksessään ja tulee toimeen muiden kanssa, ja se on myös 
onnistumista ja selviytymistä koulussa. Terveys pyritään vähitellen ymmärtä
mään voimavarana, joka lisää mahdollisuuksia hyvään elämään. Pietilän (1998) 
mukaan terveyden tutkimisessa pidetään tärkeänä myös ihmisen voimavaro
jen, terveysvalintojen ja muutosprosessin analyysia ja arviointia erilaisissa 
elämäntilanteissa. Elämänhallinnan, elämäntilanteen ja terveyden eri ulottu
vuuksien sekä keskinäisten yhteyksien tutkiminen tuo uusia näkökulmia ko
konaisvaltaiseen terveyden tutkimiseen ja terveyden edistämiseen. 
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Nuorten psykosomaattiset oireet ovat monimuotoinen ilmiö. Oireiden 
etiologiaan, ilmaantuvuuteen ja esiintyvyyteen sekä ilmoittamiseen näyttävät 
liittyvän monet nuoren omasta kehityksestä ja lähiympäristöstä nousevat te
kijät. Oireita tarkasteltaessa nuoren ja hänen elämäntilanteensa ymmärtämi
nen kokonaisvaltaisesti on olennaista. Oireilu voitaisiin ymmärtää hyvinvoin
nin puutteena ja viestinä jostain nuoren lähiympäristössään kokemasta stres
sistä tai terveydellisestä huolesta. (Karvonen 1989.) Lahelman (1992) mukaan 
oireilulla on terveydentilaa erotteleva ja ennustava ilmaisukykynsä. Oireilua 
voidaan siten tarkastella omana terveydentilan ulottuvuutena. Tällöin oireilu 
kuvastaa yksilöiden elämänlaatua, henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Psy
kosomaattisten oireiden on todettu ilmaantuvan todennäköisimmin juuri 
nuoruusiässä. Nuoruudessa tapahtuvat fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset 
muutokset vaikuttavat koko loppuelämään. Kehitysvaihemuutoksien 
läpikäymiseen liittyvät tapahtumat ovat yhteydessä nuoren psyykkiseen 
aikuisiän terveyteen ja perheen toimintakykyisyyteen. Oireilu on usein ohi
menevä nuoruuteen liittyvä vaihe, mutta se voi olla myös pysyvämpää. Nuo
ruudesta voi jäädä jäljelle oireilu taipumus. Psykosomaattisia oireita kärsivillä 
nuorilla saattavat luonnehtivana piirteenä olla usein myös epäterveet elämän
tavat sekä heikko koulumenestys. (Laurila 1992.) 

Terveyden ymmärtäminen tulevien ikä vaiheiden kannalta ilmenee myös 
siinä tavassa, jolla nuorisoon kohdistuvissa tutkimuksissa tarkastellaan hei
dän terveyteensä liittyvää käyttäytymistä. (Karvonen 1998a, Pietilä 1999.) Mutta 
terveys ei ole asia, joka nuoria eniten kiinnostaa. Vaikka terveys on nuorille 
positiivinen arvo, se ei kuitenkaan välttämättä näy heidän käyttäytymisessään 
(Terveyskasvatuksen opas 1990). 

Ihmisten terveyteen liittyvää käyttäytymistä voidaan tarkastella eri nä
kökulmista. Yksi näistä näkökulmista on riskikäyttäytyminen, ja toinen näkö
kulma on selviytymisnäkökulma, jossa ihmisen käyttäytyminen nähdään pyr
kimyksenä hallita tilannetta tavalla tai toisella. Riskinäkökulma perustuu 
epidemiologisesti todennettuun käyttäytymisen ja sairauden väliseen yhtey
teen. (Vertio 1992.) Terveyttä vaarantavaa käyttäytymistä pidetään terveyden 
näkökulmasta riskikäyttäytymisenä. Perinteiset käyttäytymisen riskitekijät ovat 
tupakointi, alkoholin käyttö, liikunnan puute ja epäterveellinen ravitsemus. 
(McQueen 1988a,b) 

Terveyskäyttäytymiseksi rajataan yleensä ne käyttäytymisen piirteet, 
joilla on olennainen merkitys terveydelle (McQueen 1988a,b, Rahkonen 1994, 
King ym. 1996, Phongsavan 1998.) . Monitieteisessä terveystutkimuksessa käy
tetään käsitettä 'terveyteen liittyvä' tai 'terveyteen suuntautunut käyttäytymi
nen'. Terveyskäyttäytyminen voi olla tietoista toimintaa, jolla ihminen pyrkii 
suojaamaan terveyttään tai vähentämään sairautta, tai jokapäiväisiä tottumuk
sia, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen (McQueen 1988b). Terveys
käyttäytymisen aihepiirin sanastoon kuuluvat myös terveystottumus ja terveys
tapa. Niillä tarkoitetaan käyttäytymistä, jonka vaikutus terveyteen on ainakin 
ajankohtaisen kiinnostuksen kohteena (Rimpelä ym. 1990). Terveystottumukset 
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voivat olla luonteeltaan sekä vaaraa aiheuttavia että suojaavia. Terveyden kan
nalta merkitykselliset tavat ja tottumukset muodostuvat vähitellen monien 
erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Niihin ovat osallisina ihmisen koko 
psykososiaalinen ympäristö - niin yksilön persoonalliset piirteet, sosiaaliset 
suhteet kuin yhteiskunnan rakenteelliset tekijätkin. (Kunttu 1997.) Terveys
kasvatuksen neuvottelukunta (1995) ymmärtää terveyskäyttäytymisen laajas
ti arvojen, asenteiden, tietojen ja toiminnan kokonaisuudeksi, johon vaikutta
vat yksilö ja häntä ympäröivän yhteisön rakenne, luonne, toiminta ja ajattelu
tavat. Erityisen merkityksellisenä terveyskäyttäytymisen muotoutumisessa 
pidetään lapsuuden ja nuoruuden sosiaalista ympäristöä (Miller ym. 1996). 

Terveyskäyttäytymistä on tutkittu kolmesta näkökulmasta (esim. Aarn 
1988, Kannas 1992, Terveyskasvatuksen neuvottelukunta 1995). Lääketieteel
lisessä lähestymistavassa terveyskäyttäytymistä tarkastellaan taudin, sairau
den ja kuoleman syynä, interventiopoliittisesta näkökulmasta tutkitaan terveys
käyttäytymisen muutoksia, ja kolmannessa tutkimustavassa, sosiologisessa 
lähestymistavassa, selvitetään terveyskäyttäytymistä sosiaalisena ilmiönä. 
T ässä analysoidaan terveyskäyttäytymistä selittäviä tekijöitä ja pyritään 
terveyskäyttäytymisen ymmärtämiseen. 

3.4 Aikaisempia tutkimuksia nuorten koetusta terveydestä ja 
terveyskäyttäytymisestä 

3.4.1 Koettu terveys 

Useat nuorten terveyskäyttäytymistutkimukset (Glendinning ym. 1992, 
Dengler ym. 1994, Kepler 1994, Roosalu & U nger 1994, Glendinning ym. 1995, 
King ym. 1996, Berntsson 1997, Haugland 1997, Hermanson ym. 1998, Rahko
nen 1988) viittaavat siihen, että pojat kokevat terveytensä yleisemmin hyväksi 
kuin tytöt ja että koettu terveydentila huononee iän lisääntyessä. Myös nuor
ten psykosomaattisia oireita on tarkasteltu monissa tutkimuksessa (Rauste von 
Wright & von Wright 1981, Rahkonen 1988, Rimpelä ym. 1990, Kiili 1995, Väli
maa ym. 1995, King ym. 1996, Rimpelä, M. ym. 1997, Karvonen 1998a). Tulok
set nuorten kokemista oireista ovat pääpiirteissään samansuuntaisia. Psyko
somaattisia oireita esiintyy lapsuus- ja nuoruusiässä sekä tytöillä että pojilla 
suhteellisen runsaasti, mutta tyttöjen oiretaso on korkeampi kuin pojilla koko 
puberteetin ajan ja nuorimman ikäryhmän nuoret kokevat harvemmin erilai
sia oireita kuin vanhempien ikäryhmien nuoret. Karvosen (1998a) mukaan ty
töt ja pojat alkavat sukukypsyyden saavutettuaan raportoida oireitaan eri ta
voin. Tytöt osoittavat poikia enemmän hermostuneisuutta tai ärtyneisyyttä, 
mutta poikia alkavat hallita somaattiset ja sosiaaliset ongelmat. Nuorempien 
lasten (8-11-vuotiaiden) arvioissa omasta terveydentilastaan ei ole havaittu 
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eroja sukupuolten välillä (Moilanen 1986), mutta eräässä virolaisessa tutki
muksessa (Kiili 1995) myöskään murrosikäisten poikien ja tyttöjen välillä ter
veyden kokemisessa ei ollut eroja. Rahkosen (1988) mukaan sukupuolierot 
alkoivat ilmetä vasta neljännentoista ikävuoden jälkeen. Sukupuolierot olivat 
suurimmillaan WHO-koululaistutkimuksen (King ym. 1996) kahdessa van
himmassa ikäryhmässä eli 13- ja 15-vuotiaiden keskuudessa. 

Lasten ja nuorten suhteellisen hyvästä subjektiivisesti koetusta tervey
destä huolimatta lapsilla ja nuorilla ilmenee sekä kansainvälisten että viro
laisten tutkimusten perusteella melko yleisesti psykosomaattisia vaivoja (Läm
sä 1980, Rahkonen 1988, Rimpelä ym. 1990, Kepler 1994, King ym. 1996, 
Kuchma ym. 1996, Järvelaid 1997, Karvonen 1998a). Esimerkiksi Venäjällä 
tehdyn tutkimuksen mukaan 11- ja 15-vuotiaista koululaisista lähes puolet 
koki itsensä täysin terveeksi, mutta siitä huolimatta 88-95 % oireili (Kuchma 
ym. 1996), ja erään virolaisen tutkimuksen mukaan puolet vastaajista tunsi 
pelkoa omasta terveydentilastaan, vaikka he kokivat terveytensä hyväksi (Kiili 
1995). 

WHO-koululaistutkimuksen 1994 kansainvälisessä aineistossa ter
veytensä erittäin hyväksi kokeneiden 11-15-vuotiaiden opiskelijoiden osuu
det vaihtelivat suuresti maiden välillä. Esimerkiksi ruotsalaiset pojat kokivat 
itsensä huomattavasti yleisemmin erittäin terveeksi kuin pohjoisirlantilaiset 
pojat, joiden joukossa oli eniten itsensä ei kovin terveeksi kokeneita. Nuoret 
monesta itäisen Euroopan maasta, kuten V irosta, Unkarista, Latviasta, 
Liettuasta, Puolasta ja Venäjältä, kokivat terveytensä vähiten erittäin hyväksi 
verrattaessa eräisiin Länsi-Euroopan maihin kuten Itävaltaan, Ranskaan ja 
Espanjaan. (King ym. 1996.) Terveyden kokemisessa on havaittu selvä ero Vi
ron ja Suomen nuorten välillä. 11-15-vuotiaat suomalaiset kokivat yleisem
min terveytensä erittäin hyväksi kuin virolaiset. 11-15-vuotiaista suomalai
sista 44-54 % ja virolaisista 12-22 % koki terveytensä erittäin hyväksi. (Kepler 
1994.) 

WHO-koululaistutkimuksen 1994 kansainvälisessä aineistossa pieni osa 
11-15-vuotiaista nuorista ei kokenut terveyttään kovin hyväksi (King ym. 1996),
mutta taas Suomessa nuorten terveystapatutkimuksen mukaan noin 17 % 12-
18-vuotiaista nuorista ilmoitti kokevansa oman terveydentilansa keskin
kertaiseksi tai sitä huonommaksi. Niiden 14-18-vuotiaiden tyttöjen osuus, jotka
arvioivat oman terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, on vuoden
1981 jälkeen vaihdellut 19:n ja 24:n prosentin välillä. Pojista vastaava osuus
on 15-20 %. (Rahkonen 1988, Karvonen 1998a). Rimpelän (1998) mukaan Nuor
ten terveystapatutkimuksen aikasarjat vuosilta 1977-1997 osoittivat muuta
mia huolestuttavia trendejä 12-18-vuotiaiden terveydessä. Niska- ja selkäoireet
lisääntyivät, mutta muuten koettu terveys ja oireet pysyivät samalla tasolla.
Lähes kaikissa terveysindikaattoreissa muutokset vuosien 1996 ja 1998 välillä
olivat huomattavia siten, että nuorten lähes kaikki psykosomaattiset oireet
lisääntyivät ja terveydentila koettiin heikommaksi. Erityisen selvästi lisään
tyi väsymyksen ja heikotuksen kokeminen.
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Koettuun terveyteen liittyvistä eroista on Virossa kahdenlaisia tuloksia. 
Yhtäältä lähes kaikki nuoret kokivat terveytensä erittäin hyväksi (Järvelaid 
1997), toisaalta eräs toinen tutkimus viittaa, että joka kymmenes lukiolainen 
koki terveytensä huonoksi, erityisesti 15- ja 17-vuotiaat tytöt. Hyvin terveeksi 
itsensä kokeneita 13-17-vuotiaiden joukossa oli noin 17 %. (Roosalu & Unger 
1994.) Tämä ristiriitainen tulos saattaa johtua eri tutkimusajankohdasta, eri
laisesta kysymyksen muodosta, otannan suuruudesta ja asuinpaikasta. 

Kansainvälisessä WHO-koululaistutkimuksessa tytöt kokivat poikia 
yleisemmin päänsärkyä, vatsakipua, huimausta ja univaikeuksia kuin pojat 
(King ym. 1996). Yleisimmät oireet 12-18-vuotiailla pojilla ja tytöillä Suomes
sa olivat ärtyneisyys, väsymys ja unettomuus, ja erot tyttöjen ja poikien välillä 
olivat suurimmat päänsäryn ja vatsakipujen kokemisessa. Nuorten terveys
tapatutkimuksen mukaan vuodesta 1985 lähtien 12-18-vuotiaiden psyykki
nen ja psykosomaattinen oireilu kokonaisuudessaan ei ole lisääntynyt, mutta 
nuorten oirehtiminen on lisääntynyt iän mukana sekä pojilla että tytöillä. 

Karvosen (1998a) mukaan selkä- tai niskakipuja ilmoittaneiden osuu
det kasvoivat Suomessa selvästi 90-luvulla. Vuosina 1995-97 valitti 30 % ty
töistä ja 17 % pojista näitä kipuja kerran tai useammin viikossa, ja vuosina 
1985-89 vastaavat prosentit olivat 19 % ja 12 %. Tyttöjen ilmoittama väsymys 
on lisääntynyt 30 %:sta 36 %:iin. 

3.4.2 Alkoholin käyttö 

Monet eri kansainväliset nuorten terveystutkimukset ovat tuottaneet saman
suuntaisia tuloksia nuorten alkoholin käytöstä (Rahkonen & Ahlström 1989, 
Rimpelä ym. 1995, Ahlström ym. 1996, King ym. 1996, Ahlström ym. 1997, 
Hibell ym. 1997, Rimpelä, A. ym. 1997, Lintonen 1998, Phongsavan 1998, 
Suikkila 1998, Rimpelä ym. 1999). Suomessa nuorten alkoholin käytön muu
toksia on seurattu Nuorten terveystapatutkimuksessa joka toinen vuosi vuo
desta 1977 lähtien (Rimpelä, A. ym. 1997) ja Kouluterveyskyselyssä vuodesta 
1995 yli 200 kunnassa (Rimpelä ym. 1996, Kouluterveyskysely 1999). Myös 
joka neljäs vuosi toteutettava WHO-koululaistutkimus vuodesta 1981 lähti
en (King ym. 1996) ja ESPAD- tutkimus (Hibell ym. 1997) vuodesta 1995 läh
tien antavat kansainvälistä monipuolista vertailutietoa. Näissä kansainväli
sissä nuorten terveystutkimuksissa on 1990-luvun puolivälistä lähtien ollut 
mukana myös Viro. Eri maiden nuorten terveyskäyttäytymistutkimuksissa 
(Bailey 1992, Hallman ym. 1992, Ahlström 1994, Kalnins ym. 1995, King ym. 
1996, Sells ym. 1996, Windle ym. 1996, Hibell ym. 1997, Hokka ym. 1997, 
Rimpelä, A. ym. 1997, Karvonen 19986) ja Virossa toteutetuissa tutkimuksis
sa (Maser ym. 1993, Tamre & Uring 1993, Hussar 1996, Roosalu ym. 1996, 
Suurorg 1999) peruskoulun ja lukion nuoret käyttävät alkoholia melko ylei
sesti ja alkoholin käytön yleisyys lisääntyy huomattavasti iän karttuessa. Kan
sainvälisen WHO-koululaistutkimuksen 1994 mukaan huomattava kasvu 
nuorten alkoholin käytössä oli 13:nnen ja 15:nnen ikävuoden välillä ja eniten 
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alkoholia kokeilleita nuoria oli Walesissa sekä Skotlannissa ja vähiten Norjas
sa (King ym. 1996.). ESPAD-tutkimuksen mukaan eniten alkoholia kokeilleita 
nuoria oli Tsekissä, Tanskassa ja Slovakiassa (Hibell ym. 1997). WHO-kou
lulaish1tkimuksen ja ESPAD-h1tkimuksen mukaan 15 vuoden iässä pojat naut
tivat alkoholia useammin kuin tytöt (King ym. 1996, Hibell ym. 1997). 15-
vuotiaiden keskuudessa vähintään kerran kuussa alkoholia juovien osuudet 
olivat suurimmat WHO-koululaistutkimuksessa Walesissa ja Espanjassa ja 
pienimmät Unkarissa, Latviassa, Norjassa ja Puolassa. Mutta ESPAD-tutki
muksen mukaan tutkimusajankohtaa edeltävien 30 päivän aikana alkoholin 
käyttö oli yleisempää Tanskassa (81 %) ja USA:ssa, ja vähäistä Ruotsissa, Nor
jassa, Liettuassa ja myös Virossa (King ym. 1996, Hibell ym. 1997). WHO
koululaistutkimuksessa pojat joivat tyttöjä yleisemmin olutta, mutta väkevi
en juomien ja viinien käytön kannalta sukupuolten väliset erot olivat selvästi 
pienemmät (King ym. 1996). ESPAD- tutkimuksessa a 1 koho li n käytössä suku
puolierot olivat suurimmat Kroatiassa ja Italiassa, joissa pojat käyttivät alko
holia selvästi yleisemmin kuin tytöt, mutta Suomessa, Liettuassa, Norjassa, 
Ukrainassa tytöt joivat kuukausittain yleisemmin alkoholia kuin pojat. 
Humalakokemuksia kolme kertaa tai enemmän olivat sukupuolierot suurim
millaan Virossa, Liettuassa ja Ukrainassa, jonka mukaan pojilla oli huomatta
vasti yleisemmin humalakokemuksia kuin tytöillä. (Hibell ym. 1997.) Virossa 
CINDI-tutkimuksen mukaan lukuvuonna 1997-98 pojat joivat peruskoulu
iässä kaikkia alkoholijuomia huomattavasti yleisemmin kuin tytöt. Neljän
nellä ja kuudennella luokalla viinin ja väkevien käyttö oli hyvin vähäistä. Al
koholin käyttö nousi huomattavasti iän karttuessa: yhdeksännellä luokalla 27 
% nuorista joi olutta, 16 % viiniä ja 11 % väkeviä joka kuukausi. (Suurorg 
1999.) Erään toisen virolaisen tutkimuksen mukaan 15-16-vuotiaista joka yh
deksäs tyttö ja kahdeksas poika joi alkoholia vähintään kerran viikossa ja 34 
% nuorista käytti alkoholia säännöllisesti. (Roosalu ym. 1996.) 

Yhtäältä sukupuolten väliset erot alkoholin käytössä ovat kaventuneet 
(Ahlström ym. 1995), mutta toisaalta muutamat tutkimukset (esim. King ym. 
1996, Predtechensskaya ym. 1996, Roosalu ym. 1996) viestivät, että tyttöjen ja 
poikien välillä ei ole eroja yleisessä alkoholin käytössä tai tytöillä alkoholin 
käyttö yleisempää kuin pojilla (Karvonen 1998b, Lintonen 1998, Rimpelä ym. 
1999). Mutta yleensä alkoholin käytön useus ja humalaan asti juominen on 
vielä selvästi yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa (Kalnins ym. 1995, 
King ym. 1996, Sells ym. 1996). WHO-koululaistutkimuksen mukaan Suomes
sa, Walesissa ja Kanadassa humalakokemukset olivat verrattain yleisiä. Sen 
sijaan Sveitsissä, Puolassa, Belgiassa ja Espanjassa sekä poikien että tyttöjen 
humalakokemukset olivat harvinaisia. (Kannas & Kontula 1993.) ESPAD-tut
kimuksen mukaan runsaat humalakokemukset olivat yleisemmät Pohjois
Euroopan koululaisilla kuin Etelä-Euroopan nuorilla. Virolaisilla oli tämän 
tutkimuksen mukaan hieman vähemmän humalakokemuksia edellisten 12 
kuukauden aikana (46 %) kuin muiden maiden nuorilla (48 %). (Hibell ym. 
1997.) 



35 

Suomessa NTT-tutkimuksen mukaan säännöllisesti alkoholia käyttävi
en osuus 14-18-vuotiaista on kasvanut vuodesta 1993 lähtien. Samalla tosi 
humalaan itsensä juoneiden, etenkin tyttöjen, osuus kasvoi. (Karvonen 1998b, 
Lintonen 1998, Rimpelä ym. 1999.) Rimpelän ym. (1999) mukaan viikoittaisten 
alkoholinkäyttäjien osuudet ovat vuonna 1999 korkeammalla kuin kertaakaan 
kuluneiden 22 vuoden aikana. Alkoholin viikoittainen tai useammin tapahtu
va käyttö lisääntyi kaikissa ikäryhmissä, ja tyttöjen ja poikien väliset erot ovat 
säilyneet lähes ennallaan. Tosi humalaan itsensä kuukausittain juovien osuu
det lisääntyivät 1980-luvun puolivälistä lähtien ja seurasivat näin alkoholin 
käytön yleisyyden trendiä. Vuosien 1997 ja 1999 välillä nousu pysähtyi, ja tu
losten mukaan humalajuomisen kasvu on taantumassa. Sukupuolten väliset 
erot 14-vuotiaiden parissa kasvoivat huomattavasti 1995-99, jolloin kuu
kausittainen humalajuominen oli tytöillä huomattavasti yleisempää kuin po
jilla. Predtechenskaya ym. (1996) toteavat, että viime vuosien aikana alkoho
lin käyttö on Venäjän Karjalassa huomattavasti lisääntynyt varsinkin 14-17-
vuotiaiden ikäluokassa ja nuoret ovat kokeilleet alkoholia melko varhain. Ve
näjän Karjalassa yli puolet (53 %) tämänikäisistä tytöistä ja pojista käyttää 
alkoholia. 

3.4.3 Tupakointi 

Kansainväliset nuorten terveystutkimukset ovat tuottaneet monipuolisia tut
kimustuloksia niin kuin edellisessä luvussa todettiin myös nuorten tupakoin
nista (King ym. 1996, Ahlström ym. 1997, Hibell ym. 1997, Kannas ym. 1997, 
Rimpelä,A. ym.1997, Lintonen 1998, Liimatainen-Lamberg 1999, Rimpelä ym. 
1999). Nuorten tupakoinnin muutoksia on seurattu Suomessa Nuorten terveys
tapatutkimuksessa joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien (Rimpelä, A. ym. 
1997) ja Kouluterveyskyselyssä vuodesta 1995 yli 200 kunnassa (Rimpelä ym. 
1996, Kouluterveyskysely 1999). Joka neljäs vuosi toteutettava WHO
koululaistutkimus vuodesta 1981 lähtien (King ym. 1996, Kannas ym. 1997) ja 
ESPAD-tutkimus (Hibell ym. 1997) antavat kansainvälistä vertailutietoa. 

Eri maiden nuorten terveyskäyttäytymistutkimuksissa (Hallman ym. 
1992, Kannas & Kontula 1993, Kalnins ym. 1995, King ym. 1996, Perry & 
Staufacker 1996, Hokka ym. 1997, Kannas ym. 1997) ja Viron tutkimuksissa 
(Maser ym. 1993, Luiga 1994, Roosalu ym. 1996, Pärna 1997, Pärna ym. 1997, 
Pärna 1998, Suurorg 1999) ilmoittivat pojat kokeilleensa tupakkaa sekä 
tupakoivat tyttöjä yleisemmin ja iän karttuessa tupakoinnin on todettu lisään
tyvän sekä poikien että tyttöjen keskuudessa. 

WHO-koululaistutkimuksessa nuorten tupakointitottumuksia on ver
tailtu yli kymmenen vuoden ajan. Tupakoi 1tikokeilujen yleisyydessä ilmeni 
1994 aineiston pohjalta suuria maide11 välisiä eroja erityisesti 11- ja 13-
vuotiaiden keskuudessa. Pojista eniten kokeilijoita oli Slovakiassa, Latviassa 
ja Suomessa sekä tytöistä Grönlannissa, Slovakiassa ja Suomessa. 15-vuotiailla 
sukupuolten väliset erot kokeilujen yleisyydessä olivat huomattavasti pienen-
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tyneet (Kannas ym. 1997, Kannas & Kontula 1993) ESPAD-tutkimuksen mu
kaan tupakointikokeilu oli yleisempää Islannissa, Suomessa, Tsekissä ja myös 
Virossa (72 %) ja vähäisempää Kyproksella sekä Maltalla. (Hibell ym. 1997.) 
P11nlPssr1 F.SPAD-t11tkim11ksPPn os;:illishmPiss;:i mr1issr1 t11pr1kointikokPih1 oli 
yleisempää pojilla tyttöihin verrattuna, mutta kuudessa maassa kuten Rans
kassa päinvastoin. Sukupuolierot olivat suurimmat Liettuassa, Virossa ja Un
karissa verrattuna muihin maihin, joissa pojilla oli huomattavasti yleisemmin 
tupakointikokeilun kokemuksia kuin tytöillä. (Hibell ym. 1997.) 

Suomessa Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan (Rimpelä ym. 1999) 
tupakkaa kokeilleiden osuudet vuodesta 1977 vuoteen 1999 nuorempien ikä
ryhmien pojilla (14-vuotiaat) tupakkaa kokeilleiden osuudet ovat laskeneet 
tutkimusjakson aikana. 14-vuotiailla tytöillä kehitys on ollut poikkeava siten, 
että 1990-luvulla kokeilleiden osuudet ovat kasvaneet. 

Virossa tupakointikokeilussa esiintyy poikien ja tyttöjen välillä suuria 
eroja, siten että poikien joukossa on huomattavasti enemmän tupakointikokeili
joita kuin tyttöjen joukossa (Maser ym. 1993, Roosalu ym. 1996). Muutamassa 
virolaisessa tutkimuksessa on havaittu kieliryhmien välisiä eroja nuorten 
tupakointitottumuksissa, ja näiden tutkimusten mukaan virolaisilla on ylei
semmin tupakointikokeilun kokemuksia kuin ei-virolaisten (Suurorg 1999) 

Eräässä suomalaisessa tutkimuksessa (Pulkkinen 1997) on analysoitu 
tupakoinnin kehityskaaria nuoruudesta aikuisuuteen. Tupakoinnin aloitusiät 
vaihtelivat 10 ikävuodesta noin 21-vuotiaaksi. Yli puolet tupakoivista (64 % 
naisista ja 46 % miehistä) sanoi aloittaneensa tupakoinnin 15-vuotiaana tai 
nuorempana. Tytöillä tupakoinnin aloittamisen huippu oli 13-15-vuotiaana, 
ja pojilla aloittaminen jakautui tasaisemmin 13. ja 18. ikävuoden välille. Viros
sa tehdyn tutkimuksen mukaan kiinnostus tupakkaa kohtaan oli Virossa myös 
pojilla aikaisemmin kuin tytöillä, pojilla 10-vuotiaina ja tytöillä 12-13-vuotiai
na (Roosalu ym. 1996, Pedaste 1999). Predtechenskayan ym. (1996) mukaan 
Venäjällä koululaiset olivat aloittaneet tupakoinnin hyvin varhaisessa iässä: 
ensimmäinen tupakointikokeilu 7-8-vuotiaana.Venäjällä pojat aloittivat sään
nöllisen tupakoinnin aikaisemmin kuin tytöt, pojat 13-14-vuotiaina ja tytöt 
15-16-vuotiaina.

Päivittäin tupakoivia 11-vuotiaita on tuskin lainkaan yhdessäkään WHO
koululaistutkimukseen osallistuneessa maassa (Hallman ym. 1992, Kannas 
ym.1997). Kingin ym. (1996) mukaan huomattava kasvu nuorten tupakoinnissa 
oli kaikissa maissa kolmannentoista ja viidennentoista ikävuoden välillä. Kes
kimäärin 8 % 13-vuotiaista pojista ja 15-vuotiaista pojista 22 % tupakoi vii
koittain, tytöistä 7 % ja 19 %. Kannaksen ja Kontulan (1993) mukaan tupa
koinnin sukupuolisidonnaisuus näyttää kouluikäisten keskuudessa vähenty
neen huomattavasti. Eräissä maissa kuten Espanjassa, Kanadassa ja Ruotsissa 
sekä Walesissa tyttöjen tupakointi on jo yleisempää kuin poikien. Mutta 
ESPAD-tutkimuksen mukaan merkittävä ero poikien ja tyttöjen välillä oli 
USA:ssa, missä päivittäin tupakoivia tyttöjä oli huomattavasti enemmän kuin 
poikia. ESPAD-tutkimuksen mukaan Virossa 15-vuotiaista pojista 15 % ja ty-
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töistä 4 % tupakoi joka päivä. (Hibell ym. 1997). Sekä W HO-koululaistut
kimuksen että ESPAD-tutkimuksen mukaan Baltian maissa ja muissa tutki
mukseen osallistuneissa Itä-Euroopan maissa tyttöjen tupakointi on huomat
tavasti vähäisempää kuin poikien (Kannas ym. 1997, Hibell ym. 1997). 

Vuoden 1994 tutkimus toi esiin uuden kiintoisan tiedon: Grönlannissa 
15-vuotiaiden nuorten tupakointi oli selvästi yleisempää kuin muissa tutki
mukseen osallistuneissa maissa (Kannas ym. 1997). Kannaksen ja Kontulan
(1993) mukaan erityisen vähän pojat tupakoivat 1990-luvun alussa Sveitsissä,
Latviassa, Ruotsissa ja Belgiassa. Tyttöjen tupakointi oli erityisen vähäistä Sveit
sissä, Latviassa ja Puolassa. Suomen jälkeen yleisintä tyttöjen tupakointi oli
Espanjassa ja Kanadassa. ESPAD-tutkimuksen mukaan Islannissa, Irlannissa,
Ukrainassa, Suomessa, Turkissa ja USA:ssa nuoret tupakoivat huomattavasti
yleisemmin kuin nuoret Sloveniassa, Kyproksella, Portugalissa ja Liettuassa.
Päivittäin tupakoivia nuoria oli enemmän Islannissa ja USA:ssa (19 %) (Hibell
ym. 1997). Suomalaisten 15-vuotiaiden poikien savukemäärät ovat suurem
mat kuin muissa maissa, mutta myös tytöt tupakoivat eurooppalaisittain run
saasti. Tupakoivien poikien viikoittaiset savukemäärät olivat suuret myös mm.
Pohjois-Irlannissa, Espanjassa ja Venäjällä sekä tyttöjen samoin mm. Pohjois
Irlannissa ja Espanjassa. (Kannas ym. 1997.)

Suomessa Nuorten terveystapatutkimuksen (Karvonen 1998b, Rimpelä 
ym. 1999) mukaan poikien tupakoinnin väheneminen vuosina 1989-97 ja tyt
töjen tupakoinnin lisääntyminen vuodesta 1993 alkaen aiheuttivat päivittäi
sen tupakoinnin sukupuolierojen katoamisen lähes kokonaan 1990-luvun lo
pulla. 14-vuotiailla tytöillä tupakkatuotteiden päivittäinen käyttö lisääntyi 
edelleen, ja vuonna 1999 he tupakoivat samanikäisiä poikia useammin (17 % 
vs. 12 %). Suomessa NTT-tutkimuksessa ikäryhmästä riippumatta poikien 
päivittäinen tupakointi on kahden viime vuoden kuluessa vähentynyt hieman 
ja oli vuonna 1997 samalla tasolla kuin vuonna 1985. Runsaasti tupakoivien, 
yli puoli savukeaskia päivässä, osuus on kuitenkin vähentynyt sekä tytöillä 
että pojilla koko 1990-luvun. (Karvonen 1998b.) 

Virossa 15-vuotiaiden poikien viikoittaiset savukemäärät ovat suurem
mat kuin tyttöjen (Roosalu ym. 1996), mutta 90-luvulla 15-vuotiaiden poltettujen 
savukkeiden määrä viikossa on noussut keskimääräisesti 15:sta 37:ään (Pedaste 
1999, Suurorg 1999). Tutkimustulosten mukaan ei-virolaiset tytöt polttivat 
määrällisesti enemmän kuin virolaiset tytöt. (Pärna 1997, Pärna ym. 1997.) 

3.4.4 Liikunta 

Useat kansainväliset ( Anderssen & Wold 1992, Telama ym. 1994, Mota & 
Queiros 1996, Sarkin ym. 1997, Yang 1997, Kannas & Tynjälä 1998, Nupponen 
& Telama 1998) ja myös Virossa toteutetut tutkimukset (Kull 1993, Maser ym. 
1993, Arvista ym. 1994, Luiga 1994) viittaavat, että tyttöjen liikunta-aktiivi
suus on poikiin verrattuna huomattavasti vähäisempi ja iän mukana liikunta
aktiivisuus vähenee. 
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WHO-koululaistutkimuksen mukaan 2-3 kertaa viikossa tai useammin 
liikuntaa harrastavia oli melko paljon kaikissa maissa poikien joukossa, mut
tei tyttöjen joukossa. Useassa maassa erot liikunta-aktiivisuudessa olivat tyt
töjen ja poikien välillä suuret, kuten Espanjassa. Norjassa sukupuolten väliset 
erot olivat hyvin pienet. Virossa, Puolassa, Suomessa ja Slovakiassa vanhim
man ja nuorimman ikäryhmän välillä erot liikunta-aktiivisuudessa olivat erit
täin suuret. Itävallan, Suomen, Saksan ja Norjan tytöt harrastivat liikuntaa 
huomattavasti yleisemmin kuin tytöt Liettuassa ja Espanjassa. (King ym. 1996.) 
Sekä WHO:n tutkimus että muut kansainväliset tutkimukset viittaavat sii
hen, että erot eri maiden välillä ovat suuret (Telama ym. 1994, King ym. 1996, 
Kannas & Tynjälä 1998, Nupponen & Telama 1998). 

WHO-koululaistutkimuksen tulokset osoittavat selkeämpää ja merkit
tävämpää suomalaisnuorten liikuntaharrastuneisuuden lisääntymistä. Vuo
teen 1994 saakka sekä poikien että tyttöjen liikuntaharrastus lisääntyi. Tytöil
lä kuluneen neljän vuoden aikana ei ole ollut enää havaittavissa liikunnan 
lisääntymistä lukuun ottamatta 15-vuotiaita tyttöjä. Aktiivisesti liikuntaa har
rastavien poikien osuudet ovat lisääntyneet viimeksi kuluneen 12 vuoden ai
kana 11-, 13- ja 15-vuotiaiden ikäryhmässä. 13-15-vuotiaiden ryhmässä har
rastajien määrä on kasvanut selvästi myös viimeksi kuluneiden neljän vuo
den aikana. Myös tyttöjen osalta liikuntaa aktiivisesti harrastavien osuudet 
kasvoivat vuodesta 1986 vuoteen 1994. Viimeksi kuluneiden neljän vuoden 
aikana kuitenkin vain 15-vuotiaiden ryhmässä ilmeni liikuntaharrastuksen 
lisääntymistä. Liikuntaharrastamisen lisääntyminen ilmenee myös vapaa-ajan 
liikuntaharrastukseen käytetyn ajan lisääntymisenä. (Kannas & Tynjälä 1998.) 
Samaa toteavat myös Nupponen ja Telama (1998), että suomalaisten koulu
laisten liikunta-aktiivisuus on 1980-lukuun verrattuna hieman noussut. Tä
män tutkimuksen mukaan maiden välisessä vertailussa suomalaisten koulu
laisten liikunta-aktiivisuus oli keskitasoa, mutta liikuntatiheydessä ja inten
siivisen liikunnan määrässä suomalaiset tytöt sijoittuvat hyvin. 

ICSSPE:n alaisen Committee of International Sport Pedagogy (ICSP) on 
toteuttanut vuonna 1995 kuuden Euroopan maan 11-16-vuotiaiden nuorten 
vertailututkimuksen, jossa on mukana myös Viro. Tämän tutkimuksen mu
kaan liikunta-aktiivisuuden tiheyden perusteella maat jakautuivat kahteen 
ryhmään. Tsekissä, Suomessa ja Saksassa osallistujia oli yli 70 %, muissa maissa 
60-65 %. Varsinkin Saksassa pojat olivat muita aktiivisempia (81 %). Suurin
ero poikien ja tyttöjen välillä oli kuitenkin Belgiassa (76/51 %). Poikien ryh
mässä vähiten liikkujia oli sekä kuudennella että kahdeksannella luokalla Vi
rossa ja Unkarissa. Kuutos- ja kahdeksasluokkalaiset pojat harrastivat liikun
taa lähes yhtä yleisesti, mutta tyttöjen ryhmässä liikuntaa harrastavien mää
rä väheni eniten. Virossa vähintään kaksi kertaa viikossa harrasti liikuntaa
pojista 68 % sekä kuudennella että kahdeksannella luokalla, vastaavasti ty
töistä 60 % ja 49 %. Lisäämällä osallistumistiheyteen liikunnan intensiivisyys
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(2 krt/vko ja 2 t/vko) saadaan täsmennettyä tietoa liikunta-aktiivisuudesta. 
Virossa ja Unkarissa intensiivinen liikunta on vähäistä (36 ja 37 %) ja erityisen 
runsasta Saksassa. (Nupponen & Telama 1998.) 

Virossa oppilaiden liikunta-aktiivisuus oli suurin ennen murrosikää, ty
töillä 9-10-vuotiaana, pojilla 11-12-vuotiaana, minkä jälkeen liikunta-aktiivi
suus väheni huomattavasti, varsinkin tytöillä (Silla & Teoste 1989). 

3.4.5 Terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden väliset yhteydet 

Useissa tutkimuksissa on todettu monien terveydellisten vaaratekijöiden ja 
terveyden kannalta edullisten tottumusten merkitystä nuorten koettuun ter
veyteen (Lamb ym. 1988, Rantanen 1989, Lamb ym.1990, Rahkonen ym. 1993, 
Kalnins ym. 1995, Välimaa ym. 1995, King ym. 1996, Kunttu 1997, Kuusela 
1997). Kansainvälisen WHO-koululaistutkimuksen mukaan tupakoinnilla, al
koholin käytöllä ja liikunta-aktiivisuudella on hyvin merkittävä vaikutus nuor
ten terveyteen kaikissa maissa. Esimerkiksi tupakointi oli hyvin selkeästi yh
teydessä 15-vuotiaiden poikien itsensä ei kovin terveeksi kokemiseen Belgias
sa, Ranskassa, Skotlannissa ja Walesissa, mutta tupakointi ei vaikuttanut poi
kien huonoon terveyskokemukseen Virossa, Latviassa, Puolassa ja Slovakiassa. 
Pojilla oireilu ja tupakointi olivat huomattavasti vähemmän yhteydessä toi
siinsa kuin olivat subjektiivisen terveyden ja tupakoinnin yhteydet. Oireilun 
ja tupakoinnin yhteyksiä oli suomalaisilla, latvialaisilla ja puolalaisilla pojilla. 
Tyttöjen osalta ei kovin terveeksi kokemisen ja tupakoinnin yhteydet olivat 
tilastollisesti erittäin selkeät Itävallassa, Belgiassa, Kanadassa, Ranskassa, mutta 
eivät Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Toisaalta taas selke
ät yhteydet löytyivät tyttöjen oireilun ja tupakoinnin välillä Virossa, Suomes
sa, Norjassa, Tanskassa. Mielenkiintoista on todeta, että tytöillä oireilun ja tu
pakoinnin yhteydet olivat selkeämmät kuin pojilla, joilla tupakointi vaikutti 
subjektiiviseen terveyteen. (King ym. 1996.) 

Myös Suomen terveystapatutkimuksen tulosten mukaan alkoholin käy
töllä ja terveydentilalla oli lineaarinen yhteys. Mitä rajummin 12-18-vuotias 
nuori käytti alkoholia, sitä huonommaksi hän koki terveydentilansa, tai toi
sinpäin: mitä huonompi oli terveys, sitä yleisemmin käytettiin alkoholia. Al
koholinkäytön ja koetun terveydentilan yhteys oli samanlainen pojilla ja ty
töillä. Myös oireiden keskiarvo kasvoi alkoholinkäytön useuden mukaan sekä 
tytöillä että pojilla. Yksittäisistä oireista päänsärky ja käsien vapina olivat hy
vin selvästi yhteydessä alkoholinkäyttöön. Tytöillä varsinkin väsymyksen tun
ne, uupumus ja nukahtamisvaikeudet olivat yleisemmät runsaasti alkoholia 
käyttävillä verrattuna raittiisiin tyttöihin. (Rahkonen ym. 1992, Rahkonen ym. 
1993.) 

Tupakointi luonnehti yleisemmin oireilevaa nuorta kuin oireetonta nuorta 
(Rantanen 1989, Kalnins ym. 1995, King ym. 1996). WHO-koululaistutkimuksen 
mukaan ei kovin terveeksi kokeminen ja runsas oireilu olivat yhteydessä 
tupakointiin monissa tutkituista maista, mutta tytöillä olivat hermostuneisuus 
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ja ärtyneisyys selvästi yleisemmin yhteydessä tupakointiin kuin pojilla (King 
ym. 1996). Erään virolaisen tutkimuksen mukaan nuorten subjektiivinen 
terveyskokemus ei ollut yhteydessä 13-17-vuotiaiden tupakointiin, mutta tu
pakoivien nuorten vanhemmat arvioivat lastensa terveyden yleisemmin huo
nommaksi kuin tupakoimattomien nuorten vanhemmat. Nuorten oireilun sekä 
sairastelun ja tupakoinnin väliset yhteydet olivat selvät. Tupakoi villa nuorilla 
esiintyi yleisemmin väsymyksen tunnetta, hermostuneisuutta, allergiaa ja 
tapaturmia kuin tupakoimattomilla nuorilla. (Eensoo ym. 1998.) Suomalaisen 
nuoren lääkkeiden käytöllä on todettu vähäinen yhteys tupakointiin (Poski
parta ym. 1989). Sen sijaan vitamiinien ja vahvistavien lääkkeiden käytöllä on 
todettu melko selvä yhteys alkoholin käyttöön (Rahkonen & Hemminki 1988). 

Tupakointia ja alkoholin käyttöä on tarkasteltu eräänlaisina "sisar
tottumuksina", jonka mukaan alkoholin käytön ja tupakoinnin välillä on sel
keä yhteys (esim. Thorlindsson 1989, Kalnins ym. 1995, King ym. 1996, Kunttu 
1997). Suurorg (1999) havaitsi myös samanlaisen tuloksen Virossa. Niistä nuo
rista, jotka ilmoittivat käyttävänsä alkoholia, 40 % tupakoi, ja niistä nuorista, 
jotka eivät käyttäneet alkoholia, tupakoi vain 4 %. Latviassa säännöllinen tu
pakointi ja humala juominen olivat keskenään merkittävästi yhteydessä siten, 
että säännöllisesti tupakoivat nuoret olivat olleet humalassa kahdesti tai use
ammin yleisemmin kuin tupakoimattomat nuoret. Tupakoinnin ja humala
juomisen yhteydet olivat selkeämmät pojilla kuin tytöillä. (Kalnins ym. 1995.) 

Terveystottumuksista on liikunnalla merkittävä yhteys nuoren tupa
kointiin ja alkoholin käyttöön. Esimerkiksi Suomessa liikuntatottumuksista 
havaittiin, että alkoholin suurkäyttäjät harrastivat liikuntaa harvemmin kuin 
raittiit nuoret. Käyttäjistä suurempi osa kuin raittiista nuorista ei uskonut har
rastavansa liikuntaa 20-vuotiaana. Runsas tupakointi korreloi myös liikunta
tottumusten kanssa, siten että mitä enemmän nuori tupakoi, sitä todennäköi
semmin hän urheili harvoin, käytti liikuntaan vain vähän aikaa eikä aikonut 
tulevaisuudessakaan harrastaa liikuntaa. (Hallman ym. 1992.) Nuorten liikunta
aktiivisuuden, tupakoinnin ja alkoholin käytön yhteyksistä on monipuolisia 
tutkimustuloksia. Esimerkiksi liikunnan ja tupakoinnin välinen negatiivinen 
yhteys on havaittu olevan selvempi pojilla kuin tytöillä (Honkala 1984, Kunttu 
1997) ja liikunnan sekä alkoholin käytön väliset yhteydet ovat selvästi 
heikommat kuin tupakoinnista on todettu (Pulkkinen 1988). Pulkkisen (1988) 
mukaan kuvaavaa on myös se, että yhteydet eivät ole kovin johdonmukaisia 
eri tutkimuksissa. 

Kuntoilevien tyttöjen on todettu usein pidättäytyvän alkoholista (Pulk
kinen 1988) tai ainakin välttävän humalajuomista (Kannas & Vuolle 1989). 
Vastaavasti etenkin alkoholia käyttävät tytöt harrastavat vähän liikuntaa 
(Currie & McQueen 1989). 



3.5 Keskeiset sosiaalistavat tekijät nuorten sosiaalistumis
ympäristössä 
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Yksilön ja ympäristön välinen suhde ja toisaalta ympäristösidonnaisuus ovat 
tutkimusaiheina tutkituimpia (Kronqvist 1996). Bronfenbrennerin (1979, 1981, 
1991) mukaan sosialisaatioteorian tehtävänä on rakentaa viitekehys yksilön ja 
hänen kehitysympäristönsä analysoimiseksi. Tästä näkökulmasta katsottuna 
sosialisaatiotutkimus, joka käsittelee vain yhtä näistä kehitysympäristöistä, on 
vaarassa yleistää liikaa tuloksiaan. 

Ihmisen kehitys on elämänkaaren läpi kestävä yksilön ja ympäristön 
välinen vuorovaikutusprosessi (esim. Bronfenbrenner 1979, 1981, Hurrelmann 
1989, Sulkunen 1989, Bronfenbrenner 1991, Hurrelmann 1991, Eitzen & Sage 
1993, Leonard II 1993, Salonen 1997). Tähän vuorovaikutusprosessiin vai
kuttavat ihmisen välittömien ympäristöjen väliset suhteet ja ne laajemmat ym
päristöt, joihin välittömät ympäristöt sisältyvät. Yksilön kehityspiirteillä ole
tetaan olevan sama psykologinen merkitys riippumatta siitä kulttuurista, luo
kasta tai ympäristöstä, jossa ihminen elää. (Bronfenbrenner 1991, Eitzen & Sage 
1993, Leonard II 1993, Alsaker 1995.) 

Sosiaalistumisympäristöt ovat osa laajempaa yhteiskuntaa, joka 
Bronfenbrennerin mukaan koostuu mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemien 
hierarkkisista järjestelmistä (esim. Bronfenbrenner 1979, 1981, 1991, Perry ym. 
1993). Useiden tutkijoiden mukaan nuoren kehitysympäristö koostuu vain kol
mesta (esim. Leonard II 1991, Liegle 1991) tai kahdesta tasosta (esim. Sulku
nen 1989, Adams & Marshall 1996). Kaikissa edellä mainituissa hierarkkisissa 
järjestelmissä makrotasoon kuuluvat kulttuurin ja yhteiskunnan yhteinen ra
kenne ja sen järjestelmämuodot, ja mikrotasolla selvitetään yhteyksiä ryhmien 
ja toisten instituutioiden välillä. 

Eksotasolla tarkoitetaan niitä ympäristöjä, joiden kanssa yksilö ei ole enää 
suorassa vuorovaikutuksessa. Eksosysteemin ympäristöt ovat kuitenkin mer
kityksellisiä sillä tavoin, että ne ja niiden tapahtumat vaikuttavat ympäris
töön, jossa yksilö kasvaa. (Bronfenbrenner 1979, 1991, Knutgård 1999.) Eräissä 
tutkimuksissa (Helve 1989, Liimatainen-Lamberg 1993, Perry ym. 1993, Igra & 
Irwin 1996) mainitaan, että medialla, koulutuspolitiikalla ja vanhempien työl
lä on epäsuoria yhteyksiä nuorten terveyskäyttäytymiseen. 

Makrotaso koostuu tietyn kulttuurin, alakulttuurin tai muun laajan so
siaalisen rakenteen mikro-, meso- ja eksosysteemiominaisuuksien käsittäväs
tä kokonaisrakenteesta (Bronfenbrenner 1979, 1981). Jokaisella yhteiskunnalla 
on oma historia ja yleinen uskomusjärjestelmä ja ideologia, jotka vaikuttavat 
muiden alempien systeemien sisältöihin ja muotoihin sekä systeemien väli
siin suhteisiin. Näihin liittyvät mm. koulutukseen ja taloudellisiin resursseihin 
liittyvät eriarvoisuudet, jotka puolestaan voivat vaikuttaa yksilöiden elin
olosuhteisiin ja ideologioihin. Vastaavia piirteitä voidaan havaita etnisyyden, 
uskonnon ja muiden alakulttuuristen ryhmittymien piiristä. (Helve 1989, 
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Sulkunen 1989, Earls 1993, Perry ym. 1993, Adams & Marshall 1996, Igra & 
Irwin 1996.) Kansalliset normit saavat valtansa paikallisessa vuorovaikutuk
sessa. 

Yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia lapsen elämään on pidetty 
lähes itsestäänselvyyksinä. On otettava huomioon, että nykylasten lapsuuteen 
eivät vaikuta vain nykyhetken tapahtumat. Muutokset tässä ja nyt ovat silmiin
pistävimpiä, mutta jokainen tapahtuma on kuitenkin pitkän tapahtumaketjun 
seurausta. (Steensberg 1991, Lahikainen ym. 1995, Knutgård 1999.) 

Ympäristön yhteyttä terveyskäyttäytymiseen voidaan analysoida eri ta
soilla. Esimerkiksi on mahdollista tutkia mikrosysteemi eli sitä, miten välitön 
ympäristö on yhteydessä yksilön käyttäytymiseen, kuten tupakointi- ja alko
holikäyttäytymiseen. (Wold 1989, Perry ym. 1993.) 

Yksilön fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvät ominaisuudet sää
televät tavalla tai toisella yksilön terveystottumusten kehittymistä. Nuorisoa 
ja sen sosiaalistumista tutkittaessa on kiinnitetty huomiota sosiaalistajien roo
liin sosiaalistumisympäristössä. 

Lapsuuden aikaisen sosialisaation kannalta merkittävinä tekijöinä on 
useissa tutkimuksissa pidetty vanhempia, toveriryhmiä, koulua, naapureita, 
valtiota ja muita instituutioita (esim. Laakso 1981, Hurrelmann 1989, Sulkunen 
1989, Eitzen & Sage 1993, Perry ym. 1993, Alsaker 1995, Schaffer 1996, Barber 
& Olsen 1997, HBSC-study protokolla 1997, Pietilä 1999) sekä mediaa, uskon
toa ja kirkkoa, kulttuuria, taloudellista ja poliittista järjestelmää (esim. Sulkunen 
1989, Crockett & Petersen 1993, Earls 1993, Eitzen & Sage 1993, Perry ym. 1993, 
Adams & Marshall 1996). Edellä esitetty luettelo kuvaa sosialisaation kannal
ta merkittäviä tekijöitä yleensä. Edellä lueteltujen tekijöiden yhteys terveys
tottumusten kehittymiseen voi olla varsin erilainen. 

Kehityksen täytyy viime kädessä tapahtua ihmisen välittömässä, lähim
mässä ympäristössä, jota kutsutaan mikrojärjestelmäksi (esim. Bronfenbrenner 
1979, 1981, Pulkkinen 1984, Helve 1989, Bronfenbrenner 1991, Crocket & Pe
tersen 1993, Perry ym. 1993, Igra & Irwin 1996, Scaffer 1996). Lapsen mik
rosysteemi voi koostua esimerkiksi kodista tai päiväkodista, jossa lapselle 
muodostuu erilaisia vuorovaikutussuhteita aikuisiin ja muihin lapsiin (Helve 
1989, Lahikainen ym. 1995). 

· Moderneissa yhteiskunnissa nopeasti kasvavat muutokset muuttavat
myös lapsen suhteita perheessä sekä ystävä- ja auktoriteettisuhteiden luon
netta päivähoidossa ja koulussa. Samalla ne asettavat lapselle jatkuvasti uusia 
haasteita, joita on vaikea ennakoida. (Lahikainen ym. 1995.) 

3.5.1 Koti sosiaalistavana tekijänä 

Lapsen ensisijainen ja tärkein sosiaalistaja myös terveyden näkökulmasta on 
perhe (McPherson ym. 1989, Meinberg 1991, Toomsoo 1994, Sweeting & West 
1995, Pietilä 1999). Pietilän (1999) mukaan perheiden elämäntilanne on nyky
ään keskeinen tutkimuskohde, mutta perheiden merkityksen tarkastelu nuor-
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ten terveyden edistämisessä on jäänyt vähäiseksi. Perheiden voimavarojen 
selvittäminen on ajankohtaista, koska koulua merkittävämpi kasvuympäris
tö nuorelle on edelleen koti. 

Lapsi saa ensimmäiset viitteet ja käyttäytymismallit perheessä. Esimer
kiksi lapsen ensimmäisen suhtautumisen liikuntaan saa alkunsa perheestä ja 
se vaikuttaa hänen liikunta-aktiivisuuteensa. Vanhempien oma malli ja posi
tiivinen suhtautuminen voivat saada lapset kiinnostumaan liikunnasta 
(Meinberg 1991, Brustad 1996). Liikuntaan sosiaalistuminen on moninainen 
sosiaalinen prosessi, ja se sisältää tietojen, taitojen, arvojen, normien ja minä
käsityksen yhtäläistämistä ja kehitystä. Urheiluseurojen toimintaan osallistu
vien lasten saavutukset ovat yhteydessä fyysiseen kehitykseen ja taitoihin, 
pätevyyteen. Varhaisia liikuntakokemuksia voidaan pitää edellytyksenä las
ten taitojen, arvojen, asenteiden, mieltymysten ja odotusten kehitykseen. Nämä 
puolestaan ovat olennaisia myöhemmässä vaiheessa. (Yang 1997.) 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että perheen rakenne (Siek
kinen 1992, Perry ym. 1993, Igra & Irwin 1996, Schaffer 1996, Schucksmith ym. 
1997), kasvatustyyli (Crockett & Petersen 1993, Igra & Irwin 1996), perheen 
sosiodemografiset tekijät (Wold 1989, West ym. 1990, Klerman 1993, Leonard 
II 1993, Sauli 1998) ja vanhempien ja lasten suhteen luonne (Perry ym. 1993, 
Igra & Irwin 1996) ovat hyvin tärkeitä tekijöitä nuorten kehityksen ja terveys
käyttäytymisen suhteessa. 

Perhe kulttuuriyksikkönä tarkoittaa kunkin perheen kulttuuria, niitä 
merkityksiä, jotka erottavat tietyn perheen kaikista muista. Perhekulttuuria 
tarkasteltaessa havaitaan, että perhe todellakin on enemmän kuin jäsentensä 
summa ja että perhe kehittyessään luo jotain uutta ja ainutlaatuista. Vanhem
mat voivat ensinnäkin vaikuttaa lapseen epäsuorasti, niin että he eivät ole 
tietoisia vaikuttamisesta. Toisaalta vaikuttaminen voi olla suoraa, tietoista. 
Lapsi ensinnäkin oppii sukupuoliroolit pääasiassa vanhemmiltaan, ja lapset 
näkevät myös työnteon, rahankäytön ja vapaa-ajanvieton mallit kotonaan. 
Lapset oppivat myös asenteita ja arvoja vanhempiensa mallista. Vanhemmat 
toimivat suhteessa lapseensa mahdollistajina ja rajoittajina, jopa estäjinä, 
vahvistajina tai rankaisijoina osoittamalla hyväksymistään tai paheksuntaa. 
Vaikka yhteiskunta takaisi minimitoimeentulon, perhe on kuitenkin se yksik
kö, joka yksityiskohdiltaan ratkaisee, millaiset materiaaliset mahdollisuudet 
lapsella on kasvaa. Vanhemmat määräävät, asuuko perhe maaseudulla vai 
kaupungissa, ja vanhempien koulutus samoin kuin heidän varallisuutensa 
vaikuttavat siihen, millaiset materiaaliset puitteet he lapselleen luovat. 
Bronfenbrenner (1991) on aiemmin painottanut voimakkaasti ns. mak
rotekijöiden osuutta kehityksen suuntaajina. Hän on yhä enemmän korosta
nut yksilön lähiympäristön ja vuorovaikutuksen merkitystä kehitykselle. Esi
merkiksi mallioppimisteorian mukaan lapsi oppii juomaan, kun hän näkee, 
että vanhemmat juovat. Lapsi sisäistää vanhempiensa käyttäytymisen ja yh
dessä luodut merkitykset sisäisiksi toimintamalleiksi, jotka sitten ohjaavat 
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hänen käyttäytymistään. Vanhempien tulisi luoda sellaisia tilanteita, jotka 
mahdollistavat erityyppisten käyttäytymismuotojen harjoittelun siten, että lapsi 
varttuessaan itsenäistyy. (Hurme 1995.) 

Aikaisemmissa sosialisaatiotutkimuksissa perhettä on käsitelty tärkeim
pänä tekijänä varhaislapsuudessa ja ikätovereita nuoruudessa (Narusk & Pulk
kinen 1994). Perhe on tärkeä ensisijainen sosiaalistava tekijä lasten liikunta
aktiivisuudessa (McPherson 1989, Brustad 1993). Perhe ja vanhemmat 
sosiaalistavat nuoria, koska vanhempien omat arvot, uskomukset ja asenteet 
näkyvät heidän käyttäytymisessään ja sen kautta he ovat "hyviä" tai "huono
ja" esimerkkejä lapsille. On tärkeätä huomata, että vanhemmat ovat motivoi
tuneita hankkimaan lapsilleen ja perheelleen "parasta". He suhtautuvat myön
teisesti esimerkiksi terveellisen ruoan valmistukseen. (Tones 1983, Brustad 
1993.) T ämä määritelmä tekee selväksi, että sosiaalinen prosessi ei kuulu 
ainoastaan fyysiseen ympäristöön vaan se sisältyy myös sosiaalisiin ja psy
kologisiin näkemyksiin. McPhersonin (1981) ja McPhersonin ym. (1989) mu
kaan ensisijaisessa sosialisaation yksikössä eli perheessä lapsi oppii osallistu
maan sosiaaliseen ryhmään sekä sisarusten että aikuisten kautta. Perhe huo
lehtii taloudellisesta ja emotionaalisesta tuesta, roolimalleista, arvoista, tiedoista 
ja normeista sekä mahdollisuuksista esimerkiksi liikuntaympäristössä. Perhe 
sosiaalisena ympäristönä on tekijä, jonka kautta yhteiskunnan kulttuuriset, ta
loudelliset ja poliittiset vaikutukset heijastuvat. Samaan aikaan tapahtuu lap
sen kasvu ja kehitys tässä dynaamisessa ympäristössä, välittömässä ympäris
tössä. Vanhemmat huolehtivat sosiaalisesta tuesta ja rohkaisevat lapsia har
rastamaan liikuntaa. Valikoimalla haetaan piirteitä mediasta, perhe tarkkailee 
yhteiskunnan normien ja arvojen oppimista. Lyhyesti sanottuna perhe tarjoaa 
ensimmäisenä viitekehyksiä, joista kehittyy suhtautuminen sosiaaliseen maa
ilmaan, myös urheilumaailmaan. 

3.5.2 Koulu ja ystävät sosiaalistavina tekijöinä 

Perheeseen liittyvien tekijöiden lisäksi myös koulu ja ystävät ovat erittäin tär
keitä tekijöitä nuoren välittömässä, lähimmässä ympäristössä. Viimeaikaiset 
tutkimukset osoittavat, että ajanvietto tovereiden kanssa, ystävyys ja toverei
den mielipiteet (Crockett & Petersen 1993, Perry ym. 1993) ovat merkittävästi 
yhteydessä nuorten terveyskäyttäytymiseen. 

Toiset sosiaalistavat tekijät huolehtivat sosiaalisten verkkojen yhdistä
misestä ja antavat käyttäytymismalleja yhteiskunnassa. Myöhemmin muut te
kijät, kuten koulu, kirkko, vapaa-ajan järjestöt, media, toveripiiri, poliittinen ja 
taloudellinen systeemi, alkavat vaikuttaa sosialisaatioprosessiin ja liittyvät 
toissijaisina tekijöinä sosialisaatioon. (Esim. Tones 1983, McPherson ym. 1989, 
Yang 1997.) Toissijainen sosialisaatio on muodollisempi prosessi. Koulu on tär
kein toissijainen yksilöä sosiaalistava tekijä. 
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Se mitä opitaan perheen ulkopuolella, voi olla yhteen sopimaton per
heen sosialisaation kanssa. Ristiriitoja syntyy varhais- tai myöhäisessä nuo
ruusiässä kohdattaessa uusia ryhmiä, esimerkiksi toveripiiri. Yksilöt so
siaalistuvat vaihtelevasti liikuntaan, ja siihen vaikuttavat sukupuoli, sosiaali
luokka, etnisyys, rotu ja kansallisuus. Nämä tekijät muovaavat arvoja, usko
muksia ja mielipiteitä urheilun maailmassa. Nuorille tytöille sosiaalistuminen 
liikuntaan, saman sukupuolen roolin tai mallin ottaminen ja vahva vertailu
ryhmän, nimenomaan vanhempien, tuen täytyy olla saatavissa. Kuitenkin lii
allinen tai huomattavan vähäinen urheiluroolien mallin ottaminen voi aiheut
taa ristiriitoja. (McPherson ym. 1989.) 

Mesotaso voidaan määritellä kahden tai useamman mikrojärjestelmän 
järjestelmäksi, eli se sisältää yhteydet, joita on kehittyvän yksilön kahden tai 
useamman ympäristön välillä, esimerkiksi koti ja päivähoito, päivähoito ja 
koulu, perhe ja toveriryhmä tai koti ja työpaikka. Mesotason avulla on mah
dollista löytää eri ympäristöihin kuuluvien tekijöiden yhteisiä ja vuo
rovaikutuksellisia vaikutuksia kuten se, miten vanhempien ja ystävien tuki 
vaikuttaa koulumenestykseen. (Bronfenbrenner 1991, 1979, 1981, Perry ym. 
1993.) Mesosysteemin näkökulmasta katsottuna lapsen kehitykseen liittyvät 
vaikutukset riippuvat suuressa määrin myös mesosysteemin ominaisuuksis
ta, kuten koulun sijainnista (Bronfenbrenner 1991, Crocket & Petersen 1993, 
Perry ym. 1993, Barber & Olsen 1997). 

Koulua voi infrastruktuurinsa puolesta tarkastella kahdella tavalla, ku
ten yhteiskunnan rakenteen osana, joka on paikallinen ja valtiollinen, ja toi
saalta on koulun oma rakenne. Molemmat näkökulmat on otettava huomioon 
kouluyhteisön terveyttä edistettäessä. (Vertio 1991.) Holopaisen (1991) mukaan 
tärkeää on, miten kodin ja koulun tavoitteet liittyvät yksilön omiin tavoittei
siin ja voimavaroihin sekä millaisia kokemuksia yksilö saa suoriu-tumisestaan 
elämässä ja muista ihmisistä. 

3.6 Aikaisempia tutkimuksia kotitaustatekijöiden, koulua sekä 
ystäväpiiriä kuvaavien ominaisuuksien vaikutuksista terveys
käyttäytymiseen ja koettuun terveyteen 

3.6.1 Sosioekonominen asema 

Sosioekonomisilla tekijöillä on osoitettu olevan yhteys lukuisiin nuorten ter
veyden osoittimiin (Mackenbach 1992, Pietilä 1994, Suomalaisten terveys 1996, 
Currie ym. 1997, Koskinen 1997, Pietilä 1998). Kodin sosioekonomisten teki
jöiden ja nuorten terveystottumusten välisistä yhteyksistä on olemassa lukui
sia kansainvälisiä tutkimuksia. Esimerkiksi kansainvälisen WHO-koulu
laistutkimuksen 1994 aineiston mukaan 11-vuotiaiden ikäryhmässä poikien 
arviot hyvästä perheen taloudellisesta tilanteesta ja positiiviset terveyskoke-



46 

mukset olivat yhteydessä keskenään seitsemässä maassa, mutta tytöillä 12:ssa 
tutkimukseen osallistuneista maista (King ym. 1996). Erään virolaisen tutki
muksen mukaan nuorten terveyskokemus oli selvästi yhteydessä äidin tuloi
hin, siten että perheissä, jossa äidin tulot olivat alle 1000 kruunua, nuoret koki
vat terveytensä huonommaksi kuin perheissä, jossa äidin tulot olivat yli 5000 
kruunua. Myös taloudellisesti huonosti toimeentulevien äitien mielestä hei
dän lapsensa terveydentila on huonompi kuin taloudellisesti hyvin toimeen
tulevien äitien mielestä. (Alep ym.1998.) Alemmissa sosiaaliluokissa oireh
ditaan tutkimusten mukaan psykosomaattisesti enemmän ja herkemmin sekä 
koetaan terveydentila huonommaksi kuin ylemmässä sosiaaliluokassa. Täl
laista oireiden kasaantumista voi havaita jo koulunuorisolla, mutta milloin ja 
missä määrin tämä alkaa, on vaikeasti todennettavissa. (Lehtinen & Väisänen 
1984, Currie ym. 1997.) Pietilän (1994, 1998) tutkimuksen mukaan perheen so
siaalisen tilanteen myönteinen kehittyminen lapsen siirtyessä varhaislapsuu
desta aikuisuuteen ennusti aikuisiän vahvaa elämänhallintaa. Tutkimuksessa 
(Pietilä 1994) sai tukea olettamus, että nuoren elämäntyyli muotoutuu jo var
hain ja näin elämänsuunta on nähtävissä nuoruusiässä. 

Eräässä virolaisessa tutkimuksessa ilmeni, että Virossa pienituloisten 
perheiden murrosikäiset kokivat psykosomaattisia oireita yleisemmin kuin 
hyvin toimeentulevien perheiden nuoret (Kiili 1995, Alep ym. 1998). Alepin 
ym. (1998) mukaan taloudellisesti huonosti toimeentulevien perheiden 12-17-
vuotiailla nuorilla esiintyi yleisemmin keuhko- ja vatsasairauksia, hermostu
neisuutta ja heikkouden tunnetta kuin taloudellisesti hyvin toimeentulevien 
perheiden nuorilla. 

Perryn ja Staufackerin (1996) mukaan nuorten tupakointia voidaan selit
tää sosiodemografisilla tekijöillä, jotka voivat lisätä tupakoinnin aloittamista 
tai tupakointia. Perheen sosioekonomisen aseman ja nuorten tupakoinnin ja 
alkoholin käytön välisiä yhteyksiä tutkittaessa on tutkimusten mukaan todet
tu alempien sosiaaliryhmien nuorten tupakoivan ja käyttävän alkoholia ylei
semmin kuin ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien (esim. Villalbi ym. 1991, 
Hallman ym. 1992, Stanton ym. 1994, de Vries 1995, Stanton ym. 1995, Perry & 
Staufacker 1996, Suomalaisten terveys 1996). 

Myös eräässä virolaisessa tutkimuksessa havaittiin samansuuntainen 
tulos, mutta isän sosiaalinen asema oli yhteydessä 13-18-vuotiaiden tyttöjen 
tupakointiin. Ne tytöt tupakoivat yleisemmin, joiden isä oli työtön, kuin tytöt, 
joiden isä oli korkeassa sosiaalisessa asemassa. (Pärna 1997.) 

Eräässä tutkimuksessa tulokset sosioekonomisista eroista olivat päin
vastaisia. Hyvin taloudellisesti toimeentulevien perheiden nuoret käyttivät 
alkoholia yleisemmin kuin huonosti toimeentulevien perheiden nuoret. Tupa
kointi taas oli hyvin taloudellisesti toimeentulevien nuorten liikunnan
harrastajien ryhmässä vähäistä. (Gratton & Tice 1989.) 

Sosioekonomiset erot ovat Suomessa viime vuosikymmeninä kasvaneet 
(Suomalaisten terveys 1996). Alkoholin käyttö on lisääntynyt nuorilla kaikissa 
sosiodemografisissa ryhmissä viime vuosina. Alkoholin käytössä oli sosio-
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ekonomisia eroja 1970-luvulla vähemmän kuin 1980-luvulla. (Rahkonen 1988, 
Rahkonen ym. 1989.) Samansuuntainen tutkimustulos havaittiin myös Viros
sa. Alkoholia käytettiin yleisemmin asosiaalisissa perheissä, joissa oli huonot 
olosuhteet, vanhempien heikko sosioekonominen asema tai työttömyyttä 
(Shapiro & Flaherty-Zonis 1992). Viron aikuisväestön terveyskäyttäytymis
tutkimuksen mukaan vähemmän koulutetut ihmiset ovat Virossa tyyty
mättömämpiä terveyteensä kuin korkeammin koulutetut. Syyt eroaviin arvioin
teihin ovat luultavasti vähemmän koulutettujen ihmisten vaativammissa työ
olosuhteissa, johon sisältyvät myös epäterveelliset työolot 52 %:n mukaan 
vastaajista. (Laidmäe 1995.) 

Nuorten sosiaalista taustaa on tarkasteltu isän ammatin perusteella, ja 
tämän mukaan Suomessa eniten raittiita oli maanviljelijöiden lapsien kes
kuudessa. Eniten alkoholin suurkäyttäjiä oli työläisperheiden lasten ryhmäs
sä. Suurkäyttäjien suurempi osuus tässä sosiaaliryhmässä ilmeni vain pojilla. 
(Hallman ym. 1992.) 

Vanhempien sosiaalisella asemalla, ammatilla ja koulutuksella on em
piirisesti havaittu olevan yhteyksiä myös liikuntaharrastukseen (Telama ym. 
1986, Blanksby ym. 1996, Yang 1997). Esimerkiksi hyvä sosiaalinen asema ta
kaa perheelle paremmat mahdollisuudet harrastaa organisoitua liikuntaa 
(Meinberg 1991, Yang 1997). 

Mutta Yang ym. (1996) toteavat, että isän sosioekonominen asema ei ol
lut yhteydessä poikien liikunta-aktiivisuuteen. Nämä tulokset ovat erilaisia 
kuin eräät aiemmat tulokset (McPherson ym. 1989, Lindner ym. 1993). Toisaal
ta isän sosiaalinen asema vaikuttaa vahvasti nuorten tyttöjen urheiluun. Kor
keassa asemassa olevien isien tyttäret harrastavat yleisemmin urheilua kuin 
alemmassa asemassa olevien isien tyttäret. Tulokset ovat samansuuntaisia myös 
urheilulajeittain, siten että isän liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä lasten 
hiihtoon. (Yang ym. 1996, Blanksby ym. 1996.) 

Vanhempien sosiaalisella asemalla, ammatilla ja koulutuksella on em
piirisesti havaittu olevan yhteyksiä myös vitamiinien tai vahvistavien lääk
keiden käyttöön; mitä korkeampi oli huoltajan sosiaalinen asema, sitä toden
näköisemmin nuori oli käyttänyt vitamiineja tai vahvistavia lääkkeitä (Rahko
nen & Hemminki 1988). 

Karvosen ym. (1995) mukaan perheen sosiaalinen asema erottelee suh
teellisen huonosti nuorten terveyskäyttäytymistä, mutta nuorten oma sosiaa
linen asema koulutustasolla mitattuna on selkeästi yhteydessä terveyskäyt
täytymiseen. Vaikka perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman yhteyttä nuor
ten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen on tutkittu paljon, on sosiaalisen ase
man kolmatta ulottuvuutta, sosiaalista liikkuvuutta, tutkittu vähemmän. Nuo
ren omalla sosiaaliaseman liikkuvuudella on suurempi yhteys tupakointiin 
kuin perheen sosiaaliluokalla (Glendinning ym. 1994). Suomalaisessa tutki
muksessa selvitettiin, onko terveyttä vaarantava käyttäytyminen, kuten tupa
kointi, alkoholin käyttö, humalaan juominen, kahvin juonti, liikunnallinen 
passiivisuus, hampaiden harjaamattomuus, voin ja kulutusmaidon käyttö sekä 
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makeisten syönti, yhteydessä sosiaaliseen liikkuvuuteen nuorilla. Tutkimuk
sen aineistoina olivat Nuorten terveystapatutkimuksessa vuosina 1985, -87 ja 
-89 kerätyt koko maan 16- ja 18-vuotiaita edustavat postikyselyaineistot. Nuo
ret jaettiin ensin perheen sosiaalisen aseman perusteella ylempiin ja alempiin
toimihenkilöihin sekä työväestöön ja maanviljelijöihin. Kussakin sosiaali
ryhmässä määriteltiin sitten oman koulutustason ja koulumenestyksen avulla
sosiaaliselta asemaltaan pysyvät, nousussa ja laskussa olevat. Terveyttä vaa
rantavan käyttäytymisen riski oli merkitsevästi suurempi laskevissa kuin
pysyvissä ryhmissä. Liikunnallisen passiivisuuden riski ei eronnut vastaavan
ryhmän pysyvien riskistä.

3.6.2 Perherakenne ja perheen ilmapiiri 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että perherakenne on yhteydessä 
eräisiin terveystottumuksiin (esim. Stanton ym. 1994, 1995, King ym. 1996). 
Tupakointi oli yleisempää yksinhuoltajien perheiden lapsilla kuin ehjästä per
heestä tulleilla lapsilla (Karvonen & Rimpelä 1995, King ym. 1996). Stantonin 
ym. (1994, 1995) mukaan 15- ja 18-vuotiaiden merkittävä tupakoinnin riski oli 
tutkimustulosten perustella biologisen isän puuttuminen tai isän ikä. Erään 
virolaisen tutkimuksen mukaan 13-18-vuotiailla perherakenne oli yhteydessä 
vain poikien tupakointiin. Pojat, jotka asuivat ehjässä perheessä, jossa on sekä 
äiti että isä, tupakoivat harvemmin kuin pojat, jotka asuivat äidin ja isä puolen 
kanssa. (Pärna 1997.) 

Lehtinen ja Väisänen (1984) ovat todenneet, että poikkeavana koettu 
lapsuudenkodin ilmapiiri ja kasvuympäristön epästabiilisuus olivat yhteydessä 
psykosomaattisten häiriöiden esiintymiseen. Esimerkiksi stabiilissa ympäris
tössä kasvaneista 57 %:lla esiintyi psykosomaattisia häiriöitä, kun taas vastaa
va prosenttiluku oli usein kasvuympäristöä vaihtaneilla 78 % ja aviottomana 
syntyneillä 83 %. Toskala ja Toskala (1992) ovat tutkineet perheen ja sairaste
lun yhteyksiä. Heidän mukaansa vanhempien mielenterveysongelmat ja mui
den perheenjäsenten krooniset sairaudet tai vammat näyttävät muodostavan 
murrosikäiselle selvän stressin lähteen. Eräässä tutkimuksessa tuli esille, että 
perheen sisäinen toimiva vuorovaikutus, yhteiset arvot ja kyky myönteisyy
teen ovat merkityksellisiä tuettaessa nuorta hänen terveytensä ylläpitämisessä 
ja nämä ovat tärkeitä myös nuoren kehittyvän identiteetin ja siten myös elin
tapojen kannalta. (Meltaus & Pietilä 1998.) 

Virossa aikuisväestössä tehdyssä tutkimuksessa perheen ilmapiirin olen
naisena osoittajana olivat perheenjäsenten keskinäiset suhteet. Huonot suh
teet lasten kanssa aiheuttivat jännittyneisyyttä. Niistä, jotka olivat "täysin" 
tyytyväisiä lapsiinsa (14-17-vuotiaat), oli subjektiivisesti terveitä 31 %, ja "koh
talaisesti" tyytyväisistä oli terveitä vain 19 %. (Laidmäe 1997a,b.) Virolaiset 
11-15-vuotiaat nuoret puhuivat omista ongelmistaan Viron WHO- esitut-
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kimusaineiston 1991 mukaan yleisemmin äidin kuin isän kanssa. 15-vuotiais
ta tytöistä 82 % oli sitä mieltä, että vanhemmat kuuntelevat heidän mielipitei
tään. (Maser ym. 1993.) 

Virossa 13-17-vuotiaat nuoret pitivät hyvin tärkeänä perheen turval
lisuutta (Raudik 1996). Saavan ja Eensoon (1997) mukaan tutkimukseen osal
listuneista 13-18-vuotiaista nuorista 77 % oli sitä mieltä, että on hyvä olla yh
dessä vanhempien kanssa. Venäjänkieliset nuoret olivat yleisemmin sitä miel
tä, että vanhemmat ymmärtävät heitä ja ottavat huomioon heidän tunteitaan 
kuin vironkieliset nuoret. Venäjänkieliset oppilaat olivat vironkielisiä yleisem
min myös sitä mieltä, että vanhemmat odottavat heiltä liikaa. 

3.6.3 Vanhempien terveystottumukset 

Nuorten päihde- ja vaikuteaineiden väärinkäyttö on kansainvälisen huomion 
keskipiste, ja sitä on tutkittu monipuolisesti. Yksi mielenkiinnon kohde on ol
lut päihteiden ja perhetekijöiden yhteyksien selvittäminen. Perheenjäsenten 
päihteiden käyttö ja perheilmapiiri viittaavat huomattavan vahvoihin yhteyk
siin näiden muuttujien ja murrosikäisten päihdeaineiden väärinkäytön välil
lä. (Denton & Kampfe 1994.) Meltauksen ja Pietilän (1998) mukaan perheissä, 
joissa päihteiden käyttö kuuluu jokapäiväiseen elämään, puuttuu turvallinen 
ja välittävä vanhempi-lapsisuhde. 

Vanhempien terveystottumusten, normien, arvostusten ja uskomusjär
jestelmän on todettu heijastuvan nuorten terveystottumuksiin (esim. Crockett 
& Petersen 1993, Leonard II 1993, Brustad 1996, King ym. 1996, Predtechenskaya 
& Golder 1996, Scaffer 1996, Windle ym. 1996, Barber & Olsen 1997, Jackson & 
Henriksen 1997, Meltaus & Pietilä 1998). Nuorten alkoholin käytön riskitekijä 
voi olla perhe: perheenjäsenten alkoholin käyttö, perheriidat ja huono toimeen
tulo (Windle 1996). Kanadassa, Itävallassa, Unkarissa ja Espanjassa kysyttiin 
WHO-koululaistutkimuksen yhteydessä 13- ja 15-vuotiailta vanhempien al
koholin käytön yleisyyttä. Alkoholia vähintään viikoittain käyttävillä oppi
lailla oli yleisemmin sellainen isä tai äiti, joka käytti alkoholia päivittäin kuin 
sellaisilla oppilailla, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan. (King ym. 1996.) 

Vanhempien tupakointi vaikuttaa lasten terveyteen suoraan tai epäsuo
rasti mallien kautta, mutta mallivaikutusten näkyminen vaatii aikaa. Tutki
mustulosten mukaan äidin tupakointi jouduttaa lapsen tupakoinnin aloitta
mista ja äidin sekä isän runsas tupakointi on yhteydessä nuoren tupakoinnin 
jatkumiseen. (Pulkkinen 1997.) Vanhempien tupakointi vaikuttaa nuoriin: 40-
66 %:lla nuorista isä tupakoi, 8-14%:lla oli tupakoiva äiti. Useimmin vanhem
mat ovat tarjonneet: "parempi kotona kuin jossakin itse". (Predtechenskaya & 
Golder 1996.) Venäjällä Novokuibozessa toteutetun tutkimuksen tulosten 
mukaan 62 %:n oppilaan perheessä tupakoidaan (Kuznetsov 1996). Erään vi
rolaisen tutkimuksen mukaan 13-18-vuotiaiden nuorten isistä 45 % ja äideistä 
29 % tupakoi. Merkittäviä eroja ilmeni kieliryhmien välillä, ja tämän tutki
muksen mukaan virolaisnuorten perheissä äiti tupakoi yleisemmin kuin ei-
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virolaisnuorten perheissä. Tämän tutkimuksen mukaan äidin tupakointi oli 
selkeästi yhteydessä poikien tupakointiin muttei tyttöjen tupakanpolttoon. 
(Pärna 1997.) Toisen virolaisen tutkimuksen mukaan 64 % 10-15-vuotiaista 
nuorista vastasi, että heidän jompikumpi vanhempansa tupakoi. Tutkimuk
sessa kävi ilmi, että tupakoivilla nuorilla oli yleisemmin tupakoiva vanhempi 
kuin ei tupakoivilla nuorilla. Tupakoivilla pojilla 78 % ja tytöillä 84 % isä tai 
äiti tupakoi. (Suurorg 1999.) Eensoon ym. (1998) mukaan yli puolet vanhem
mista vastasi, että joku heidän perheessä tupakoi ja tulosten perusteella vain 4 
% vanhemmista oli tietoisia lapsensa tupakoinnista. 

Perhejuhlat kuten joulu tai syntymäpäivät lisäsivät alkoholin käytön alt
tiutta (Villalbi ym. 1991). Virolaisessa tutkimuksessa havaittiin, että vanhem
mat itse tarjoavat nuorille alkoholia. Poikien arviot siitä, etteivät vanhemmat 
lupaa syntymäpäiväkutsuilla lasten käyttää alkoholia, on yleisempää kuin tyt
töjen joukossa. 26 % 15-vuotiaiden tyttöjen ja 44 % poikien vanhemmista ei 
anna lupaa käyttää alkoholia. (Roosalu ym. 1996.) 

Liikuntaharrastuksen kehittyminen jatkuu koko yksilön elämän ajan, ja 
siinä lapsuus ja nuoruus ovat ratkaisevia vaiheita (Laakso & Vuolle 1980, Iso
Ahola & Hatfield 1986, Wold 1989, Nupponen 1997, Nupponen & Telama 1998). 
Lapsi hankkii liikuntakokemuksia yleensä ensimmäiseksi kotoa, joten vanhem
milla on vahva vaikutus lasten urheiluun sosiaalistumisessa ja tärkeä merki
tys lapsen ensikokemuksille. Vanhemmat voivat omalla esimerkillään tarjo
amalla virikkeitä sekä suunnata että vahvistaa harrastustoimintaa. Tutkimus
ten mukaan vanhemmat ovat yksi tärkeimmistä liikuntaharrastukseen vaikut
tavista sosialisaatiotekijöistä (Wold 1989, McPherson ym. 1989, Anderssen & 
Wold 1992, Greendorfer 1992, Brustad 1993, De Knop ym. 1993, Woolger & 
Power 1993, Yang 1997). Tutkimustulokset tukevat käsitystä, että lapset 
sosiaalistuvat liikuntaan ja urheiluun vahvasti äidin sekä isän tarjoamien mal
lien kautta. Silvennoisen ym. (1984) mukaan isän malli on äitiä selvästi voi
makkaampi urheiluun sosiaalistajana. Mitä aktiivisemmin isä itse harrastaa 
liikuntaa, sitä enemmän odotetaan lapsen menestymistä urheilussa. Useat 
muutkin tutkimukset (Heinemann 1980, McPherson ym. 1989, Moore ym. 1991, 
Anderssen & Wold 1992, Brustad 1993, Yang ym. 1996, Yang 1997) viittaavat 
siihen, että liikunnallisesti aktiivisten vanhempien lapset ovat yleisemmin kiin
nostuneita urheilusta kuin liikunnallisesti inaktiivisten vanhempien lapset. 
McPherson ym. (1989) totesi, että vanhemmat auttavat lapsia liikuntaan 
sosiaalistumiseen ollessaan itse liikunnallisesti aktiivisia tai ovat mukana or
ganisoidussa urheilussa, selittävät lapsille liikunnan tarpeellisuudesta ja hyö
dyistä, katsovat televisiosta säännöllisesti urheiluohjelmia ja keskustelevat 
kotona urheiluaiheista. Nuoruudessa nuoret voivat myös itse vaikuttaa van
hempien liikunta-aktiivisuuteen, silloin kuin nuoren liikunta-aktiivisuus on 
riippuvainen tovereista, valmentajista tai opettajista. Vanhempien kiinnostus 
liikuntaan herää lapsen liikuntaharrastuksen kautta. (McPherson ym. 1989.) 
Myöhempää fyysistä aktiivisuutta ennusti parhaiten nuoruuden fyysinen ak
tiivisuus, vaikka isän liikuntaharrastus oli eräissä ryhmissä lähes yhtä hyvä 
ennustaja. (Yang 1997.) 
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Siitä, missä määrin isä tai äiti vaikuttavat tyttöjen ja poikien urheiluun 
sosiaalistumiseen, eri tutkimukset antavat toisistaan poikkeavia tuloksia. Yang 
(1997) totesi isän fyysisen aktiivisuuden korreloivan poikien liikunta-aktiivi
suuteen. Äidin liikunnallisella aktiivisuudella oli heikko mutta merkitsevä 
yhteys tyttöjen liikunnan määrään. Silvennoisen (1987) mukaan vanhempien 
tai muiden perheenjäsenten antamalla myönteisellä tuella on tärkeä merkitys 
tytöille, mutta vanhempien liikunnallinen aktiivisuus vaikutti enemmän poi
kien urheilun harrastamiseen. Samansuuntainen tulos havaittiin myös viro
laisessa tutkimuksessa, jonka mukaan 14-15-vuotiaiden poikien liikunta-ak
tiivisuuteen vaikuttaa vanhempien säännöllinen liikuntaharrastus. Tyttöjen lii
kunta-aktiivisuus oli yhteydessä vanhempien positiiviseen suhtautumisen lii
kuntaan. (Raudsepp & Viira 1998.) Anderssen ja Wold (1992) puolestaan tote
sivat, että pojille tärkeintä oli vanhempien antama suora apu, kun taas tyttöjen 
harrastamiseen vaikutti eniten paras ystävä. Toisaalta taas kotona vanhempi
en malli urheiluun sosiaalista jana on merkittävämpi kuin sisarusten ja koulun 
(Iso-Ahola & Hatfield 1986, De Knop ym. 1993). 

Kodin liikunnallinen ilmapiiri heijastuu kaikkien perheenjäsenten suh
tautumisessa liikuntaan. Liikunnasta pitävät vanhemmat rohkaisivat lapsia 
harrastamaan liikuntaa yleisemmin kuin liikunnasta vähemmän nauttivat van
hemmat. Vanhempien rohkaisu ja innostus olivat näissä yhteyksissä tärkeitä 
tekijöitä pojille. Pojat ilmoittivat saavansa rohkaisua liikuntaharrastukseen 
vanhemmilta tyttöjä yleisemmin. Vanhempien rohkaisu oli vahvemmin yhte
ydessä myös poikien koettuun fyysiseen kuntoon kuin tyttöjen. (Brustad 1993, 
1996.) WHO-koululaistutkimuksessa mm. latvialaiset pojat saivat rohkaisua 
liikuntaharrastukseen yleisesti isältä, mutta tytöt päinvastoin koulun opetta
jilta (Kalnins ym. 1995). 

Liikuntaharrastukseen liittyviä merkityksiä on paljon ja erilaisia, ja van
hempien uskomukset ja odotukset ovat tärkeitä lapsen käyttäytymisessä 
(Woolger & Power 1993, Mota & Queiros 1996). Vanhempien mukaan heidän 
tyttärensä (43 %) ovat merkittävästi vähemmän liikunnallisesti aktiivisia kuin 
pojat (20 %). Vanhempien vastaukset viittaavat siihen, että he uskovat lastensa 
liikkuvan riittävästi (72 % pojista ja 67 % tytöistä). Vanhempien mukaan hei
dän lapsensa olivat aktiivisempia kuin lasten ystävät. (Mota & Queiros 1996.) 

3.6.4 Vanhempien kasvatusasenteet ja - tyylit 

Useassa tutkimuksessa on korostettu vanhempien kasvatusasenteiden ja per
heen elämäntyylin yhteyksiä nuorten tupakointiin ja alkoholin käyttöön (esim. 
Kandel 1990, Villalbi 1991, Bush & Iannotti 1993, , Foxcroft & Lowe 1995, 
Glendinning ym. 1995, Stanton ym. 1995, King ym. 1996, Radziszewska ym. 
1996). Radziszewskan ym. (1996) mukaan nuorten tupakointi erosi hieman 
sallivan, autoratiivisen tai autokraattisten perheiden välillä. Vapaa salliva 
kasvatustyyli oli hieman voimakkaammin yhteydessä tupakointiin kuin muut 
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kasvatustyylit. Merkittävät yhteydet oli koettu perhe-elämän ja 12-16-
vuotiaiden nuorten alkoholin käytön sekä tupakoinnin välillä (Foxcroft & Lowe 
1995). Erot ilmenivät myös poikien ja tyttöjen välillä. Pojat, jotka kokivat per
hf>Pnsä "autoritaariseksi" tai "välinpitämättömäksi", käyttivät yleisemmin al
koholia ja tupakoivat. Toisaalta tytöt, jotka kokivat perheensä "lämpöiseksi", 
käyttivät vähemmän alkoholia, mutta he olivat yleisemmin sitä mieltä, että 
tupakointi helpottaa ongelmia, ja he ilmoittivat käyttävänsä yleisemmin myös 
huumeita. (Foxcroft & Lowe 1995.) 

Kandelin (1990) mukaan nuoren tupakointi ja päihteiden käyttö on yh
teydessä vanhempien antaman ohjauksen puutteeseen, kurinpidollisiin ran
gaistuksiin ja äidin ja isän erimielisyyksiin lapsen kasvatuksesta. Äidin 
kasvatustyylillä on suurempi merkitys lapsen käyttäytymiseen kuin isän 
kasvatuksella. 12-15-vuotiailla pojilla sosiaalisen tuen vähäisyys kotona ja 
keskittymiskyvyn puute sekä tytöillä rikolliset taipumukset lisäsivät tupa
kointikokeilujen yleisyyttä (Stanton ym. 1995). Kodin kireä ilmapiiri viittaa 
nuorten tupakointiin (King ym. 1996). Heikkoa tukea ja heikkoa kontrollia 
kuvaa hylkääminen ja välinpitämättömyys, ja sellaista kokeneet lapset teke
vät usein rikoksia. Tämä on yhteydessä runsaaseen alkoholin käyttöön. 
(Focxroft & Lowe 1995.) Myös suuremmat vanhempien antamat viikkorahat 
lisäsivät alkoholin käyttöä (Villalbi ym. 1991). 

3.6.5 Asuinpaikka 

Suomessa tupakoinnin alue-eroja on yleensä tutkittu lääni- tai vastaavan jaon 
pohjalta eikä alueiden välisiä kulttuurihistoriallisia eroja ole otettu huomioon. 
Nuorten terveystapatutkimuksessa tutkittiin sitä, johtuvatko nuorten tupakoin
nin alue-erot eri alueilla asuvien nuorten sosioekonomisen taustan eroista. 
Tutkimuksen aineistona oli Nuorten terveystapatutkimuksessa vuosina 1987-
1993 kerätty yli 15 000 16-18-vuotiasta käsittävä postikyselyaineisto. Tupa
kointia mitattiin nuuskan kokeilun, tupakoimattomuuden ja runsaan tupakoin
nin yleisyydellä. Runsasta tupakointia lukuun ottamatta tupakoinnin kult
tuurialue-erot kasvoivat, kun sosioekonomiset tekijät vakioitiin. Terveys
käyttäytymisen sosioekonomista eroja kartoittavien tutkimusten mukaan nuor
ten säännöllinen tupakointi ei Suomessa ole yhteydessä asuinalueeseen. Mut
ta tupakoinnin on havaittu olevan yhteydessä nuoren asuinpaikan kaupun
gistumisasteeseen siten, että tupakointi on sitä yleisempää, mitä kaupungis
tuneemmalla alueella nuori asuu. (Karvonen & Rimpelä 1995.) 

Asuinpaikan väliset erot kaventuvat vuosien mukaan. Maaseudun nuo
rilla alkoholin käytön on todettu lisääntyvän yleisemmin kuin kaupunkilaisil
la. (Rahkonen ym. 1989.) Hallman ym. (1992) saivat päinvastaisia tuloksia. 
Alkoholin suurkäyttäjien osuudet olivat suuremmat kaupunkien lähiöissä asu
villa nuorilla. Kaupungin lähiössä asuvista nuorista 33 % oli suurkäyttäjiä ja 
17 % raittiita. Maaseudulla asuvista nuorista sen sijaan 40 % oli raittiita ja vain 
15 % suurkäyttäjiä. 
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Virossa kaupunkia ja maaseutua verrattaessa terveellisesti eläviä ihmi
siä on enemmän maalla ja pienissä kaupungeissa kuin suurissa kaupungeissa. 
Siitä huolimatta maaseudun ihmiset arvioivat aikuisväestön tutkimuksen mu
kaan terveytensä kaupunkilaisia huonommaksi (Laidmäe 1997a,b, 1995). Nuo
ria koskevien tutkimusten mukaan Virossa lukiolaiset ja ammattikoululaiset 
käyttivät alkoholia yleisemmin Tallinnassa kuin Tartossa (Tamre & Uring 1993) 
ja tupakointikokeilu ja säännöllinen tupakointi oli huomattavasti yleisempää 
Tallinnassa kuin Tartossa. Esimerkiksi Tallinnassa 10 % ja Tartossa 6 % nuoris
ta tupakoi säännöllisesti. (Pärna ym. 1997.) 

3.6.6 Koulu ja ystäväpiiri 

Nuoria koskevat tutkimukset osoittavat, että terveyskäyttäytyminen on suo
ranaisesti yhteydessä koulukokemuksiin ja ikätovereihin. Peruskoulussa huo
nosti menestyvien nuorten käyttäytyminen on terveyden k annalta 
kuluttavampaa kuin hyvin menestyvien luokkatoverien. Erityisen selviä erot 
ovat tupakan ja päihteiden käytössä. Mitä huonompi nuoren koulumenestys 
on ja mitä negatiivisempi koulunkäyntiasenne on sekä mitä lyhyemmällä 
koulutusuralla nuori on, sitä yleisemmin hän tupakoi, käyttää alkoholia ja juo 
itsensä humalaan. (Rahkonen & Hemminki 1988, Nutbeam ym. 1991, Allison 
1992, Correspondence 1992, Hallman ym. 1992, Rahkonen ym. 1992, Rahko
nen ym. 1993, Schulenberg ym. 1994, King ym. 1996, Perry & Staufacker 1996, 
Sells ym. 1996, Windle ym. 1996, Pulkkinen 1997.) Hallmannin ym. (1992) 
mukaan myös koulukiusaaminen korreloi voimakkaasti ja tilastollisesti erit
täin merkitsevästi tupakoinnin ja alkoholin käyttöön, siten että koulukiu
saamiseen osallistunut nuori oli huomattavasti todennäköisemmin tosikäyttäjä 
kuin raitis. 

Bailey (1992) toteaa, että nuorten siirtyminen peruskoulusta lukioon li
sää päihdeaineiden käytön kokeiluja ja käyttöä. Jos nuoret käyttivät runsaasti 
alkoholia ja tupakoivat, he yleisemmin käyttivät yhdistetyssä muodossa kaik
kia, myös huumeita. Tämä ilmiö oli sama sekä pojilla että tytöillä. 

Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että yksilöllisten teki
jöiden lisäksi tärkeitä tekijöitä nuorten terveyskäyttäytymisessä ovat ystävät 
(esim. Glendinning ym. 1995, Bush & Iannotti 1992). Young People's Leisure 
& Lifestyles Projectin tutkimustulosten perustella 15-16-vuotiaat jaettiin kol
meen ryhmään: konventionaaliset, kouluun ja perheen suuntautuneet nuoret 
sekä ystäväpiiriin suuntautuneet nuoret. Terveyskäyttäytyminen, erityisesti 
tupakointi ja alkoholin käyttö, olivat selvästi yhteydessä nuorten tyypittelyyn. 
Ystäväpiiriin suuntautuneiden ryhmässä säännöllinen alkoholin käyttö oli ylei
sempää, ja nämä nuoret kokivat terveytensä harvemmin hyväksi kuin muut. 
(Glendinning ym. 1995.). 

Kansainvälisen WHO-koululaistutkimuksen mukaan useassa maassa 
nimenomaan tupakoivat nuoret viettävät paljon aikaa ystävien kanssa, eivät 
ainoastaan koulun jälkeen vaan myös iltaisin, poissa kotoa ja poissa vanhem-
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pien vaikutuksesta. Tupakoivat nuoret viettävät yleisemmin aikaa tupakoivi
en ystävien kanssa kuin tupakoimattomat nuoret (Sells ym. 1996.). Saman
suuntaisia tutkimustuloksia havaittiin myös Virossa (Pärna 1997, Suurorg 1999). 
Nuoret, joilla oli tupakoiva ystävä, polttivat tupakkaa yleisemmin kuin nuo
ret, joilla ei ollut tupakovia ystäviä. 13-18-vuotiaista nuorista 57 % ilmoitti, 
että heidän ystävänsä tupakoi. Mielenkiintoista on, että ystävien tupakointi 
oli hyvin selkeästi yhteydessä tyttöjen tupakointiin mutta ei poikien. (Pärna 
1997.) Suurorgun (1999) mukaan 10-15-vuotiailla pojilla oli tupakoivia ystä
viä enemmän kuin tytöillä. 

Myös ikätovereiden alkoholin käyttö oli yhteydessä nuorten myönteiseen 
asenteeseen omaan alkoholinkäyttöön (Windle ym. 1996). Alkoholin käyttö 
liittyy nuorilla vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja myöhäiseen kotiin
tuloon. Vaikka alkoholin käyttö ei väsyttäisikään nuorta, se on osa kuluttavaa, 
"väsyttävää" elämäntyyliä. (Rahkonen & Hemminki 1988, Correspondence 
1992, Rahkonen ym. 1992, Rahkonen ym. 1993, King ym. 1996.) Tutkimustu
lokset viittaavat siihen, että varhaiset päihdekokeilut lisäävät nuoren suosiota 
toveripiirissä (Pulkkinen 1997). Toisaalta ystävien liikuntaharrastus sekä tuki 
vaikuttivat nuorten suurempaan liikunta-aktiivisuuteen (Anderssen & Wold 
1992). 

3.7 Yhteenveto tutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja tutkimusta 
ohjaava malli 

Tätä tutkimusta ohjaavat sellaiset keskeiset käsitteet kuin sosiaalistumis
ympäristö, terveyskäyttäytyminen, koettu terveys ja nuoruus, joita käytetään 
tutkimusta ohjaavan mallin laatimisessa. Sosiaalistumisympäristö on osa laa
jempaa yhteiskuntaa mikrotasosta makrotasoon (Bronfenbrenner 1979, Liegle 
1991, Perry ym. 1993, Adams & Marshall 1996). Sosiaalistumisympäristöinä 
tässä tutkimuksessa käytetään vain mikrotason kolmea aluetta, kuten kotia, 
koulua ja ystäväpiiriä, ja ne määritellään tässä tutkimuksessa sosiaalistaviksi 
tekijöiksi. Sosiaalistavien tekijöiden merkitystä tarkastellaan terveyskäyttäy
tymisen ja koetun terveyden kannalta. Koettu terveys, jota tässä tutkimukses
sa käytetään käsitteenä, määritellään subjektiivisena terveydentilana, oireiluna, 
onnellisuuskokemuksina ja lääkkeiden käytöllä. Kokemukset terveydestä syn
tyvät osittain nuoren ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välisessä vuorovaiku
tuksessa ja siis ajassa esiintyviin ilmiöihin (Karvonen 1998a), ja terveyskäyttäy
tyminen on joko terveyttä edistävää tai ehkäisevää, ja ne ovat osa ihmisen ar
kielämän kokonaisuutta (Jensen 1991, Phongsavan 1998). Tässä tutkimukses
sa terveyskäyttäytymiseen kuuluvat sellaiset terveystottumukset kuten liikun
ta, tupakointi ja alkoholin käyttö. 
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Aikaisempien tutkimusten mukaan (esim. Foxcroft & Lowe 1995, Kar
vonen 1998a, Phongsavan 1998, Samdal 1998, Pietilä 1999) mukaan nuoruus
iässä perhe ja koulu sosiaalistavina tekijöinä ovat nuorille välttämättömiä sekä 
sosiaalisesti että kehityksen kannalta, ja ne vaikuttavat terveyskäyttäytyrni
seen. Myös nuorten terveyskäyttäytyminen ja koettu terveys liittyvät toisiinsa 
(King ym. 1996, Kunttu 1997). Vaikka kodin ja perhetaustan yhteys on kiista
ton, on myös koulun ja ystävien merkitys nuorten koetussa terveydessä ja 
terveyskäyttäytymisessä varsin huomattava (Samdal 1998, Karekivi 1999, Pie
tilä 1999). 

Tutkimuksen lähtökohtaoletuksina ovat myös sellaiset havainnot, että 
viron- ja venäjänkieliset eroavat käyttäytymisessä toisistaan (Juvakka ym.1992, 
Kirch & Kirch 1997, Pärna 1997), yhteiskunnalliset muutokset Virossa ovat li
sänneet 90-luvun aikana riskikäyttäytymisalttiutta (Lagerspetz 1993, Rannamäe 
ym. 1994) ja nuorten terveys- ja terveyskäyttäytymistutkimustuloksista saa
daan sellaisia tietoja, joilla on käyttöä terveyskasvatuksen ja terveyden edistä
misen kehittämistyössä (mm. Lääkintöhallitus 1987, Tossavainen 1993, Kan
nas 1995, Karekivi 1999). 

Edellä mainittuja lähtökohtia huomioon ottaessaan kuviossa 1 on esitet
ty sosiaalistumisympäristön, terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden väli
set oletetut yhteydet. Voidaan olettaa, että sosiaalistavista tekijöistä koti, kou
lu ja ystävät ovat yhteydessä sekä alkoholin käyttöön, tupakointiin ja liikun
taan että terveyskokemuksiin, ja myös terveyskäyttäytymisellä on merkitystä 
nuorten koettuun terveyteen. Voidaan myös olettaa, että nuorten alkoholin 
käyttö ja tupakointi ovat Virossa lisääntyneet. Tutkimusta ohjaavaan malliin 
on lisätty mm. käytännöllinen näkökulma, koska oletetaan, että tietyt terveys
tottumukset on syytä sisällyttää sekä viron- että venäjänkielisten terveys
kasvatusohjelmiin. (Kuvio 1.) 

l 
-

Sosiaalistumisympäristö 

Makrotaso 
• terveyspolitiikka
• yhteiskunta
• kulttuuri
• terveyskasvatuksen

ohjelmat/terveyden
edistäminen

--

. 

r 
KUVIO 1 Tutkimusta ohjaava malli 
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Terveyskäyttäytyminen 

Koettu terveys 
(tupakointi, alkoholin � 

......... käyttö, liikunta-aktiivi-

suus) 

i 
1998 



4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on vertailla Virossa asuvien 
viron- ja venäjänkielisten nuorten koettua terveyttä, terveyskäyttäytymistä ja 
sosiaalistumisympäristöä. Tutkimuksen avulla pyrin selvittämään, missä mää
rin sosiaalistavat tekijät (koti, koulu ja ystävät), koettu terveys (subjektiivinen 
terveydentila, elämäntyytyväisyys, psykosomaattinen oireilu, lääkkeiden käyt
tö) ja terveyskäyttäytyminen (alkoholin käyttö, tupakointi, liikunta) ovat kes
kenään yhteydessä viron- ja venäjänkielisten 11-, 13- ja 15-vuotiaiden ikäryh
mässä vuonna 1994. Tutkimuksen toisena tärkeänä tarkoituksena on kuvata 
vironkielisten koulujen nuorten koetussa terveydessä ja terveyskäyttäy
tymisessä tapahtunutta muutosta vuosien 1994 ja 1998 välillä. 

Tutkimusta ohjaavan mallin (kuvio 1, s. 55) pohjalta on muodostettu 
tutkimusasetelma ja -ongelmat (kuvio 2, s. 57). Kuviossa 2 nuolet kuvaavat 
tutkimuksen keskeisten käsitteiden välisten yhteyksien tarkastelun suuntaa. 
Sosiaalistumisympäristön tekijät, kuten koti, koulu ja ystävät, ovat keskeiset 
muuttujat, joiden suhdetta tarkastellaan terveyskäyttäytymiseen ja koettuun 
terveyteen. Lisäksi kuvataan terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden muu
tosta vuosien 1994 ja 1998 välillä. 
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NUORET 
VIRO NKIELISET VENÄJÄNKIELISET 
11-, 13- ja 15-vuotiaat 11-, 13 - ja 15-vuotiaat 

l 
SOSIAALISTUMISYMPÄRISTÖ 

SOSIAALISTAVAT TEKIJÄT MIKROTASO LLA 
KOTI 

• vanhempien KOULU YSTÄVÄT 

sosioekonominen asema • kouluviihtyvyys • ystävien määrä
• perheen taloudellinen • koulumenestys • ajanvietto ystävien 

toimeentulo • koulutusorientaatio kanssa 
• asuinpaikka 

1 994 

TERVEYSKÄYTT ÄYTYMINEN 
---. i.-

Alkoholin käyttö Tupakointi Liikunta-aktiivisuus 

i 
KOETTU TERVEYS 

-- Subjektiivinen terveys Psykosomaattinen oireilu Elämääntyytyväisyys Lääkkeiden käyttö � 

1998 

KUVIO 2 Tutkimusasetelma 

Tutkimusongelmat 

1. Koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen
1.1. Millainen on 11-, 13- ja 15-vuotiaiden nuorten subjektiivinen

terveys, elämäntyytyväisyys, psykosomaattinen oireilu ja 
lääkkeiden käyttö ja missä määrin viron- ja venäjänkieliset 
nuoret eroavat toisistaan koetun terveyden osalta? 

1.2. Kuinka yleisesti 11-, 13- ja 15-vuotiaat nuoret tupakoivat, 
käyttävät alkoholia ja harrastavat liikuntaa ja missä määrin 
viron- ja venäjänkieliset nuoret eroavat toisistaan näiden 
terveystottumusten osalta? 

1.3. Missä määrin tupakointi ja alkoholin käyttö ovat yhteydessä 
15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten koettuun
terveyteen?

1.4. Missä määrin liikunta-aktiivisuus on yhteydessä 11-, 13- ja 
15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten koettuun tervey
teen?
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2. Sosiaalistavat tekijät, koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen
2.1. Missä määrin sosiaalistavat tekijät (kotitausta, koulukoke

mukset ja ystäväpiiriä kuvaavat ominaisuudet) ovat yhtey
dessä koettuun terveyteen 11-, 13- ja 15-vuotiaiden viron- ja 
venäjänkielisten ryhmässä? 

2.2 Missä määrin sosiaalistavat tekijät (kotitausta, koulukoke
mukset ja ystäväpiiriä kuvaavat ominaisuudet) ovat yhtey
dessä tupakointiin ja alkoholin käyttöön 15-vuotiaiden viron
ja venäjänkielisten ryhmässä? 

2.3 Missä määrin sosiaalistavat tekijät (kotitausta, koulukoke
mukset ja ystäväpiiriä kuvaavat ominaisuudet) ovat yhtey
dessä liikunta-aktiivisuuteen 11-, 13- ja 15-vuotiaiden viron
ja venäjänkielisten ryhmässä? 

2.4 Missä määrin koti, koulu, ystävät, terveyskäyttäytyminen ja 
koettu terveys ovat keskenään yhteydessä 15-vuotiaiden ikä
ryhmässä? 

3. Missä määrin on tapahtunut vironkielisten koulujen 11-, 13- ja 15-
vuotiaiden nuorten koetussa terveydessä ja terveyskäyttäyty
misessä muutoksia vuosien 1994 ja 1998 aikana?



5 TUTKIMUSAINEISTOT JA-MENETELMÄT 

5.1 WHO-koululaistutkimus 

T ämä tutkimus on osa laajempaa, WHO:n koordinoimaa koululaistutkimusta 
(Health Behaviour of School Aged Children - A WHO National Survey, the 
HBSC-Study). WHO-koululaistutkimus on monivuotinen, kansainvälinen ter
veyskasvatustutkimus, jossa selvitetään 11-, 13- ja 15-vuotiaiden nuorten elä
mäntapaa terveyden näkökulmasta. Tutkimusaineistot on aiemmin, vuosina 
1984, 1986, 1990, 1994 ja 1998, kerätty kyselymenetelmää käyttäen. Seuraava 
tutkimusaineisto kerätään samalla metodilla vuonna 2002. Vuonna 1984 tutki
mukseen osallistui 13 023 oppilasta neljästä Euroopan maasta; vuonna 1986 
maita oli 11 ja oppilaita 39 721. Vuonna 1990 tutkimukseen osallistui 12 Euroo
pan maan lisäksi Kanada ja oppilaita oli 53 564. Vuonna 1994 tutkimukseen 
osallistui 23 Euroopan maata ja Kanada, yhteensä 102 799 oppilasta. (Tynjälä 
& Törmäkangas 1995, Tynjälä 1999.) Uusimpaan tutkimukseen osallistui 28 
Euroopan maata tai aluetta, Kanada, Israel, USA sekä Venäjä, ja oppilaita oli 
123 227 (WHO.2000, 1999). 

T ämä terveyskasvatustutkimus on lähtökohdiltaan käyttäytymis- ja yh
teiskuntatieteellinen. Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla ja lisätä ymmärrystä 
nuorten koetusta terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä sekä siihen yhteydessä 
olevista yksilöllisistä ja ympäristötekijöistä sekä näiden välisistä suhteista ja 
prosesseista. Yksilön käyttäytyminen liittyy läheisesti sen ryhmän sosiaalisiin 
ja kulttuurinormeihin, johon yksilö kuuluu tai haluaisi kuulua. Elämäntyyli 
heijastaa todennäköisesti koko yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja 
organisaatiorakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. (Aarn & Wold 1986, Aarn 
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1988, King ym. 1996.) Olennaista ja merkityksellistä WHO-koululaistutkimuk
selle on, että se antaa mahdollisuuden tutkia nuorten terveyskäyttäytymistä 
sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 

WHO-koululaistutkirnuksessa poimitaan otokset normaaliopetuksessa 
olevista kolmen luokkatason oppilaista, jotka edustavat koulujen valittuja ikä
ryhmiä keski-iältään 11.5, 13.5 ja 15.5 (+/- 6 kuukautta). Siten perusjoukkoja ja 
niistä poimittuja otoksia on 6 kappaletta. Jokaisen WHO-koululaistutkimuk
seen osallistunen maan pitää noudattaa kansainvälistä protokollaa. Tutkimus
menetelmänä on luokkakysely. Kyselylomake on alun perin englanninkieli
nen, mutta se käännetään jokaisessa maassa omalle äidinkielelle (liite 1). Jos 
maa on väestöltään heterogeeninen ja jos maassa on useita etnisiä ryhmiä, kult
tuureja tai kieliryhmiä, täytyy kansainvälisen protokollan mukaisesti ottaa tämä 
huomioon. (Aaro & Wold 1986, Health Behaviour in School-Aged Children 
Research Protocol for the 1997 /98 Survey 1998, Tynjälä 1999.) 

5.2 WHO-koululaistutkimus Virossa vuonna 1994 

Viro on ollut mukana WHO-koululaistutkimuksessa vuodesta 1991, jolloin to
teutettiin esitutkimus (N=1037). Vuonna 1994 tehtiin ensimmäinen koko maa
ta edustava aineiston keruu ja toinen vuonna 1998. 

Olennaista tutkimuksen perusjoukon kannalta vuonna 1994 oli, että tut
kimukseen otettiin mukaan venäjänkieliset koulut, mutta ulkopuolelle suljet
tiin erityiskoulut. Otokselle asetettiin tavoitteeksi, että se edustaa koko maata 
kieliryhmäjakauman, sukupuolijakauman ja kaupunki-maaseutu- ulottuvuu
den suhteen. Perusjoukon muodostivat 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaiset normaaliope
tuksessa olevat oppilaat erikseen venäjän- ja vironkielisissä kouluissa. Oppi
laat poimittiin Tilastokeskuksen otantaohjelmalla vuoden 1993 koulurekisteriä 
näiden vuosien vastaavan luokkatason oppilasmäärää otantaperusjoukkona 
käyttäen. 5.-luokkalaisten vironkielisten koulujen perusjoukossa oppilaita oli 
11 516, ja tavoiteltu otoskoko oli 1030. 7.-luokalla vastaavat luvut olivat 13 303 
ja 1030 sekä 9.-luokalla 12 214 ja 1030. 5.-luokkalaisten venäjänkielisten 
perusjoukko koostui 5927 oppilaasta, ja tavoiteltu otoskoko oli 350; 7.-luokalla 
perusjoukossa oli 7197 ja tavoiteltu otoskoko 350 oppilasta; 9.-luokalla vastaa
vat luvut olivat 6571 ja 350 oppilasta. Tavoiteotoskoko 4150 oppilasta 64 kou
lusta, niistä 3100 vironkielistä 44 koulusta ja 1050 venäjänkielistä 20 koulusta. 
Tavoiteoppilasmäärä oli kaupungeista vironkielisiä 1900 ja maaseudulta 1200, 
venäjänkielisiä yhteensä 1050. (Liitteet 2 ja 3.) 

Viron- ja venäjänkielisten koulujen ositeperusteena oli jako kuntiin: kau
punkeihin ja maalaiskuntiin. Ositteita muodostui 21: Tallinn, Tartu, Pärnu, 
Sillamäe, Narva, Kohtla-Järve, Harjumaa (Keila, Tabasalu, Kose), Hiiumaa 
(Kärdla), Ida-Virumaa (Jöhvi ), Jögevamaa (Jögeva, Adavere), Järvamaa (Tiiri, 
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Aravete, Paide), Läänemaa (Lihula, Taebla, Haapsalu), Lääne-Virumaa 
(Rakvere, Tamsalu, Väike-Maarja), Polvamaa (Polva, Kanepi), Pärnumaa 
(Vändra, Ti.iri), Raplamaa (Rapla, Märjamaa), Saaremaa (Kuressaare, Orissaare), 
Tartumaa (Ulenurme, Puh ja), Valgamaa (Valga, Otepää), Viljandimaa (Viljandi, 
Vohma, Mustla), Vorumaa (Voru, Vorusoo). (Liite 4.) 

Kyselylomakkeet toimitettiin kouluihin tammikuussa ja vastauksia pyy
dettiin helmikuun loppuun mennessä. Kouluille ei aiheutunut kustannuksia 
kyselyyn va$taamiseksi. Tutkimus toteutettiin 1994 helmikuussa anonyyminä 
kyselynä 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisille, ja opettajat valvoivat kyselyä. Tutkimuk
seen osallistuivat kaikki koulut. Viron- ja venäjänkielisten vastaajien osuus 
tavoiteotoksesta aineistossa oli 3766, josta vironkielisiä oli 2829 ja venäjänkielisiä 
937. Vastausprosentti oli 91 % , vironkielisiä 91,3 % ja venäjänkielisiä 89 %
tavoiteotoksesta. Koulusta poissa olleiden määrää ei kysytty Virossa. Aineis
ton keruussa ja tallennusvaiheessa oli puutteita, koska muistiin ei kirjattu
palautettujen lomakkeiden määrää kunnittain ja aineiston tallennusvaiheessa
ei tehty sellaista muuttujaa, joka kuvaisi kuntaa. Aineiston puhdistaminen on
suoritettu kahdella tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin kyselylo
makkeista ne vastauslomakkeet, joissa vastausarvo ei ollut vaihtelualueen si
sällä, ja systemaattisen epäasiallisesti täytetyt lomakkeet poistettiin. Lisäksi
korjattiin koodaus- ja tallennusvirheet. Toisessa vaiheessa Bergenissä poistet
tiin aineistosta kansainvälisen tutkimusprotokollan ohjeiden mukaan ne ky
selylomakkeet, joissa oppilaalla oli yli 25 % kysymyksistä puuttuvaa tietoa, ja
ne oppilaat, joiden ikä poikkesi vähintään + /- kuusi kuukautta kunkin luok
ka-asteen keski-iästä. Puhdistetun aineiston kooksi tuli 3516, ja tästä määrästä
vironkielisiä oppilaita oli 2680 ja venäjänkielisiä 836. Vastausprosentti aineis
ton puhdistuksen jälkeen oli tavoiteotoskoosta 85 %, josta vironkielisillä 86 %
ja venäjänkielisillä 80 %. Vuoden 1994 aineiston kuvaus on esitetty liitetau
lukoissa 6-10.

5.3 WHO-koululaistutkimus Virossa vuonna 1998 

Perusjoukon määrittely perustui vuoden 1998 tutkimuksessa samanlaiseen 
menettelyyn kuin vuonna 1994. Vuoden 1998 keväällä tavoitteena oli kerätä 
Virossa koko maata edustava otos viron- ja venäjänkielisistä peruskouluista. 
Oppilaat poimittiin Tilastokeskuksen otantaohjelmalla lukuvuoden 1996-1997 
koulurekisteristä käyttäen näiden vuosien vastaavan luokkatason oppilas
määrää otantaperusjoukkona. 5.-luokkalaisten viron- ja venäjänkielisten kou
lujen perusjoukossa oppilaita oli 20 763, ja tavoiteltu otoskoko oli 1350. 7.-luo
kalla vastaavat luvut olivat 19 763 ja 1350 sekä 9.-luokalla 17 054 ja 1050. Kou
lujen (n=54) otoksen tavoitekooksi asetettiin 3900 oppilasta, joista vironkielisiä 
oli 3000 ja venäjänkielisiä 900 
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Koulujen ositeperusteena oli jako kuntiin: kaupunkeihin ja maalais
kuntiin. Ositteita muodostui 20: Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, 
Harjumaa (Keila, Tabasalu, Kose), Hiiumaa (Kärdla), Ida-Virumaa (Jöhvi), 
Jögevamaa (Jögeva, Adavere, Tabivere), Järvamaa (Tiiri, Aravete, Paide), 
Läänemaa (Lihula, Taebla, Haapsalu), Lääne-Virumaa (Rakvere, Tamsalu, 
Väike-Maarja), Pölvamaa (Polva, Kanepi, Viluste), Pärnumaa (Vändra, Tiiri), 
Raplamaa (Rapla, Märjamaa), Saaremaa (Kuressaare, Orissaare), Tartumaa 
(Puhja, Ulenurme, Elva), Valgamaa (Otepää, Valga), Viljandimaa (Viljandi, 
Vöhma, Mustla), Vörumaa (Vörusoo, Parksepa). (Liite 5.) 

Tutkimus toteutettiin 1998 huhti- ja toukokuussa anonyyminä kysely
nä viron- ja venäjänkielisten peruskoulun 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisille, ja opetta
jat valvoivat kyselyä. Vastaajien osuus tavoiteotoksesta aineistossa oli 2469 
(vastausprosentti 63 %), ja näistä vironkielisiä oli 2117 (71 %) ja venäjänkielisiä 
352 (39 %). Tutkimukseen osallistui koulujen tavoiteotoksesta (n=54) 44 kou
lua, ja vastausprosentti oli 81 %. Samoin kuin vuonna 1994 myös tässä tutki
muksessa koulusta poissa olleiden määrää ei kysytty eikä kirjattu palautettujen 
lomakkeiden määrää kunnan mukaan eikä otettu varakouluja tilalle. Aineis
ton puhdistaminen suoritettiin samalla tavalla kuin vuonna 1994. Ensimmäi
sessä vaiheessa poistettiin aineistosta venäjänkielisten koulujen oppilaiden 
lomakkeet, koska vastausprosentti 39 % oli hyvin pieni. Vuonna 1998 oppilai
den ikä poikkesi kunkin luokka-asteen keski-iästä hyvin paljon, ja tästä syys
tä ne poistettiin aineistosta toisessa vaiheessa Bergenissä kansainvälisen 
tutkimusprotokollan ohjeiden mukaan. Puhdistetun aineiston koko on 1897. 
Kato muodostui 572 oppilaasta, jotka poistettiin aineiston puhdistuksen yh
teydessä. Vironkielisten koulujen tavoiteotosmäärästä (n=3000) laskettu vas
tausprosentti puhdistuksen jälkeen oli 63 %. Vuoden 1998 aineiston kuvaus 
on esitetty liitetaulukoissa 11-13. 

Vuoden 1998 tutkimuksen toteutuksessa ja aineiston tarkastelussa ilmeni 
seuraavia ongelmia ja puutteita: 

1. Viron koulujärjestelmässä on tapahtunut neljän vuoden aikana
suuria muutoksia, koska uusi koululaki astui voimaan lukuvuon
na 1996-1997, ja sen mukaan peruskoulu jakaantuu kahteen eri
asteeseen aikaisemman kolmen sijasta. Tätä nykyä on peruskou
lun ensimmäinen aste (luokat 1.-6.) ja toinen aste (luokat 7.-9.).
Tästä syystä opetusryhmissä saattoi olla eri-ikäisiä koululaisia,
esimerkiksi viidennellä luokalla oli kuudesluokkalaisia tai sitten
seitsemännellä luokalla kahdeksasluokkalaisia. Kyselyyn vasta
sivat kaikki, ja tämän takia mukaan joutuivat eri-ikäiset. Myös
useissa kouluissa on kurssimuotoista opetusta, mikä aiheutti on
gelmia aineiston keruussa.

2. Tutkimuksen toteutuksen vastuu kuului kahdelle henkilölle, yksi
Etelä-Virosta ja toinen Pohjois-Virosta. Vaikka molemmalle tutki
muksen toteuttajalle oli annettu selkeät ohjeet, niitä ei noudatet-
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tu. Koulun opettajille ja rehtoreille tarkoitetut kirjeet ja ohjeet tästä 
tutkimuksesta jäivät sivuseikaksi. 

3. Tutkimuksen kokonaisvastuu ja koordinoiminen oli Virossa hyvin
epäselvä, koska tutkimuksen päätutkijana työskentelin Jyväsky
län yliopistossa. Tästä syystä tuli kommunikaatiovaikeuksia Vi
ron ja Suomen välillä.

4. WHO-koululaistutkimukseen suhtautuminen on ollut 90-luvun
lopussa kielteinen ja kriittinen monista syistä, esimerkiksi tutkimus
tuloksista ei ole kovin paljon raportoitu viron kielellä.

5. Vuonna 1994 oli vielä vähän terveyskäyttäytymistutkimuksia,
mutta neljän vuoden aikana kouluissa on toteutettu erilaisia kyse
lyjä.

6. Virossa paljon ongelmia aiheuttivat myös taloudelliset vaikeudet.

Kaikista puutteista ja ongelmista huolimatta Viron vuoden 1998 WHO
koululaistutkimus lähetettiin korjausten jälkeen Bergeniin kansainvälisen datan 
tekemistä varten. Viron aineisto hyväksyttiin kansainväliseen aineistoon elo
kuussa 1999. 

5.4 Tutkittavien taustatiedot 

Perheen sosiaalista asemaa mitattiin sekä isän että äidin ammatilla ja perheen 
taloudellisella toimeentulolla. Yleisesti katsottuna Virossa vuonna 1994 nuor
ten äidit kuuluivat yleisemmin ylempien toimihenkilöiden ryhmään kuin isät. 
Tässä ilmenivät myös hyvin selvät erot kieliryhmien sisällä: vironkielisten 
nuorten äidit olivat huomattavasti yleisemmin ylempiä toimihenkilöitä kuin 
vironkieliset isät. Sosiaalisen ammattiaseman eroja isien ja äitien välillä ei il
mennyt venäjänkielisten nuorten keskuudessa. Yli puolet vastaajista tulivat 
perheistä, joissa isä edusti työväestöä. Viron- ja venäjänkielisten tyttöjen isien 
sosiaalinen asema erosi hieman, siten että vironkieliset tytöt olivat yleisem
min perheistä, joissa isä oli johtaja tai ylempi toimihenkilö (39 %) verrattaessa 
venäjänkielisiin (31 %). 

Äidin sosiaalinen asema erosi hyvin selkeästi kieliryhmien välillä. 
Venäjänkieliset nuoret olivat yleisemmin perheistä, joissa äiti oli alempi toimi
henkilö. Vironkielisten nuorten äideistä lähes puolet kuuluivat ylempien toi
mihenkilöiden ryhmään. 

Nuorten arviointi perheensä taloudellisesta tilanteesta erosi tilastollisesti 
huomattavasti kieliryhmien välillä. Venäjänkieliset nuoret olivat vironkielisiin 
verrattuna yleisemmin sitä mieltä, että heidän perheensä tulee taloudellisesti 
hyvin toimeen. Vironkieliset nuoret taas arvioivat perheensä taloudellisen ti
lanteensa enemmän keskitasoa paremmaksi kuin venäjänkieliset. 
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Kaupunkiseudulla asuvien venäjänkielisten nuorten osuus oli yleisem
pää kuin vironkielisten osuus. Venäjänkielisistä nuorista 93 % ja vironkielisistä 
vain 55 % asui kaupungeissa. Maaseudulla asuvia virolaisnuoria oli 45 %, 
kun taas venäjänkielisistä vain 7 % asui maaseudulla. 

Vironkieliset orientoituvat huomattavasti yleisemmin lukioon kuin 
venäjänkieliset nuoret. T ästä huolimatta venäjänkieliset pitivät enemmän 
koulukäynnistä kuin vironkieliset. Yhteenveto sosiaalistavien tekijöiden muut
tujien kieliryhmien välisistä eroista on taulukossa 1. 

Vironkielisten nuorten vanhempien sosiaalisessa ammattiasemassa on 
tapahtunut huomattavia muutoksia vuodesta 1994 vuoteen 1998. Nuorten 
molempien vanhempien eli äitien ja isien ylempien toimihenkilöiden osuus 
on vähentynyt, ja hyvin selvästi isien alempien toimihenkilöiden osuus on 
kasvanut. Vuonna 1994 ylempiä toimihenkilöitä oli koululaisten isien keskuu
dessa 38 %, mutta vuonna 1998 heitä oli 24 %. Suurimmat muutokset ovat 
tapahtuneet äitien sosiaalisessa asemassa: 45 % koululaisista tuli vuonna 1994 
perheistä, jossa äiti oli ylempi toimihenkilö, mutta neljä vuotta myöhemmin 
ylempiä toimihenkilöitä oli vain 24 %. Äidit kuuluvat nykyisin yleisemmin 
työntekijöiden ryhmään eli keskitasoryhmään kuin neljä vuotta sitten. 

Nuoret arvioivat myös perheensä taloudellisen tilanteensa viisi vuotta 
sitten paremmaksi kuin vuonna 1998. Vuonna 1994 14 % nuorista arvioi per
heensä taloudellisen tilanteensa hyväksi, mutta vuonna 1998 vain 12 %. 

Kaupunkiseudulla asuvien nuorten osuus oli yleisempää vuonna 1998 
kuin 1994. Maaseudulla asuvien nuorten osuus vuonna 1998 oli 41 % ja vuon
na 1994 45 %. (Taulukko 2.) Molempina tutkimusvuosina isän ja äidin ammatti
status olivat tilastollisesti erittäin selvästi yhteydessä nuorten arviointeihin 
perheen taloudellisesta tilanteesta, siten että ylempien toimihenkilöiden per
heissä nuoret arvioivat perheensä taloudellisen tilanteensa huomattavasti pa
remmaksi kuin alempien toimihenkilöiden perheissä. 



TAULUKKO 1 Tutkimukseen osallistuneiden nuorten taustatekijöiden 
kuvaus kieliryhmän mukaan vuonna 1994 (%) 

Sukupuoli 
Pojat 
Tytöt 
Yhteensä 
N 
p . .... . 
Ikäryhmä 
11 v = 5 lk 
13 v = 7 lk 
15 v = 9 lk 

Yhteensä 
N 

Sosiaaliluokka 
Isä 
Ylempi 
Keskitaso 
Alempi 
Yhtee11sä 
N 
p 

SosiaaiiI 1.1.okka 
Äiti 
Ylempi 
Keskitaso 
}\lempi 
Yhteensä 
N 
p 

Perheen taloudellinen tilanne 
Tulee erittäin hyvin toimeen 
Tulee hyvin toimeen 
On varakkuudeltaan keskitasoa 
Ei tule kovin hyvin toimeen 
Ei tule ollenkaan hyvin toimeen 
Ei tiedä 
Yhteensä 
N 
p 

Asuinpaikka 
Kaupunki 
Maaseutu 
Yhteensä 
N 
p 

VIRON
KIELISET 

46 
54 

100 
2680 

ns 

33 
34 
33 

100 
2680 

ns 

38 
51 
11 

100 
2148 
.048 

45 
34 
21 

100 
2568 
.005 

1 
13 
72 
9 
1 
4 

100 
2672 

<.001 

55 
45 

100 
2666 

<.001 

VENÄJÄN
KIELISET 

48 
52 

100 
836 

33 
31 
36 

100 
836 

34 
52 
14 

100 
646 

36 
37 
27 

100 
787 

4 
37 
39 
4 

16 

100 
830 

93 
7 

100 
830 

65 

Taulukko 1 jatkuu 
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VIRON- VENÄJÄN-
KIELISET KIELISET 

Peruskoulun jälkeen 
Lukioon 56 41 

Ammattikouluun 9 17 

Töihin 3 6 

Iltalukioon 1 1 

Ei tee mitään 1 

Ei osaa sanoa 31 34 

Yhteensä 100 100 

N 2654 832 

p <.001 

Koulumenestys 
Erittäin hyvä 5 6 

Hyvä 31 29 

Keskitasoa 56 57 

Alle keskitasoa 8 8 

Yhteensä 100 100 

N 2672 828 

p ns 

Pitää koulunkäynnistä 
Hyvin paljon 10 16 

Melko paljon 50 68 

Ei pidä kovin paljon 37 12 

Ei p�dä lainkaan .. 3 4 

Yhteensä 100 100 

N 2657 829 

p <.001 

Ystävien määrä 
Ei ole ystäviä 3 2 

Yksi ystävä 17 13 

� 2 stävää .. ..... Y ... 80 85 

Yhteensä 100 100 

N 2658 814 

p .010 

Ystävien kanssa ajanvietto 
4-5 pv /vk 31 35 

2-3 pv/vk 33 35 

Yksi pv /vk 31 24 

Ei ole ystäviä 5 6 

Yhteensä 100 100 

N 2659 813 

p .005 
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TAULUKKO 2 Vironkielisten koulujen nuorten sosioekonomisten tekijöiden 
kuvaus tutkimusajankohdan mukaan (%) 

Sosiaaliluokka 
Isä 
Ylempi 
Keskitaso 
Alempi 
Yhteensä 
N 

p 
•••w•• 

Sosiaaliluokka 
Äiti 
Ylempi 
Keskitaso 
Ale111pi 
Yhteensä 
N 

p 

Perheen taloudellinen tilanne 
Tulee erittäin hyvin toimeen 
Tulee hyvin toimeen 
On varakkuudeltaan keskitasoa 
Ei tule kovin hyvin toimeen 
Ei tule ollenkaan hyvin toimeen 
Ei tiedä 
Yhteensä 
N 

_p 
Asuinpaikka 
Kaupunki 
Maaseutu 
Yhteensä 
N 

p 

1994 1998 

38 

51 

11 

100 

2148 

<.001 

45 

34 

21 

100 

2568 

<.001 

1 

13 

72 

9 

1 

4 

100 

2672 

<.001 

55 

45 

100 

2666 

.001 

24 

36 

40 

100 

1484 

24 

51 

25 

100 

1760 

1 

11 

75 

13 

100 

1878 

59 

41 

100 

1897 
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5.5 Tutkimuksen mittarit ja tilastolliset menetelmät 

Tutkimuksessa käytettiin WHO-koululaistutkimuksen vuoden 1994 viron- ja 
venäjänkielisen kyselyjen (liite 1) sekä vuoden 1998 kyselyn aineistoja. Tässä 
tutkimuksessa käytetyt mittauskohteet ja mittarit on esitetty taulukossa 3. 
Koettua terveyttä kuvaavina mittareina olivat subjektiivinen terveydentila, 
elämäntyytyväisyys, psykosomaattinen oireilu, lääkkeiden käyttö ja oirei
luindeksi eli summamuuttuja, joka laskettiin kahdeksasta yksittäisestä oirees
ta; päänsärky, vatsakipu, selkäkipu, ärtyneisyys, masentuneisuus, univaikeu
det, ärtyneisyys ja hermostuneisuus. 

Nuorten terveyskäyttäytymisestä kartoitettiin tupakointia ja alkoholin 
käyttöä sekä vapaa-ajan liikuntaharrastusta. Tupakoinnin indikaattoreina käy
tettiin tupakkaa kokeilleiden osuutta sekä päivittäistä, viikoittaista ja 
kuukausittaista tupakointia. Alkoholin käyttöä kuvaa alkoholia kokeilleiden 
ja olutta, viiniä tai väkeviä käyttävien sekä itsensä humalaan juovien osuus. 
Alkoholinkäytön summa laskettiin oluen, viinin ja väkevien käytöstä, 
ryhmittelemällä nuorten oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien käyttö kol
meen ryhmään seuraavasti: yhtä tai useampia alkoholilajikkeita joka viikko, 
noin kerran kuukaudessa tai tätä harvemmin käyttävät. Liikunnan 
indikaattoreina olivat vapaa-aikana tapahtuvat liikuntaharrastuskerrat viikossa 
ja tunnit viikossa. 

Sosiaalistumisympäristöä mitattiin kodin sosioekonomista asemaa 
kuvaavilla mittareilla, kuten isän ja äidin ammatilla, perheen taloudellisella 
toimeentulolla sekä asuinpaikalla. Isän ja äidin ammatti luokiteltiin erilaisten 
ammattiryhmien perusteella kolmeen ryhmään. Kyseinen mittari on kehitetty 
Viron Tilastokeskuksessa. Perheen taloudellinen tilanne ja asuinpaikka luoki
teltiin ristiintaulukointia varten uudelleen. Perheen taloudellisen toimeentu
lon osalta käytettiin kolmiluokkaista ryhmittelyä: hyvä (perheeni tulee erit
täin hyvin toimeen taloudellisesti, perheeni tulee hyvin toimeen taloudellises
ti), keskinkertainen (perheeni on varakkuudeltaan keskitasoa), huono (perheeni 
ei tule kovin hyvin toimeen taloudellisesti, perheeni ei tule ollenkaan hyvin 
toimeen taloudellisesti). Asuinpaikan osalta muodostettiin kaksi ryhmää: kau
punki (kaupungissa, keskustassa tai muussa taajamassa, kaupungissa, keskus
tan ja taajaman ulkopuolella), maaseudulla (maaseudulla kirkonkylässä, 
asutuskeskuksessa tai muussa taajamassa, maaseudulla kirkonkylän, asutus
keskuksen tai muiden taajamien ulkopuolella). Koulua kuvaavat muuttujat 
määriteltiin nuorten koulutusorientaation, koulumenestyksen ja koulu
viihtyvyyden perusteella. Nämä muuttujat luokiteltiin ristiintaulukointia var
ten seuraavasti: koulutusorientaatio lukio (pyrin lukioon), ammattikoulu (py
rin ammattikouluun tai muuhun ammatilliseen koulutukseen), töihin/ ei osaa 
sanoa (mene töihin, en osaa sanoa), koulumenestys hyvä (oikein hyvä ja hyvä), 
keskitasoa, alle keskitason, koulu viihtyvyys pitää (pitää koulunkäynnistä hy
vin paljon, pitää koulunkäynnistä melko paljon), ei pidä (ei pidä koulunkäyn-
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nistä kovin paljon, ei pidä koulunkäynnistä lainkaan). Ystäväpiiriä mitattiin 
ystävien määrällä ja kodin ulkopuolella ajanvietolla ystävien kanssa. (Tau
lukko 3.) 

TAULUKKO 3 Tämän tutkimuksen mittauskohteet ja mittarit 

Mittauskohteet 

1. Koettu terveys

2. Terveyskäyttäytyminen 

3. Sosiaalistumisympäristö 

3.1. Koti

3.2. Koulu 

3.3. Ystävät 

Tutkimuksessa käytetyt 
mittarit 

- subjektiivinen terveydentila*

- psykosomaattiset oireet, 8 oiretta*
- oireilua koskeva summaindeksi*

- onnellisuuskokemukset* 

- lääkkeiden käyttö*
- alkoholikokeilu* 

- alkoholin käyttö lajeittain 
(olut, viini, väkevät)* 

- alkoholin käytön summaindeksi*
- tupakointikokeilu* 

- nykyinen tupakointi* 

- vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus krt*

- vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus t/vk

- sosiaaliluokka perustuen isän ammattiin*
sosiaaliluokka perustuen äidin ammattiin*

- perheen taloudellinen toimeentulo*

- asuinpaikka (kaupunki/maaseutu)*

- koulumenestys

- koulutusorientaatio

- kouluviihtyvyys 

- ystävien määrä 
- ajanvietto ystävien kanssa 

* Muuttujat, joita käytettiin vuosien 1994 ja 1998 tutkimustulosten vertailussa

Kysymysten numerot 
viron- ja venäjän

kielisissä kysely

lomakkeissa (Liite 1) 

24 

27 

25 

29 
15 

16 

12 

13 

18 

19 

6 

7 

58 

5 

9 
8 

10 

45 

46 

Tutkimusaineiston analyysi tehtiin SPSS/PC Win 6.1-ohjelmalla. Tutki
musongelmia tarkasteltiin koetun terveyden, terveyskäyttäytymisen ja sosiaa
lista vien tekijöiden kuvaamisesta suorilla jakaumilla ja ristiintaulukoinneilla. 
Yhteyksien tilastollista merkitsevyyttä testattiin ristiintaulukoinneissa Khiin 
neliötestillä. Tilastollisten merkitsevyyksien rajat olivat p<.05 (*), p<.01 (**), 

p<.001 (***). Monimuuttujaisessa sosiaalistavien tekijöiden ja terveyskäyt
täytymisen sekä sosiaalista vien tekijöiden ja koetun terveyden yhteyksien tut
kimukseksi käytettiin logistista regressioanalyysia (Logit Analysis, Nummen
maa ym. 1997) ja Lisrel-analyysia (Linear Structural Relations, Jöreskog & 
Sörbom 1993). Taustamuuttujien omavaikutusta ja yhteisvaikutusta koettuun 
terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen tutkittiin MCA-menetelmällä (Multiple 
Classification Analysis, Heikkilä 1998). (Taulukko 4.) 
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TAULUKKO 4 Mittauskohteet ja niihin liittyvä analyysimenetelmä 

Tutkimusongelma Tilastolliset analyysimenetelmät 

1. Koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen

2. Sosiaalistavat tekijät, koettu terveys ja
terveyskäyttäytyminen

3 Koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen 
vuosina 1994 ja 1998 

Prosenttijakaumat 
Ristiintaulukointi 

Pro sen ttijaka uma t 
Ristiintaulukointi 
Logistinen regressioanalyysi 
Lisrel-analyysi 

Prosenttijakaumat 
Ristiintaulukointi 
MCA-analyysi 

5.6 Monimuuttujamenetelmien kuvaus 

Logistisessa regressioanalyysissa ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin erik
seen kunkin muuttujan ja vasteen välistä yhteyttä, ja tällöin Waldin testin pe
rusteella (p<0.05) tilastollisesti merkitseväksi osoittautuneet muuttujat otet
tiin mukaan analyysiin. Seuraavissa vaiheissa muuttujajoukosta valittiin aina 
paras selittävä muuttuja. Parhaiten selittävä muuttuja pudottaa heikommat 
pois mallista. Täten logistinen regressiomenetelmä soveltuu käytettäväksi seu
lottaessa suuresta muuttujajoukosta vasteeseen yhteydessä olevia tekijöitä. 
Odds ratio eli suhteellisen osamäärän arvo saatiin kaikille analyysissa muka
na oleville selittäjille. Tutkimuksessa pyrittiin tuomaan esiin seuraava: mitkä 
tekijät ovat yhteydessä epäterveelliseen käyttäytymiseen ja toisaalta mitkä te
kijät vähentävät riskikäyttäytymistä. (Läärä & Lammi 1989, Tynjälä 1999) 

Tässä tutkimuksessa riskisuhteet ja niiden 95 %:n luottamusvälit lasket
tiin seuraavissa ryhmissä: isän ja äidin ammattistatus, perheen taloudellinen 
toimeentulo, asuinpaikka, koulutusorientaatio, koulumenestys, koulunkäyn
nistä pitäminen, ystävien määrä ja ystävien kanssa ajanvietto. Logistisessa 
regressioanalyysissa käytettiin pakotetun mallia eli kaikki selittävät muuttu
jat olivat mukana analyysissa samanaikaisesti. Analyysissa olivat mukana kaik
ki perhettä, koulua ja toveri piiriä kuvaavat muuttujat ja taustamuuttujista su
kupuoli, kieliryhmä ja luokkataso. Tulosten esittelyssä kuvataan analyysiin 
mukaan otetut muuttujat, jotka todettiin tilastollisesti merkitseviksi (p<.01, 
p<.001). 

Logistisen regressioanalyysin avulla haluttiin tutkia, selittääkö oppilaan 
sukupuoli, kieli, ikäryhmä, isän ja äidin ammattistatus, perheen taloudellinen 
toimeentulo, asuinpaikka, koulutusorientaatio, koulumenestys, koulunkäyn
nistä pitäminen, ystävien määrä ja ystävien kanssa ajanvietto tupakointia, al
koholin käyttöä, liikunta-aktiivisuutta ja koettua terveyttä. Tärkein ja olennai-
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sin syy logistisen regressioanalyysin käyttöön ristiintaulukoinnin jälkeen oli 
se, että haluttiin tutkia samanaikaisesti näiden selittävien muuttujien vaiku
tusta selitettävään dikotomiseen muuttujaan kerrallaan. 

Selitysmallien tulkinnan yksinkertaistamiseksi kaikki selittävät muut
tujat muutettiin kaksi- tai kolmiluokkaiseksi. Logistisessa regressiomalleissa 
muuttujat dikotomisoitiin seuraavasti: 

1. Vanhimmassa ikäryhmässä nuorten tupakointia tarkasteltiin
kaksiluokkaisena: tupakoivia nuoria eli kyselyhetkellä päivittäin
ja viikoittain tupakoivia verrattiin harvemmin tupakoiviin ja täy
sin tupakoimattomiin nuoriin. Odds ratio -arvot (riskisuhde) yli
l:n kuvaavat tupakointia lisäävää vaikutusta, ja arvot alle l:n ku
vaavat sitä vähentävää eli tupakoimattomuutta lisäävää vaiku
tusta. Odds ratio -arvon (OR) tilastollinen merkitsevyys ja sen 95
%:n luottamusväli (lv) on esitetty suluissa.

2. Alkoholinkäyttöä tarkasteltiin kaksiluokkaisena, eli erilaisia alko
holijuomia kuten olutta, viiniä ja väkeviä alkoholijuomia päivit
täin, viikoittain ja kuukausittain käyttäviä verrattiin alkoholijuo
mia harvemmin kuin kuukaudessa ja ei lainkaan käyttäviin. Odds
ratio -arvot yli l:n kuvaavat alkoholinkäyttöä lisäävää vaikutusta
ja arvot alle 1 :n alkoholin käyttöä vähentävää vaikutusta.

3. 11-15-vuotiaiden nuorten liikunta-aktiivisuutta tarkasteltiin
kaksiluokkaisena: liikunnallisesti aktiivisia eli liikuntaa vähintään
kaksi kertaa viikossa harrastavia verrattiin liikunnallisesti passii
visiin nuoriin, jotka harrastivat liikuntaa kerran viikossa, kerran
kuukaudessa, harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai sitten ei
vät lainkaan. Odds ratio -arvot yli 1 :n kuvaavat liikuntaa lisäävää
ja arvot alle 1 :n liikuntaa vähentävää vaikutusta.

4. Subjektiivisesti koettua terveyttä tutkittiin kaksiluokkaisena: it
sensä erittäin terveeksi kokevia verrattiin itsensä melko ja ei ko
vin terveeksi kokeviin 11-15-vuotiaisiin nuoriin. Odds ratio -ar
vot yli 1 :n kuvaavat subjektiivisesti koettua terveyttä lisäävää vai
kutusta ja arvot alle l:n sitä vähentävää vaikutusta.

5. Logistisessa regressioanalyysissa onnellisuuskokemuksia tarkas
teltiin kaksiluokkaisena, eli itsensä erittäin ja melko onnelliseksi
kokevia nuoria verrattiin ei kovin ja ei lainkaan onnelliseksi
kokeviin 11-15-vuotiaisiin nuoriin.

6. Psykosomaattista oireilua tarkasteltiin kaksiluokkaisena: runsaasti
oireilevia nuoria, jotka kokivat viikossa vähintään kolme oiretta,
verrattiin vähän oireileviin 11-15-vuotiaisiin nuoriin (ei oireita tai
1-2 oiretta viikossa).
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Kovarianssirakennemallit, havaittujen muuttujien kovarianssit ja vari
anssit, kuvataan niiden taustalla olevan mallin avulla. Kovarianssira
kennemalli on sen laajan malliperheen nimitys, joka käsittää sekä faktorimallit 
että regressio- ja polkumallit sekä erityisesti niiden väliset yhteydet. LISREL
analyysissa kuvataan havaittujen mitattujen muuttujien ja latenttien muuttu
jien faktoreiden väliset yhteydet, ja lisäksi siinä voi piirtää yhteydet tai polut 
faktoreiden välille. Tunnetuin kovarianssi rakennemalli on LISREL-malli. 
(Nummenmaa ym. 1997.) Tässä tutkimuksessa LISREL-analyysia käytettiin 
15-vuotiaiden kodin, koulun, ystävien, terveyskäyttäytymisen ja koetun ter
veyden muuttujien mallintamiseen. Mallinnus perustui muuttujien väliseen
polykoriseen korrelaatiomatriisiin, joka laskettiin käyttäen Prelis-2.30-ohjel
maa. Muuttujien välisten yhteyksien kuvaamiseen käytettiin rakenneyhtälö
mallia ja mallinnus suoritettiin LISREL- 8.30-ohjelmalla. Luokittelu
asteikollisten muuttujien jakaumien ei-normaalisuuden takia estimointimene
telmänä käytettiin painotettua neliösumman menetelmää (WLS). Peräkkäisellä
P2-testillä testattiin beeta-kertoimien yhtäsuuruutta. Tässä tutkimuksessa
Lisrel-malli tehtiin siksi, että saataisiin sovitetuksi hyvin vaihtoehtoisia mal
leja tarkasteltavana olevaan muuttujajoukkoon ja että mallin tekemistä ohja
sivat tätä tutkimusta ohjaavan mallin oletukset.

Varianssianalyysissa selitettävien muuttujien keskiarvoja voidaan ver
rata eri selittävien muuttujien luokissa. Erot koko aineiston keskiarvon (GM) 
ja selittävien muuttujien luokkien keskiarvojen välillä voidaan kuvata MCA:lla. 
On tavallista, että selittävät muuttujat korreloivat keskenään. MCA:ssa tämä 
yritetään ottaa huomioon vakioitujen keskiarvojen avulla. MCA-analyysi an
taa tunnusluvun R2, joka ilmoittaa, kuinka paljon mallin selittävät muuttujat 
yhdessä selittävät selitettävän muuttujan varianssia. Tässä tutkimuksessa 
selittävinä muuttujina olivat tutkimusajankohta, ikä, nuorten arviointi talou
dellisesta tilanteesta, isän ja äidin ammattistatus ja asuinpaikka. MCA-ana
lyysissa on yksi selitettävä muuttuja ja tässä tutkimuksessa selitettävät muut
tujat olivat tupakointi, humalakokemukset, liikunta-aktiivisuus, subjektiivi
nen terveys, elämäntyytyväisyys ja psykosomaattinen oireilu. 



6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Nuorten koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen 

6.1.1 Subjektiivinen terveys ja elämäntyytyväisyys 

Virossa nuorten kokemukset terveydestä olivat yleensä positiivisia, sillä yli 80 
% 11-, 13- ja 15-vuotiaista pojista ja tytöistä kokivat itsensä vähintään melko 
terveiksi. Vaikka suurin osa nuorista oli erittäin tai melko terveitä, terveyten
sä huonoksi kokeneita nuoria oli 9-20 %. Ikäryhmien väliset erot ilmenivät 
nuorten itsensä erittäin terveeksi ja terveytensä huonoksi kokemisessa vain 
tyttöjen keskuudessa, mutta ei poikien joukossa. Nuorimmassa 
viidesluokkalaisten tyttöjen ryhmässä 23 % ja 15-vuotiaista vain 10 % koki 
terveytensä erittäin hyväksi. Sukupuolierot terveyskokemuksissa olivat tilas
tollisesti erittäin selvät kaikissa ikäryhmissä, siten että tytöt kokivat tervey
tensä yleisemmin huonoksi kuin pojat. Sukupuolierot subjektiivisessa 
terveydessä olivat tilastollisesti erittäin selvät vironkielisten 11- ja 13-vuotiailla 
ja 15-vuotiaiden venäjänkielisillä. Venäjänkielisten vanhimmassa ikäryhmäs
sä lähes puolet pojista ja vain 8 % tytöistä arvioi terveytensä erittäin hyväksi. 

Viron- ja venäjänkieliset nuoret kokivat terveytensä eri tavalla Virossa. 
Venäjänkieliset koululaiset arvioivat terveytensä sekä erittäin hyväksi että ei
hyväksi huomattavasti yleisemmin kuin vironkieliset nuoret ja näin erityisesti 
11- ja 13-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa. Poikien välillä erot olivat tilastolli
sesti erittäin merkitsevät vain itsensä erittäin terveeksi kokemisessa: 18-20 %
vironkielisistä pojista ja 32--47 % venäläispojista tunsivat itsensä erittäin ter
veeksi. 11- ja 13-vuotiaat venäläispojat kokivat itsensä yleisemmin ei kovin
terveeksi kuin virolaispojat. (Kuvio 3.)
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KUVIO 3 Subjektiivisesti koettu terveys iän, sukupuolen ja kieliryhmän mukaan 
** p < .01, *** p < .001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä 

Suurin osa nuorista koki elämäntilanteensa vähintään tyydyttäväksi, sillä 
61-77 % 11-15-vuotiaista pojista ja tytöistä oli ainakin melko onnellinen. Elä
mäntilanteensa tyytymättömiä nuoria oli 3-5 %. Nuorten ikäerot elämäntyyty
väisyydessä ilmenivät itsensä hyvin onnelliseksi kokemisessa sekä poikien että
tyttöjen keskuudessa, siten että nuorten onnellisuuskokemukset vähenivät jyr-
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kästi iän karttuessa. Onnellisuuskokemukset iän lisääntyessä vähenivät jyr
kästi erityisesti venäjänkielisten poikien ja tyttöjen keskuudessa. Onnel
lisuuskokemusten sukupuolierot ilmenivät ainoastaan vironkielisten 11-
vuotiaiden ryhmässä, jossa tytöt pitivät itseään ja elämäntilannettaan hyvin 
onnellisena huomattavasti yleisemmin kuin pojat. 

Viron- ja venäjänkieliset nuoret kokivat elämäntilanteensa eri tavalla. 
Hyvin onnelliseksi itsensä kokeminen oli tilastollisesti merkitsevästi yleisem
pää venäjänkielisillä nuorilla kaikissa ikäryhmissä. Venäjänkielisistä nuorista 
hyvin onnellisia oli 25 %, mutta vironkielisistä vain 9 %. Poikien väliset erot 
onnellisuuden kokemuksissa kieliryhmien välillä olivat erittäin suuria. 
Nuorimmassa ikäryhmässä venäläiset tytöt kokivat elämäntilanteensa hieman 
yleisemmin ei lainkaan onnelliseksi kuin vironkieliset. (Kuvio 4.) 
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6.1.2 Psykosomaattinen oireilu ja lääkkeiden käyttö 

Virossa nuorten suhteellisen hyvästä subjektiivisesta terveydestä huolimatta 
nuorilla ilmeni melko yleisesti psykosomaattisia oireita. 11-15-vuotiailla nuoril
la yleisimmät viikoittain ilmenevät psyykkiset oireet olivat ärtyneisyys (59 % 
oli maininnut), hermostuneisuus (42 %) ja väsymys (39 %). Myös päänsärky ja 
vatsakipu olivat melko yleisiä somaattisia oireita sekä pojilla että tytöillä. Ty
töt ilmoittivat kaikkia oireita poikia huomattavasti yleisemmin, mutta erot tyt
töjen ja poikien välillä olivat suurimmat päänsäryn, vatsakivun, masentunei
suuden ja ärtyneisyyden kokemisessa. Esimerkiksi somaattisista oireista ku
ten päänsärystä kärsi tytöistä viikoittain 33 % ja pojista 21 %, tai sitten mieli
alaan liittyvää tuntemusta kuten ärtyneisyyttä ilmoitti tytöistä 66 % ja pojista 
52 %. (Liite 14.) 

Erilaisten oireiden viikoittainen kokeminen yleistyi kummallakin su
kupuolella iän lisääntyessä. Hermostuneisuuden, ärtyneisyyden ja selkäkivun 
kokeminen vähintään kerran viikossa yleistyi sekä pojilla että tytöillä. Sen si
jaan vatsakipua kokivat hieman yleisemmin 11-vuotiaat kuin 13- ja 15-vuoti
aat. 

Vironkieliset nuoret oireilivat huomattavasti yleisemmin kuin venäjän
kieliset. Pojista viidesluokkalaiset virolaiset kokivat venäjänkielisiä ikätove
reitaan yleisemmin masentuneisuutta (17 % vs. 5 %), väsymyksen tunnetta (37 
% vs. 19 %), hermostuneisuutta (36 % vs. 20 %) ja ärtyneisyyttä (53 % vs. 37 %). 
Virolaiset 11-vuotiaat tytöt kokivat hieman yleisemmin masentuneisuutta, 
hermostuneisuutta ja väsymyksen tunnetta kuin venäläiset tytöt. 13-vuotiaiden 
ryhmässä vironkielisillä pojilla oli yleisimmin viikoittain hermostuneisuuden 
tunnetta (37 % vs. 18 %), ja myös hieman enemmän heillä oli univaikeuksia ja 
ärtyneisyyttä kuin venäjänkielisillä. Vanhimman ikäryhmän vironkieliset po
jat olivat huomattavasti yleisemmin väsyneitä (40 % vs. 14 %), hermostuneita 
ja ärtyneitä, ja heillä oli paljon useammin univaikeuksia kuin venäjänkielisillä 
pojilla. Vironkielisillä pojilla oli hieman yleisemmin myös päänsärkyä ja selkä
kipua. Myös 15-vuotiaat virolaiset tytöt kokivat useammin väsymystä, her
mostuneisuutta, masennusta ja univaikeuksia kuin venäläiset tytöt. (Tauluk
ko 5.) 
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TAULUKKOS Viikoittainen oireilu iän, sukupuolen ja kieliryhmän 
mukaan(%) 

POJAT 
Viikoittainen 11 V 13 V 15v 
oireilu vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Päänsärky 22 21 ns 22 22 26 ns 23 21 13 * 19
Vatsakipu 19 17 ns 19 18 14 ns 17 13 11 ns 13
Selkäkipu 4 6 ns 4 9 8 ns 9 16 9 * 14
Masentuneisuus 17 5 *** 15 13 12 ns 13 19 13 ns 17
Ärtyneisyys 53 37 ** 49 52 41 * 50 61 46 ** 57
Hermostuneisuus 36 20 ** 32 37 18 *** 33 51 23 *** 44
Uni vaikeus 30 26 ns 29 31 22 29 34 15 *** 29
Väsymys 37 19 *** 32 35 19 ** 32 40 14 *** 33

TYTOT 
Viikoittainen 11 V 13v 15 V 

oireilu vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Päänsärky 33 34 ns 33 31 40 ns 33 30 37 ns 31 
Vatsakipu 32 31 ns 32 25 25 ns 25 17 18 ns 18 
Selkäkipu 9 14 ns 10 11 11 ns 11 15 13 ns 14 
Masentuneisuus 26 15 ** 23 26 15 ** 24 35 22 ** 31 
Ärtyneisyys 59 57 ns 59 70 59 ** 67 72 66 ns 71 
Hermostuneisuus 41 28 ** 38 55 28 *** 50 57 45 ** 54 
Uni vaikeus 37 42 ns 38 39 29 * 37 37 25 ** 34 
Väsymys 48 37 * 46 47 29 *** 43 50 32 *** 46 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä

Kun tarkasteluun otettiin mukaan myös oireilu kerran kuussa ja tarkas
teltiin kaikkia ikäluokkia, muodostuivat tällöin tietyissä oireissa selvemmät 
erot kieliryhmien välille kuin viikoittaisessa oireilussa. Esimerkiksi väsymyk
sen tunnetta ja masennusta kokivat 11-15-vuotiaat vironkieliset pojat ja tytöt 
yleisemmin kuin samanikäiset venäjänkieliset nuoret. Tilastollisesti merkit
sevät erot ilmenivät kaikkien oireitten kokemisessa juuri 15-vuotiaiden poiki
en keskuudessa, jossa vironkieliset oireilivat selvästi enemmän. 

Kummassakin kieliryhmässä tyttöjen kokonaisoireilu oli poikiin verrat
taessa huomattavasti yleisempää, sillä tytöt kokivat kaikissa ikäryhmissä 3-8 
oiretta viikossa huomattavasti yleisemmin kuin pojat (liite 15). 11-15-vuoti
aista virolaistytöistä 58 % ja -pojista 42 % ilmoitti kokevansa 3-8 oiretta vii
kossa sekä samanikäisistä venäläistytöistä vajaa puolet, ja venäläispojista vain 
24 % oireili runsaasti. Ikäryhmien väliset erot ilmenivät ainoastaan venäjän
kielisten poikien ryhmässä, jossa viidesluokkalaiset kokivat runsaasti oireita 
viikoittain huomattavasti yleisemmin kuin yhdeksäsluokkalaiset. 

Myös vironkielisten poikien kaikissa ikäryhmissä runsaasti oireilevia 
nuoria oli selvästi enemmän kuin venäjänkielisten ryhmissä. 11-15-vuotiaista 
vironkielisistä pojista 40-46 % ilmoitti kokevansa 3-8 oiretta viikossa, mutta 
venäläisistä pojista vain 19-28 %. Myös 13-ja 15-vuotiaat vironkieliset tytöt 
oireilivat runsaasti yleisemmin kuin venäjänkieliset tytöt. (Kuvio 5.) 
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* p < .05, ** p < .01, *** p <.001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä

Nuorten lääkkeiden käyttö oli melko yleistä. Hyvästä subjektiivisesta 
terveydestä ja vähäisemmästä oireilusta huolimatta venäjänkieliset nuoret 
käyttivät yleisemmin lääkkeitä kuin virolaiset. (Taulukko 6.) 11-15-vuotiailla 
koululaisilla lääkkeiden käytön yleisimmät syyt olivat kuume, päänsärky ja 
yskä. Nuorten keskuudessa rauhoittavien lääkkeiden käyttö oli hyvin harvi
naista. Sukupuolella ei ollut kovin suurta merkitystä lääkkeiden käytön ylei
syyteen, mutta päänsärky- ja vatsakipulääkkeitä käyttivät tytöt poikia hieman 
yleisemmin. Lääkkeiden käyttö väheni iän mukana sekä tytöillä että pojilla. 

TAULUKKO 6 Lääkkeiden yleinen käyttö kieliryhmän mukaan, koko 
aineisto (%) 

Lääkkeiden käytön vir ven kaikki 
summaindeksi 

Ei lääkkeitä 47 42 46 
Yksi lääke 29 24 28 
2-4 lääkettä 24 34 26 

Yhteensä 100 100 100 
N 2581 746 3327 

<.001 
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Päänsärkyyn käytettäviä lääkkeitä käyttivät venäläiset 11- Ja 13-vuotiaat 
pojat yleisemmin kuin samanikäiset virolaispojat. Nuorimman ikäryhmän 
venäjänkieliset pojat olivat ottaneet lääkettä vatsakipuun ja kuumeeseen ky
selyä edeltäneen kuukauden aikana hieman yleisemmin kuin vironkieliset 
pojat. Hermostuneisuuteen käytettäviä lääkkeitä 11-vuotiaat virolaispoja t käyt
tivät huomattavasti yleisemmin kuin venäjänkieliset pojat. 

Venäjänkieliset tytöt kaikissa ikäryhmissä lääkitsivät vatsakipua huo
mattavasti yleisemmin kuin vironkieliset tytöt. Venäläistytöistä 32 % käytti 
lääkkeitä vatsakipuun, mutta virolaistytöistä vain 16 %. Myös 11- ja 13-
vuotiaiden tyttöjen keskuudessa päänsärkylääkkeiden käyttö oli yleisempää 
venäjänkielisillä kuin vironkielisillä. 11- ja 15-vuotiaat venäjänkieliset tytöt 
olivat ottaneet lääkettä nuhaan hieman yleisemmin kuin vironkieliset tytöt. 
(Liite 16.) 

Yhteenveto koetun terveyden muuttujien kieliryhmien välisistä eroista 
on taulukossa 7. 

TAULUKKO 7 Kieliryhmien välisten erojen tilastolliset merkitsevyydet 
(p-arvot) koetun terveyden muuttujien osalta. (Suluissa 
kieliryhmä jossa terveydentila oli huonompi verrattuna 
toiseen kieliryhmään.) 

POJAT 
Koettu terveys 11 V 13 V 15 V 

Subjektiivinen terveydentila <.001 (vir) <.001 (vir) <.001 (vir) 
Koettu onnellisuus <.001 (vir) <.001 (vir) <.001 (vir) 
Viikoittainen oireilu (indeksi) .001 (vir) .008 (vir) <.001 (vir) 
Lääkkeiden käyttö 

Yskään ns ns ns 
Kumneeseen .016 (ven) ns ns 
Päänsärkyyn .001 (ven) .002 (ven) ns 
Vatsakipuun .050 (ven) ns ns 
Unettomuuteen ns ns ns 
Hermostuneisuuteen .015 (vir) ns ns 

TYTÖT 
11 V 13 V 15 V 

Subjektiivinen terveydentila <.001 (vir) .003 (vir) ns 
Koettu onnellisuus <.001 (vir) .016 (vir) .003 (vir) 
Viikoittainen oireilu (indeksi) ns .030 (vir) .003 (vir) 
Lääkkeiden käyttö 

Yskään ns ns .025 (ven) 
Kuumeeseen ns ns ns 
Päänsärkyyn ns <.001 (ven) ns 
Vatsakipuun .002 (ven) <.001 (ven) <.001 (ven) 
Unettomuuteen ns ns ns 
Hermostuneisuuteen ns ns ns 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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6.1.3 Alkoholin käyttö ja tupakointi 

Valtaosa 11-15-vuotiaista nuorista oli kokeillut alkoholia, 65-92 % pojista ja 
44-92 % tytöistä. Poikien ja tyttöjen väliset erot alkoholin kokeilussa ilmenivät
ainoastaan nuorimmassa ikäryhmässä, jossa pojilla (66 %) oli huomattavasti
yleisemmin alkoholikokemuksia kuin tytöillä (44 %). Iän lisääntyessä alko
holikokeilut yleistyivät hyvin selvästi siten, että 15-vuotiaista lähes kaikilla oli
alkoholin juomis- tai maistamiskokeiluja. Verrattaessa nuorten alkoholikoke
muksia kieliryhmien välillä vironkieliset pojat kaikissa ikäryhmissä ja tytöt
nuorimmassa ikäryhmässä olivat maistaneet yleisemmin alkoholia kuin saman
ikäiset venäjänkieliset nuoret. (Liite 17.)

Alkoholin käytön yleisyyttä selvitettiin kysymällä alkoholilajeittain, kuin
ka usein nuoret joivat olutta, viiniä ja väkeviä. Alkoholin käyttö oli erittäin 
vähäistä 11- ja 13-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 88-99 % koululaisista ei juo
nut olutta, viiniä eikä väkeviä. Vanhimmassa ikäryhmässä sekä poikien että 
tyttöjen keskuudessa alkoholipitoisten juomien käyttö vähintään kerran kuu
kaudessa oli edelleen melko harvinaista. Tässä iässä pojat käyttivät alkoholia 
selvästi yleisemmin kuin tytöt. Alkoholijuomia vähintään kerran viikossa nautti 
15-vuotiaista pojista 14 % ja tytöistä 5 %. Vähintään kerran kuukaudessa
alkoholipitoisia juomia käytti vanhimmassa ikäryhmässä pojista joka viides ja
tytöistä 10 %. (Liite 18.)

Vaikka vironkieliset nuoret olivat kokeilleet alkoholia yleisemmin kuin 
venäjänkieliset, alkoholin käytössä ei esiintynyt kieliryhmien välisiä eroja poi
kien keskuudessa, mutta 15-vuotiaiden tyttöjen ryhmässä ilmeni pieniä eroja. 
Alkoholipitoisia juomia käyttivät venäjänkieliset 15-vuotiaat tytöt hieman ylei
semmin kuin vironkieliset työt. (Liite 18.) 

Olut oli suosituin alkoholi 15-vuotiailla nuorilla, sekä pojilla että tytöil
lä. Poikien suosituin alkoholijuoma oluen jälkeen olivat väkevät alkoholijuomat, 
mutta tytöt joivat yleisimmin oluen lisäksi viiniä. Sukupuolten välinen ero oli 
johdonmukaista; pojat joivat tyttöjä useammin kaikkia alkoholijuomia. Pojista 
28 % ja tytöistä 6 % joi olutta vähintään kerran kuukaudessa, ja viiniä sekä 
väkeviä joi vähintään kerran kuukaudessa 7-10 % pojista ja 2-4 % tytöistä. 
Tarkasteltaessa viron- ja venäjänkielisten 15-vuotiaiden alkoholin käyttöä 
alkoholilajeittain erot ilmenivät vain tyttöjen välillä viinin ja väkevien käytös
sä. Venäjänkieliset käyttivät näitä juomia vähintään kerran viikossa yleisem
min kuin vironkieliset. Venäjänkielisistä tytöistä 9 % ja virolaistytöistä 4 % joi 
viiniä vähintään kerran kuukaudessa. (Liite 19.) 

Yhdeksännellä luokalla 11 % pojista ja 2 % tytöistä ilmoitti olleensa vä
hintään 4-10 kertaa tosihumalassa, eli tytöt joivat itsensä selvästi harvemmin 
humalaan kuin pojat tässä iässä. Kieliryhmien väliset erot humalakokemuksissa 
ilmenivät ainoistaan tyttöjen välillä: venäjänkielisillä oli yleisemmin vähin
tään yhden kerran humalakokemuksia kuin vironkielisillä. (Taulukko 8.) 
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TAULUKK08 15-vuotiaiden humalakokemukset sukupuolen ja kieli-
ryhmän mukaan (%) 

POJAT TYÖT 
Humalakokemukset Vtr ven kaikki Vtr ven kaikki 
Ei koskaan 51 59 53 77 68 74 
Ken-an 23 18 21 14 21 16 
2-3 kertaa 15 14 15 8 9 8 
4-lO kertaa 5 5 5 1 
Useammin kuin 10 kertaa 6 4 1 1 
Yhteensä lOO 100 100 100 100 100 
N 411 138 549 468 161 629 

ns .010 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Humalakokemusten ja alkoholin käytön yleisyyden välinen yhteys oli 
hyvin selvä molemmissa kieliryhmissä sekä pojilla että tytöillä. Niillä nuoril
la, jotka joivat vähintään kerran kuukaudessa alkoholia, oli yleisemmin myös 
humalakokemuksia verrattuna nuoriin, jotka käyttivät alkoholia harvoin. 

Tupakointiin liittyvä ensikokeilu näytti Virossa olevan 11-15-vuotiaiden 
nuorten keskuudessa melko yleistä, lähes puolet (42 %) koululaisista ilmoitti 
kokeilleensa ainakin kerran tupakkaa. Pojilla oli tupakointikokemuksia tyttö
jä huomattavasti yleisemmin kaikissa ikäryhmissä, mutta suurimmillaan erot 
olivat 11-vuotiaiden ryhmässä, jossa pojista 41 % ja tytöistä vain 8 % oli kokeil
lut tupakkaa. Tupakkaa kokeilleiden nuorten määrä kasvoi selvästi siirryttä
essä 15-vuotiaiden ikäryhmään, jossa 81 % pojista ja lähes puolet tytöistä oli 
maistanut tupakkaa. 

Verrattaessa vironkielisten ja venäjänkielisten nuorten tupakointikokeilua 
oli vironkielisillä pojilla kaikissa ikäryhmissä ja tytöillä 13-vuotiaiden ikäryh
mässä tupakointikokemuksia venäjänkielisiä poikia ja tyttöjä yleisemmin. 
Merkittävä kieliryhmien ero ilmeni poikien vanhimmassa ikäryhmässä, jossa 
85 %:lla vironkielisistä ja 69 %:lla venäjänkielisistä oli tupakointikokemuksia. 
(Taulukko 9.) 

TAULUKK09 Tupakointikokeilut iän, sukupuolen ja kieliryhmän mukaan(%) 

POJAT 
Tupakointi- 11 V 13 V 15 V 

kokeilut vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 

Kyllä 44 34 41 67 50 63 85 69 81 
Ei 56 66 59 33 50 37 15 31 19 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 403 140 543 406 123 529 410 138 548 

* ** *** 

TYTÖT 
11 V 13 V 15 V 

vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Kyllä 9 7 8 31 20 29 48 40 46 
Ei 91 93 92 69 80 71 52 60 54 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 481 137 618 496 135 631 469 161 630 

ns * ns 
·p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä
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Virossa koululaisten sekä päivittäinen että viikoittainen tupakointi oli 
hyvin harvinaista varsinkin nuorimmissa ikäryhmissä, joissa 90-99 % koulu-
laisista ei tupakoinut kyselyhetkellä. Vanhimmassa ikäryhmässä nuoret 
tupakoivat jo melko yleisesti ja sukupuolten erokin oli erittäin selvä siten, että 
15-vuotiaista pojista 22 % ja tytöistä 6 % tupakoi viikoittain. (Taulukko 10.)

TAULUKKO 10 Nuorten tupakointi iän, sukupuolen ja kieliryhmän 
mukaan(%) 

POJAT 
Tupakointi 11 V 13 V 15 V 

vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Päivittäin 1 1 2 1 16 15 15 
Viikoittain 1 1 4 5 4 5 7 6 

< 1 krt/kk 4 1 3 6 3 5 9 5 8 
Ei polta 96 97 96 89 90 90 70 73 71 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 406 139 545 407 121 531 409 137 546 

ns ns ns 
TYTÖT 

Tupakointi 11 V 13v 15 V 

vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Päivittäin 1 3 4 3 
Viikoittain 1 1 2 3 2 
< 1 krt/kk 1 1 2 2 4 4 4 
Ei polta 100 99 99 97 99 97 91 89 91 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 484 138 622 499 134 633 467 161 628 

ns ns ns 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

15-vuotiaat viikoittain tupakoivat pojat polttivat keskimäärin 31 ja tytöt
26 savuketta viikossa. Satunnaisesti tupakoivia, jotka ilmoittivat tupakoivansa 
harvemmin kuin kerran viikossa, oli 13- ja 15-vuotiaiden poikien keskuudessa 

(5-8 %) yleisemmin kuin tyttöjen keskuudessa (2-4 %). 
Vaikka vironkielisillä nuorilla oli tupakointikokeiluja yleisemmin kuin 

venäjänkielisillä nuorilla, nykyisessä tupakoinnissa kieliryhmien välillä ei ol
lut eroja. Viron- ja venäjänkielisten 15-vuotiaiden poikien välillä viikoittain 
tupakoivien savukkeiden määrässä ei ollut eroja, mutta venäjänkieliset tytöt 
tupakoivat viikossa keskimäärin enemmän kuin vironkieliset. Viikoittain ve
näläiset tytöt tupakoivat 28 ja virolaiset 24 savuketta. (Liite 20.) 
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6.1.4 Liikunta-aktiivisuus 

Virossa 11-15-vuotiaat nuoret harrastivat liikuntaa melko yleisestt siten että 
lähes joka toinen koululainen ilmoitti harrastavansa liikuntaa yhdestä kol
meen kertaan viikossa. Liikunnallisesti erittäin aktiivisia eli päivittäin liikun
taa harrastavia oli tämänikäisistä nuorista 16 % ja passiivisia lähes saman ver
ran eli 12 %. 

Tyttöjen ja poikien välillä esiintyi liikunnan harrastamisen useudessa 
huomattavia eroja kaikissa ikäryhmissä siten, että tytöt harrastivat poikia sel
västi harvemmin liikuntaa. Pojista 40-54 % harrasti vähintään neljä kertaa 
viikossa liikuntaa, ja tytöistä puolestaan hieman yli puolet ilmoitti harrasta
vansa vain 1-3 kertaa viikossa liikuntaa. Luokkatasoittain tarkasteltaessa lii
kunnan harrastamisen tiheydessä oli suuria eroja, mutta nämä erot olivat eri
tyisen selvät tyttöjen keskuudessa. Viidennellä luokalla nuoret olivat 
liikunnallisesti aktiivisempia kuin yhdeksännellä luokalla olevat nuoret. 

Verrattaessa nuorten liikunnan harrastamista viron- ja venäjänkielisten 
ryhmässä harrastivat venäjänkieliset 15-vuotiaat pojat ja nuorimman ikäryh
män tytöt hieman useammin liikuntaa kuin vironkieliset (taulukko 11). 

TAULUKKO 11 Vapaa-ajan liikuntaharrastuksen useus iän, sukupuolen ja 
kieliryhmän mukaan(%) 

POJAT 
Liikuntaharrastuksen 11 V 13v 15 V 

useus vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Päivittäin 26 38 29 22 27 23 11 22 14 
4-6 kertaa viikossa 27 20 25 29 18 27 27 22 26 
2-3 kertaa viikossa 30 27 29 29 32 30 35 24 32 
Kerran viikossa 7 6 7 11 8 10 16 17 16 
Harvemmin 10 9 9 9 15 10 11 15 12 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 404 138 542 403 124 527 410 138 548 

ns ns ** 

TYTÖT 
Liikuntaharrastuksen 11 V 13v 15 V 

useus vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Päivittäin 17 23 18 7 7 7 4 8 5 
4-6 kertaa viikossa 20 15 19 15 18 15 11 12 11 
2-3 kertaa viikossa 34 31 33 34 35 35 32 27 31 
Kerran viikossa 17 12 16 23 14 21 27 19 25 
Harvemmin 12 19 14 21 25 22 26 34 28 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 481 135 616 497 134 631 468 161 629 

* ns ns 
*p<.05, **p<.01, ns = tilastollisesti ei merkitsevä
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Liikuntaan käytetyn ajan suhteen nuoret jakautuivat siten, että runsaasti 
yli puolet nuorista sijoittui puolesta tunnista kolmeen tuntiin viikossa liikun
taa harrastavien ryhmään ja tätä enemmän (24 tuntia) harrastavia poikia oli 
,11-19 % ja tyttöjä 16-21 %. S11k11p11oltPn v;:ilinPn Pro liikunnan ajankäytössä oli 
sen mukaan hyvin selvä, eli tytöt olivat passiivisempia kuin pojat liikuntaan 
käytetyn ajan kannalta. 

Kieliryhmien välillä ilmeni huomattavia eroja liikuntaan käytetyn ajan 
suhteen siten, että vironkieliset nuoret harrastivat kaikissa ikäryhmissä 4-6 
tuntia tai enemmän liikuntaa selvästi yleisemmin kuin samanikäiset 
venäläisnuoret (taulukko 12). 

TAULUKKO 12 Vapaa-ajan liikuntaharrastukseen käytetty aika, tunteja 
viikossa iän, sukupuolen ja kieliryhmän mukaan(%) 

Liikunta- POJAT 
harrastus 11 V 13v 15 V 

t/vk vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 

Ei yhtään 7 16 9 5 14 7 7 7 8 
Noin½ tuntia 15 26 18 13 25 16 9 24 12 
Noin 1 tunnin 16 22 18 16 25 18 13 21 15 
Noin 2-3 tuntia 27 14 24 29 25 28 29 17 26 
Noin 4-6 tuntia 18 9 15 19 3 15 21 13 19 
7 tuntia tai 17 13 16 18 8 16 21 18 20 
enemmän 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 397 129 526 402 122 524 406 137 543 

*** *** *** 

Liikunta- TYTÖT 
harrastus 11 V 13 V 15 V 

t/vk vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 

Ei yhtään 9 21 12 10 31 15 12 27 16 
Noin½ tuntia 23 27 23 20 18 20 16 26 19 
Noin 1 tunnin 22 33 25 22 24 22 20 17 19 
Noin 2-3 tuntia 27 14 24 28 16 25 28 19 25 
Noin 4-6 tuntia 12 2 10 11 4 10 15 7 13 
7 tuntia tai 7 3 6 9 7 8 9 4 8 
enemmän 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 474 133 607 488 134 622 454 158 612 

*** *** *** 
***p<.001 
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6.1.5 Terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden väliset yhteydet 

Tämän luvun ensimmäisessä osassa kuvataan nuorten tupakoinnin ja alko
holin käytön yhteyksiä subjektiivisesti koettuun terveydentilaan koko aineis
tossa ja kieliryhmittäin vain 15-vuotiaiden ryhmässä, koska nuorimmissa ikä
ryhmissä alkoholin käyttö ja tupakointi oli hyvin vähäistä. Toisessa osassa 
tarkastellaan liikunta-aktiivisuuden ja koetun terveyden välisiä yhteyksiä en
sin koko aineistossa ja sen jälkeen ikä- ja kieliryhmittäin. 

Vanhimmassa ikäryhmässä nuorten tupakoinnilla ja alkoholin käytöllä 
oli merkitystä nuorten subjektiivisesti koettuun terveydentilaan, mutta eri
tyisesti alkoholin käyttö ja tupakointi olivat yhteydessä poikien psykosomaat
tiseen oireiluun (Kuvio 6). Nuoret, jotka joivat vähintään kerran kuukaudessa 
olutta, viiniä tai väkeviä tai sitten olivat olleet yli kymmenen kertaa tosi
humalassa, oireilivat huomattavasti yleisemmin kuin harvoin alkoholia käyt
täneet ja humalassa olleet nuoret. Kuukausittain alkoholia juoneista lähes puo
let (49 %) koki kolme tai enemmän oiretta viikossa. Nuorista, joilla oli run
saasti humalakokemuksia, 66 % oireili runsaasti, kun taas ei humalassa olleis
ta nuorista vain 47 % koki kolme tai enemmän oiretta viikossa. Nuorten 
humalakokemukset olivat selvästi yhteydessä myös rauhoittavien lääkkeiden 
käyttöön seuraavasti: mitä useammin nuori oli ollut humalassa, sitä yleisem
min hän käytti lääkkeitä hermostuneisuuteen (12 %). Virolaisnuorilla oli 
humalakokemuksilla selkeämpi yhteys nuorten oireiluun ja lääkkeiden käyt
töön kuin venäjänkielisillä. Kymmenen kertaa tai useammin tosihumalassa 
olleet vironkieliset nuoret oireilivat selvästi yleisemmin (78 %) kuin ei huma
lassa olleet nuoret (52 %). Runsaasti humalakokemuksia ilmoittaneista nuo
rista 12 % käytti nukahtamislääkkeitä ja 16 % lääkkeitä hermostuneisuuteen, 
kun taas ei humalassa olleista nuorista näitä lääkkeitä käytti 3 %. 

Kieliryhmittäin tarkasteltuna tutkimuksellisesti hyvin poikkeavat erot 
subjektiivisen terveydentilan ja alkoholin käytön välillä olivat venäjänkielisten 
ryhmässä, jossa alkoholin suurkuluttajat kokivat terveytensä yleisemmin erit
täin hyväksi (48 %) kuin harvoin alkoholia käyttävät (20 %) (Kuvio 7). 
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POJAT 
% p<.001 
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80 
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20 

TYTÖT 

ns 

gm Ei oireita 

D 1 -2 oiretta/vk 

� "3 oiretta/vk 

0 _L___ _--1L.<'...L...,L__.JLL.L.Ll_j'__L_,,'__L_L _ __ ___j_L..L_L..J__lL..L_L_./____lL.._LL._A______ 

viikoittain kuukau- harvemmin viikoittain kuukau- harvemmin 
sittain sittain 

n=20 n=46 n=513 

KUVIO 6 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen psykosomaattinen oireilu alkoholin 
käytön mukaan(%), ns= tilastollisesti ei merkitsevä 
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ns p=.041 

Imi! Ei kovin terve 
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0 _L___ _ _lL,�L_____JLL_.L..L]_.L.L._L.Ll. __ _  _____,__L__L.LI_____L,'-..L...,:....,____JL..L..L.-"'----

v i i koi tt a i n kuukau- harvemmin viikoittain kuukau- harvemmin 
sittain sittain 

n=66 n=109 n=665 

KUVIO 7 15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten subjektiivinen tervey
dentila alkoholin käytön mukaan (%),ns= tilastollisesti ei merkitsevä 
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Nuorten tupakointi oli vastaavanlaisessa yhteydessä sekä oireiluun että 
lääkkeiden käyttöön, kuin olivat alkoholin käyttö ja humalakokemukset. 
Päivittäin tupakoivista nuorista 61 % ja tupakoimattomista 48 % olivat runsaasti 
oireilevia. Tupakoinnin ja oireilun väliset yhteydet olivat selkeämmät pojilla 
kuin tytöillä ja vironkielisillä selkeämmät venäjänkielisiin verrattuna. (Kuvio 
8, Liitteet 21 ja 22.) 
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p<.001 

TYTÖT 

p=.011 

l1HI Ei oireita 

D 1 -2 oiretta/vk

r::zJ , 3 oiretta/vk

o���������� ���������-
viikoittain kuukau- ei tupakoi viikoittain kuukau- ei tupakoi 

sittain sittain 

n= 11 O n=42 n=368 n=36 n=23 n=563 

KUVIO 8 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen psykosomaattinen oireilu tupakoinnin 
mukaan(%) 

Tupakoinnilla oli merkitystä vain vironkielisten lääkkeiden, kuten vatsa
kipu-, nukahtamis- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön. Vironkieliset tupa
koitsijat käyttivät näitä lääkkeitä yleisemmin kuin tupakoimattomat. Viikoit
tain tupakoivista nuorista 26 % käytti vatsakipulääkkeitä ja 6 % käytti sekä 
hermostuneisuus- että nukahtamislääkkeitä, mutta tupakoimattomat vastaa
vasti 11 % ja 2 %. 

Liikunta-aktiivisuudella oli yleisesti ottaen positiivinen yhteys 11-15-
vuotiaiden nuorten subjektiivisiin arvioihin omasta terveydentilastaan: 
liikunnallisesti hyvin aktiivisen ryhmän nuoret kokivat itsensä erittäin terveeksi 
huomattavasti yleisemmin kuin liikunnallisesti passiivisen ryhmän nuoret. 
Päivittäin liikuntaa harrastavista 34 % ja harvoin liikuntaa harrastavista vain 
10 % koki itsensä erittäin terveeksi. Liikunnallisesti passiivisten ryhmässä taas 
23 % koki itsensä ei kovin terveeksi, kuin taas hyvin aktiivisten ryhmässä ei
terveeksi ilmoittaneita nuoria oli puolet vähemmän (12 %). Verrattaessa 
luokkatasoittain liikunta-aktiivisuuden ja terveyskokemusten yhteyksiä sel
keämmät yhteydet ilmenivät nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryhmässä. Päi
vittäin liikuntaa harrastavien sekä 11- että 15-vuotiaiden ryhmässä koki 36 % 
nuorista itsensä erittäin terveeksi, mutta harvemmin kuin viikoittain liikuntaa 
harrastavista 11-vuotiaista nuorista 16 % ja 15-vuotiaista 9 % ilmoitti tervey
dentilansa hyväksi. 
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Tarkasteltaessa 11-15-vuotiaiden liikunta-aktiivisuuden ja koetun terve
yden välisiä yhteyksiä kieliryhmittäin oli venäjänkielisillä nuorilla liikunta
harrastus vironkielisiin verrattuna tilastollisesti selvimmin yhteydessä itsen
sä erittäin terveeksi kokemiseen. Venäjänkielisistä nuorista, jotka harrastivat 
liikuntaa vähintään neljä kertaa viikossa, lähes puolet (44 %) koki terveytensä 
erittäin hyväksi, kun taas harvoin liikuntaa harrastavien ryhmässä hyvin ter
veeksi tuntevia oli vain 17 %. Virolaisnuorilla liikunnanharrastuksien ja sub
jektiivisen terveydentilan suhde oli vastaavanlaisesti 24 % ja 10 %. (Kuvio 9.) 
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1-3 harvem-
krt/vk min 

n=1316 n=407 
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p<.001 

;:, 4 
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n=314 

1-3 harvem-
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n=350 n=162 

KUVIO 9 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten subjektiivinen terve
ydentila (" erittäin terve") liikunta-aktiivisuuden mukaan (%) 

Liikuntaan käytetyn ajan ja subjektiivisesti koetun terveydentilan väli
set yhteydet näkyivät vanhimmissa ikäryhmissä siten, että mitä enemmän nuori 
käytti aikaa liikuntaan, sitä paremmaksi hän koki oman terveydentilansa. Esi
merkiksi 13-vuotiaat nuoret, jotka harrastivat liikuntaa viikossa seitsemän tun
tia tai sitä enemmän, ilmoittivat oman terveydentilansa erittäin hyväksi (32 
%), kun taas puolesta tunnista tuntiin harrastavien nuorten joukossa itsensä 
erittäin terveeksi tuntevia oli vain 15 %. Kieliryhmiä verrattaessa liikuntaan 
käytetty aika oli selvästi yhteydessä sekä viron- että venäjänkielisten nuorten 
subjektiiviseen terveydentilaan, mutta tilastollisesti selvemmät yhteydet ilme
nivät venäjänkielisten keskuudessa. Venäjänkielisten nuorten ryhmässä yli 
puolet venäläisnuorista (52 %), jotka harrastivat liikuntaa seitsemän tuntia tai 
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enemmän viikossa, kokivat itsensä erittäin terveeksi, ja puolesta tunnista tun
tiin liikuntaa harrastavien ryhmässä erittäin terveitä oli 18 %. Virolaisnuorilla 
tämä suhde oli 25 % ja 9 %. 

Nuorten liikuntaharrastuksen useuden ja liikuntaan käytetyn ajan suh
teessa oli merkitystä myös nuorten lääkkeiden käyttöön, eli mitä harvemmin 
nuori harrasti liikuntaa, sitä yleisemmin hän käytti lääkkeitä päänsärkyyn (32 
%), nukahtamiseen (7 %) ja hermostuneisuuteen (8 %). Viikossa seitsemän tuntia 
tai sitä enemmän liikuntaa harrastaneista näitä lääkkeitä käytti vastaavasti 21 
%, 5 % ja 6%. Venäjänkielisten keskuudessa liikunnan useudella oli merkitystä 
päänsärkylääkkeiden käyttöön siten, että mitä harvemmin nuori harrasti vii
kossa liikuntaa, sitä useammin hän käytti lääkkeitä päänsärkyyn (29 %) ver
rattaessa päivittäin liikuntaa harrastaviin (10 %). 

Kuitenkin liikuntaan käytetyn ajan ja onnellisuuskokemusten väliset 
yhteydet olivat päinvastaisia kuin nuorten subjektiivisen terveydentilan arvi
oinnissa. Nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryhmässä liikunnallisesti hyvin 
aktiiviset kokivat itsensä yleisemmin ei kovin onnelliseksi kuin liikunnallisesti 
passiiviset nuoret. Esimerkiksi 11-vuotiaat nuoret, jotka harrastivat liikuntaa 
viikossa puolesta tunnista tuntiin, olivat hyvin tyytyväisiä oman elämäntilan
teensa (23 %), mutta vähintään seitsemän tuntia liikuntaa harrastavien ryh
mässä hyvin onnellisia oli 19 %. 13-vuotiaiden ryhmässä taas liikunnallisesti 
aktiiviset nuoret kokivat itsensä yleisemmin onnelliseksi (18 %) kuin lii
kunnallisesti passiiviset nuoret (11 %). Kieliryhmiä tarkasteltaessa viro
laisnuorilla olivat tilastollisesti merkitsevät yhteydet liikunta-aktiivisuuden 
ja onnellisuuskokemusten välillä (liitteet 23 ja 24). Liikunnallisesti hyvin aktii
viset eli neljästä seitsemään kertaa viikossa urheilevat tai liikuntaan seitsemän 
tuntia tai enemmän käyttäneet kokivat itsensä hyvin onnelliseksi huomatta
vasti yleisemmin kuin passiiviset nuoret. Päivittäin urheilevista virolaisnuorista 
67 % ja seitsemän tuntia tai enemmän urheilevista 78 % oli onnellisia. 
Liikunnallisesti passiivisten nuorten keskuudessa nämä luvut olivat 54 % ja 
58 %. 

Nuorten liikuntaharrastuksen useus ja siihen käytetty aika olivat yhtey
dessä psykosomaattiseen oireiluun vain 15-vuotiaiden ryhmässä. Vanhimmassa 
ikäryhmässä liikunnallisesti passiiviset nuoret oireilivat huomattavasti ylei
semmin kuin liikunnallisesti aktiiviset nuoret. Viikossa neljästä kuuteen ker
taan liikuntaa harrastavien ryhmässä 41 % mutta yli puolet (54 %) lii
kunnallisesti passiivisista nuorista koki 3-8 psykosomaattista oiretta viikossa. 
Seitsemän tuntia tai enemmän tuntia viikossa liikuntaa harrastavista nuorista 
37 % mutta puolesta tunnista tuntiin harrastavista nuorista jo yli puolet (52 %) 

oireili runsaasti. Molemmissa kieliryhmissä liikuntaan käytetyllä ajalla oli 
yhteys nuorten psykosomaattiseen oireiluun. V ähän aikaa liikuntaan käyttä
neet oireilivat huomattavasti yleisemmin kuin paljon aikaa käyttäneet. Venä
läisistä 39 % ja virolaisista 58 % liikuntaa viikossa noin tunnin harrastaneista 
koki oireita kolmesti tai useammin viikossa. Seitsemän tai enemmän tuntia 
harrastaneista venäläisnuorista 10 % ja virolaisista 44 % oireili runsaasti. (Liitteet 
25 ja 26.) 
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6.2 Sosiaalistavat tekijät, koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen 

6.2.1 Kutitaustan yhteys koettuun terveyteen 

Vanhempien ammattistatuksella, erityisesti äidin ammattistatuksella, oli 11-
15-vuotiaiden poikien ryhmässä suurempi merkitys subjektiivisesti koettuun
terveydentilaan kuin tyttöjen ryhmässä. (Liitteet 27 ja 28.) Tutkimustulosten
mukaan alempien toimihenkilöiden äitien pojat kokivat terveytensä erittäin
hyväksi ja myös ei kovin hyväksi yleisemmin kuin ylempien toimihenkilöi
den ja työntekijöiden pojat. Työntekijöiden äitien pojista 12 % koki itsensä ei
kovin terveeksi ja 31 % erittäin terveeksi, kun taas ylempien toimihenkilöiden
isien pojista ei kovin terveeksi kokeneita oli 9 % ja erittäin terveeksi kokeneita
22 %. Isän ammattistatuksella oli päinvastainen merkitys äidin ammatti
statukseen verrattuna poikien erittäin terveeksi kokemiseen. Ylempien toimi
henkilöiden isien pojat kokivat terveytensä yleisemmin hyväksi kuin alempi
en toimihenkilöiden isien pojat.

Vertailtaessa erikseen viron- ja venäjänkielisiä koululaisia nuorten sub
jektiivinen terveys ja vanhempien ammattistatus olivat yhteydessä sekä viron
että venäjänkielisillä, mutta venäjänkielisillä nuorilla äidin ammattistatus ja 
itsensä erittäin terveeksi kokeminen olivat tilastollisesti selvemmin yhteydes
sä keskenään kuin vironkielisillä . Venäläisten ylempien toimihenkilöiden äi
tien lapsista 29 % ja alempien toimihenkilöiden lapsista 36 % koki itsensä erit
täin terveeksi. Virolaisilla nämä osuudet olivat vastaavasti 16 % ja 19 %. (Tau
lukko 13.) 

Perheen taloudellinen tilanne oli tilastollisesti hyvin merkitsevästi yhte
ydessä nuorten subjektiivisesti koettuun terveydentilaan sekä 11-15-vuotialla 
venäjän- ja vironkielisillä nuorilla siten, että perheensä taloudellisen tilanteen
sa hyväksi kokeneet nuoret kokivat terveytensä huomattavasti yleisemmin 
hyväksi kuin perheensä taloudellisen tilanteen huonoksi kokeneet nuoret (Tau
lukko 13). 

Vanhempien ammattistatus oli yhteydessä nuorten psykosomaattiseen 
oireiluun. 13-vuotiaiden perheissä, joissa äiti oli alempi toimihenkilö, nuoret 
kokivat kolme ja enemmän oiretta viikossa yleisemmin kuin ylempien toimi
henkilöiden perheissä. Kieliryhmiä tarkasteltaessa nuorten oireilun ja vanhem
pien ammattistatuksen suhde oli ainoastaan vironkielisillä nuorilla, joilla äi
din statuksella oli samankaltainen yhteys, kuin edellä kuvattiin nuorten 
viikoittaiseen oireiluun. (Taulukko 14.) 
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TAULUKKO 13 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten kodin 
sosioekonomisten tekijöiden yhteydet subjektiivisesti 
koettuun terveyteen(%) 

Subjektiivinen terveydentila 
Sosiaalistumisympäristö Erittäin Melko Ei kovin Yht. N p 

h ä h vä h vä 
Viron kieliset 
Isän ammattistatus 

ylempi 19 68 13 100 816 

keskitaso 16 69 15 100 1081 

alempi 15 72 13 100 240 ns 
Äidin ammattistatus 

ylempi 16 71 13 100 1136 

keskitaso 16 69 15 100 874 

alempi 19 64 17 100 545 .038 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 28 63 9 100 368 

keskitaso 15 71 14 100 1920 

huono 12 64 24 100 264 <.001 

Asuinpaikka 
kaupunki 18 69 13 100 1445 

maaseutu 15 70 15 100 1208 ns 
Venäjänkieliset 
Isän ammattistatus 

ylempi 31 55 14 100 217 

keskitaso 34 34 51 100 336 

alempi 
Äidin ammattistatus 

23 51 26 100 90 ns 

ylempi 29 57 14 100 284 

keskitaso 27 53 20 100 288 

alempi 36 44 20 100 211 .027 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 39 49 12 100 334 

keskitaso 22 56 22 100 327 <.001 

huono 30 49 21 100 165 

Asuinpaikka 
kaupunki 31 52 17 100 771 

maaseutu 20 56 24 100 55 ns 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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TAULUKKO 14 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten kodin 
sosioekonomisten tekijöiden yhteydet viikoittaiseen psyko-
somaattiseen oireiluun (oireiluindeksi) (%) 

Sosiaalistumisympäristö Psykosomaattinen oireilu 

Ei 1-2 �3 Yht. N p 
oireita oiretta/vk oiretta/vk 

Viron kieliset 
Isän ammattistatus 

ylempi 15 36 49 100 805 

keskitaso 16 34 50 100 1064 

alempi 16 29 55 100 230 ns 
Äidin ammattistatus 

ylempi 15 37 48 100 1120 

keskitaso 14 14 55 100 848 

alempi 17 31 52 100 526 .012 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 17 36 47 100 363 

keskitaso 15 34 51 100 1872 

huono 12 27 61 100 261 .006 

Asuinpaikka 
kaupunki 17 34 49 100 1409 

maaseutu 13 32 55 100 1183 .006 

Venäjänkieliset 
Isän ammattistatus 

ylempi 31 38 31 100 197 

keskitaso 25 25 35 100 284 

alempi 21 44 35 100 80 ns 
Äidin ammattistatus 

ylempi 25 38 37 100 251 

keskitaso 23 37 40 100 255 

alempi 30 37 33 100 179 ns 
Perheen taloudellinen tilanne 

hyvä 27 42 31 100 286 

keskitaso 24 35 41 100 295 

huono 28 30 42 100 142 .049 

Asuinpaikka 
kaupunki 26 37 37 100 676 

maaseutu 16 41 43 100 49 ns 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Perheen taloudellisen tilanteen ja nuorten psykosomaattisten vaivojen 
väliset yhteydet olivat tilastollisesti hyvin merkitsevät vain pojilla, mutta ei
vät tytöillä (liitteet 35 ja 36). Hyvin taloudellisesti toimeentulevissa perheissä 
nuoret kokivat oireita kolmesti tai useammin viikossa harvemmin kuin 
keskinkertaisesti toimeentulevissa perheissä. Taloudellisesti huonosti toimeen
tulevien perheiden pojista lähes puolet (46 %) oireili kolmesti tai useammin 
viikossa, kun taas hyvin taloudellisesti toimeentulevien perheissä 30 % nuo
rista oireili runsaasti. Perheen taloudellisen tilanteen ja nuorten oireilun yhte-
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ydet olivat huomattavasti selkeämmät virolaisilla kuin venäläisillä. Taloudel
lisesti huonosti toimeentulevien perheissä vironkielisistä nuorista 61 % ja ve
näläisistä 42 % koki runsaasti oireita, mutta hyvin taloudellisesti toimeen
tulevissa perheissä 47 % virolaisista ja 31 % venäläisistä koki kolme tai enem
män oiretta viikossa. (Taulukko 14.) 

Kaikilla kodin taustatekijöillä, kuten isän ja äidin ammattistatuksella sekä 
perheen taloudellisella tilanteella, oli merkitystä 11-15-vuotiaiden nuorten 
onnellisuuskokemuksiin. Erot ilmenivät poikien ja tyttöjen välillä. (Liite 29.) 
Isän ammatilla oli merkitystä poikien onnellisuuskokemuksissa ja äidin 
ammattistatuksella tyttöjen onnellisuuskokemuksissa. Molempien vanhempien 
sosioekonomisen aseman yhteys nuorten onnellisuuskokemuksiin ilmeni kieli
ryhmiä tarkasteltaessa selkeämmin vironkielisillä venäjänkielisiin verrattuna 
(Taulukko 15) ja luokkatasoja tutkittaessa varsinkin nuorimmissa ikäryhmissä 
(liite 30). Ylempien toimihenkilöiden lapset kokivat elämänsä onnellisemmaksi 
kuin alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden lapset. Perheissä, joissa isä 
oli työntekijä, 10 % nuorista koki itsensä hyvin onnelliseksi, mutta ylempien 
toimihenkilöiden perheissä hyvin onnellisia oli 16 %. Alempien toimihenki
löiden äitien lapsista 5 % ja ylempien toimihenkilöiden lapsista 2 % tunsi it
sensä ei kovin onnelliseksi. 

Nuorten kokemukset perheensä taloudellisesta tilanteesta olivat tilas
tollisesti selkeästi sidoksissa nuorten onnellisuuskokemuksiin kaikissa ikä
ryhmissä sekä viron- että venäjänkielisillä pojilla ja tytöillä (Taulukko 15). 
Perheen taloudellisen tilanteen hyväksi arvioineet nuoret kokivat itsensä hy
vin onnellisiksi huomattavasti yleisemmin kuin perheen taloudellisen tilan
teen huonoksi arvioineet nuoret. Taloudellisesti hyvin toimeentulevissa per
heissä 28 % nuorista koki elämänsä hyvin onnelliseksi, mutta hyvin onnelli
seksi kokevia nuoria oli huonosti taloudellisesti toimeentulevissa perheissä 
vain 10 %. 

Vanhempien ammattistatus oli yhteydessä virolaisnuorten lääkkeiden 
käyttöön. Virolaisperheissä, joissa isä oli työntekijä tai äiti alempi toimihenki
lö, nuoret käyttivät yleisemmin vatsakipu-, päänsärky- ja rauhoittavia lääk
keitä kuin ylempien toimihenkilöiden perheiden nuoret. Edellä kuvatun 
kaltaisesti isän ammattistatus oli yhteydessä tyttöjen vatsakipu- ja poikien 
rauhoittavien lääkkeiden käyttöön, mutta äidin ammatilla olivat yhteydet taas 
poikien päänsärky- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön. (Liite 31.) 
Luokkatasoittain tarkasteltaessa alempien toimihenkilöiden isien 11-vuotiaat 
lapset käyttivät lääkkeitä päänsärkyyn, vatsakipuun, unettomuuteen ja 
hermostuneisuuteen yleisemmin kuin ylempien toimihenkilöiden samanikäiset 
lapset. Samanlaiset yhteydet olivat äidin ammattistatuksen ja 13-vuotiaiden 
päänsärky- sekä rauhoittavien lääkkeiden käytön välillä. (Liite 32.) 
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TAULUKKO 15 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten kodin 
sosioekonomisten tekijöiden yhteydet subjektiiviseen 
onnellisuuskokemukseen ( % ) 

Koettu onnellisuus 
Sosiaalistumisympäristö Hyvin Melko Ei kovin Ei lainkaan Yht. N 

onnellinen onnellinen onnellinen onnellinen 

Vironkieliset 
Isän ammattistatus 

ylempi 13 63 22 2 100 816 

keskitaso 10 60 28 2 100 1081 

alempi 6 58 31 5 100 240 <.001 

Äidin ammattistatus 
ylempi 11 62 25 2 100 1137 

keskitaso 9 60 28 3 100 876 

alempi 9 57 30 4 100 543 .009 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 22 61 15 2 100 369 

keskitaso 9 63 26 2 100 1918 

huono 3 40 47 10 100 265 <.001 

Asuinpaikka 
kaupunki 12 60 26 2 100 1445 

maaseutu 8 59 29 4 100 1208 <.001 

Venäjänkieliset 
Isän ammattistatus 

ylempi 29 44 26 1 100 218 

keskitaso 26 41 30 3 100 336 

alempi 
Äidin ammattistatus 

19 45 27 9 100 90 .027 

ylempi 26 43 27 4 100 283 

keskitaso 22 46 29 3 100 288 

alempi 28 34 33 5 100 213 ns 
Perheen taloudellinen tilanne 

hyvä 34 43 22 1 100 334 

keskitaso 17 43 35 5 100 327 

huono 22 34 33 11 100 166 <.001 

Asuinpaikka 
kaupunki 26 41 29 4 100 772 

maaseutu 13 42 40 5 100 55 ns 
ns= tilastollisesti ei merkitsevä 

Asuinpaikka ei erotellut nuorten subjektiivisesti koettua terveydentilaa, 
mutta se oli selkeästi yhteydessä nuorten oireilemiseen ikäryhmän mukaan 
13- ja 15-vuotiaiden ryhmässä, sukupuolen mukaan sekä pojilla että tytöillä ja
kieliryhmiä vertailtaessa vain vironkielisten ryhmässä. Maaseudulla asuvat
nuoret kokivat kolme tai enemmän oiretta viikossa yleisemmin (55 %) kuin
kaupungissa asuvat nuoret (49 %). (Taulukko 14.)

Kaupunkilaisnuoret kokivat elämäntilanteensa hyvin onnelliseksi 
yleisemmin (17 %) kuin maalaisnuoret (8 %). Asuinpaikan ja onnelli
suuskokemusten yhteydet olivat erityisen selkeät 11-vuotiaiden ikäryhmässä, 
sukupuolia vertailtaessa tyttöjen keskuudessa ja kieliryhmiä tarkasteltaessa 
vironkielisten joukossa. Kaupunkilaiset 15-vuotiaat nuoret käyttivät jonkin 
verran yleisemmin unettomuuslääkkeitä kuin maaseudun samanikäiset nuoret. 
(Liite 32.) 
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6.2.2 Koulun ja ystävien yhteydet koettuun terveyteen 

Koulua ja ystäväpiiriä kuvaavat tekijät, kuten koulutusorientaatio, koulu
menestys, kouluviihtyvyys, ajanvietto ystävien kanssa ja ystävien määrä, oli
vat yhteydessä nuorten koettuun terveyteen. 

Vanhimmissa ikäryhmissä oppilaiden urasuunnitelmalla ja 15-vuotiaiden 
ryhmässä myös koulunkäynnistä pitämisellä havaittiin selkeämmät yhteydet 
koululaisten koettuun terveydentilaan kuin nuorimmassa ikäryhmässä. Luki
oon aikoneista ja koulunkäynnistä pitäneistä 15-vuotiasta nuorista terveeksi 
kokeneita oli huomattavasti yleisemmin kuin ammattikouluun tai työelämän 
urakseen ilmoittaneiden ja koulusta ei pitävien ryhmässä. Lukioon aikoneiden 
15-vuotiaiden joukossa ei kovin terveeksi kokeneita oli 11 %, mutta työelä
mään suuntautuneista näitä oli jo 18 %. Vanhimmassa ikäryhmässä koulun
käynnistä pitämisen ja subjektiivisesti koetun terveyden välillä löytyi yhteyk
siä (liite 30), 10 % koulunkäynnistä pitäneistä nuorista ja 17 % koulunkäyntiin
negatiivisesti suhtautuneista nuorista arvioi oman terveydentilansa ei kovin
hyväksi.

Koulumenestyksellä oli merkitystä 11-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa il
meni että mitä huonommin nuori menestyi koulussa, sitä harvemmin hän koki 
terveytensä erittäin hyväksi. Hyvin koulussa menestyvistä 11-vuotiaista 29 % 
ja huonosti menestyvistä 22 % koki itsensä erittäin terveeksi. (Liite 30) 

Vertailtaessa kieliryhmiä tulevaisuusorientaation, koulunkäynnistä pi
tämisen ja koulumenestyksen kannalta yhteydet nuorten subjektiivisesti koet
tuun terveydentilaan näkyivät erityisen selkeästi vironkielisten keskuudessa 
mutta eivät venäjänkielisten keskuudessa (Taulukko 16). 

Ystävien määrällä oli suurempi merkitys 11-15-vuotiailla tytöillä kuin 
samanikäisillä pojilla (liite 29) ja ikäryhmiä tarkasteltaessa nuorempien ikä
ryhmien nuorilla subjektiivisissa terveyskokemuksissa (liite 30). Nuoret, joilla 
oli kaksi ystävää tai enemmän, kokivat terveytensä yleisemmin erittäin ter
veeksi kuin nuoret, joilla ei ollut läheisiä ystäviä. Ystävien määrän ja ystävien 
kanssa ajanvieton yhteydet nuorten kokemaan terveyteen olivat selvästi ylei
sempiä vironkielisillä kuin venäjänkielisillä koululaisilla. (Taulukko 16.) 

Nuorten koulutusorientaatio ei ollut yhteydessä nuorten oireiluun, mutta 
koulunkäynnistä pitäminen eli koulussa viihtyminen oli siihen hyvin selkeäs
ti yhteydessä sekä viron- että venäjänkielisillä nuorilla kaikissa ikäryhmissä 
siten, että mitä enemmän nuori piti koulunkäynnistä, sitä harvemmin hän oireili 
(Taulukko 17). 
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TAULUKKO 16 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten koulu-
kokemusten ja ystävien yhteydet subjektiiviseen terveydenti-
laan (%) 

Sosiaalistumisympäristö Subjektiivinen terveydentila 
Erittäin Melko Ei kovin Yht. N p 
h vä h vä h vä 

Viron kieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 17 71 12 100 1484 
ammattikoulu 19 67 14 100 247 
töihin/ ei osaa sanoa 16 66 18 100 911 .008 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 18 70 12 100 1589 
ei pidä 14 68 18 100 1056 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 18 71 11 100 957 
keskitasoa 16 70 14 100 1501 
alle keskitason 19 54 27 100 201 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 11 65 24 100 84 
yksi ystävä 15 66 19 100 454 
,- 2 ystävää 17 70 13 100 2107 .001 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 20 67 13 100 819 
1-3 krt/vk 15 71 14 100 1699 
ei ole ystäviä 22 53 25 100 128 <.001 

Venäjänkieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 29 58 13 100 340 
ammattikoulu 35 49 16 100 142 
töihin/ ei osaa sanoa 29 49 22 100 346 .011 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 32 51 17 100 689 
ei pidä 19 60 21 100 136 .011 

Koulumenestys 
hyvä 35 52 13 100 289 
keskitasoa 27 53 20 100 465 
alle keskitason 30 50 20 100 70 ns 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 5 50 45 100 20 
yksi 25 50 25 100 106 
,- 2 ystävää 32 52 16 100 684 .001 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 33 50 17 100 287 
1-3 krt/vk 29 54 17 100 477 
ei ole ystäviä 25 53 22 100 45 ns 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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Negatiivisesti koulunkäyntiin suhtautuneista nuorista yli puolet (57 %) 
oireili runsaasti. Nuorista, jotka pitivät koulunkäynnistä runsaasti, oireilevia 
oli 44 %. Koulumenestyksen ja nuorten oireilun väliset yhteydet ilmenivät vain 
tyttöjen keskuudessa (liite 29). Huonosti koulussa menestyvät tytöt kokivat 
viikossa kolme oiretta tai useampia (60 %) yleisemmin kuin hyvin koulussa 
menestyvät tytöt (52 %). Psykosomaattisen oireilun ja koulu-menestyksen vä
lillä ilmeni kieliryhmien välisiä eroja siten, että vironkielisillä nuorilla nämä 
yhteydet olivat hyvin selkeät venäjänkielisiin verrattuna. Huonosti koulussa 
menestyvät virolaiset nuoret kokivat yleisemmin oireita kolmesti tai useam
min viikossa kuin hyvin menestyvät virolaisnuoret. (Taulukko 17.) 

Ystävien määrän merkitys nuorten oireilemisessa oli sukupuolia katsot
taessa ainoastaan pojilla (liite 29) ja ikäryhmittäin tarkasteltaessa 15-vuotiailla 
(liite 30). Nuorilla, joilla ei ollut läheisiä ystäviä, oireilu oli yleisempää kuin 
nuorilla, joilla oli kaksi tai useampia läheisiä ystäviä. Pojista, joilla ei ollut ys
täviä, 61  % koki viikossa kolme oiretta tai useampia oireita, kun taas pojista, 
joilla oli paljon ystäviä, vain 37 % oireili runsaasti. Viron- ja venäjänkielisillä 
ystävien määrän ja oireilun yhteydet olivat samankaltaiset kuin edellä kuvat
tiin. Ystävien kanssa ajanvieton ja nuorten psykosomaattisen oireilun suhde 
oli ikäryhmiä vertailtaessa vain 11-vuotiaiden ryhmässä. (Taulukko 17.) 

Lukioon suuntautuneiden, koulunkäynnistä pitävien ja hyvin koulussa 
menestyvien sekä tyttöjen että poikien ryhmässä hyvin onnelliseksi itsensä 
kokeminen oli huomattavasti yleisempää kuin työelämän urakseen il
moittaneiden, koulunkäynnistä ei pitävien ja huonosti koulussa menestyvien 
keskuudessa. Tulevaisuusorientaation ja onnellisuuskokemusten välisiä yhte
yksiä ei ilmennyt venäjänkielisten ryhmässä vironkielisiin verrattuna. (Tau
lukkol8.) 

Luokka tasoja tarkasteltaessa hyvin selkeät kouluorientaation ja onnelli
suuskokemusten yhteydet olivat 15-vuotiaiden ryhmässä. Vanhimmassa ikä
ryhmässä lukioon pyrkivistä nuorista 70 % ja taas lähes puolet (48 %) työelä
mään suuntautuneista nuorista koki itsensä onnelliseksi. Yhdeksännellä luo
kalla nuorista, jotka pitivät koulunkäynnistä, 10 % oli erittäin tyytyväisiä elä
määnsä, kun taas koulunkäynnistä ei pitävien joukossa hyvin onnellisia oli 
vain 5 %. Hyvin koulussa menestyvien 15-vuotiaiden ryhmässä 11 % nuorista 
ja huonosti menestyvistä 7 % koki itsensä hyvin onnelliseksi. 

Ystävien määrällä oli merkitystä nuorten onnellisuuskokemuksissa kai
kissa ikäryhmissä sekä viron- että venäjänkielisten poikien ja tyttöjen ryhmäs
sä. Nuoret, joilla oli kaksi tai enemmän läheistä ystävää, kokivat itsensä hyvin 
onnelliseksi huomattavasti yleisemmin (15 %) kuin nuoret, joilla ei ollut lähei
siä ystäviä (3 %). Ajanvietto ystävien kanssa ja onnellisuus näyttivät olevan 
yhteydessä erityisen selkeästi 15-vuotiaiden ikäryhmässä ja sukupuolia ver
tailtaessa tyttöjen ja kieliryhmiä tarkasteltaessa vironkielisten ryhmässä. Ylei
sesti voidaan sanoa, että mitä useammin nuori vietti viikossa omaa aikaa ystä
vien kanssa, sitä yleisemmin hän koki itsensä hyvin onnelliseksi. Vanhimmas
sa ikäryhmässä nuorista, jotka olivat ystävien kanssa neljänä viitenä päivänä 
viikossa ulkona, 11 % koki itsensä hyvin onnelliseksi. Mutta nuorista, joilla ei 
ollut ystäviä, hyvin onnellisia oli vain 2 %. 
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TAULUKKO 17 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten koulu-
kokemusten ja ystävien yhteydet psykosomaattiseen 
oireiluun (oireiluindeksi) (%) 

Sosiaalistumisympäristö 

Vironkieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaa tio 
lukio 
ammattikoulu 
töihin/ ei osaa sanoa 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 
ei pidä 

Koulumenestys 
hyvä 
keskitasoa 
alle keskitason 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 
yksi ystävä 
;, 2 ystävää 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk
1-3 krt/vk
eiol�ystäviä

Venäjänkieliset 
KOULU 
Tulevaisuusorientaatio 

lukio 
ammattikoulu 
töihin/ ei osaa sanoa 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 
ei pidä 

Koulumenestys 
hyvä 
keskitasoa 
alle keskitason 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 
yksi ystävä 
;, 2 ystävää 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk
1 -3 krt/vk
ei ole ystäviä

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Psykosomaattinen oireilu 

Ei oireita 1-2 ;,3 

oiretta/vk oiretta/vk 

15 35 50 
11 37 52 
16 31 53 

17 36 47 
12 30 58 

16 34 50 
15 34 51 
13 24 63 

8 27 65 
10 37 53 
17 33 50 

18 33 49 
14 34 52 
14 30 56 

28 39 33 
28 32 40 
23 37 40 

27 38 35 
19 32 49 

25 40 35 
27 36 37 
17 38 45 

11 33 56 
17 33 50 
28 38 34 

24 39 37 
27 37 36 
18 33 49 

Yht. N 

100 1463 
100 240 
100 878 

100 1551 
100 1032 

100 944 
100 1455 
100 199 

100 82 
100 449 
100 2054 

100 800 
100 1663 
100 124 

100 312 
100 124 
100 289 

100 601 
100 123 

100 262 
100 403 
100 60 

100 18 

100 98 
100 595 

100 240 
100 431 
100 39 

ns 

<.001 

.012 

.002 

ns 

ns 

.007 

ns 

.011 

ns 
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TAULUKK018 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten koulu-
kokemusten ja ystävien yhteydet subjektiiviseen onnellisuus-
kokemukseen(%) 

Koettu onnellisuus 
Sosiaalistumisympäristö Hyvin Melko Ei kovin Ei lainkaan Yht. N 

onnellinen onnellinen onnellinen onnellinen 

Vironkieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 11 64 23 2 100 1484 
ammattikoulu 7 52 35 6 100 248 
töihin/ei osaa sanoa 9 55 32 4 100 913 <.001 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 13 64 21 21 100 1593 
ei pidä 5 54 36 5 100 1052 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 15 64 19 2 100 957 
keskitasoa 7 60 30 3 100 1501 
alle keskitason 6 40 44 10 100 201 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 1 42 50 7 100 83 
yksi ystävä 7 56 33 4 100 450 
;, 2 ystävää 11 61 25 3 100 2112 <.001 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 12 60 25 3 100 818 
1 -3 krt/vk 9 61 28 2 100 1699 
ei oleystäviä 5 48 48 39 100 129 <.001 

Venäjänkieliset 
KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 26 42 28 4 100 339 
ammattikoulu 23 44 29 4 100 142 
töihin/ei osa sanoa 25 38 32 5 100 348 ns 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 27 43 27 3 100 690 
ei pidä 12 34 44 10 100 136 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 29 44 24 3 100 288 
keskitasoa 24 41 31 4 100 467 
alle keskitason 16 27 47 10 100 70 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 10 20 65 5 100 20 
yksi ystävä 19 35 35 11 100 106 
;, 2 ystävää 26 43 28 3 100 685 <.001 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 27 42 28 3 100 287 
1 -3 krt/vk 23 42 30 5 100 478 
ei ole ystäviä 29 20 47 4 100 45 .034 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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Urasuunnitelman, koulunkäynnistä pitämisen ja koulumenestyksen yh
teydet nuorten lääkkeiden käyttöön olivat hyvin selkeät. Ylipäätään työelä
mään suuntautuneiden, koulunkäynnistä ei pitävien ja huonosti koulussa 
menestyvien ryhmässä erilaisten lääkkeiden käyttö oli yleisempää kuin luki
oon pyrkivien, koulunkäynnistä pitävien ja hyvin koulussa menestyvien kes
kuudessa. Ystävien määrällä oli merkitystä 15-vuotiaiden rauhoittavien lääk
keiden ja 11-vuotiaiden päänsärky lääkkeiden käytössä (liite 32) siten, että mitä 
vähemmän nuorilla oli ystäviä, sitä yleisemmin he käyttivät lääkkeitä hermos
tuneisuuteen ja päänsärkyyn. Pojat, jotka viettivät ystävien kanssa aikaa 4-5 
iltana viikossa, käyttivät yleisemmin vatsakipulääkkeitä kuin pojat, jotka oli
vat ystävien kanssa parina iltana viikossa. (Liite 31) Venäjänkieliset nuoret, 
jotka eivät olleet ystävien kanssa, söivät jonkin verran yleisemmin unettomuus
lääkkeitä kuin nuoret, jotka olivat ystävien kanssa 4-5 iltana viikossa. 

6.2.3 Kotitaustan yhteys terveyskäyttäytymiseen 

Nuorten kotitaustalla ei ollut merkitystä viron- ja venäjänkielisten koululais
ten tupakointiin eikä myöskään alkoholin käyttöön (Taulukko 31). Mutta isän 
ja äidin ammatilla sekä perheen taloudellisella tilanteella oli selvempi yhteys 
11-15-vuotiaiden vironkielisten nuorten liikunta-aktiivisuuteen kuin venäjän
kielisillä nuorilla. Vironkielisistä nuorista päivittäin liikuntaa harrastavia oli
enemmän perheissä, joissa äiti oli ammattistatukseltaan työntekijä (17 %), ver
rattuna perheisiin, joissa äiti oli korkeassa asemassa (12 %). Isän ammatilla ja
liikunta-aktiivisuudella olivat päinvastaiset yhteydet. Korkeassa asemassa ole
vien isien vironkielisistä nuorista 13 % harrasti päivittäin liikuntaa, kun taas
matalassa asemassa olevien isien lapsista vain 10 % harrasti runsaasti liikun
taa. Perhemuuttujista nuorten kokemukset perheensä taloudellisesta tilanteesta
olivat kaikkein selvimmin yhteydessä sekä viron- että venäjänkielisten koulu
laisten liikunta-aktiivisuuteen. Taloudellisesti hyvin toimeentulevien
virolaisperheiden lapsista 20 % ja venäjänkielisten lapsista 26 % harrasti lii
kuntaa joka päivä, mutta taas taloudellisesti huonosti toimeentulevissa per
heissä vain 13 % virolais- ja 21 % venäläisnuorista ilmoitti harrastavansa lii
kuntaa päivittäin.

6.2.4 Koulun ja ystävien yhteydet terveyskäyttäytymiseen 

Seuraavaksi tarkastellaan tupakoinnin, alkoholin käytön ja koulun sekä ystä
väpiirin välisiä yhteyksiä ainoastaan vanhimmassa ikäryhmässä. Tutkimustu
losten perusteella 15-vuotiaiden nuorten koulutusorientaatiolla, koulunkäyn
nistä pitämisellä ja koulumenestyksellä oli yhteyksiä nuorten terveys
tottumuksiin, mutta erityisesti koulua kuvaavat ominaisuudet olivat erittäin 
selvästi yhteydessä nuorten tupakointiin (taulukko 19, liite 33). Koululaisilla 
olivat tilastollisesti selvät yhteydet koulumenestyksen ja tupakoinnin tai alko
holin käytön välillä (taulukko 20). Lukion urakseen ilmoittaneet, koulunkäyn
nistä pitäneet ja hyvin koulussa menestyneet koululaiset tupakoivat päivit-
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täin huomattavasti harvemmin kuin ammattikouluun tai työelämän urakseen 
ilmoittaneet, koulunkäynnistä ei pitäneet ja huonosti koulussa menestyneet. 
Ammattikouluun suuntautuneiden nuorten ryhmässä päivittäin tupakkaa polt-
tavia oli 16 %, mutta lukioon aikoneista heitä oli vain 6 %. Edellä kuvatun 
kaltaisesti pojilla tulevaisuusorientaatio oli selkeämmin yhteydessä tupa-
kointiin kuin tytöillä, ja kieliryhmiä vertailtaessa urasuunnitelman yhteydet 
nuorten tupakointiin näkyivät erityisen selkeästi vironkielisten ryhmässä. (Tau-
lukko 19.) 

Negatiivisesti koulunkäyntiin suhtautuneille ja keskinkertaisesti tai huo-
nosti koulussa menestyville nuorille (12 %) oli yleisempää päivittäinen tupa-
kointi kuin positiivisesti koulunkäyntiin suhtautuneille ja hyvin koulussa 

TAULUKKO 19 15-vuotiaiden koulukokemusten ja ystävien yhteydet 
tu:eakointiin (%) 

Tu akointi 
Sosiaalistumisympäristö Päivittäin Viikoittain Harvemmin Ei tueakoi Yht. N E 

Viron kieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 6 6 87 100 605 
ammattikoulu 17 10 6 67 100 120 
töihin/ei osaa sanoa 13 10 6 71 100 137 <.001 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 7 3 4 86 100 540 
ei pidä 11 6 10 73 100 327 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 2 1 4 93 100 288 
keskitaso/ alle keskitason 12 5 7 76 100 583 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 2 7 91 100 91 
yksi ystävä 4 4 7 85 100 188 
� 2 ystävää 10 4 6 80 100 640 ns 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4 -5 krt/vk 19 7 7 67 100 239 
1-3 krt/vk 5 3 6 86 100 593 

.. ei olE> ystäyiä 2 98 100 41 <.001 

Venäjänkieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 7 3 3 87 100 197 
ammattikoulu 15 9 7 69 100 45 
töihin/ ei osaa sanoa 13 9 9 69 100 55 .010 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 8 6 5 81 100 226 
ei pidä 14 3 72 100 72 ns 

Koulumenestys 
hyvä 4 2 93 100 92 
keskitaso/ alle keskitason 12 6 6 76 100 204 .010 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 100 5 
yksi ystävä 6 6 6 82 100 34 
� 2 ystävää 10 5 4 81 100 256 ns 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 15 6 6 73 100 106 
1-3 krt/vk 7 4 4 85 100 170 
ei ole ystäviä 6 6 88 100 17 ns 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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menestyneille nuorille (3 %). Koulunkäynnistä pitämisen ja koulumenestyksen 
selkeä suhde tupakointiin oli poikia ja tyttöjä vertailtaessa pojilla ja kieliryhmiä 
tarkasteltaessa vironkielisillä (taulukko 19). Koulunkäynnistä pitämisellä ei 
ollut merkitystä tyttöjen ja venäjänkielisten tupakointiin. 

Koulua kuvaavista ominaisuuksista nuorten koulumenestys oli erittäin 
selvästi yhteydessä 15-vuotiaiden alkoholin käyttöön siten, että mitä huonom
min nuori menestyi koulussa, sitä useammin hän ilmoitti käyttävänsä erilaisia 
alkoholijuomia kuten olutta, viiniä tai väkeviä. Hyvin koulussa menestyvistä 
nuorista 6 % ja huonosti menestyvistä 10 % joi viikoittain erilaisia alkoholijuo
mia. Koulumenestyksen ja alkoholin käytön väliset yhteydet löytyivät selkeäm
min vironkielisten nuorten keskuudessa kuin venäjänkielisten ryhmässä. (Tau
lukko 20.) 

Ystävien määrällä ja ajanvietolla ystävien kanssa oli tilastollisia merkit
seviä yhteyksiä nuorten tupakoinnissa, alkoholin käytössä (taulukko 20) ja lii
kunta-aktiivisuudessa. Nuoret, joilla oli kaksi tai enemmän läheistä ystävää, 
tupakoivat päivittäin, käyttivät alkoholia ja harrastivat päivittäin liikuntaa 
selvästi yleisemmin kuin nuoret, joilla ei ollut läheisiä ystäviä. Yleisesti voi
daan myös sanoa, että mitä useammin nuori vietti viikossa omaa aikaa ystävi
en kanssa, sitä yleisemmin hän tupakoi, käytti alkoholia ja oli liikunnallisesti 
hyvin aktiivinen. Ystäväpiiriä kuvaavien tiettyjen ominaisuuksien yhteydet 
terveystottumuksiin olivat erittäin selkeät pojilla ja kieliryhmiä vertailtaessa 
vironkielisillä. (Taulukko 19.) Pojista, jotka olivat ystävien kanssa ulkona nel
jänä viitenä päivänä viikossa, 26 % tupakoi päivittäin ja 18 % käytti alkoholia 
viikoittain, kun taas yhdestä kolmeen päivään ystävien kanssa olevista pojista 
poltti tupakkaa päivittäin vain 10 % ja käytti alkoholia viikoittain 12 %. Nuo
ret, joilla oli kaksi tai enemmän läheistä ystävää, harrastivat liikuntaa päivit
täin yleisemmin kuin nuoret, joilla ei ollut läheisiä ystäviä. Nuorista, joilla ei 
ollut ystäviä, 17 % harrasti liikuntaa vähintään kuusi kertaa viikossa, kun taas 
nuorista, joilla oli paljon ystäviä, aktiivisia liikuntaharrastajia oli 30 %. Edellä 
kuvatun kaltaisesti erittäin selkeät yhteydet ajanvieton ja tupakoinnin, ystävi
en määrän ja alkoholin käytön sekä ystävien määrän ja liikuntauseuden välillä 
löytyivät vironkielisistä, mutta eivät venäjänkielisistä nuorista (Taulukko 20). 
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TAULUKKO20 15-vuotiaiden koulukokemusten ja ystävien yhteydet alkoho-
lin käyttöön kieliryhmän mukaan(%) 

Alkoholin käyttö 
Sosiaalistumisympäristö Viikoittain Kuukausittain Harvemmin Yht. N e 

Vironkieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 8 10 82 100 475 
ammattikoulu 4 19 77 100 88 
töihin/ ei osaa sanoa 9 19 72 100 94 .010 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 8 12 80 100 421 
ei pidä 8 16 76 100 236 ns 

Koulumenestys 
hyvä 6 7 87 100 283 
keskitasoa/alle keskitason 9 16 75 100 554 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 10 90 100 39 
yksi ystävä 5 9 86 100 183 
;, 2 ystävää 9 14 77 100 613 .020 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 10 19 71 100 223 
1 -3 krt/vk 8 11 81 100 576 
ei ole ystäviä 3 97 100 40 <.001 

Venäjänkieliset 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 8 17 75 100 125 
ammattikoulu 13 16 71 100 27 
töihin/ei osaa sanoa 10 10 80 100 39 ns 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 8 14 78 100 149 
ei pidä 13 19 68 100 12 ns 

Koulumenestys 
hyvä 6 16 78 100 80 
keskitasoa/ alle keskitason 11 15 74 100 173 ns 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
Ei ole ystäviä 100 100 39 
yksi ystävä 7 4 89 100 27 ns 
;, 2 ystävää 9 17 74 100 223 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 21 13 66 100 90 
1-3 krt/vk 3 18 79 100 149 
ei ole ystäviä 100 100 12 <.001 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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6.2.5 Selitysmallit sosiaalistavien tekijöiden, terveyskäyttäytymisen ja 
koetun terveyden välisistä yhteyksistä 

Logistisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin hyvään koettuun terveyteen, 
onnellisuuskokemuksiin, runsaaseen oireiluun ja terveyskäyttäytymiseen ku
ten tupakointiin, alkoholin käyttöön sekä liikunta-aktiivisuuteen yhteydessä 
olevia sosiaalistumisympäristön tekijöitä. 

Sosiaalistumisympäristöä kuvaavat muuttujat, jotka logistisessa regres
sioanalyysissa osoittautuivat itsenäisesti subjektiiviseen terveyteen yhteydes
sä oleviksi tekijöiksi, olivat perheen taloudellinen toimeentulo, äidin ammatti
status, tulevaisuusorientaatio, koulumenestys, koulunkäynti, ystävien kanssa 
ajanvietto, kieliryhmä, sukupuoli ja luokkataso. Kodin sosioekonomisista te
kijöistä perheen taloudellinen toimeentulo selitti hyvin nuorten itsensä erit
täin terveeksi kokemista. Erittäin terveeksi kokeminen oli lähes kaksi kertaa 
yleisempää niiden nuorten keskuudessa, jotka arvioivat perheensä taloudelli
sen tilanteen hyväksi verrattuna nuoriin, joiden perheen taloudellinen toimeen
tulo oli huono. Logistisen regressioanalyysin mukaan äidin alempi ammatti
status selitti nuorten positiivista terveyskokemusta. Alempien toimihenkilöi
den äitien lapset (OR=l.49) kokivat itsensä erittäin terveiksi yleisemmin kuin 
ylempien toimihenkilöiden lapset. Koulunkäynnistä pitäminen oli merkittävä 
itsenäinen selittäjä nuorten subjektiivisiin terveyskokemuksiin. Erittäin terveek
si kokeminen oli yleisempää niiden nuorten keskuudessa, jotka orientoituivat 
ammattikouluun verrattuna nuoriin, jotka eivät osanneet sanoa koulutus
orientaatiosta. Terveeksi kokemisen edistäviksi tekijöiksi osoittautuivat myös 
hyvä koulumenestys ja kaupungissa asuminen. 

Ystäväpiiriä kuvaavista tekijöistä ystävien kanssa ajanvietto osoittautui 
tärkeimmäksi itsenäiseksi selittäjäksi nuorten subjektiiviselle terveydelle: erit
täin terveeksi kokeminen oli 1.55 kertaa yleisempää ryhmässä, jossa nuorilla 
ei ollut ystäviä ja 1.24 kertaa yleisempää niiden ryhmässä, jotka viettivät ai
kansa kodin ulkopuolella 4-5 päivää viikossa verrattuna nuoriin, jotka vietti
vät 1-3 päivää viikossa aikaa ystävien kanssa. 

Logistisen regressioanalyysin mukaan myös kieliryhmä oli itsenäinen 
selittäjä nuorten subjektiivisesti koettuun terveyteen. Venäjänkielisten nuor
ten ryhmässä erittäin terveeksi kokeminen oli 1.46 kertaa yleisempää viron
kielisiin verrattuna. Sekä sukupuoli että luokkataso selittivät itsenäisesti nuort
en subjektiivisia terveyskokemuksia. Pojat (OR=l.61) kokivat tyttöjä useam
min sekä 11-vuotiaat (OR=l.71) ja 13-vuotiaat (OR=l.25) 15-vuotiaita yleisem
min itsensä erittäin terveiksi. (Taulukko 21.) 

Logistisessa regressioanalyysissa tilastollisesti merkitseviksi ja itsenäi
sesti elämäntyytyväisyyteen yhteydessä oleviksi tekijöiksi osoittautuivat 
sosiaalistavista tekijöistä ja taustamuuttujista useat tekijät, kuten perheen ta
loudellinen tilanne, koulunkäynnistä pitäminen, koulumenestys, ystävien 
määrä, luokkataso ja kieliryhmä. Koulumenestys ja ystävien määrä osoittau
tuivat tärkeimmiksi itsenäisiksi selittäjiksi nuorten omalle onnellisuus-



105 

TAULUKKO 21 Koetun terveyden (erittäin terve/melko terve, ei kovin terve) 
riskisuhde (odds ratio, logistinen regressioanalyysi) ja sen 95 
%:n luottamusväli 11-15-vuotiailla nuorilla sosiaalistumis
ympäristötekjöiden mukaan 

Sukupuoli 
pojat 
tytöt 

Ikäryhmä 
11-vuotiaat
13-vuotiaat
15-vuotiaat

Kieliryhmä 
vironkieliset 
venäjänkieliset 

Äidin ammattistatus 
ylempi 
keskitaso 
alempi 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 
keskitaso 
huono 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 
ammattikoulu 
töihin/ ei osaa sanoa 

Koulumenestys 
hyvä 
keskitasoa 
alle keskitason 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 
ei pidä 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-Spv/vk
1- 3 pv/vk
ei ole ystäviä

Asuinpaikka 
kaupunki 
maaseutu 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

N Odds Ratio 

1403 1.61 
1670 1.00 

995 1.71 
1022 1.25 
1056 1.00 

2384 1.00 
689 1.46 

1343 1.00 
1051 1.10 
679 1.49 

628 1.98 
1991 1.04 
454 1.00 

1713 1.20 
353 1.44 

1007 1.00 

1155 1.33 
1707 1.00 
211 1.51 

2034 1.40 
1039 1.00 

975 1.24 
1950 1.00 
148 1.55 

1944 1.28 
1129 1.00 

95 % lv 

1.33 - 1.95 

1.34 - 2.18 
0.98 - 1.58 

1.16 - 1.85 

0.88 - 1.37 
1.17 - 1.90 

1.45 - 2.69 
0.79 - 1.39 

0.96 - 1.51 
1.06 - 1.95 

1.08 - 1.64 

1.05 - 2.17 

1.12 - 1.74 

1.02 - 1.52 

1.03 - 2.32 

1.03 - 1.59 

p-arvot

<.001 

<.001 
ns 

.001 

ns 
.010 

<.001 
ns 

ns 
.020 

.006 

.025 

.003 

.033 

.036 

.025 
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kokemukselle: itsensä onnelliseksi kokeminen oli yli kolme kertaa yleisempää 
ryhmissä, joissa nuoret menestyivät hyvin koulussa ja joissa nuorilla oli kaksi 
tai useampia ystäviä verrattuna näihin ryhmiin, joissa nuorilla oli koulu
menestys alle keskitasoa ja joissa nuorilla ei ollut ystäviä. Myös nuorten on
nellisuutta edistävinä ja merkittävinä tekijöinä olivat koulunkäynnistä pitä
minen ja hyvä perheen taloudellinen tilanne. Logistisen regressioanalyysin 
mukaan myös kieliryhmä oli itsenäinen selittäjä nuorten onnellisuuskokemuk
siin. Venäjänkielisten nuorten ryhmässä onnelliseksi kokeminen oli 1.66 ker
taa yleisempää vironkielisiin verrattuna. Logistisen regressiomallin mukaan 
sukupuoli ei ollut merkittävä selittäjä nuorten onnellisuuskokemuksissa. (Tau
lukko 22.) 

TAULUKKO 22 Onnelliseksi kokemisen (hyvin onnellinen, melko onnelli
nen/ ei kovin onnellinen, ei ollenkaan onnellinen) riskisuhde 
ja (odds radio, logistinen regressioanalyysi) ja sen 95 %:n 
luottamusväli 11-15-vuotiailla nuorilla sosiaalistumisympä
ristötekijöden mukaan 

N 

Sukupuoli 
pojat 1577 
tytöt 1836 

Ikäryhmä 
11-vuotiaat 1142 
13-vuotiaat 1126 
15-vuotiaat 1145 

Kieliryhmä 
vironkieliset 2614 
venäjänkieliset 799 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 687 
keskitaso 2201 
huono 525 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 2250 
ei pidä 1163 

Koulumenestys 
hyvä 1229 
keskitasoa 1924 
alle keskitason 260 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 101 
yksi ystävä 540 
�2 ystävää 2772 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Odds Ratio 

1.16 
1.00 

1.39 
1.11 
1.00 

1.00 
1.66 

3.67 
2.07 
1.00 

2.02 
1.00 

3.35 
2.07 
1.00 

1.00 
2.17 
3.36 

95 % lv 

0.92 - 1.33 

1.15 - 1.68 
0.92 - 1.33 

1.36 - 2.00 

2.81 - 4.79 
1.69 - 2.54 

1.71 - 2.39 

2.47 - 4.52 
1.57 - 2.72 

1.38 - 3.41 
2.19 - 5.12 

p-arvot

ns 

.001 
ns 

<.001 

<.001 
<.001 

<.001 

<.001 
<.001 

<.001 
<.001 

11-15-vuotiaiden runsaaseen oireiluun (�3 oiretta/vk) yhteydessä
oleviksi tekijöiksi osoittautuivat koulunkäynti ja koulumenestys sekä suku
puoli ja kieliryhmä. Runsas viikoittainen oireilu oli 1.72 kertaa yleisempää nii-
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den nuorten ryhmässä, jossa nuoret eivät pitäneet koulunkäynnistä tai menes
tyivät lähes kaksi kertaa huonommin koulussa verrattuna nuoriin, jotka piti
vät koulunkäynnistä tai joiden koulumenestys oli hyvä. Vironkielisten nuor
ten ryhmässä oli runsas oireilu 1.6 kertaa yleisempää samanikäisiin 
venäjänkielisiin verrattuna. 3-8 oiretta viikossa kokeminen oli tytöillä yli kak
si kertaa yleisempää kuin pojilla. (Taulukko 23.) 

TAULUKKO 23 Viikoittaisen oireilun (�3 oiretta/vk/1-3 oiretta/vk tai har
vemmin) riskisuhde (odds ratio, logistinen regressioanalyysi) 
ja sen 95 %:n luottamusvälit 11-15-vuotiailla nuorilla 
sosiaalistumisympäristötekijöiden mukaan 

N 

Sukupuoli 
pojat 1495 
tytöt 1801 

Ikäryhmä 
11-vuotiaat 1058 
13-vuotiaat 1106 
15-vuotiaat 1132 

Kieliryhmä 
vironkieliset 2576 
venäjänkieliset 720 

Koulumenestys 
hyvä 1200 
keskitasoa 1841 
alle keskitason 255 

Koulunkäynti 
pitää 2144 
ei pidä 1152 

ns= tilastollisesti ei merkitsevä 

Odds Ratio 

1.00 
2.39 

1.00 
0.91 
1.07 

1.64 
1.00 

1.00 
1.14 
1.88 

1.00 
1.72 

95 % lv p-arvot 

2.05 - 2.76 <.001 

0.76 - 1.08 ns 
0.89 - 1.27 ns 

1.36 - 1.94 <.001 

0.98 - 1.34 ns 
1.39 - 2.53 <.001 

1.47 - 2.01 <.001 

Vanhimmassa ikäryhmässä viikoittaiseen tupakointiin yhteydessä ole
viksi tekijöiksi osoittautuivat tulevaisuusorientaatio, koulumenestys, ajanvietto 
ystävien kanssa ja sukupuoli. Tulosten mukaan sosiaalistavista tekijöistä koulu
menestys osoittautui tärkeimmäksi itsenäiseksi selittäjäksi 15-vuotiaiden nuor
ten viikoittaiselle tupakoinnille: tupakointi oli yli nelinkertainen ryhmässä, 
jossa koulumenestys oli huono verrattuna ryhmään, jossa koulumenestys oli 
hyvä tai keskitasoa. Nuorten tupakointi oli yli kolme kertaa yleisempää myös 
silloin kun koululaiset viettivät aikansa paljon ystävien kanssa verrattuna nuo
riin, joilla ei ollut ystäviä. Ammattikouluun orientoituneet nuoret (OR=2.09) ja 
nuoret, jotka eivät osanneet sanoa koulutusorientaatiosta (OR=l.78), tupakoivat 
viikoittain yleisemmin kuin lukioon orientoituneet nuoret. Nuorilla sosiaalista
vien tekijöiden lisäksi sukupuoli osoittautui itsenäisiksi tupakointiin liittyviksi 
tekijöiksi siten, että pojilla tupakointi oli yli kolme kertaa yleisempää kuin ty
töillä. (Taulukko 24.) 
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TAULUKKO 24 Tupakoinnin (päivittäin, viikoittain/kuukausittain, harvem
min) riskisuhde (odds ratio, logistinen regressioanalyysi) ja 
sen 95 %:n luottamusväli 15-vuotiailla nuorilla sosiaalistu
misympäristötekijöiden mukaan 

N Odds Ratia 95 % lv p-arvot

Sukupuoli 
pojat 511 3.20 2.08 - 4.92 <.001 
tytöt 613 1.00 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 794 1.00 
ammattikoulu 163 2.09 1.29 - 3.37 .002 
töihin/ ei osaa sanoa 167 1.78 1.07 - 2.96 .026 

Koulumenestys 
hyvä 373 1.00 
keskitasoa 638 2.01 1.12 - 3.60 .019 
alle keskitason 113 4.40 2.16 - 8.96 <.001 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5pv/vk 329 3.41 0.98 - 11.87 .050 
1-3 pv/vk 740 1.42 0.41 - 4.94 ns 
ei ole ystäviä 55 1.00 

Itsenäisesti kuukausittaiseen alkoholikäyttöön yhteydessä olevaksi te
kijäksi osoittautui logistisen regressioanalyysin mukaan 15-vuotiailla vain su
kupuoli. Alkoholin käytön yleisyys oli pojilla yli kolminkertainen (0R=3.53) 

verrattuna tyttöjen ryhmään. 
Analyysin mukaan 11-15-vuotiaiden liikunta-aktiivisuuteen olivat yh

teydessä sosiaalistavista tekijöistä useat muuttujat, kuten äidin ammattistatus, 
perheen taloudellinen tilanne, tulevaisuusorientaatio, koulunkäynnistä pitä
minen ja ystävien kanssa ajanvietto. Logistisen regressioanalyysin mukaan 
kodin sosioekonomisista tekijöistä äidin ammattistatus selitti hyvin nuorten 
liikunta-aktiivisuutta. Liikunta-aktiivisuus vähintään kaksi kertaa viikossa oli 
1.57 kertaa yleisempää 11-15-vuotiaiden nuorten ryhmässä, jossa nuorten äi
dit olivat ammatiltaan keskitasoa verrattuna nuoriin, joiden äidit olivat alem
pia toimihenkilöitä. Analyysin mukaan koulukokemuksista tulevaisuus
orientaatio oli hyvin vahva itsenäinen selittäjä nuorten liikunta-aktiivisuudel
le. Lukioon orientoituneet nuoret harrastivat 1.6 kertaa yleisemmin vähintään 
kaksi kertaa viikossa liikuntaa kuin nuoret, jotka eivät tienneet, mitä aikovat 
tehd.ä. Sosiodemografisista tekijöistä sekä sukupuoli että ikä osoittautuivat vah
voiksi itsenäisiksi selittäjiksi nuorten liikunta-aktiivisuudelle: pojilla liikunta
aktiivisuus oli 2.88 kertaa yleisempää kuin tytöillä ja 11-vuotiailla 2.64 kertaa 
yleisempää vanhimpaan ikäryhmään verrattuna. Liikunta-aktiivisuutta edis
täviksi eli vahvistaviksi tekijöiksi osoittautuivat myös hyvä perheen taloudel
linen toimeentulo ja ystävien suuri määrä. (Taulukko 25.) 
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TAULUKK025 Liikunta-aktiivisuuden (vähintään 2 krt/vk/kuukausittain, 
harvemmin) riskisuhde (odds ratio, logistinen regressio-
analyysi) ja sen 95 %:n luottamusväli 11-15-vuotiailla nuoril-
la sosiaalistumisympäristötekijöiden mukaan 

N Odds Ratia 95 %lv p-arvot 

Sukupuoli 
pojat 1415 2.88 2.43 - 3.41 <.001 
tytöt 1678 1.00 

Ikäryhmä 
11-vuotiaat 1005 2.64 2.14 - 3.26 <.001 
13-vuotiaat 1021 1.52 1.26 - 1.84 <.001 
15-vuotiaat 1067 1.00 

Äidin ammattistatus 
ylempi 1339 1.18 0.96 - 1.44 ns 
keskitaso 1063 1.57 1.27 - 1.95 <.001 
alempi 691 1.00 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 629 1.57 1.26 - 1.95 .023 
keskitaso 2005 1.00 
huono 459 1.13 0.90 - 1.41 ns 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 1718 1.60 1.32 - 1.94 <.001 
ammattikoulu 358 1.43 1.08 - 1.89 .010 
töihin/ ei osaa sanoa 1017 1.00 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 2055 1.28 1.08 - 1.52 .005 
ei pidä 1038 1.00 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 89 1.00 
yksi ystävä 500 1.09 0.67 - 1.75 ns 
;, 2 ystävää 2504 1.68 1.07 - 2.63 0.23 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Logistisen regressioanalyysin tulokset osoittivat, että sosiaalistavat teki
jät selittivät koettua terveyttä, tupakointia ja liikuntaa, mutta tämän analyy
sin avulla ei ilmennyt, miten koti, koulu, ystävät, terveyskäyttäytyminen ja 
koettu terveys keskenään ovat yhteydessä. Tästä syystä tarkoituksena oli sel
vittää Lisrel-mallin analyysien avulla, minkälaisilla rakenneyhtälöillä voidaan 
kuvata 15-vuotiaiden nuorten sosiaalista vien tekijöiden, terveyskäyttäytymisen 
ja koetun terveyden välisiä yhteyksiä, eli toisin sanoen tutkimusta ohjanneen 
mallin oletusten perusteella rakennettu malli teki mahdolliseksi testata suo
raan faktoreiden välisiä yhteyksiä. Kieliryhmä vertailua Lisrel-mallin avulla ei 
tehty, koska venäjänkielisillä muuttujien väliset korrelaatiot olivat hyvin pie
niä ja 15-vuotiaiden ikäryhmässä samaa malli pätee sekä pojilla että tytöillä. 

LISREL-malli 15-vuotiaille oli aineistoon sopiva, kuten testaustulokset 
osoittavat (Kuvio 10). Tulokset kertovat sosialisaatioympäristöstä sen, että ys
tävä- ja koulufaktori yhdessä selittivät parhaiten yhdeksäsluokkalaisten 
päihteiden käyttöä eli tupakointia ja alkoholin käyttöä. Huono koulumenestys 
ja ystävien kanssa paljon kodin ulkopuolella vietetty aika olivat tärkeimmät 
tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvät tekijät. Koulu- ja ystäväfaktori se-
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littivät peräti 64 % päihteiden faktorin varianssista. Myös tupakointi ja alko
holin käyttö olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä huonoon koettuun 
terveyteen kuten runsaaseen psykosomaattiseen oireiluun ja ei kovin terveek
si kokemiseen. Y stäväfaktori ja päihteiden käyttö selittivät 23 % terveysfaktorin 
vaihtelusta. Lisrel-mallista ilmeni, että perhestatusfaktori selitti ystävien kanssa 
vietettävää aikaa ja ystävien määrää sekä koulumenestystä. Vanhempien alempi 
ammattistatus ja huono taloudellinen toimeentulo olivat yhteydessä nuorten 
runsaaseen ajan viettoon ystävien kanssa kodin ulkopuolella. Ylempi vanhem
pien ammattistatus, hyvä taloudellinen toimeentulo, hyvä koulumenestys ja 
lukioon orientoituminen liittyivät toisiinsa. (Kuvio 10.) 

Ystävät -.56 
• aikaa ystävien kanssa
➔ paljon (0.15) 

Perheen ammat
tistatus 
➔ huono

(0.06) 

X2=336.33, N=718 

.21 

0.46 

(0.11) 

-.34 

(0.07) 

Koulumenestys 
Kouluorientaatio 
➔ huono 

Kriittinen otoskoko N(CN)=359.43 
Arvioi x2-testin sopivuutta mallin riittävyysmittana. 

aktiivisuus 
➔ passiivinen 

-.69 

(0.11) 

Jos otoskoko > CN ei x2-testi sovellu mallin riittävyyden mittaamiseen. 
Jos >.01 on malli OK. 
RMSEA ilmoittaa kuinka suuri osa havaitusta otoskovarianssista on jäänyt 
mallissa selittämättä. Jos <.008 on malli riittävä. 
RMSEA= .048 
RMR = .084 (keskimääräinen jäännöskovarianssi) 
GFI on otoskoosta riippumaton yhteensopivuusindeksi. Jos >.90 on malli riittävä. 
GFI = .97 

-.88 

(0.16) 

Koettu terveys 
Psykosomaattinen oireilu 
Subjektiivinen terveys 
➔ huono

Päihteet 

-.45 

(0.08) 

• alkoholin käyttö
• tupakointi
➔ runsas

KUVIO 10 Sosiaalistumisympäristön, terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden 
rakenneyhtälömalli (Lisrel-malli) 15-vuotiailla 
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6.3 Vironkielisten koulujen nuorten koetun terveyden ja terveys
käyttäytymisen muutokset vuosien 1994-1998 aikana 

Vironkielisten koulujen nuoret kokivat terveytensä selkeästi eri tavalla vuosi
na 1994 ja 1998, siten että 11-15-vuotiaat nuoret arvioivat terveytensä erittäin 
hyväksi huomattavasti yleisemmin vuonna 1998 kuin 1994. Vuonna 1994 nuo
rista 17 % koki itsensä erittäin terveeksi, ja vuonna 1998 vastaava osuus oli 24 
%. Itsensä terveeksi kokevien osuudet ovat pysyneet lähes ennallaan vain 15-
vuotiaiden poikien ryhmässä, sen sijaan 11-15-vuotiaiden tyttöjen keskuudes
sa oli vuonna 1998 huomattavasti yleisemmin itsensä erittäin terveeksi koke
via kuin vuonna 1994. Tyttöjen erittäin terveeksi kokeminen on huomattavasti 
yleistynyt vanhimmissa ikäryhmissä. Vuonna 1994 13-vuotiaista tytöistä 13 % 
ja 15-vuotiaista 11 % koki itsensä erittäin terveeksi, vuonna 1998 vastaavat 
osuudet olivat 20 % ja 18 %. Molempina tutkimusajankohtina tytöt kokivat 
terveytensä yleisemmin ei kovin terveeksi kuin pojat kaikissa ikäryhmissä. 
(Taulukko 26.) 

Ajanjaksolla 1994-1998 vironkielisten nuorten elämäntyytyväisyys on 
huomattavasti lisääntynyt, siten että vuonna 1994 nuorista 10 % oli hyvin on
nellisia, kun taas vuonna 1998 itsensä hyvin onnelliseksi kokevia oli 16 %. Ver
rattaessa nuorten onnellisuuskokemuksia ikäryhmittäin ja sukupuolittain sekä 
pojat että tytöt kokivat kaikissa ikäryhmissä (lukuun ottamatta 11-vuotiaat 
tytöt) elämäntilanteensa eri tavalla vuonna 1998 kuin 1994, siten että itsensä 
hyvin onnelliseksi kokevia poikia ja tyttöjä oli tilastollisesti huomattavasti ylei
semmin vuonna 1998 kuin 1994. (Taulukko 27.) 

Virossa nuorten hyvän subjektiivisen terveyden ja elämään tyytyväisyy
den lisääntymisestä huolimatta koululaisten yksittäisten psykosomaattisten 
oireiden kokeminen on lisääntynyt tai sitten vähentynyt vuosien 1994 ja 1998 
välisenä aikana. Ajanjaksolla 1994-1998 poikien kaikissa ikäryhmissä ja 11-ja 
13-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa viikoittainen masentuneisuus on tilastol
lisesti huomattavasti lisääntynyt. Sen sijaan vuonna 1998 tytöillä kaikissa ikä
ryhmissä ja pojilla nuorimmissa ikäryhmissä oli univaikeuksia vähemmän kuin
nuorilla vuonna 1994. Vanhimmassa ikäryhmässä tytöt kokivat vuonna 1998
päänsärkyä ja vatsakipua huomattavasti yleisemmin kuin tytöt vuonna 1994.
Vuonna 1998 kokivat 11-vuotiaat pojat selvästi yleisemmin selkäkipua kuin
neljä vuotta aiemmin olleet samanikäiset pojat. (Taulukko 28.) Vuonna 1998
11-15-vuotiaiden viikoittainen kokonaisoireilu oli vähäisempää kuin vuonna
1994 (Kuvio 11).

Vuosien 1994 ja 1998 välillä vironkielisillä nuorilla päänsärkylääkkeiden 
käyttö on huomattavasti lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Vanhimmassa ikä
ryhmässä sekä pojat että tytöt käyttivät lääkkeitä vatsakipuun huomattavasti 
yleisemmin vuonna 1998 verrattuna nuoriin vuonna 1994. Unettomuus- ja 
rauhoittavien lääkkeiden käyttö on hieman vähentynyt 15-vuotiaiden tyttöjen 
keskuudessa neljän vuoden aikana. 



TAULUKKO 26 Nuorten subjektiivisesti koettu terveys sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1994-1998 (%) 

POJAT 
11 V 13v 15 V 

Erittäin Melko Ei N Erittäin Melko Ei N Erittäin \Jielko Ei 

terve terve kovin terve terve terve kovin terve terve terve kovin terve 

1994 19 70 11 401 20 70 10 409 18 71 11 
1998 32 60 8 225 27 66 7 370 20 66 14 

.003 .020 ns 

TYTÖT 

1994 20 61 19 482 13 68 19 497 11 75 14 
1998 28 58 14 248 20 70 9 453 18 65 17 

.020 <.001 .006 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

N 

410 
251 

468 
330 

TAULUKKO 27 Nuorten elämäntyytyväisyys "onnellisuuskokemukset" sukupuolen j2 iän mukaan vuosina 1994-1998 (%) 

POJAT 

11 V 13 V 15 V 

Erittäin Melko Ei kovin N Eritt. Melko Ei kovin N Erittiin Melko Ei kovin N 

anneJlinen onnellinen onnellinen onnellinen onnellinen annernnen onnellinen onnelline onnellinen 

1994 11 86 3 405 9 88 3 407 4 93 3 406 

1998 21 77 2 225 14 85 1 370 8 91 1 250 

p .004 .04 .004 

TYTÖT 

1994 19 80 1 485 10 86 4 497 6 90 4 467 

1998 25 73 2 250 16 83 1 455 13 84 3 233 

ns .001 .004 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

>-' 

,_. 
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TAULUKKO28 Viikoittainen oireilu sukupuolen ja iän mukaan vuosina 
1994-1998 (%) 

POJAT 
Viikoittainen 11 V 13v 15 V 
oireilu 1994 1998 12 1994 1998 12 1994 1998 12 

Päänsärky 22 23 ns 22 23 ns 21 23 ns 

Vatsakipu 19 25 ns 17 15 ns 13 17 ns 

Selkäkipu 4 12 <.001 9 13 ns 16 21 ns 

Masentuneisuus 17 30 <.001 13 29 <.001 18 33 <.001 

Ärtyneisyys 53 47 ns 52 47 ns 61 54 ns 

Hermostuneisuus 36 31 ns 37 34 ns 51 43 .030 

Univaikeus 30 22 .020 31 21 <.001 34 27 ns 

Väsymys 37 36 ns 35 34 ns 40 45 ns 

TYTÖT 
Päänsärky 33 39 ns 31 31 ns 30 41 <.001 

Vatsakipu 32 30 ns 25 26 ns 17 27 <.001 

Selkäkipu 9 12 ns 11 14 ns 15 18 ns 

Masentuneisuus 26 38 <.001 26 37 <.001 35 40 ns 

Ärtyneisyys 59 52 ns 70 64 .040 72 70 ns 

Hermostuneisuus 41 33 ns 55 48 .03 57 58 ns 

Uni vaikeus 37 22 <.001 39 21 <.001 37 27 .002 

Väsymys 48 48 ns 47 49 ns 50 55 ns 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

100 % 
1994 

-

p=.001 1998 

80 -

51 51 

60 -

□ 3 2'. oiretta/vk

□ 1 - 2 oiretta/vk

40 -

34 30 
□ Ei oireita

20 -

15 19 

0 
n=2606 n=1864 

KUVIO 11 Nuorten kokonaisoireilu vuosina 1994-1998 (%) 
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Ajanjaksolla 1994-1998 olivat 11-15-vuotiaiden poikien tupakointiko
keilut pysyneet ennallaan, sen sijaan 15-vuotiaat tytöt olivat lisänneet kokei
luja. Vuonna 1994 oli 15-vuotiaista tytöistä 48 % kokeillut tupakkaa, ja vuonna 
1998 kokPillPidPn määrä oli kasvanut Sn %:iin. Molempina tutkimus
ajankohtina nuorten tupakointikokeilut lisääntyivät hyvin selvästi iän karttu
essa ja pojilla oli tupakointikokemuksia tyttöjä yleisemmin kaikissa ikä
ryhmissä. (Liite 34.) 

Nuorten nykyisessä tupakoinnissa on tapahtunut neljän vuoden aikana 
suuria muutoksia 15-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa. Viikoittain tupakoivi
en määrä lisääntyi hyvin selvästi vuosien 1994 ja 1998 välisenä aikana 15-
vuotiaiden tyttöjen keskuudessa ja 13-vuotiaiden poikien ryhmässä. Vuonna 
1994 viikoittain tupakoi 15-vuotiaista tytöistä 5 %, vuonna 1998 vastaava osuus 
oli 12 %. (Taulukko 29.) Molempina tutkimusajankohtina pojat kuitenkin tupa
koivat ikäryhmissä tyttöjä yleisemmin, mutta vuosien 1994-1998 aikana suku
puolierot olivat selvästi kaventuneet. (Taulukko 29.) 

Alkoholia kokeilleiden nuorten osuudet lisääntyivät tilastollisesti mer
kitsevästi pojilla ja tytöillä kahdessa nuoremmassa ikäluokassa. Esimerkiksi 
vuonna 1994 11-vuotiaista tytöistä 48 % ja 13-vuotiaista 75 % ilmoitti 
kokeilleensa alkoholia, ja vuonna 1998 vastaavat osuudet olivat 62 % ja 86 %. 
Molempina tutkimusajankohtina alkoholin kokeilu lisääntyi iän lisääntyessä 
ja pojilla oli alkoholikokemuksia tyttöjä yleisemmin vain nuorimmissa ikä
ryhmissä. Poikien ja tyttöjen erot alkoholikokeiluissa olivat vuonna 1994 tilas
tollisesti merkitsevämmät kuin vuonna 1998. (Taulukko 30.) 

Alkoholin yleinen käyttö on lisääntynyt huomattavasti vuosien 1994 ja 
1998 välisenä aikana. Olutta, viiniä ja väkeviä viikoittain käyttävien määrä on 
lisääntynyt tilastollisesti merkitsevästi 15-vuotiailla pojilla ja tytöillä 
vanhimmissa ikäryhmissä. Vuonna 1994 15-vuotiaista pojista 14 % ja tytöistä 3 
% joi erilaisia alkoholijuomia viikoittain, ja neljä vuotta myöhemmin vastaa
vat osuudet olivat pojilla 23 % ja tytöillä 11 %. Huomattava muutos alkoholin 
kuukausittaisessa käytössä oli vuosina 1994-1998 tapahtunut myös 13-
vuotiailla tytöillä. Kuukausittain alkoholijuomia käyttävien osuudet ovat kas
vaneet 5 %:sta 14 %:iin. (Kuvio 12.) 

Molempina tutkimusajankohtina oluen, viinin ja väkevien käyttö lisääntyi 
iän mukana ja pojilla alkoholin käyttö oli tyttöihin verrattuna yleensä ylei
sempää. Vanhimmissa ikäryhmissä poikien ja tyttöjen väliset erot 
kuukausittaisessa alkoholinkäytössä olivat huomattavasti selkeämmät vuon
na 1994 verrattuna vuoteen 1998. (Kuvio 12.) 



TAULUKKO29 Vuosina 1994 ja 1998 nuorten tupakointi iän ja sukupuolenmukaan (%) 

POJAT 
11 V 13 V 15 V 

Tupakoi Harvem- Ei N Tupakoi Harvem- Ei N Tupakoi Harvem- Ei N 

viikoittain min tu:eakoi viikoittain min tu:eakoi viikoittain min tu:eakoi 
1994 4 96 406 5 6 89 407 21 9 70 409 
1998 1 5 94 227 7 7 86 369 24 7 69 251 
p ns .020 ns 

TYTÖT 
1994 1 99 484 1 2 97 499 5 4 91 467 
1998 1 1 98 251 2 3 95 457 12 7 81 334 

ns ns <.001 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

V, 
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TAULUKKO30 Alkoholikokeilut sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1994-
1998 (%)

POJAT 
11 V 1J V 15 V 

Kyllä Ei N Kyllä Ei N Kyllä Ei N 
1994 71 29 388 84 16 388 96 4 407 

1998 76 24 226 91 9 372 96 4 252 

p .020 .005 ns 

TYTÖT 
1994 48 52 468 75 25 483 93 7 463 

1998 62 38 250 86 14 456 96 4 334 

<.001 <.001 ns 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Alkoholin humalakäyttö lisääntyi tilastollisesti erittäin merkitsevästi sekä 
poikien että tyttöjen 13- ja 15-vuotiaiden ikäryhmissä vuosina 1994-1998. Vuon
na 1994 vanhimmasta ikäryhmästä 12 % pojista ja 2 % tytöistä oli ollut 4-10 
kertaa tai useammin tosihumalassa. Neljä vuotta myöhemmin (1998) 
samanikäisistä pojista 25 % ja tytöistä 8 % ilmoitti kokeneensa 4-10 kertaa tai 
useammin tosihumalan. Keskimmäisessä ikäryhmässä ovat huomattavasti 
yleistyneet vähintään kolme kertaa tosihumalassa olleiden määrät. Vuonna 
1994 13-vuotiaista pojista 18 % ja tytöistä 6 % sekä vuonna 1998 pojista 30 % ja 
tytöistä 14 % ilmoitti olleensa vähintään kolme kertaa humalassa. Humala
kokemukset yleistyivät hyvin selkeästi sekä vuonna 1994 että vuonna 1998. 
13:nnen ja 15:nnen ikävuoden välillä ja pojat käyttivät molemmissa ikäryhmissä 
yleisemmin alkoholia kuin tytöt. Sukupuolten väliset erot humalakokemuksissa 
ovat pienentyneet molemmassa ikäryhmässä. (Kuvio 13.) 

Koululaisten liikunta-aktiivisuus on yleistynyt erittäin selvästi vuosina 
1994-1998 kaikissa ikäryhmissä sekä poikien että tyttöjen keskuudessa. Lii
kunta-aktiivisuus on vähentynyt erityisen selkeästi tytöillä 11. ja 13. ikävuo
den välillä, mutta pojilla 13. ja 15. ikävuoden välillä. Molempina vuosina pojat 
olivat liikunnallisesti aktiivisempia kuin tytöt kaikissa ikäryhmissä. (Kuvio 
14.) 
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KUVIO 12 13- ja 15-vuotiaiden alkoholin käyttö sukupuolen mukaan vuosina 1994 ja 
1998, ns=tilastollisesti ei merkitsevä 
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KUVIO 13 13- ja 15-vuotiaiden humalakokemukset sukupuolen mukaan vuosina 
1994 ja 1998 
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1994 n=481 1994 n=497 1994 n=468 
1998 n=247 1998 n=45 7 1998 n=334 

KUVIO 14 Nuorten liikunta-aktiivisuus iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1994 ja 
1998 
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Tutkimusajankohdan, iän, perheen taloudellisen tilanteen, isän ja äidin 
ammattistatuksen ja asuinpaikan omavaikutusta ja yhdysvaikutusta viikoit
taiseen tupakointiin ja humalakokemuksiin (;�4 kertaa) tutkittiin tarkemmin 
MCA:lla 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen ryhmissä. Sen lisäksi tarkasteltiin 
samalla tutkimusmenetelmällä taustamuuttujien omavaikutusta ja yhdys
vaikutusta 11-15-vuotiaiden liikunta-aktiivisuuteen (vähintään 4 kertaa vii
kossat erittäin hyvään subjektiiviseen terveyteen, onnellisuuskokemukseen 
ja runsaaseen psykosomaattiseen oireiluun (3-8 oiretta viikossa). MCA:n mu
kaan tutkimusajankohta oli yhteydessä tyttöjen tupakointiin sekä poikien että 
tyttöjen humalakokemuksiin ja liikunta-aktiivisuuteen. Liikunta-aktiivisuuden 
mallin merkittävä selittäjä oli molemmalla sukupuolella ikä, ja pojilla myös 
perheen taloudellinen toimeentulo. MCA:n mukaan perheen taloudellinen toi
meentulo, tutkimusajankohta ja ikä selittivät parhaiten poikien ja tyttöjen hy
vää subjektiivista terveydentilaa. Pojilla tutkimusajankohta, perheen taloudel
linen tilanne ja isän ammattistatus osoittautuivat merkitseviksi selittäjiksi 
onnellisuuskokemuksissa, mutta tytöillä parhaiksi selittäjiksi osoittautuivat 
ikä, perheen taloudellinen tilanne ja äidin ammattistatus. Perheen taloudelli
nen toimeentulo selitti hieman myös runsaasta oireilua. Tutkimusajankohdan, 
iän, perheen taloudellisen tilanteen, isän ja äidin ammattistatuksen ja asuin
paikan selitysosuudet terveystottumuksissa ja koetussa terveydessä olivat 
MCA:ssa hyvin pieniä. (Liite 37.) 

6.4 Yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista 

Keskeisten tutkimustulosten yhteenveto nuorten sosiaalistavien tekijöiden, 
nuorten koetun terveyden ja terveyskäyttäytymisen välisistä yhteyksistä kieli
ryhmittäin on taulukossa 31. Yhteenvedossa on otettu huomioon sekä tutki
musta ohjanneen mallin (kuvio 1, s. 55) että tutkimusasetelman (kuvio 2, s. 57) 
peruslähtökohdat. 

1. Virossa venäjänkieliset nuoret arvioivat itsensä erittäin terveiksi,
hyvin onnellisiksi ja oireilivat vähemmän vironkielisiin nuoriin
verrattuna. Hyvästä koetusta terveydestä huolimatta venäjän
kieliset nuoret käyttivät yleisemmin lääkkeitä kuin vironkieliset.

2. Vironkieliset nuoret olivat kokeilleet tupakkaa ja maistaneet alko
holia yleisemmin kuin venäjänkieliset, mutta tupakoinnissa ja al
koholin käytössä ei esiintynyt kieliryhmien välisiä eroja. Viron
kieliset nuoret käyttivät aikansa liikuntaan selvästi enemmän
venäjänkielisiin verrattuna.
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3. Epäterveellinen terveyskäyttäytyminen ja huono koettu terveys liit
tyivät toisiinsa selkeämmin pojilla kuin tytöillä ja vironkielisillä
nuorilla selvemmin kuin venäjänkielisillä nuorilla: mitä useammin
pojat tupakoivat ja käyttivät alkoholia, sitä yleisemmin he kokivat
erilaisia psykosomaattisia oireita; mitä useammin vironkieliset oli
vat runsaasti humalassa, tupakoivat ja olivat liikunnallisesti pas
siivisia, he oireilivat ja käyttivät rauhoittavia lääkkeitä hyvin ylei
sesti. Mutta venäjänkielisillä nuorilla taas alkoholin käyttö ja lii
kunta-aktiivisuus olivat yhteydessä hyvään subjektiiviseen tervey
teen ja liikuntapassiivisuus päänsärkylääkkeiden käyttöön.

4. Terveyttä edistävä terveyskäyttäytyminen ja hyvä koettu terveys
liittyivät tosiinsa: mitä liikunnallisesti aktiivisempia 11- ja 15-vuo
tiaat nuoret olivat, sitä positiivisemmin he kokivat terveytensä.

5. Nuorten koti-, koulu- ja ystävätaustalla oli enemmän merkitystä
koettuun terveyteen kuin terveystottumuksiin, siten että pojilla
perhetausta ja tytöillä koulu ja ystävät olivat yhteydessä koettuun
terveyteen: poikien perheen hyvä sosioekonominen asema liittyi
hyvään koettuun terveyteen; tytöillä hyvä koulumenestys ja run
saan ystävien määrä olivat yhteydessä hyvään koettuun tervey
teen. Koti-, koulu- ja ystävätaustalla oli enemmän merkitystä ko
ettuun terveyteen vironkielisillä kuin venäjänkielisillä: perhe
muuttujista perheen hyvä taloudellinen toimeentulo, koulu
muuttujista hyvä koulumenestys, ammattikouluun orientoi
tuminen ja useiden ystävien määrä olivat yhteydessä vironkielisten
nuorten hyvään koettuun terveyteen (vähemmän oireita, lääkkei
den käyttö vähäistä, terveyden hyväksi kokeminen, elämän
tyytyväisyys). Vanhimmassa ikäryhmässä lukioon aikoneille ja
koulussa viihtyvillä nuorilla kokemukset terveydestä olivat posi
tiivisia, mutta nuorimmassa ikäryhmässä hyvään terveyteen vai
kutti hyvä koulumenestys.

6. Asuinpaikka ja huono koettu terveys liittyivät tosiinsa: maaseu
dulla asuvilla nuorilla oli psykosomaattinen oireilu melko yleistä,
ja he olivat elämäänsä tyytymättömiä kuin kaupunkilaiset nuoret.

7. Vironkielisten nuorten isän ylempi ammattistatus selitti nuorten
liikunta-aktiivisuutta.

8. Nuorten huonot koulukokemukset ja ystävät liittyivät 15-vuoti
aiden poikien epäterveelliseen terveyskäyttäytymiseen: mitä huo
nommin pojat viihtyivät koulussa ja menestyivät koulussa huo
nosti, sitä yleisemmin he tupakoivat; ystävien kanssa kodin ulko
puolella paljon aikansa viettävät pojat tupakoivat ja käyttivät al
koholia keskimääräistä yleisemmin. Vironkielisillä nuorilla selitti
vanhimmissa ikäryhmässä huono koulumenestys alkoholin käyt
töä tilastollisesti merkittävämmin kuin venäjänkielisillä.
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9. Vuonna 1994 15-vuotiailla nuorilla Virossa hyvä koulumenestys,
lukioon orientoituminen ja hyvä koettu terveys sekä runsas ajan
vietto ystävien kanssa kodin ulkopuolella ja myös tupakointi sekä
alkoholin käyttö, perheen huono taloudellinen tilanne ja huono
koettu terveys liittyivät toisiinsa. Mutta ylempi vanhempien
ammattistatus, perheen hyvä taloudellinen tilanne, hyvä koulu
menestys ja lukioon orientoituminen olivat keskenään yhteydes
sä.

10. Vironkielisten koulujen nuorten kokemukset terveydestä ovat
muuttuneet vuosien 1994 ja 1998 välillä positiivisemmaksi. Toi
saalta taas nuorten alkoholin käyttö, humalakokemukset ja tupa
kointi ovat lisääntyneet, ja näin erityisesti tyttöjen keskuudessa.
Epäterveellinen terveyskäyttäytyminen on yleistynyt myös 13-
vuotiaiden sekä poikien että tyttöjen ryhmässä. Poikien ja tyttöjen
erot tupakoinnissa ja alkoholin käytössä ovat vuosien 1994 ja 1998
välillä selvästi pienentyneet. Nuorten liikunta-aktiivisuus on kas
vanut selvästi vuodesta 1994 vuoteen 1998. Tutkimusajankohta, ikä,
perheen taloudellinen tilanne, isän ja äidin ammattistatus sekä
asuinpaikka yhdessä selittivät vironkielisten nuorten koettua ter
veyttä ja terveystottumuksia heikosti.



TAULUKKO31 Yhteenveto sosiaalistumisympäristön ja terveysindikaattoreiden välisistä merkitsevistä yhteyksistä 
kieliryhmittäin (***p<.001, **p<.01) ristiintaulukoinnin perusteella (x2-testi) 

VIRON KIELISET VENAJ ANKIELISET 
Sosiaalistumisympäristö 

koettu terveys tupakointi"' alkoholin liikunta- koettu tupakointi"' alkoholin liikunta-
käyttö"' aktiivisuus terveys käyttö"' aktiivisuus 

KOTI 

Isän ammattistatus c) *** *** 
d) **

Äidin ammattistatus b) ** *** 
c) .. 

d) **
Perheen taloudellinen a) *** *** a) ... 

tilanne b) ** d) *** 
c) ... 

Asuinpaikka a) .. 

b) ••• 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio a) •• *** ** a) ** ** 
c) *** 

Koulunkäynnistä a) *** *** a) **
pitäminen b) *** b) ..

c) *** c) ***
Koulumenestys a) *** *** *** c) *** ** 

b) **
c) ***

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä a) *** a) ***
b) ** b) ** 
c) *** c) ***

Ajanvietto ystävien kanssa a) *** *** *** *** 
c) ***

Koettu terveys **p<.01, ***p<.001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä 
a) subjektiivinen terveydentila
b) psykosomaattinen oireilu 
c) koettu onnellisuus
d) lääkkeiden käyttö

., 15-vuotiaat 

N 
N 



7 POHDINTA 

7.1 Tutkimustulosten merkitysten arviointi 

7.1.1 Koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen 

Lapsuuden ja nuoruuden terveyden kannalta on merkittävää terveyden sub
jektiivinen kokemuksellinen olemus (Välimaa 1996, Hermanson ym. 1998, Pie
tilä 1999). Terveyskokemukset syntyvät osittain nuoren ja hänen sosiaalisen 
ympäristönsä vuorovaikutuksessa. Viron yhteiskunnallisten muutosten totuu
denmukaisia tulkintoja ja ennusteita jatkotoimenpiteisiin uskotaan löytyvän 
tutkimuksista, jotka perustuvat ihmisten omiin kokemuksiin (Narusk 1994). 
Kansainvälisen HBSC- terveyskäyttäytymistutkimuksen (mm. King ym. 1996) 
ja Nuorten Terveystapatutkimuksen mukaan (mm. Rahkonen 1988, Karvonen 
1998a, b) tämän tutkimuksen tulos sukupuoli- ja ikäeroista oli yhtenevä, mut
ta Virossa nuoret kokivat terveydentilansa huonommaksi ja oireilivat yleisem
min verrattuna näihin kansainvälisiin tuloksiin. Tässä tutkimuksessa tervey
tensä sekä erittäin hyväksi kokevia ja huonoksi kokevia nuoria oli noin 20 %. 
HBSC-tutkimukseen osallistuneissa maissa, kuten Ruotsissa, Ranskassa ja Is
raelissa, runsaasti yli puolet koki itsensä erittäin terveeksi (King ym. 1996) 
Tämän tutkimuksen tulos subjektiivisesta terveydestä oli samansuuntainen 
verrattaessa Viron eräisiin muihin nuorten terveyskäyttäytymistutkimuksiin 
(Roosalu & Unger 1994, Lissitsina ym. 1999, Ri.iiitel 1999, Suurorg 1999). Koet
tu terveys saattaa ilmentää lähiyhteisön tai laajemminkin yhteiskunnassa pii
levää pahoinvointia ja elämän rasitustekijöitä (Lehtinen ym. 1989, Anreyeva 
1991, Myllykangas 1992), tai sitten murroskaudet ovat usein uhkia hyvin
voinnille, esimerkiksi turvattomuuden lisääntymisen takia (Taipale ym. 1997). 
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Ikää on terveyserojen tutkimuksessa useimmiten käsitelty tutkimuksen 
kohteena olevaa hyvinvoinnin ja jonkin toisen tekijän välistä riippuvuutta 
sekoittavana tekijänä. Kaikissa ikäryhmissä miesten kuolleisuus on selvästi 
suurempi kuin naisten. Sen sijaan sairastavuuden ja toimintakyvyn häiriöiden 
kohdalla sukupuolten väliset erot ovat useimmiten varsin pieniä. (Koskinen 
1997.) 

Terveyden kokemisessa ilmeneviä sukupuolieroja on yritetty selittää mm. 
biologisilla eroilla tai sukupuolisidonnaisilla tavoilla reagoida ympäröivään 
todellisuuteen ja omaan itseensä (Välimaa ym. 1995, Välimaa 1996). Eräästä 
kehityspsykologian näkökulmasta (Aalberg & Siimes 1999) tiedetään, että nuori 
näyttää oireensa mutta ei mielellään puhu niistä, koska nuori tutustuu kehoonsa 
ja tarkkailee muutoksia. Tytöt ja pojat kypsyvät nuoruudessa eri tahtiin, hei
dän terveyskokemuksensa ja terveysongelmansa ovat erilaisia, ja ne muuttu
vat nuoruuden aikana. Sukupuolten välisten koetun terveyden erojen taustal
la voi olla myös erilainen tapa nimetä tuntemuksia. Oireita kokemalla ihmi
nen määrittelee terveydentilansa, joten kokemuksessa tärkeää on oireiden saa
ma merkitys. Oireiden merkitykset opitaan myös kulttuurisesti; ne ovat yhte
ydessä sosiaaliryhmään, kulttuurisiin käsityksiin, koulutukseen, uskonnolli
siin kokemuksiin ja kokemuksiin sairauksista ja terveydenhuollosta. (Rimpelä 
1988.) 

Tässä tutkimuksessa venäjänkielisillä nuorilla oli positiivisemmat koke
mukset terveydestään kuin vironkielisillä. Tämän tutkimuksen tulosten pe
rusteella viron- ja venäjänkielisten nuorten terveydestä ei ole syytä todeta, että 
vähemmistön nuoret kärsivät tai voivat huonosti nykyisessä Virossa, ja tätä 
samaa osoittavat Virossa muutkin tutkimukset (mm. Kasmel 1996, Valk 1998). 
Mutta lähtöoletukseni oli päinvastainen niin, että venäjänkieliset voivat sub
jektiivisesti huonommin, koska vuonna 1994 elettiin Virossa itsenäistymisen 
takia muutosten aikaa ja oletin, että virolaisiin se vaikuttaa positiivisesti ja 
venäläisiin negatiivisesti. Kun tulos osoitti toista, etsin selityksiä ja tutkimuk
sessa esiin nousseiden erojen syitä. Päädyin moneen selitykseen, ja yksi niistä 
liittyy kulttuurisiin eroihin. Useat Viron venäjänkieliset ovat maahan muutta
neita asukkaita, jotka ovat tuoneet kulttuurinsa mukanaan. Venäläisten oma 
kulttuuri oli vielä voimakas vuonna 1994, eikä se ole kovin sulautunut virolai
seen kulttuuriin. Tähän tutkimustuloksen selitykseen sain vahvistusta eräästä 
näkökulmasta (Berryn 1990), jonka mukaan sopeutuminen yhteiskuntaan riip
puu oman etnisen ryhmän identiteetistä ja sosiaalisesta sopeutumisesta enem
mistön identiteettiin eli tässä tutkimuksessa venäjänkielisten sopeutumisesta 
Viron yhteiskuntaan. Sopeutumisen alussa yhteydet toisen kulttuurin kanssa 
vielä puuttuvat ja ongelmia on vähän, niin kuin vuonna 1994 Virossa. Sopeu
tumiseen vaikuttavat ikä, sukupuoli, koulutus, kulttuurien erilaisuus, valtion 
vähemmistöpolitiikka, enemmistön asenteet ja sosiaalinen tuki. (Valk 1998.) 
Suomessa merkittävin vähemmistöryhmä on ollut ruotsinkielinen väestö, jon
ka terveys ja hyvinvointi on osoittautunut olevan jonkin verran keskimääräis
tä parempi sekä aikuisten että nuorten osalta (Kannas ym. 1995, Koskinen 1997). 



125 

Kansainvälisissä nuorten terveyskäyttäytymistutkimuksissa on havait
tu tupakoinnin, alkoholinkäytön sekä humalakokemusten kasvavan 13- ja 15-
ikävuoden välillä ja sukupuolten välisten erojen on havaittu kaventuneen. 
Samalla on myös havaittu, että tupakointi, alkoholin käyttö ja humalaan asti 
juominen on virolaisnuorilla harvinaista toisin kuin muiden Euroopan mai
den nuorilla (King ym. 1996, Hibell ym. 1997). Tämän tutkimuksen mukaan 
koululaisten tupakointi ja alkoholin käyttö oli vähäistä ja liikuntaa harrastet
tiin kohtuullisesti. Olen samaa mieltä kuin eräissä tutkimuksissa (Ziehe 1991, 
Kraav 1999) on todettu, että yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa nuorten 
terveyskäyttäytymiseen. Esimerkiksi alkoholinkäyttöön ja tupakointiin suh
tauduttiin neuvostoaikana ja 90-luvun alussa yhteiskunnallisesti paljon jyr
kemmin kuin nykyään. Viime vuosina on ilmennyt nuorten riskikäyttäytymisen 
lisääntymistä (Kariis 1995, Papp 1997, Pungits 1998). Olen sitä mieltä, että myös 
tuotteiden parempi saatavuus ja mahdollisesti myös savuke- ja alkoholi
mainokset, ovat vaikuttaneet Virossa terveyskäyttäytymisen muutoksiin. Esi
merkiksi tupakka- ja alkoholituotteiden saatavuus saattaa vaikuttaa ihmisten 
valintoihin tapojen, arvojen ja asenteiden lisäksi. 

Tutkimuksista (Topo ym. 1988, Hallman ym. 1992) tiedetään, että 
tupakoinnilla, alkoholin käytöllä ja liikunnalla on selvästi omat funktionsa 
nuorille. Harvoin on kysymys harkitusta terveyskäyttäytymisestä, vaan esi
merkiksi tupakointi ilmentää pikemminkin halua olla tietynlainen nuori, joka 
harrastaa vapaa-aikanaan tiettyjä asioita ja joka liikkuu tietynlaisten nuorten 
seurassa. Samanlaisena ilmauksena saattaa toimia myös tupakoimattomuus, 
joka ei myöskään ole pelkästään harkittu terveellisemmän elämäntavan valin
ta. Tupakka ja alkoholi osaltaan toimivat nuorisokulttuurin symboleina (Hall
man ym. 1992), mutta Virossa nuorisokulttuurin symbolit olivat vuonna 1994 
vielä neuvostokulttuuriin liittyviä eli partio ja erilaiset kerhot. 

Kieliryhmäeroja tarkasteltaessa vironkielisillä yleisesti ottaen oli yleisem
min alkoholin ja tupakoinnin kokeilun kokemuksia kuin venäjänkielisillä, mutta 
toisaalta nykyisessä tupakoinnissa ja alkoholin käytössä kieliryhmien välillä 
ei ollut eroja. Näiden tulosten perusteella ei saanut tukea oletus, että kulttuuri 
ohjaa käyttäytymistä ja kulttuuri sallii joitakin asioita ja joitakin ei (Keltikangas
Järvinen 1995). Kieliryhmittäiset erot poikien tupakoinnissa ilmenivät eräässä 
virolaisessa tutkimuksessa (Pärna 1997), jossa virolaiset pojat tupakoivat ylei
semmin kuin ei-virolaiset pojat. Tällainen tulos voi johtua siitä, että venäjän
kieliset olivat suurelta osin Tallinnasta, jossa tupakointi on venäjänkielisten 
keskuudessa yleisempää. Mutta tässä tutkimuksessa ei selvitetty erikseen pää
kaupunkiseudulla asuvien nuorten tupakointia, vertailtiin vain koko maata 
edustavia venäjänkielisiä nuoria. Kieliryhmittäiset erot olivat erilaisia aikuis
väestön terveystutkimuksessa (Kasmel 1996), jonka mukaan venäjänkieliset 
miehet joivat alkoholia yleisemmin kuin vironkieliset. Alkoholin käyttö on 
kuulunut ja kuuluu nykyisinkin venäjänkieliseen aikuisväestöosan tapoihin, 
eli siihen kuuluu tunnettu vodkakulttuuri, josta pidetään kiinni erilaisissa per
he- ja työpaikkatraditioissa. 
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Toisaalta kieliryhmien väliset erot ilmenivät tässä tutkimuksessa liikun
taan käytetyn ajan suhteessa, jossa vironkieliset olivat liikunnallisesti 
aktiivisempia kuin venäläisnuoret. Liikunta-aktiivisuuden erojen selityksiä voi
daan etsiä neuvostoaikc1isestc1 liikuntc1-ku lth111ri ... tc1 jc1 liik11nn;rn merkityksestä 
eri kieliryhmissä, mutta tämä oletus ei pidä kokonaan paikkansa. Neuvosto
aikana oli venäläisille liikunnan merkitys aina tärkeä, koska sinä aikana "lei
vottiin urheilunsankareita". Tämä näkökulma ei heijastunut tässä tutkimuk
sessa venäjänkielisten keskuudessa. 

Nuorten tehtäväksi nähdään usein muutokseen sopeutuminen, ja näin 
nuoruus kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisen muutoksen tarkasteluihin 
(Siurala 1994). Tässä tutkimuksessa nousi selvästi esiin se, että tupakointi ja 
alkoholin käyttö on Virossa nuorten keskuudessa lisääntynyt vuosien 1994 ja 
1998 välisenä aikana, varsinkin tyttöjen keskuudessa. Nuoret ovat muuttuvis
sa Viron yhteiskunnallisissa olosuhteissa vastaanottavaisia uusille terveystot
tumuksille. Tämä oletus piti paikkaansa ja ilmenee myös muissa kansain
välisissä tutkimuksissa (Aapola 1991, Hallman ym. 1992, Lähteenmaa & Näre 
1992, Vierola 1996). Nuorten juomatavat ovat "eurooppalaistuneet" siinä mie
lessä, että alkoholinkäytön yleisyys on lisääntynyt (Hallman ym. 1992). Tämä 
ei ilmennyt tämän tutkimuksen tulosten perusteella vielä kovin selkeästi Vi
rossa vuonna 1994, mutta vuoden 1998 tutkimus kyllä antoi varoitusmerkin, 
koska erityisesti tyttöjen tupakointi ja myös alkoholinkäyttö ovat neljän vuo
den aikana lisääntyneet. Yleinen piirre länsimaissa onkin, että nuoret tytöt 
tupakoivat lähes yhtä paljon kuin pojat (King ym. 1996, Hibell ym.1997), ja 
samalla kannetaan paljon huolta erityisesti nuorten juoma tavoista. Esimerkik
si Suomessa nuorten alkoholinkäyttö on ollut lisääntymään päin. Pääselityksenä 
tälle on esitetty yleisen alkoholikulutuksen kasvun lisäksi sitä, että nuorison 
käyttövarat ovat selvästi kasvaneet. Toisaalta päivittäinen, jatkuva alkoholin
käyttö on Suomessa harvinaisempaa kuin useimmissa Keski- ja Etelä-Euroo
pan maissa. (Simpura 1993.) 

Virossa sekä nuorten että aikuisten tupakointi on kasvanut, mutta erityi
sesti 15-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa (Lipand ym. 1994, Kasmel 1996, 
Pedaste 1999.) Nuoria koskevassa tutkimuksessa (mm. Pedaste 1999) ei ole 
määritelty, missä aikavälissä muutokset ovat tapahtuneet, ketkä ovat kohde
ryhmät ja missä päin Viroa tämä ilmenee. Kun verrataan nuorten ja aikuisvä
estön alkoholin käyttöä Virossa (Laidmäe 1997a, b), näyttäisi nuorten ja ai
kuisten alkoholin käyttö olevan yleisempää 1990-luvun lopussa kuin 1990-lu
vun alkupuolella. Tutkimustulokset nuorten liikunta-aktiivisuudesta ovat hy
vin erisuuntaisia sekä kansainvälisten että Viron paikallisten tutkimusten mu
kaan (esimerkiksi Luiga 1994, Lissitsina ym. 1999, Suurorg 1999). Yleisesti ot
taen virolaisten liikunnan vähäinen harrastus verrattuna muihin nuoriin Eu
roopassa (mm. King ym. 1996, Nupponen ja Telama 1998) voi johtua monesta 
eri tekijästä. Esimerkiksi Virossa oppilaat pitävät tärkeämpänä opiskelua, kir
jallisuutta ja uskontoa kuin liikuntaa (Orn 1995). 
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7.1.2 Sosiaalistumisympäristö 

Sosiaalistumisympäristön, koetun terveyden ja terveyskäyttäytymisen väliset 
moninaiset yhteydet ovat tehneet tästä tutkimuksesta erittäin haastavan ja ajan
kohtaisen. Virolaisten tutkimusten (Juvakka ym. 1992, Kasmel 1996, Kirch & 
Kirch 1997, Vihalemm 1997 a, b) perusteella tiedetään, että kieliryhmät eroa
vat käyttäytymiseltään, ja niitä eroja on esitetty ja otettu huomioon Virossa 
(Heidmets 1997, Kruusvall 1997). 

Tätä tutkimusta ohjaavan mallin (kuvio 1, s. 55) sosiaalistumisympäristön 
moniulotteisen ominaisuuden kautta pystyttiin tutkimuksessa tuomaan esiin 
Viron nuorten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kan
sainvälisissä tutkimuksissa sosiaalistumisympäristöistä koti, koulu ja ystävät 
on todettu nuorten terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden kannalta tär
keiksi (Wold 1989, Foxcroft & Lowe 1995, Nurmi 1995, Igra ym. 1996, King ym. 
1996, Pietilä 1998, 1999.) Edellä mainituissa kansainvälisissä tutkimuksissa 
esitetyt tulokset sosiaalistavien tekijöiden yhteyksistä terveyteen ja terveys
käyttäytymiseen sekä terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden välisistä 
yhteyksistä nuoruusiässä saivat vahvistusta myös tässä tutkimuksessa. 

Lapset pääsevät osallisiksi yhteiskunnan voimavaroista oman perheen
sä, erityisesti vanhempiensa välityksellä (Strandell 1995). Poliittiset, taloudel
liset ja sosiaaliset muutokset olivat ratkaisevia asioita Virossa 90-luvulla. Sosi
aalinen ja taloudellinen yhteys olivat neuvostojärjestelmässä toisarvoisia asi
oita poliittiseen valtaan verrattuna, eivätkä koulutus, ammatti ja omaisuus 
taanneet korkeaa sosiaalista asemaa. Yksilön asema ja edut määriteltiin hei
dän valtarakenteessaan. Nykyisin pieni osa pitää itseään taloudellisessa toi
meentulossa "todellisina voittajina" ja "todellisina häviäjinä", mutta enem
mistö on selvästi niiden kahden ryhmän välillä. Suurin ongelma Virossa ei ole 
usein yksilöllisten tai sosiaalisten resurssien puuttuminen, vaan suurimmat 
ongelmat ovat makrotason ongelmat, kuten työttömyys, pienet tulot julkisella 
sektorilla, yksityistäminen, lisääntyvä sukupuoli-, ikä- ja etninen syrjintä. 
(Narusk & Hansson 1999.) Virossa länsimaistumisen prosessi ilmenee perhe
elämän muutoksissa, arvomaailmassa (individualismi, hedonismi), ympäris
tön merkityksissä, elämäntyyleissä ja käyttäytymisessä (Lauristin 1997). Ylei
nen suuntaus Virossa (Polluste 1998, Mardi 1999, Narusk & Hansson 1999) on 
kulkenut 90-luvulla kohti jatkuvaa perheen eristymistä ja hajoamista, siten että 
avioerojen määrä on kasvanut huomattavasti, ja tästä kärsivät lapset. Mutta 
toisaalta on vaikeata arvioida, lisääkö esimerkiksi perheen taloudellinen tur
vallisuus lapsen elämän laatua vai onko sellainen tekijä vailla merkitystä lap
selle. Kansainvälisten tutkimusten (mm. King ym. 1996, Currie ym. 1997) pe
rusteella kuitenkin tiedetään, että taloudellinen ympäristö vaikuttaa nuorten 
terveyskäyttäytymiseen kahdensuuntaisesti. On tunnettua, että ne joilla on 
matala sosiaalinen status, käyttäytyvät terveyden suhteen kaikkein epäter
veellisimmin ja kokevat terveytensä yleisesti huonoksi. Aikaisemmissa tutki
muksissa (King ym. 1996) esitetyt tulokset siitä, että alempien sosiaaliryhmien 
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nuoret tupakoivat ja käyttävät alkoholia yleisemmin kuin ylempiin sosiaali
ryhmiin kuuluvat, eivät saaneet vahvistusta tässä tutkimuksessa. Tässä tutki
muksessa perhettä kuvaavista tekijöistä perheen hyvä taloudellinen tilanne 
oli yhteydessä nuorten positiivisesti koettuun terveyteen ja elämäntyyty
väisyyteen sekä liikunta-aktiivisuuteen. 

Taloudelliset vaikeudet merkitsevät Virossa puutteellisia materiaalisia 
resursseja hallita elämää ja näin ollen avuttomuutta ja vaikeuksia suoriutua 
yhteiskunnassa. Arviot siitä, ketkä kärsivät Virossa eniten lamasta, koskivat 
yleisemmin laman uhreina olevia lapsiperheitä. Tämä saattaa heijastua myös 
nuorten terveyskokemuksissa. Tämän tutkimuksen mukaan äidin ja isän 
ylemmällä ammattistatuksella oli merkitystä poikien hyvään koettuun terve
ydentilaan. Äidin ammattistatus selitti venäjänkielisten subjektiivisesti koet
tua terveyttä ja vironkielisillä sekä oireilua että lääkkeiden käyttöä. Nämä tu
lokset saattavat olla eräinä merkkeinä eri kieliryhmien erilaisesta perhe
ympäristöstä. Laidmäen (1998) tutkimuksen mukaan venäjänkielisillä väestöllä 
on Virossa yleisemmin taloudellisia vaikeuksia kuin vironkielisillä. Tämän tut
kimuksen mukaan vanhempien ammattistatuksella ja perheen taloudellisella 
tilanteella oli heikompi yhteys venäjänkielisten koettuun terveyteen kuin viron
kielisten nuorten. Teoreettinen näkökulma (Hämäläinen ym. 1994) siitä, että 
jokaisella kulttuurilla on omat lastenkasvatusta koskevat käsityksensä ja me
netelmänsä, samoin kuin omat näkemyksensä siitä, mitkä käyttäytymismuodot 
ovat hyväksyttäviä, ei saanut tässä tutkimuksessa kieliryhmien vertailussa 
tukea näillä perhettä kuvaavilla muuttujilla. Toisaalta tutkimuksessa (Gernov 
& Kisseljova 1995) todetaan, että on eroja Virossa asuvien venäläisten ja Venä
jällä asuvien venäläisten välillä. On vaarallista yhdistää kaikkia "Venäjän" omi
naisuuksia kaikkiin venäläisiin ja tästä syystä täytyy löytää kulttuurin toisen
laiset perustelut. Venäläinen väestö on Virossa erittäin heterogeeninen lähes 
kaikkialla: sosiaalinen rakenne, kulttuuri ja kasvatus, poliittiset näkökohdat ja 
integraation luonne Viron yhteiskuntaan. Integraatioprosessi on erittäin moni
mutkainen, ja se kestää vuosia. 

Mm. Siuralan (1991) ja Karekiven (1999) tutkimuksissa on osoitettu, että 
nykyisin lasten ja nuorten sosiaalistaminen on siirtynyt sekundaari
sosiaalistajille kuten koululle, koska perhe ja vanhemmat ovat menettäneet 
otteensa nuorista. Tätä on katsottu perinteisten sosiaalistumista ohjaavien sään
töjen ja käytäntöjen rapautumisen kannalta. Tämä havainto pätee myös tässä 
tutkimuksessa. Sekundaarisosiaalistajien, koulun ja ystävien merkitys nuor
ten koetussa terveydessä ja terveyskäyttäytymisessä oli tässä tutkimuksessa 
hyvin selvä. Yleensä Virossa kaikilla koulu tekijöillä oli merkitystä yleisesti nuor
ten koettuun terveyteen, mutta tässä ilmeni selkeitä eroja kieliryhmien välillä. 
Vironkielisillä koulu ja ystävät olivat selkeästi yhteydessä onnellisuuskoke
muksiin, mutta venäjänkielisillä nämä yhteydet olivat tilastollisesti hyvin heik
koja. 
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Viron yhteiskunnan erilaisten instituutioiden kuten koulun kasvanut 
vastuu lasten ja nuorten sosiaalistamisesta lisää myös niiden merkitystä las
ten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen. Aikaisemmissa nuorten terveyskäyt
täytymistutkimuksissa on havaittu, että huonosti koulussa menestyvien nuor
ten tupakointi ja alkoholin käyttö on yleisempää kuin hyvin menestyvien. On 
havaittu myös, että tupakoivat nuoret viettävät paljon aikaa ystävien kanssa 
(mm. King ym. 1996, Kannas ym. 1997) ja että ystävien liikuntaharrastus vai
kuttaa nuorten suurempaan liikunta-aktiivisuuteen (mm. Anderssen & Wold 
1992). Samansuuntaiset tulokset nousivat esiin myös tässä tutkimuksessa. Tässä 
tutkimuksessa huono koulumenestys, ammattikouluun orientoituminen ja viih
tymättömyys koulussa olivat yhteydessä nuorten tupakointiin, ja lisäksi huo
nolla koulumenestyksellä oli merkitystä nuorten alkoholinkäyttöön. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tämä tutkimus oli kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa Virossa 
vuonna 1994 asuvien 11-15-vuotiaiden viron- ja venäjänkielisten nuorten 
terveyskäyttäytymiseen ja koettuun terveyteen yhteydessä olevista sosiaalista
vista tekijöistä sekä koetun terveyden ja terveyskäyttäytyrnisen muutoksesta 
vuosien 1994 ja 1998 välillä. Lomakekyselyt ovat vakiintuneita menetelmiä 
väestön terveyden mittaamisessa ja yksi kyselytutkimuksen etu on niiden jous
tavuus, mutta toisaalta suuret kustannukset ovat terveyskyselyjen ongelma ja 
rajoittava tekijä (Nissinen ym. 1994.). Tutkimustulosten ja päätelmien luotetta
vuuteen vaikuttavat tutkimuksen suunnittelu, mittareiden laadinta, aineiston 
keruu, ja tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon niiden ulkoinen ja sisäi
nen luotettavuus (Nissinen ym. 1994, Nummenmaa ym. 1997, Vehviläinen
Julkunen & Paunonen 1997). 

7.2.1 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Mittarin validiteetti ei ole kertaluonteinen tutkimustulos vaan vähitellen 
kertyvää näyttöä, ja validiteettinäytön soveltuvuus tiettyyn mittaustilanteeseen 
riippuu siitä, mitä tai minkä tyyppisiä päätelmiä mittaustuloksista tehdään 
(Nummenmaa ym. 1997). Kyselytutkimuksen luotettavuus perustuu suurelta 
osin mittaamisen onnistumiseen eli siihen, missä määrin saadut vastaukset 
vastaavat todellisuutta. Tässä tutkimuksessa käytetty WHO-koululais
tutkimuksen kyselylomake on ollut käytössä jo vuosia, ja sen tapaisia kysy
myksiä on käytetty myös Suomessa NTTT:ssa ja Kouluterveystutkimuksissa. 
Mutta tätä tutkimusta varten nuorten WHO-koululaistutkimuksen kyselylo
maketta laadittaessa mittareiden laajempi esitestaus oli tarpeen, koska koet
tua terveyttä, terveyskäyttäytymistä ja sosiaalistumisympäristöä koskevia 
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mittareita aikaisemmissa virolaistutkimuksissa ei ole käytetty. Sen takia tutki
muksen ulkoiseen ja sisäiseen luotettavuuteen pyrittiin tässä tutkimuksessa 
huomioimaan esitutkimuksesta saatuja tuloksia ja kokemuksia. 

Tämän tutkimuksen koettua terveyttä ja terveyskäyttäytymistä koske
vat tulokset ovat varsin yhdenmukaisia verrattuna muihin vastaaviin kansain
välisten tutkimusten tuloksiin (esim. King ym. 1996, Hibell m. 1997) mutta 
eivät riittävän yhdenmukaisia virolaisten terveyskäyttäytymistutkimusten 
kanssa (esim. Suurorg 1999). Erilaisuus virolaisten tutkimusten kanssa voi joh
tua monesta syystä, kuten Virossa lasten ja nuorten terveyskyselytutkimuksissa 
käytettyjen mittareiden erilaisuudesta, mm. alkoholin käytön ja tupakoinnin 
mittareista, erilaisista otoksista ja tutkimusaineistojen hankintamenetelmistä. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen kykyä antaa tuloksia, jotka ovat 
satunnaisvaihtelusta riippumattomia. Vaihtelua tuloksiin aiheuttavat mm. eri
laiset henkilökohtaiset seikat, kuten muisti virheet ja vireystilanvaihtelu, mitta
välineen puutteellisuudet ja aineiston käsittelyssä tehdyt virheet. (Eskola 1981, 
Nummenmaa ym. 1997.) Reliabiliteetin lisäämiseksi tutkimuksen kysymykset 
on laadittu tässä tutkimuksessa konkreettisiksi ja lähellä nuorten omaa 
kokemusmaailmaa oleviksi. Pyrkimyksenä on ollut, että vastaajat ymmärtä
vät kysymykset tutkijan tarkoittamalla tavalla ja voivat erottaa selkeästi eri 
vastausvaihtoehdot toisistaan. Kieliryhmien välisessä vertailussa reliabiliteettia 
heikentävänä tekijänä voi olla se, että terveyden ja oireiden kokeminen saattaa 
vaihdella viron- ja venäjänkielisten keskuudessa, koska kulttuuriset tekijät 
saattavat vaikuttaa terveyden raportointiin. On myös vaikeaa arvioida, johtui
vatko erityisesti koettua terveyttä koskevat erot eroista kieliryhmien välillä 
vai kysymysten sanamuodosta tai kysymysten ymmärtämisestä. Luokka
tilanteessa kyselyä valvovalle opettajalle annettiin selkeät kirjalliset ohjeet 
kyselyn toteuttamisesta. Jokainen oppilas sai oman suljettavan kirjekuoren 
vastauslomakkeilleen. Näin pyrittiin takamaan se, että oppilaat vastasivat re
hellisesti. 

Tässä tutkimuksessa nuorten vastausten luotettavuutta saattoivat hei
kentää alkoholin käytön, tupakanpolton tai liikuntaharrastuksen ja terveyden
tilan yli- tai aliarviointi sekä muistivirheet. Yli- ja aliarvioinnissa saattoi esiin
tyä eroja myös kieliryhmien välillä. Alkoholikäyttötottumuksia mitattaessa 
saattaa nuorissa ikäryhmissä esiintyä käyttökokeiluilla rehvastelua. Tämä saat
taa antaa väärän kuvan todellisista alkoholikäyttötottumuksista, jolloin mitta
uksen reliabiliteetti voi heiketä. Toisaalta alkoholitutkimuksessa ongelmia luo
tettavuudessa saattaa aiheuttaa se, että aihe koetaan henkilökohtaiseksi ja araksi 
eikä haluta kertoa asioita totuudenmukaisesti. (Poikolainen 1994.) 

Sosioekonomisen aseman luokituksen tarkoituksena on jakaa väestö so
siaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan suhteellisen homogeenisiin luokkiin, 
mutta lapsilla ei ole omaa sosioekonomista asemaa (Sauli 1998). Sosiaaliluokkaa 
kuvaavat mittarit eivät kuvaa nuorten asemaa samalla tavalla kuin vastaavat 
mittarit kuvaavat aikuisten asemaa. Terveystutkimuksissa yleisesti käytetyt 
sosiaalista asemaa kuvaavat mittarit ovat riittämättömiä havaitsemaan eroja 
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nuorten keskuudessa. (Rahkonen 1994, Currie ym. 1997.) Currien ym. (1997) 
mukaan nuorten sosioekonomisen aseman mittaaminen on nykyisin vaikeaa, 
sillä siihen liittyy sekä käsitteellisiä että metodologisia ongelmia. 

Nykyisin Euroopassa köyhien määrä lisääntyy. Tämä ei kuvaa ainoas
taan Itä-Euroopan maita vaan myös läntisiä hyvinvointivaltioita. Työttömyys 
ja huonot palkat lisäävät sosiaalista eriarvoisuutta lähes kaikissa HBSC-tutki
mukseen osallistuneissa maissa. HBSC-tutkimuksessa saadaan harvoin ha
luttua tietoa taloudellisista asioista, koska nuoret tietävät harvoin vanhempi
ensa tuloja tai ammattia. Sosioekonomisia indikaattoreita käytettiin jo 1982/ 
83 HBSC- tutkimuksessa. Vuonna 1994 HBSC tutkimukseen osallistuneista 
maista puuttuvia tietoja isän ammatista oli 3,5-30 % ja äidin ammatista 2,2-59 
%. Maiden välillä oli suuria eroja myös ammattiluokituksissa: suurimmassa 
osassa maista (11 maata) oli 5-6 ammattiluokitusta, mutta esimerkiksi Isra
elissa 9, Sveitsissä 13, ja Liettuassa 33. (Currie & Klocke 1997.) Tässä tutkimuk
sessa isän ammatista puuttuvia tietoja oli vuonna 1994 21 % ja äidin ammatis
ta vain 5 %, mutta vuonna 1998 lähes puolet nuorista ei tiennyt isän ja äidin 
ammattia. Isän ja äidin sosioekonomisen aseman jako kolmeen luokkaan (ylem
pi, keskitaso, alempi) oli tässä tutkimuksessa ongelmallista, koska Virossa ta
pahtuu jatkuvasti rakennemuutosta ja puuttui tieto perheen tuloista ja me
noista. N aruskin ja Hanssonin (1999) mukaan työn luonne on muuttunut työn
tekijöiden ja johtajien välillä. Suurin osa naisista työskentelee julkisella sekto
rilla ja miehet työskentelevät enemmän yksityisellä sektorilla. Tästä syystä 
naiset saavat huomattavasti pienempää palkkaa miehiin verrattuna. Tässä 
tutkimuksessa oli vaikeata ratkaista, kuvattaisiinko nuorten asemaa äidin tai 
isän sosioekonomisen aseman mukaisena, koska jakaumat olivat melko erilai
set. Äitien jakauma painottui ylempiin toimihenkilöihin ja isien keskitason 
toimihenkilöihin. 

Sosiaalistumisteorian lähestymistavan valinta tähän tutkimukseen 
tutkimusongelmien tarkasteluun aiheutti vaikeuksia sosiaalistumisympäristöä 
kuvaavien muuttujien valinnalle. Nuorten terveyskäyttäytymistä pyrittiin tar
kastelemaan sosiaalistavien tekijöiden kuten perhettä, koulua ja ystäväpiiriä 
kapea-alaisesti kuvaavien muuttujien kautta. Sosiaalistavien tekijöiden sup
pea-alaisuus aiheutti tutkimuksessa sen, että tulosten antama kuva terveys
tottumuksiin sosiaalistumisesta jäi epätäydelliseksi. Tärkeiden nuorten 
sosiaalistajien eli perhettä, ystävä piiriä ja koulua kuvaavien prosessimuuttujien 
(esim. mallikäyttäytyminen, kasvatustyylit jne.) sekä sen lisäksi opettajien ja 
joukkotiedotuksen huomioon ottaminen tutkimuksessa olisi selittänyt moni
puolisemmin nuorten terveyskäyttäytymistä. Niin kuin edellä todettiin, kol
men sosialisaatioympäristön lisäksi on lukuisia muitakin vuorovaikutus
tilanteita, joiden perusteella voidaan arvioida terveystottumusten seuraamuk
sia ympäristöön. Mutta tutkimuksen laajentaminen uusien ulottuvuuksien 
suuntaan olisi toisaalta johtanut ongelmallisiin resurssivaatimuksiin, joita tä
män tutkimuksen yhteydessä olisi tullut vastaan. 
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WHO-koululaistutkimuksen kyselylomakkeen käyttö tietojen keruu
menetelmänä rajoitti tutkittavien ilmiöiden tarkastelua, koska tutkimuskysy
mykset on laadittu kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksen ra
joitukset liittyivät mm. käytettyyn metodologiaan. Huttusen (1997) mukaan 
tutkimusmenetelmän tieteellisyyden normin täyttämisen pohdinta on nous
sut viime aikoina esiin entistä useammin, koska yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteissä näyttää olevan menossa murroskausi: uudet tutkimus
menetelmät ovat hakemassa paikkaansa vakiintuneiden rinnalle. 

Analyysimenetelmien tilastollinen sopivuus perustuu muuttujien mit
taustason edellyttämiin vaatimuksiin ja muuttujien jakaumiin (Läärä & Lam
mi 1989, Läärä 1994, Nummenmaa ym. 1997). Tämän tutkimuksen aineiston 
analyysisuunnitelmassa pyrittiin ottamaan huomioon nämä vaatimukset. 
Muuttujien analyysissa käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä ristiin
taulukointia. Jatkoanalyyseissa käytettiin monimuuttujamenetelmänä logistista 
regressioanalyysia, Lisrel- ja MCA-analyysia. Analyysimenetelmät soveltuivat 
tilastollisesti ja sisällöllisesti aineistoon ja niiden avulla pystyttiin vastaamaan 
asetettuihin tutkimusongelmiin. Tilastollisten analyysien kautta nousivat esiin 
lähinnä sosialisaatioympäristön ja terveyskäyttäytymisen väliset yleiset omi
naisuudet. Tässä tutkimuksessa ongelmat nousivat esiin Lisrel-analyyseissa, 
jolloin pyrittiin rakentamaan malleja erikseen viron- ja venäjänkielisille. Kieli
ryhmittäin Lisrel-malleja ei tehty, koska useat muuttujat korreloineet keske
nään vain heikosti. Myös aikaisemmassa virolaisessa tutkimuksessa ilmeni, 
että vironkielisillä terveys- ja terveyskäyttäytymismuuttujat korreloivat kes
kenään mutta eivät venäjänkielisillä (Kasmel 1996). Suomalaisilla nämä korre
laatiot olivat huomattavasti korkeammat verrattuna viron- ja venäjänkielisiin 
Virossa (Tynjälä 1999). Nutbeamin (1991) mukaan maissa, joissa on pitkät 
terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen perinteet, terveyskäyttäytyminen 
ja siihen vaikuttavat tekijät ovat selkeämmin ja vahvemmin yhteydessä toi
siinsa kuin maissa, joissa on vähän terveyden edistämiseen liittyviä perintei
tä. 

7.2.2 Tutkimustulosten yleistettävyydestä 

Ulkoinen luotettavuus liittyy tässä tutkimuksessa otantaan ja kuvaa sitä, kuinka 
hyvin aineistosta saatavat tulokset ovat yleistettävissä suurempaan perus
joukkoon. Toisin sanottuna kato liittyy tutkimuksen ulkoisen validiteettiin. 
Tässä tutkimuksessa käytettiin vuonna 1994 ja 1998 koko Viroa edustavaa 
satunnaisotantaa 11-15-vuotiaista. Vastausprosentti vuonna 1994 (85 %) osoit
ti, että kato aineiston keruun yhteydessä oli pieni, mutta vuonna 1998 aineis
ton kato oli suuri: vastausprosentti tavoiteotoskoosta oli vironkielisillä 71 % ja 
venäjänkielisillä vain 39 %. Aineiston puhdistuksen jälkeen vironkielisten vas
tausprosentti jäi 63 %:ksi. Heikkoon vastausaktiivisuuteen oli vuonna 1998 
monia syitä (ks. luku WHO-koululaistutkimus Virossa vuonna 1998). Erityisiä 
syitä vastaamisinnokkuuden vaihtelussa voi olla eri vuosina moniakin, kuten 
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vuonna 1994 innokkuus osallistua ensimmäistä kertaa vertailevaan kansain
väliseen tutkimukseen, jolloin sentyyppisen tutkimuksen tekeminen oli vielä 
harvinaisempaa, joten niihin ei ollut vielä kyllästytty kuin nykyisin. Koulujen 
vastaamispassiivisuutta pitäisi lähteä tutkimaan tarkemmin. Yleensä Viron 
nuoria koskevissa kyselyissä vastausprosentit ovat vaihdelleet 90-luvulla 50:n 
ja 90:n prosentin välillä (esim. Papp 1997, Pärna 1997, Suurorg 1999). Osallis
tuminen kyselytutkimuksiin oli Virossa 90-luvun alussa huomattavasti parempi 
kuin 90-luvun lopussa, esimerkiksi Viron osallistumisprosentti ESPAD-tutki
muksessa vuonna 1995 oli 87 % (Hibell ym. 1997), 1994 Viro-Suomi-vertailus
sa 88 % (Papp 1997) ja CINDl-projektissa vuonna 1997-98 52 % (Suurorg 1999). 
Viron aikuisväestöä vuonna 1994 koskevassa tutkimuksessa vironkielisten 
osallistumisprosentti (90 %) oli parempi kuin venäjänkielisten (71 %). Verrat
tuna Viroon Suomessa terveyskyselyihin vastataan erittäin hyvin, yleisesti 
vastausprosentti on yli 90 % (Rimpelä ym. 1999, Tynjälä 1999). Kadon vuoksi 
tulokset saattavat tässä tutkimuksessa antaa positiivisemman tai 
negatiivisemman kuvan tuloksista, kuin tilanne oli todellisuudessa. Aineiston 
suuruusluokka ja edustavuus puhdistuksen jälkeen oli riittävä vuonna 1994, 
jotta siitä voitiin tehdä kyseisiä koko maata koskevia yleistyksiä. Tutkimuksen 
aineistojen vuodelta 1994 voidaan katsoa edustavan 11-, 13- ja 15-vuotiaita 
viron- ja venäjänkielisiä nuoria Virossa. Vuoden 1998 tutkimuksen aineiston 
perusteella ei voitu tehdä yhtä luotettavasti yleistyksiä mutta saatiin suunta
viivoja Virossa tapahtuvista vironkielisten koulujen nuorten terveys
käyttäytymisen muutoksista. 

7.3 Ehdotuksia jatkotutkimustehtäviksi 

Tutkimustulosten yhteenvedon ja merkityksen arvioinnin perusteella esitetään 
seuraavia tehtäviä jatkotutkimuksia varten: 

1. Kannattaa yhdistää erilaisia psykologisia, sosiaalisia ja yhteiskun
nallisia tekijöitä käsitteleviä teorioita keskenään. Teorioiden yh
distäminen auttaisi ymmärtämään paremmin terveyskäyttäy
tymistä erilaisista näkökulmista, mutta painopisteen pitäisi olla
yksilössä, ympäristössä ja terveyskäyttäytymisessä. Tämän näkö
kulman mukaan koti, koulu, ystävät ja yhteiskunta ovat merkityk
sellisiä, mutta mielestäni niiden tarkempi välittymismekanismi ter
veysindikaattoreihin on vielä hyvin epäselvä. Samanlaisiin johto
päätöksiin on tultu myös useassa nuorten terveyskäyt
täytymistutkimuksessa (esim. Välimaa 1996, Phongsavan 1998,
Pötsönen 1998, Tynjälä 1999 ). Sosialisaatioteorian selkeämpi so
veltaminen terveyskasvatuksessa antaisi ideoita kehittää terveys
kasvatuksen pedagogiikkaa omana tutkimusalana.
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2. Tarvitaan terveyskäyttäytymistutkimuksessa sosialisaation ja so
siaalistumisympäristön käsitteiden selkeyttämistä. Sosialisaatio jat
kuvana yhteiskunnallistumis- ja oppimisprosessina antaa hyvän
mahdollisuuden selvittää tarkemmin terveyteen ja terveyskäyttäy
tymiseen liittyviä tietoja, arvoja, normeja, rooleja ja minä-tunteen
kehitystä.

3. Syvällisempi sosiaalistumisympäristön tarkastelu on tulevaisuu
dessa Virossa erittäin tarpeellista ja hyödyllistä, koska tässä tutki
muksessa sosiaalistumisympäristöä on kuvattu vain muutaman
sosiaalistumisympäristöä kuvaavan perustekijän suhteen. Esimer
kiksi perheen ja koulun terveyskasvatusnormistoa kuvaavien
muuttujien yhteydet terveyskäyttäytymiseen antaisivat viitteitä
siitä, minkälaiset sosiaalistavat prosessit edistävät ja kuluttavat
nuorten terveystottumusten muotoutumista. Havainnot kasvatus
prosesseja kuvaavien mittareiden kehittämisen tarpeellisuudesta
terveyskäyttäytymistutkimuksiin vastaavat hyvin jo aikaisempia
1980-luvun tutkimuksia (esim. Laakso 1981, Lääkintöhallitus 1997,
Wold 1989).

4. Olisi tarpeen suunnata tutkimus lapsiperheiden elinolojen kuvaa
misen kannalta perheenjäsenten yhteisiin olosuhteisiin. Tutkimus
tietoa puuttuu Virossa edelleen juuri siitä, miten monet perhee
seen ja yhteiskuntaan liitetyt ominaisuudet - esimerkiksi talou
dellinen turvattomuus, köyhyys, työttömyys ja asuinpaikka - hei
jastuvat lasten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen (vrt. Herman
son 1998). Nuorten terveydentilan ja terveyskäyttäytymisen sosiaa
liluokkaeroja tutkittaessa pitäisi kehittää muissa nuorisotutki
muksissa käytettyjä mittareita kuten elämäntyylejä kuvaavia mit
tareita (esim. Rahkonen 1994). Tavoitteena on ymmärtää parem
min myös isän ja äidin ammattistatuksen, koulutuksen , perheen
taloudellisen toimeentulon vaikutusta terveyteen ja terveyskäyttäy
tymiseen.

5. Olisi aihetta selvittää, miten terveyskäyttäytyminen muuttuu ja ke
hittyy nuoruuden aikana, mitkä prosessit muuttavat tai altistavat
nuoria tupakoimaan tai käyttämään alkoholia. Selkeitä syitä nuor
ten päihteiden käyttöön ei ole pystytty osoittamaan, ja erilaisten
kulttuuristen taustatekijöiden vaikutuksesta on vähän tutkimus
tietoa. On tarpeellista tutkia, miten nuorten tupakointi, alkoholin
käyttö ja liikunta-aktiivisuus liittyvät perheeseen, ensisijaisesti per
heen elämäntapaan, koska perherakenteen, perheen ilmapiirin ja
vanhempien terveystottumusten merkitys terveystottumusten kan
nalta on osoittautunut kansainvälisten tutkimusten perusteella mer
kittäväksi (ks. luku 3.6). Selvittämistä kaipaavat mm. vanhempi
en arvot, uskomukset, asenteet, koska ne saattavat olla yhteydessä
nuorten terveyskäyttäytymiseen.
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6. Tulisi korostaa koulu- ja ystäväkohtaista yksityiskohtaisempia ter
veys- ja terveyskäyttäytymistutkimuksia (esim. Tossavainen 1993,
Samdal 1998, Karekivi 1999). Selvittämistä kaipaavat nuorten
terveysvalintaa ohjaavat tekijät, nuoren lähiyhteisöjen liittyminen
terveysvalintoihin ja ystäväpiirin mallien ottaminen, sosiaalisten
paineiden tai tuen selvittäminen, jotka liittyvät terveyskäyt
täytymiseen (esim. Pietilä 1998, 1999).

7. On tärkeää selvittää perusteellisemmin kieliryhmien terveys
käyttäytymistä ja koettua terveyttä (terveyskäsitysten vaihtelua)
sekä sosiaalista vien tekijöiden merkitystä viron- ja venäjänkielisten
keskuudessa. Selvittämistä tarvitaan myös siinä, mitkä asiat
terveyskäyttäytymisessä olivat ja ovat nykyisin sallittuna virolai
sessa ja venäläisessä kulttuurissa, minkälainen on virolainen poi
ka- ja tyttökulttuuri ja venäläinen poika- ja tyttökulttuuri ja min
kälaiset ovat viron- ja venäjänkielisten sosialisaatioprosessit (roo
lit, normit, arvot, asenteet) kasvatusinstituutioissa.

8. Koetun terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa tulisi
myös Virossa soveltaa monipuolisemmin erilaisia tutkimus
menetelmällisiä lähestymistapoja. Jatkotehtävät edellyttävät Viros
sa uusien aineistojen kokoamista käytettäessä mm. kvalitatiivisia
menetelmiä (esim. haastattelut, ainekirjoitukset), joita on käytetty
monipuolisesti Suomessa erityisesti koetun terveyden selvittelys
sä (Välimaa 1996, Häggman-Laitila & Pietilä 1998, Pietilä 1998,
Pötsönen 1998). Nuorten tupakoinnin ja päihteiden käytön tutki
mustuloksia syventäviä laadullisia tutkimuksia tehdään vähän
(Rimpelä ym. 1999), joten jatkotutkimuksissa täytyy tähän kiinnit
tää huomiota.

7.4 Tutkimustulosten viestejä suosituksiin terveyden edistämisen 
kehittämiseksi Virossa 

Tätä tutkimusta ohjanneen mallin (kuvio 1, s. 55), tutkimustulosten yhteenve
don (taulukko 31, s. 122) ja jatkotutkimustehtävien (s. 133-135) perusteella esi
tetään suosituksia Viron terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen kehit
tämiseksi: 

1. Yhtenä tehtävänä tällä WHO-koululaistutkimuksella on osaltaan
aloittaa Virossa keskustelua monipuolisista terveyteen ja terveys
käyttäytymiseen liittyvistä käsitteistä: koettu terveys, terveys
käyttäytyminen, sosiaalistumisympäristö, sosiaalistavat tekijät.
Ymmärrys keskeisistä käsitteistä antaa suuntaviivat terveys
kasvatukselle.
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Terveyskasvatus on tieteellisiin periaatteisiin perustuva prosessi, 
joka kehittyy jatkuvasti, ja sen kehitys ei ole irrallaan kulttuurin 
muutoksista ja uudenlaisista ajattelutavoista. Terveyskasvatusta 
tulee kehittää yksilöllisten elämäntilanteiden, tarpeiden ja mah
dollisuuksien mukaan esteet ja rajoitukset huomioon ottaen. Ter
veyskasvatuksen haasteet ovat yhteiskunta- ja kulttuurispesifejä, 
ja turvautuminen ainoastaan kansainvälisiin näkökulmiin ei voi 
tuottaa riittävää tietoa Viron erityiskysymyksissä. Tutkimusten läh
tökohdat ja toteutumisedellytykset ovat erilaiset eri yhteiskunnis
sa, ja käytäntöä palvelevien terveyskasvatusohjelmien teorioita ja 
teoreettisia malleja ei voida sellaisinaan siirtää yhteiskunta- ja 
kulttuuriympäristöstä toiseen 

2. Tämä tutkimus antaa mahdollisuudet virittää keskusteluaiheita
tiedeyhteisössä ja julkisuudessa viron- ja venäjänkielisten terveys
profiileista ja edellyttää mm. terveys- ja sosiaaliministeriöltä sekä
opetusministeriöltä toimenpiteitä niiden käsittelemiseksi. Tällä het
kellä kuitenkin Virossa terveyskasvatusohjelmien kehittäminen, eri
tyisesti venäjänkielisten ohjelmien kehittäminen, on kesken (esi
merkiksi Janson 1999). Terveyskasvatusohjelmien tulisi ottaa huo
mioon kunkin väestöryhmän nuorten tietyt kulttuuri- ja käytös
ominaisuudet ja myös sosialisaatioprosessit. Oman identiteetin
säilyttäminen ja monikulttuurisen yhteiskunnan hyväksyminen ku
vaavat integraatioprosesseja.

3. Terveyden edistämistyön tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan· kodin,
koulun ja ympäröivän yhteiskunnan, mukaan lukien joukkotiedo
tus, monipuolista yhteistyötä (esim. Nader 1990, Korhonen 1998,
Karekivi 1999). Makrotason ongelmista johtuen (esim. Lauristin
1997, Rosengren 1997, Narusk & Hansson 1999) kehitystä on Vi
rossa suunnattava ensin makrotasolle, minkä jälkeen sitä voidaan
laajentaa mikrotasolle. Näin on mahdollista luoda yhteistyö mikro
ja makrotason välillä terveyspolitiikan alueella. Tämän tutkimuk
sen tulokset kodin ja koulun liittymisestä terveyskäyttäytymiseen
ja koettuun terveyteen antavat empiiristä tukea terveyskasvatuksen
kehittämiseen. Virossa koulun ja perheen terveyskasvatuksen pää
määränä olisi sellaisen tiedon jakaminen, jonka avulla nuori kyke
nee ymmärtämään omaa terveen kasvun ja kehityksen prosessia ja
sen mukaan ohjaamaan sitä omien valintojensa pohjalta. Kodeille
ja kouluille tulisi kehittää myös sellaista terveyskasvatusprojekteja,
jotka mahdollistavat erityyppisten käyttäytymismuotojen, päätös
ten, valintojen ym. harjoittelun.

4. Tutkimustulokset koetusta terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä
ja siihen vaikuttavista sosiaalistavista tekijöistä antavat lähtökoh
dan kehittää terveyslähtöisiä terveyskasvatuksen menetelmiä, jon
ka kautta pystyttäisiin vaikuttamaan suoraan nuorten uskomuk-
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siin, asenteisiin ja valintoihin. Tämän avulla lapsella/nuorella pi
täisi kehittyä henkilökohtainen suhde terveyteen ja terveys
käyttäytymiseen. Terveyden korostaminen positiivisena elämän 
voimavarana ja osana arkisia valintoja sekä elämän kokonaisuutta 
(esim. Pietilä 1998) olisi peruslähtökohta terveyskasvatusmene
telmien kehittämistyössä. 

5. Tutkimuksista (Sarasmo 1995) tiedetään, että Viron tutkimus
yhteisön erityisenä ongelmana ovat olleet tutkijoiden puutteelli
set teoreettiset ja metodologiset taidot. Terveyskasvatustutkimuk
sen kehittämiseen tarvitaan terveyskasvatuksen asiantuntijoiden
joukko, joka tuntee terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen
keskeisimpiä teorioita ja erityisesti metodologian. Tässä tutkimuk
sessa käytetty kvantitatiivinen menetelmä ja tutkimusongelmiin
ratkaisujen löytäminen tietyillä tilastoanalyyseillä ovat uutta mer
kityksellistä tietoa Viron terveyskasvatuksen tutkijoille. Erityises
ti laajojen aineistojen hankintamenetelmien ja monimuuttuja
menetelmien käyttö kyselytutkimuksissa antoivat uutta tietoa.

6. Hyvin olennaista on myös taloudellisen tuen osoittaminen tervey
den edistämisen työlle, kuten taloudellinen tuki tutkimusten to
teuttamiseen, oppimateriaalien tuottamiseen ja terveyskasvatuksen
koulutukseen. Oppimateriaalin tuottaminen viron- ja venäjän kie
lellä on tarpeellinen sekä kouluille että vanhemmille.

7. Koulun terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen kehittämi
sessä pitäisi ottaa huomioon nuorten terveyskäyttäytymistä ja ter
veyttä koskevien sekä kansainvälisten että kansallisten tutkimus
ten tuloksia. Hyvin olennaista on seurata terveyskäyttäytymisessä
ja sen yhteydessä olevien tekijöiden muutoksia (yleistymistä tai
sitten vähentymistä).



8 ENGLISH SUMMARY 

Background 

Social and cultural changes that have taken place in Estonia since 1988 have 
allowed increased collection and analysis of empirical data related to subjective 
experiences of health, as well as comparisons between members of the two 
language groups - Estonians and Russians. Previous studies in Estonia were 
mainly epidemiological (Silla et al. 1989) and differences between language 
groups were not discussed. However, since independence in 1991, health 
behaviour research in Estonia has been internationally active and adolescents' 
health behaviour has been considered within the framework of home, school, 
friends and the media. The present study draws on the theory of the socialising 
environment. In other words, it investigates how factors of socialisation explain 
both health behaviour and perceived health in adolescent youth. Adolescence 
is a significant phase of development, the physical, psychological and social 
aspects of which cannot be separated because they intertwine with and 
influence each other. Home and school are important sources of socialisation 
and development for adolescents, and they affect young people's health 
behaviour (Bronfenbrenner 1981, Wold 1989, Igra et al. 1996, Liimatainen-Lam
berg 1993, Foxcroft & Lowe 1995, Nurmi 1995, Kronqvist 1996, Samdal 1998). 
This process takes place indirectly through transmission of values and attitudes 
and directly through the allocation of resources for health education. At the 
end of the 1990s school has surpassed the home in playing the key role in 
adolescents' development (Pietila 1998, Karekivi 1999). Adolescents are 
susceptible to health problems in different stages of their growth and 
development, as adolescents interact with their social environment, that is, in 
connection with contemporary phenomena (Karvonen 1998a). Negative reports 
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of health may signal some kind of trouble in adolescents' immediate 
environment. The development of both health promoting and health 
deteriorating behaviour is an integrated process in adolescents' development. 
Along with social changes in Estonia in the 1990s, there has been evidence of 
increased use of alcohol (Lagerspetz 1992) and clear differences between 
population groups (Narusk & Hansson 1999) and Estonian- and Russian
speaking citizens (Vihalemm 1989, Janson 1999). 

For the reasons mentioned above, factors of socialisation environment 
related to adolescents' health behaviour should be investigated in Estonia 
because risk behaviour may explain increasing differences among adolescents 
in a society experiencing rapid social changes. 

Design and procedure 

The present study is one of the first of its kind in Estonia. It draws on data 
representing Estonian- and Russian-speaking 11, 13 and 15-year-old adolescents 
throughout the country. The aim of the study was to investigate perceived 
health, use of alcohol, smoking and physical activity, as well as socialising 
factors associated with them among Estonian- and Russian-speaking 11, 13 
and 15-year-old adolescents. The study is part of a larger, WHO-coordinated 
survey, which describes school children's lifestyle from a health promotion 
point of view (Health Behaviour of School Aged Children - A WHO Cross
National Survey, the HBSC-Study). In addition to many European countries, 
also Israel, the USA, Russia and Canada participated in the study in 1998. The 
data used in this thesis were from the first HBSC-Study in Estonia in 1994 
(n=3516, response rate 85 %, or 86 % among Estonian- and 80 % among Russian
speaking adolescents) and the data from the second HBSC-Study carried out 
in Estonian-speaking schools in 1998 (n=1897, response rate 63 %). The data 
were collected using a standardised questionnaire in school classrooms. 
Different statistical methods such as crosstabulations, logistic regression 
analysis, structural equation models (LISREL) and MCA analysis were used to 
analyse the data. 

Results 

The results of the study concerned three fields of research: 1. perceived health 
and health behaviour among Estonian- and Russian-speaking adolescents, 2. 
the significance of socialisation environment on health behaviour and perceived 
health in two language groups and 3. changes in health behaviour and perceived 
health between 1994 and 1998 in Estonian speaking schools. 

Russian-speaking school children reported in 1994 that they were very 
healthy (30 %) and very happy (25 %) more often than did Estonian-speaking 
school children (17 % and 10 %, respectively). They also had fewer symptoms 
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than did Estonian-speaking pupils. Estonian-speaking adolescents had tasted 
alcohol (76 % ) and tried smoking ( 46 % ) more frequent! y than Russian-speaking 
adolescents (67 % and 36 %, respectively) but no differences appeared regarding 
their current smoking and use of alcohol. There were differences between the 
two language groups in physical activity: Estonian-speaking adolescents spent 
more time exercising per week (4-6 hours or more) than their Russian-speaking 
age mates. Unhealthy health habits such as use of alcohol and smoking had 
more significant correlation with bad perceived health among Estonian
speaking than Russian-speaking adolescents. 

Factors related to adolescents' home, school and friends had more 
significant association with their perceived health than with their health 
behaviour. Home, school and friends were more significantly associated with 
perceived health and health behaviour among Estonian-speaking thanRussian
speaking adolescents. All factors related to home such as father's and mother's 
occupational status and economic situation of the family were associated with 
adolescents' experiences of being happy both among Estonian-speaking and 
Russian-speaking adolescents. Good economic situation of the family was also 
associated with adolescents' positive health experiences and physical activity. 
In comparison with Russian-speaking adolescents, factors related to home had 
especially significant association with physical activity among Estonian
speaking adolescents. Among Estonian-speaking 15-year-olds bad performance 
at school explained smoking and use of alcohol. It was common among 
adolescents who spent a lot of time outside their home with their friends to 
smoke, use alcohol and also to be physically active. 

The associations of different factors of socialisation environment with 
perceived health and health behaviour among 15-year-olds were analysed using 
structural equation models, which showed that interrelationships between 
school, friends and use of intoxicants (alcohol, tobacco) were statistically 
significant. Moreover, spending a lot of time with friends, use of alcohol and 
smoking as well as bad perceived health correlated with each other. Those 
with lower socio-economic status tended to spend more time with friends and 
to exhibit bad performance at school. 

Smoking, use of alcohol and physical activity had increased among 
adolescents in Estonian-speaking schools between 1994 and 1998. However, 
adolescents' subjective views of their health had become more positive. The 
time point of the study, age, economic situation of the family as well as father's 
and mother's occupational status explained adolescents' smoking, use of 
alcohol and experiences of being happy. Between 1994 and 1998 the differences 
between boys and girls in use of alcohol and smoking had narrowed 
considerably. Moreover, features of unhealthy health behaviour appeared also 
in the age group of 13-year-olds. 
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Conclusion 

The present study showes that the socialisation environment played a 
significant role in adolescents' health behaviour and perceived health. However, 
the degree of that significance did not become clear since the socialisation 
environment was described using only a few basic factors. For this reason there 
is need for a more profound investigation with interviews to clarify the 
questions or raise additional ones. For instance, the associations of variables 
describing school and home health education norms with health behaviour 
would suggest what kind of socialising processes promote and hinder the 
formation of adolescents' health behaviour. Further research could also 
investigate the significance of the socialisation environment separately among 
Estonian- and Russian-speaking adolescents. 

The aim of the present study was to find associations that could be used 
in directing future health promotional activities in Estonia. The results of this 
study show that it is possible to arrange preventive actions by directing health 
education to adolescents. From the viewpoint of socialisation theory this takes 
place primarily at home and school and secondarily at the macro level including 
different health education and health promotion programmes and projects. 
The preventive effect brought about by health education and health promotion 
at school and home as well as among friends would concern matters that at a 
later stage might lead to health problems. Health promotion in Estonia requires 
co-operation between home, school and surrounding society, including the mass 
media. 

The present study provided new information concerning adolescents 
from two language groups in Estonia. In this way, it encourages discussion 
about health culture and health profiles in these two diverse cohorts. 



9 KOKKUVOTE 

Sissejuhatus 

Tervisekäitumist puudutavatel uurimustel on rahvusvahelisel tasandil olnud 
pikad traditsioonid, kusjuures erilist ja mitmekülgset tähelepanu on pööratud 
noorte tervisekäitumisele kodu, kooli, sõprade ja meedia seisukohast 
vaadatuna. Nii ka Eestis alates 1988. aastast aset leidnud ühiskondlikud, 
kultuurilised ja sotsiaalsed muutused on andnud tänuväärset ainet meie 
inimeste tervise- ja tervisekäitumisalaste kogemuste ning eesti- ja venekeelse 
elanikkonna vahelisi erinevusi uurivate andmete kogumisele ja analüüsimisele. 
Valminud on mitmed uurimused, paraku seni peamiselt vaid epidemioloogilist 
vaatevinklist lähtuvalt, kus eesti- ja venekeelset elanikkonda kui kaht eri rahvas
tikurühma teineteisest eraldatud ei ole. 

Käesolevas uurimuses kasutatakse sotsiaalse keskkonna teooriat (Bron
fenbrenner 1979) ja seda tervisekäitumise seisukohalt: vastust otsitakse 
küsimusele, mil viisil sotsialiseerumisega seonduvad tegurid nii mikro- kui 
makrotasandil selgitavad tervisekäitumist ja kogemusi tervisest nooruses. On 
ju noorus äärmiselt tähtis arenguetapp meie kõigi elus ning noorte füüsiline, 
psüühiline ja sotsiaalne areng on äärmiselt kompleksne nähtus, mida eri 
valdkondadeks jagada pole mõtet. Just kodu ja kool on kohad, mis noorsoo nii 
üldise kui sotsiaalse arengu protsesside taga seisavad, kusjuures needki 
protsessid on tervisekäitumisega seotud (Bronfenbrenner 1981, Wold 1989, 
Liimatainen-Lamberg 1993, Foxcroft & Lowe 1995, Nurmi 1995, Igra & Irwin 
1996, Kronqvist 1996, Samdal 1998), mõjutades seda nii kaudselt väärtuste ja 
hoiakute, kui ka otseselt resursside kaudu. Seejuures on oluline teada, et kool 
on 1990. aastatel muutunud noorte arengut mõjutades tähtsamaks kui kodu 
(Pietilä 1998, Karekivi 1999). 



143 

Oma arengu eri etappidel on iga noor inimene tervisealastele probleem
idele aldis. Sellealased kogemused tekivad näiteks noore ja tema sotsiaalse 
keskkonna vahelisest seosest (Karvonen 1998a) ning negatiivsed hinnangud 
võivad siin olla märgiks probleemidest tema lähikeskkonnas. 

Nii tervist edendava kui tervist kahjustava käitumise arenemine on noorte 
arenguga seotud terviklik protsess. Kuivõrd Eestis on seoses 1990. aastatel aset 
leidnud ühiskondlike muutustega kasvanud alkoholi tarbimine (Lagerspetz 
1992) ning teravaks muutunud eri rahvuste (Narusk ja Hansson 1999) ja 
keelerühmade (Janson 1999) vahelised erinevused, on äärmiselt oluline teada 
noorte tervisekäitumisega seonduvaid sotsiaalseid tegureid. Riskikäitumine 
võib selgitada eri rühmadesse kuuluvate noorte vahelisi erinevusi muutusi 
läbi elavas riigis. 

Uurimuse eesmärk ja meetodid 

Käesolev on üldse üks esimesi kogu Eesti 11- , 13- ja 15-aastasi kooliõpilasi 
puudutav uurimus, mille eesmärgiks on uurida noorte tervisealast enese
hinnangut (subjektiivset tervist), alkoholitarbimist, suitsetamist ja kehalist 
aktiivsust ning nendega seonduvaid sotsiaalse keskkonna tegureid. Tegemist 
on ühe osaga Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt koordineeritavast 
kooliõpilaste uurimusest, mis käsitleb kooliõpilaste elustiili tervise vaatenurgast 
(Health Behaviour of School Aged Children - A WHO Cross-National Survey, 
the HBSC- Study). Seni viimasest, 1998. aasta uuringust, võttis osa 26 Euroopa 
riiki, sealhulgas lisrael, USA, Kanada ja Venemaa. 

Töös kasutatavad andmed pärinevad Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 
poolt koordineeritavatest andmebaasidest. Esimene neist (n=3516, vastanuid 
85 %, neist eestikeelseid vastajaid 2680, 86 % ja venekeelseid 836, 80 % ) pärineb 
1994. ningteine (n=1897, vastanuideestikeelsetest koolidest 63 %) 1998. aastast. 
Andmed koguti ankeetküsitlust kasutades ja neid analüüsiti erinevate 
statistiliste meetodite abil (Chi-square test, Multiple classification analysis -
MCA, Logit-regression analyses, the LISREL analyses). 

Tulemused 

Uurimuse ülesannete põhjal käsitleb töö kolme olulist valdkonda: subjektiivne 
tervis ja tervisekäitumine eesti- ja venekeelsete noorte hulgas; sotsiaalse 
keskkonna faktorite tähendus tervisekäitumises ja tervisekogemustes; eesti 
keelsete koolide noorte tervisekäitumise ja subjektiivse tervise muutused aastail 
1994-1998. 
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Positiivsema hinnangu oma tervisele andsid aastal 1994 venekeelsed 
kooliõpilased (30 %/17 %), kes tundsid end ka õnnelikumatena (25 %/10 %) 
ning kurtsid oma tervise üle vähem kui eestikeelsed õpilased. Eesti noored 
omakorda olid aga vene noortest enam proovinud suitsetada (46 %/36 %) ja 
alkoholi maitsta (76 %/67 %). Üldises suitsetamises ja alkoholitarbimises 
keelerühmadevahelised erinevused puudusid. Kehaliseks aktiivsuseks leidsid 
rohkem aega eestikeelsete koolide õpilased, samuti olid nende hulgas oma vahel 
statistiliselt tugevamini seotud ebatervislik käitumine (suitsetamine, 
alkoholitarbimine) ja halb subjektiivne tervis. 

Kodu, kool ja sõbrad mõjutasid rohkem noorte tervist kui tervise
käitumist, kusjuures märgatavalt paremini selgitavad need eestikeelsete noorte 
tervisekogemusi. Nii eesti- kui venekeelsete noorte üldine õnnetunne oli tihedas 
põhjuslikus seoses kõigi kodu iseloomustavate teguritega nagu vanemate 
elukutse, perekonna majanduslik olukord. Perekonna hea majandusliku olu
korra olemasolu viitas seejuures noorte positiivsetele tervise- ja kehalise 
aktiivsuse-alastele kogemustele. Huvitav on seegi, et ehkki kodu ja peret 
iseloomustavad tegurid ei olnud seotud noorte suitsetamise ja alkoholi
tarbimisega, mõjutasid need ikkagi eestikeelsete noorte kehalist aktiivsust. 

Statistiliselt eriti selge oli kooli tähendus noorte tervisekogemustes. Seda 
näitasid kõik kooli iseloomustavad tegurid, kusjuures tugevamalt mõjutasid 
need eesti noori. Omavahelises põhjuslikus seoses olid õppeedukus ja 
suitsetamine ning alkohol. Kehtis reegel, kes õpib halvasti, teeb ka suitsu ja 
tarbib alkoholi. Samuti iseloomustasid suitsetamine, alkoholi pruukimine ning 
ka kehaline aktiivsus sõpradega palju aega veetvaid noori. 

Erinevate sotsiaalse keskkonna tegurite seoseid 15-aastaste noorte 
tervisekogemuste ja tervisekäitumisega uuriti LISREL programmi abil. Ilmnes, 
et kool, sõbrad ja psühhoaktiivsete ainete (alkohol, tubakas) kasutamine olid 
statistiliselt teineteisega seotud - üksteisega liitusid sõpradega koos 
ajaveetmine, alkoholi tarbimine, suitsetamine ning negatiivsed kogemused 
tervisest. Tihe kodunt eemalviibimine ja halb õppeedukus seletus osalt koduse 
halva majandusliku olukorraga. 

Perioodil 1994-1998 on eestikeelsetes koolides kasvanud nii suitsetamine, 
alkoholi tarbimine, kehaline aktiivsus kui ka positiivsed hinnangud tervisele. 
Samal ajal on märgatavalt kahanenud poiste ja tüdrukute vahelised erinevused 
alkoholi tarbimises ja suitsetamises ja samuti ebatervislik käitumine on nih
kunud noorimatesse vanuserühmadesse. Määravamaks teguriks suitsetamises, 
alkoholitarvimisel ja ennast õnnelikuks tundmises osutus MCA-analyysi põhjal 
uurimuse tegemise aasta, vanus, perekondlik majanduslik olukord ja vanemate 
sotsiaalne staatus. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva uuringu tulemusena sai selgeks, et sotsialiseerumiskeskkonna 
tähendus Eesti noorte jaoks on suur, küll aga jääb see suurus veel üsna 
ebaselgeks ja põhjalik uurimine seisab alles ees. Nii annaks kodu ja kooli 
tervisekasvatusnorme iseloomustavate muutujate ning tervisekäitumise seoste 
uurimine märke, missugused sotsiaalsed protsessid edendavad noorte 
tervisekäitumise kujunemist. Selgitamist vajab ka sotsialiseerumiskeskkond 
ja selle tegelik tähendus nii eesti- kui ja venekeelsete noorte hulgas. 

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli selliste seoste leidmine, mille abil võiks 
suunata tervise edendamisega seotud tegevust. Uuringu keskseid tulemusi 
hinnates võib sellealast preventiivset tegevust organiseerida nii otse noortele 
suunatud tervisekasvatuse kaudu (mikrotasandil kool ja kodu) kui kaudselt 
(makrotasandil tervisekasvatuseprogramm ja terviseprojektid). Terviseedendamine 
vajab kodu, kooli ja noori ümbritseva keskkonna (kaasa arvatud meedia) 
mitmekülgset koostööd. Loodetavasti aitab ka käesolev töö kaasa huvi 
tekitamisele tervisekultuuri olemuse suhtes -näiteks kahe keelerühma tervise
profiilide kaudu ja seeläbi õnnestub nende teemade käsitlemine viia sotsiaal
ja haridusministeeriumi tasandile. 

Tervisekasvatuse tulevikuväljavaated on ühiskonna- ja kultuurispet
siifilised, pelk rahvusvaheliste programmide kohandamine eesti eripärastele 
oludele ei anna piisavat efekti. Tervisekasvatus ja terviseedendamine koolides, 
kodudes ja ka sõprade ringis peavad oma preventiivses käitumises tegelema 
eelkõigejust taoliste küsimustega, mis hiljem probleemide tekkeni viia võivad. 

Loodetavasti annab käesolev uurimus piisavalt ainet, jätkamaks kahe 
keelerühma noortevahelistest erinevustest lähtuvate tervisekultuuri- ja 
erinevate terviseprofiilidealaste edasiste uuringutega. 
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1. Sukupuoli O Poika O Tyttö 1. Sugu Poiss 2 Tiidruk 1. MaJih'IHK 2. Jieso•rKa 

2. Missii kuussa olet syntynyt 

0 Tam 0 Helm 0 Maa 0 Huh 0 Tou 0 Kes 0 Hei 0 Elo 
g S.yys_[J L:ok. 0 Mar O Jou 
3. Minä vuonna olet syntynyt? 

0 1977 0-78 0-79 0-80 0-81 0-82 O-X3 

5. Millii luokalla olet? 
0 5. luokalla O 7. luok.illa 0 9. luokalla 

6. M inkUlaisella paikkakunnalla asut nykyisin? 
D Kaupungissa, keskustassa tai muussa taajamassa 

D Kaupungissa. keskustan ja taajaman ulkopuolella 

D Maaseudulla kirkonkyl;.issi.i, asutuskeskuksessa 

tai muussa taajamassa 

0 Maaseudulla kirkonkyliin. asutuskeskuksen ja 
muiden taajamien ulkopuolella 

---- -

011 ammatti? (Kuvaile h�inen työnsii niin 

tarkasti kuin voit. Esim. automekaanikko. opettaja, 

maanviljelijii. kirvesmies jne.) 

8. Mikä on äitisi ammatti? (Kuvaile hi.inen työnsii niin 

tarkasti kuin voit. Esim. kotiiiiti, sihteeri, hammas

lääkäri, tarjoilija. jne.) 

•��~••�•~~=-~ ,~--=•-• -N- ,, -� ' 

Mitii luulet tekeviisi, kun olet kiiynyt peruskoulun 
0 Pyrin lukioon 
D Pyrin ammattikouluun tai muuhun ammatilliseen 

koulutukseen 
0 Menen töihin 
D Pyrin oppisopimuskoulutukseen 
0 liiiin työttörniiksi 
D En osaa sanoa 

2. Mis kuul oled siindinut? 
(kirjuta kuu numbritega) 

3. Mis aastal Sa oled siindinud'! 
(kirjuta aasta number) 

4. Mitmendas klassis Sa praegu öpid? 
1 5. klassis 2. 7. klassis 3. 9. klassis 

5. Kus Sa praegu elad? 
1 Suurlinnas (Tallinn, Tartu, Narva. K.-Jiirve, 

Sillarniie) 
2 Teised linnad 

3 Maakeskuses (alev) 
4 Maal, keskusest eemal (talus) 

6. Kus Sinu isa töötab? (Palun kirjuta vördlemisi 
täpselt, mida ta teeb. Näiteks: automehhaanik, 
söiduauto juht, matemaatika öpetaja, firma omanik, 
talupidaja. Kui sa ei tea vöi kui sa ei ela koos Sinuga, 
siis ära kirjuta midagi.) 
Isa on: ______________ _ 

7. Kus Sinu ema töötab? (Palun kirjuta vördlernisi 
tiipselt.) 
Ema on: 

8. Mida Sa kavatsed teha piirnst 16-aaslaseks saamist'? 

1 lähen keskkooli 
2 Hihen kutsekooli 

3 Hihen tööle 
4 liihen öhtukooli 
5 ei tee midagi 

6 ei tea 

B KaKOM Mecsn:e Thl POJIMJICS (pOJ(MJiacs)? 

B KaKaM rOJIY Thl pOJIMJICS (pOJI11JiaCh)? 

B K3KOM KJlacce ThI ceHtiaC ytllHilbCSI ? 
s 5-oM KJiacce s 7-oM Knacce e 9-oM KJI::.cce 

r.ue Thl ceHqac )KMBelllh '? 
B ropoJie : TaJIJI11H, Hapsa, Tapry, KoxrnaJ1ps11, Ll!JIJifil!Ma.3 
B JipyroM ropoJie 
B noceJIKe 
B JiepesHe, Ha xyrope 

KeM pa6oneT TBofi (Ilo:>KaJiyficra, Han11m11 KaK 
MO)KHO TOlIHee lieM OH 3att11MaCTCS1. Hanpmv1ep, 
aBTOMexaHHK, mocjiep, Y'IHTeJib, BJia.[\eJiel( (jlllpMM 11 T.JI.) 
MO)KClllh H3TIHC3Tb He 3HalO HJIH ceHtiac He HME;eT 
TIOCTOSIHHOJ1 pa60TbI, 11J1I1 6e3pa60THbll1 
0TeI.(: 

KeM pa6oneT TBOS MaTb ? ( IlO>KaJiyficrn . 11am1m11 KaK 
MO)K.HO TOlJHee lJCM otta JaHHMaeTc51 . Hanp11Mep • 
aBTOMexaHIIK , IIIOQlep, Y'IHTCJlhHl!l(a, BJiaJ(eJJen:1 QlllPMhl 11 
T.,IJ..) Mo)Kelllb H3ITJ1C3Tb He JHaIO J1JH1 ceHliaC He MMCCT 
nocTOSHHOl1 pa6OTht • IIJIII 6e3pa6OTHa>r . 

Man: 

-� , A, " 

t.ITO Thl co6Mpaernc51 .n.enaTI, nocne OKOl·llI3HlUI IlIKOJibI? 
6y J\Y nociynaTh s y1111sepc11TeT 
TIOMJIY B IlTY 
no:ft,ny 8 BetrepHIOJO illKOJIY 
11011.1\Y pa60TaTb 
ÖYJIY 6e3pa6OTUblM 
HC 3H310 



Liite 1 jatkuu 
58. Oman näkemyksesi mukaan: Mitä mieltä 

luokanopettajasi tai luokanvalvojasi on 
koulumenestyksestäsi luokkatovereihisi verrattuna? 
0 Oikein hyvä 

□ Hyvä 
D Keskitasoa 
D Alle keskitason 

Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä? 

D Pidän koulunkäynnistä hyvin paljon 
D Pidän koulunkäynnistä melko paljon 
D En pidä koulunkäynnistä kovin paljon 
D En pidä koulunkäynnistä lainkaan 

13. Oletko koskaan polttanut (kokeillut) tupakkaa? 
(Esim. vaikkapa vain muutamia henkosia) 
D Kyllä D En

14. Kuinka usein tupakoit tällä hetkellä? 
D Päivittäin 
D Viikoittain, mutta en päivittäin 
D Harvemmin kuin kerran viikossa 
D En polta tällä hetkellä 

15. Kuinka monta savuketta poltat tavallisesti viikossa 
ja/ tai päivässä? 
Savuketta viikossa? 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

D D D D D D D D D D 
D D D D D D D D D D 
D D D D D D D D D D 

Savuketta päivässä? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D D D D D D D D D D 
D D D D D D D D D D 
D D D D D D D D D D 

9. Mis Sa arvad: mida Sinu klassijuhataja mötleb Sinu 
öppimise kohta, kui ta vördleb Sind klassikaaslastega? 
Tema arvates olen ma: 

väga hea öpilane 
2 hea öpilane 
3 keskmine öpilane 
4 alla keskmise 

10. Kas Sulle meeldib praegu koolis käia? 
1 mulle meeldib väga 
2 mu lie meeldib päris hästi 
3 mulle eriti ei meeldi 
4 mulle ei meeldi iildse 

12. Kas Sa oled kunagi suitsetanud? 

jah 2 ei 

13. Kui tihti Sa praegu suitsetad? 
1 iga päev 
2. vähemalt iiks kord nädalas, kuid mitte iga päev 
3. harvemini kui iiks kord nädalas 
4. ma ei suitseta 

Mitu sigaretti Sa tavaliselt suitsetad nädalas? 

____ sigaretti nädalas 

KaK Tbl ,nyMaellll>, tJTO TBOH y11JITeJIJ, (y1.JIITCJI51 ) ;rryM3CT 0 
TBOCfr ycrreB3CMOCTH rro cpam1enmo C TBOHMH 
o,rmaKJJaccmncaM11? OH (oHa) c•mTaeT, 'IT0 ,r: 
QlICI·IJ, xopoIIIHir ytJCHHK 

xopom11ft y<reHHK 
cpe)(HHH y•reHHK 
ytreffiIK HH)KC cpe.mrnro

H paBHThCl! Te6e ceftqac X0)(HTI, B IIlK0JJY ? 
MHC OtJCHb Hp3BHTC51 
MHC HCMHOro Hp3BITTC51 
MHe oco6o ne HpaBHTCll 
MHC COBCCM ne HP3BHTC.sI 

T11 KYPHJJ (-a) Kor;:i:a-HH6y)(b? 
;:i:a HeT 

KaK •racTo ThI ceft•rac Kypn= ? 

1 Ka}K)(bIH neHL 
2 110 Kpaftrreft Mepe 1 paJ n He;:i:emo, H0 He KmK,Ubrn neH1, 
3 pe)Ke, '!eM 0)(HH paJ B He;:i:emo 
4 ,r He Kypro 

CKOJibKO CttrapeT TOI 06bfCIHO BbIKyplrnacmT:. B nenemo ? 

_ _ _ _ _ ____ ______ cmapeT s Hc;:i:emo 

°' 

---.J 
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16. Oletko koskaan maistanut (kokeillut) alkoholia? 

(Esim. keskiolutta, viiniä, siideriä, likööriä tai väkeviä 
kuten koskenkorvaa, vodkaa jne.) 
□ Kyllä □ En □ En tiedä 

Miten usein juot nykyisin alkoholipitoisia juomia? 
(Yritä huomioida myös ne kerrat, kun joit hyvin 
pienen määrän alkoholia.) Merkitse yksi vaihto
ehto jokaisen juomalaadun osalta. 

14. Kas Sa oled proovinud (maitsenud) 
(Näiteks ölut, veini, likööri, viina jne.) 
jah 

2 ei 
3 ei tea 

(ölut, veini, likööri, viina) Piiiia lisada ka need korrad, 
kus Sa vötsid alkoholi öige vähe. Palun märgi igale 
reale iiks vastus! 

npo6oea.rr KOr):la-H116y):lh aJJKOfOJJh ? (1rnrrp11Mep, rr11eo, 

ThI aJJKoronhHhie 

Harr11TK11? (rrHBO, BHHO, JIRKep, 80):(Ky) IIocrnpaiicH y•1eCTh R 
Te CJJy•ra11, KOr):la T11 e1m11n(-a) coeceM •ryT1-,ryn. B Ka)K,[\OM 
P>IJ:\Y yKa)KJ1, ITO>Kanyiicrn TOJJhKO 0):(HH OTBeT . 

Päivittäin/ 
Ign piicv/ 

Ka)K):lh1ii AeH1 

Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa 
Ign 11/idn// lgn k1111/ 

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

Hnrvcmi11i kui kord k1111s/ 

En käytä lainkaan 
Ei joo ,:i/dsc/ 

Ka)K):(Y10 tte):le.TIIO Ka)K,[\11ii MeCHU Pe}Ke 11eM ]pa3 B MCC5IU He rr110 COBCeM 

Keskiolutta tai olutta/ 
0/111Viiniä/Vci11i 
TIHBO 
Väkeviä alkoholi-
juomia (kuten kos-
kenkorvaa, vodkaa, 
viskiä, likööriö jne.)/ 
Vii11n/BHHOe BOAKae 

2 

JJHKep 2 
Muita mietoja alko-
holijuomia (kuten 
siideriä, long-drink-
juomia jne.) 2 
18. Oletko koskaan juonut alkoholia niin paljon, että olet 

ollut tosihumalassa? 

□ En koskaan 
□ Kyllä, kerran 
□ Kyllä, 2-3 kertaa 
□ Kyllä, 4-10 kertaa 
D Kyllä, usean1rnin kuin 10 kertaa 

3 

3 

3 
17. Kas Sa oled kunagi joonud alkoholi nii palju, et oled 

olnud täiesti purjus? 
1 mitte kunagi 
2 jah, iihel korral 
3 jah, 2-3 korda 
4 jah, 4-10 korda 
5 iile 10 korra 

4 5 

4 5 

4 5 
Tbl KOrJJ,a-HH6Y/(b ynoTpe6JHfJI(-a) TaK MHOrO aJIKOrOJUf ' 1JTO 
611J1(-a) O'/eHb flhHH(-a)? 
HHKOr.n.a 

):la, lpa3 
):la, 2-3 pa3a 
):la, 4-10 pa3 
):la, 6011ee 10 pa3 

O'\ 

00 
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19. Koulutuntien ulkopuolella: Kuinka usein tavallisesti 

harrastat liikuntaa vapaa-aikanasi niin, että hengästyt 
ja hikoile!? 
□ Päivittäin 
D 4-6 kertaa viikossa 
D 2-3 kertaa viikossa 
□ Kerran viikossa 
D Kerran kuukaudessa 
D Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
D En koskaan 

20. Koulutuntien ulkopuolella: Kuinka monta tuntia vii
kossa tavallisesti harrastat liikuntaa vapaa-aikanasi 
niin, että hengästyt ja hikoilet? 
D En yhtään 
D Noin ½ tuntia 
D Noin 1 tunnin 
D Noin 2-3 tuntia 
D Noin 4-6 tuntia 
D 7 tuntia tai enemmän 

31. Kuinka terveeksi koet itsesi? 
D Erittäin terveeksi 
D Melko terveeksi 
D En kovin terveeksi 

32. Mitä mieltä olet omasta elämäntilanteestasi tällä 
hetkellä? 

D Olen hyvin onnellinen 
D Olen OK ("menettelee") 
D En ole kovin onnellinen 

D En ole lainkaan onnellinen 
------

18. Pärast kooli: kui tihti Sa harrastad vabal aja! sporti nii, 
et see paneb Sind hingeldama ja higistama? (Jooksed, 
söidad jalgrattaga, rulaga, mängid palli jne.) 
1 iga piiev 
2 4-6 korda niidalas 
3 2-3 korda niidalas 
4 korra niidalas 
5 kord kuus 
6 harvemini kui kord kuus 
7 mitte kunagi 

19. Pärast kooli: kui mitu tundi nädalas Sa harrastad 
vabal 

aja! sporti nii, et see paneb Sind hingeldama ja 
higistama? 
1 iildse mitte 
2 umbes pool tundi nädalas 
3 umbes 1 tund nädalas 
4 umbes 2-3 tundi nädalas 

5 umbes 4-6 tundi nädalas 
6 7 tundi vöi rohkem 

24. Kui terveks Sa ennast pead? 
1 väga terveks 
2 iisna terveks 
3 mitte väga terveks 

25. Mida Sa arvad enda elust praegusel hetkel? 
1 ma olen väga önnelik 

2 ma olen iisna önnelik 
3 ma ei ole väga önnelik 
4 ma ei ole uldse önnelik 

npeMSJ crropTOM T3K , lJTO ThI H3lJl1Haewh T5DKeJIO )],hllll8Th H 
llOTeTh ? (6eraellJh , C3,ll,l1lllh Ha BCJJOCJ1TIC.!l,C , pOJH1KOBOl1 
)].OCKC, POJH1KOBhlX KOHhKax , rrrpaewh B MWI I1 T . .IJ.) 

2-3 pa3a a He)1emo 
pa3 ntten,emo 
pa3 n MCCSJQ 
pC)KC OAI·IOro pa3a B MCCSJU 
HHKOrJ],a 

B1rn IllKOJlbl ; CKOJihKO tJacon B HC,D.emo Thl 38HHM8CllJhC51 B 
cno6o.a,HOC npCMSI CTTOpTOM T3K, 1ITO Tbl H3llfJH3Cllib T5DKeJIO 
,Il,hllli3Tb 11 IIOTeTb ? 

HCCKOJihKO 
non-1rnca u ne,II,emo 
npttMeptto 1rnc n tte..'l,emo 
rrpttMepHO 2-3 •raca n He)WJIIO 
rrpttMepHO 4-6 tJacon n He,II,emo 
7 tJaCOB H 60Jibllle 

KaK Thl 01�e1-umaeun, cnoe 3,II,Oponhe ? 
O'JeHh 3)10pon(-a) 
,Il,OCT3T0lIHQ 3)1,0pon(-a) 
tte QlJeHh 3,Il,Opon (-a) 

l.JTO Tbl Jl.YM3elllb O cuoeH )KJ13Hl1 n ,Il,3HHbII1 MOMeHT ? 
51 QlJeHb ClJaCTJIHB (-a) 
SI ,II,OBOJibHO C1JaCTJUfB (-a) 
"He oco6CHHO C'IaCTJTHB (-a) 
l! COBCeM He C'IaCTJIHB (-a) 
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33. Kuinka usein Sinulla on ollut seuraavia oireita viimei- 27. 

sen 6 kuukauden aikana (Merkitse yksi vaihtoehto 
Kui tihti on Sul olnud viimase 6 kuu jooksul 
järgmisi tervisehäireid ? Palun märgi iiks vastus 
igale reale. jokaisen oireen osalta.) 

Päänsärkyä/Penvnlu/ 
rOJIOBHa>I 60J1b 

Vatsakipuja/ Köh11vn/11/ 
6oJlb B )KJIBOTe 

Niska-hartiasärkyä 
Selkäkipuja/Seljnvn/11/ 
60J1L s cmrne 

Masentuneisuutta/ 

Lähes päivittäin/ 
Penneg11 ign piiev/ 
Il01-ITl1 K3}KJl,bIJ1 

,[J,eHI, 

111nse11dust/ nnoxoe caM011yecTe11e 
Ärtyneisyyttä tai 
pahantuulisuutta/ 
Ärrit11v11sl/hnlhn t11j11/ 
paJ)(pll)KJ!TeJlhHOCTh / 

IIJl0X0e HaCTpoeHJ<e 
Hermostuneisuutta/ 
N/irvi/ is11st /•ryBCTBO 

HCpB03HOCTH 
Vaikeuksia päästä uneen/ 
Rnskusi ui1111111ise// 
Tpy,UHOCTH C 33CbII13H11CM 

Huimauksen tunnetta 
Väsymyksen tunnetta/ 
Jii11ct11st, viisimust/ 
cna6ocTh, ycTan 
Ruokahaluttomuutta 
Jännittyneisyyttä 
Alakuloisuutta 
Heräilemistä öisin 

Useammin kuin kerran viikossa/ Noin kerran viikossa/ 
Ro/1ke111 k11i 11/idnlns/ 

1iaI.Qe 11eM pa3 e He,uenro 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

L/111/,cs kord 11iidnlnsj 
np11MepHO Pa3 B HCJ1.eJ1IO 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

KaK lJaCTO y Te651 6hIJIM R Te1reH1111 nocne,UHHX 6 MeC5IIJ,eB 
HlUKerrepe1rnCJieHHbie l:Ie,ll.OMOraHH51? B KU}KJl,OM P.Hll.Y YKU)KH 
TOJILKO O,I.OfI-1 OTBeT 

Noin kerran kuukaudessa/ 
L/,nhcs kord ku11s/ 
npHMepHO pa3 B MCC51I� 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

Harvemmin tai ei koskaan/ 
Hnn•n voi iildsc 111itic/ 
pe)ll(O HJlH B006l.lle HeT 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

--..J 

0 
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35. Oletko ottanut lääkkeitä viimeksi kuluneen kuukau
den aikana seuraaviin syihin? (Merkitse oikea vaihto
ehto jokaisen oireen osalta.) 

Kyllä Ei 
Yskään □ □ 
Nuhaan (flunssaan) □ 
Kuumeeseen D 

Päänsärkyyn D 
Vatsakipuu11 □ 

Nukahtamisvaikeuksiin D 
Hermostuneisuuteen D 
Jostain muusta syystä 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

mistä? ______ __ _ _ _ _ _  _ 

63. Kuinka monta läheistä ystävää Sinulla on? 
□ Ei yhtään 
□ Yksi 
□ Kaksi tai useampia 

Kuinka usein vietät aikaa ystäviesi kanssa heti koulun 

jälkeen? 
□ 4-5 päivänä viikossa 
D 2-3 päivänä viikossa 

□ Yhtenä päivänä viikossa tai harvemmin 

□ Minulla ei ole tällä hetkellä ystäviä 

11. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteeta? 
D Perheeni tulee erittäin hyvin toimeen 

taloudellisesti 

□ Perheeni tulee hyvin toimeen taloudellisesti 
D Perheeni on varakkuudeltaan keskitasoa 
D Perheeni ei tule kovin hyvin toimeen 

taloudellisesti 
□ Perheeni ei tule ollenkaan hyvin toimeen talou

dellisesti 
□ En tiedä 

- ---

29. Kas Sa oled tarvitanud möödunud kuu jooksul 
ravimeid järgmistel pohjustel? 

)ah Ei 

Köha 2 

Palavik 2 
Peavalu 2 
Kohuvalu 2 
Unetust 2 
Närvilisust 2 

Mitu lähedast söpra Sul on? (Nii poissi kui tiidrukut) 

J. mitte iihtegi 
2. iiks 
3. kaks vöi rohkem 

46. Kui tihti Sa veedad aega söpradega otsekohe pärast 
koolipäeva loppu? 
1 4-5 korda nädalas 
2 2-3 korda nädalas 

3 iiks kord nädalas voi harvemini 

4 mul ei ole selliseid sopru 

58. Kui joukas on Sinu arvates Teie perekond? 
l. väga rikas (elarne väga hästi) 

2. rikas (elame hästi) 
3. keskmine 

4. me ei ole rikkad (ei ela h,isti) 
5. oleme vaesed (elame kehvasti) 

6. ma ei tea 

B npomc.nrneM Mecsm:e np1rnHMa11(-a) JIM ThI JJeKapcTea no 
CJie)])'lOJ.UHM rrpwmHaM . OTMeTb 0,1.0iH KpecnrK B KU)KJ];Ol1 

CTp0Ke. 

HCT 
KarneJih 
TeMnepaTypa 
fOJIOBHa.5I 60Jih 
60JIH B }KHBOTe 
TPY,IJJIOCTH C 33CJ,U13HJ1eM 
HepB03HOCTb 

CKonsKo y Te6l! 6J111JK11x )lpyJeH ? 

HII 0/(H0f0 
0)lllH 
)lBU IIJlll 60Jlbille 

)(U 

KaK lfaCTo ThI npoeo,ru1ur1, speMH c APY3MIMH cpa3y )Ke nocne 
illKOJihI ? 
4-5 pa3 B He)(emo 
2-3 pa3a B ne)(emo 

pa3 B He}.l,eJIIO HJlH pe)Ky 

y MeHl! HCT TUKIIX )(py3eH 

HaCKOJibKO TI0-TB0el'viy COCTOH'feJibHa earna ceMMI ? 

otJeHh 6oraTa� 

)\0B0JlbH0 6oraTal! 

cpe)lHl!l! 

Mhl 6e}].HbI 
He 3H3IO 

---.l 



172 

LIITE 2 Vironkielisten koulujen oppilasmäärät ja prosentuaaliset osuudet perusjoukossa ja 
tavoiteotoksessa sekä koulujen otoksen lukumäärä vuonna 1994 

Perusjoukko Otos Koulujen 
lkm 

5. lk 7. lk 9. lk % Yhteensä Otos 
Tallinna 2280 2669 2659 20 600 19,4 8 
Tartu 883 955 970 7,6 225 7,2 3 
Pärnu 475 607 533 4,1 75 2,5 1 
Sillamäe 5 3 
Narva 22 14 19 0,2 
Kohtla-Järve 122 133 117 1,0 33 1,1 1 
Harjumaa (Keila, Tabasalu, Kose) 974 1067 998 8,5 225 7,3 3 
Hiiumaa (Kärdla) 179 181 171 1,5 75 2,4 
Ida-Viirumaa (Jöhvi) 208 235 190 1,8 75 2,4 1 
Jögevamaa (Jögeva, Adavere) 419 579 520 3,6 125 4,0 2 
Järvamaa (Tiiri, Aravete) 558 619 584 4,8 150 4,8 2 
Läänemaa (Lihula, Taebla) 364 436 386 3,2 100 3,2 2 
Lääne-Virumaa (Rakvere, 
Tamsalu, Väike-Maarja) 806 919 815 7,0 225 7,2 3 
Pölvamaa (Polva, Kanepi) 462 522 426 4,0 150 4,8 2 
Pärnumaa (Vändra, Tori) 549 619 515 4,8 150 4,8 2 
Raplamaa (Rapla, Märjamaa) 488 597 496 4,2 125 4,0 2 
Saaremaa (Kuressaare, Orissaare) 553 581 521 4,8 150 4,8 2 
Tartumaa (Ulenurme, Puhja) 553 581 521 4,8 150 4,8 2 
Valgamaa (Otepää, Valga) 381 455 437 3,3 125 4,0 2 
Viljandimaa (Viljandi, Vöhma, 814 873 803 7,0 200 6,5 3 
Mustia)) 
Vörumaa (Vöru, Vörusoo) 515 623 541 4,7 150 4,8 2 
15 kuntaa ja suluissa on esitetty otoksessa olevat pienet kaupungit ja maaseudut. 
Vironkielisiä oppilaita yhteensä tavoiteotoksessa 3100 44 koulusta, kaupungeista 1900 ja 
maaseudulta 1200. Jokaisessa koulussa oli oppilaiden tavoiteotosmäärä 75 25 per ikäryhmä. 
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LIITE3 Venäjänkielisten koulujen oppilasmäärät ja prosentuaaliset osuudet 
perusjoukossa ja tavoiteotoksessa sekä koulujen otoksen lukumäärä vuonna 1994 

Perusjoukko Otos Koulujen 
lkm 

5. lk 7. lk 9. lk % Yhteensä Otos 
Talinna 2481 3311 3104 41,8 375 35,7 5 
Tartu 295 321 331 5,0 75 7,1 1 
Pärnu 161 171 158 2,7 25 2,4 1 
Sillamäe 358 302 269 6,0 50 4,8 1 
Narva 776 1163 968 13,0 125 11,9 1 
Kohtla-Järve 889 839 789 15,0 150 14,3 2 
Harjumaa (Keila, Tabasalu, Kose) 302 290 240 5,0 50 4,8 1 
Hiiumaa (Kärdla) 
Ida-Viirumaa (J6hvi) 194 187 154 3,3 25 2,4 1 
J6gevamaa (Jögeva, Adavere) 56 51 48 0,9 25 2,4 1 
Järvamaa (Ti.iri, Aravete) 27 25 36 0,4 25 2,4 
Läänemaa (Lihula, Taebla) 75 68 50 1,3 25 2,4 
Lääne-Virumaa (Rakvere, 
Tamsalu, Väike-Maarja) 100 190 143 1,7 25 2,4 
P6lvamaa (Polva, Kanepi) 15 14 18 0,2 
Pärnumaa (Vändra, Tori) 
Raplamaa (Rapla, Märjamaa) 16 29 23 0,3 
Saaremaa (Kuressaare, Orissaare) 9 16 8 0,1 
Tartumaa (Ulenurme, Puhja) 32 52 50 0,8 
Valgamaa (Otepää, Valga) 87 91 103 1,6 25 2,4 1 
Viljandimaa (Viljandi, V6hma, 
Mustia)) 32 37 48 0,5 25 2,4 1 
V6rumaa (V6ru, V6rusoo) 22 40 31 0,4 25 2,4 1 
15 kuntaa ja suluissa on esitetty otoksessa olevat pienet kaupungit ja maaseudut. 
Venäjänkielisten tavoiteotokseen kuului 1050 oppilaasta 20 koulusta. 
Jokaisessa koulussa oli oppilaiden tavoiteotosmäärä 75 25 per ikäryhmä. 



174 

LIITE 4 Osittaminen, perusjoukon ja otoksen tarkastelua vuonna 1994 

Viro jakaantuu kuntamuodon mukaan kaupungeiksi ja maaseuduiksi. Vir�ssa on yh:eer:sä 45
kaupunkia ja 209 maaseutukuntaa. Seuraavana esitetään Viron alueellinen Jako kunmttam: 

Harju kunta Pärnu kunta 
Kaupungit: Kehra, Keila, Loksa, Maardu, Saue Kaupungit: Kilingi-Nomme, Pärnu, Sindi
ja Tallinn Maaseudut (21): Are, Audru, Halinga , 
Maaseudut (19): Aegviidu, Anija, Harku, Häädemeeste, Kaisma, Kihnu, Koonga ,
Joelähtme, Keila, Kernu, Kiirli, Kcs<:, kuusalu, Lavassaare, Paikuse, Pärnu-Jaagupi, Saarde, 
Koue, Loksa, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku, Sauga, Surju, Tali, Tori, Tootsi, Tostamaa, Uulu, 
Saue, Vasalemma, Viimsi Varbla, Vändra, 
Hiiu kunta Rapla kunta 
Kaupungit: Kärdla Kaupungit: Rapla 

Maaeudut: Emmaste, Korgessaare, Käina, Maaseudut (13):Juuru, Järvakandi, Kaiu,
Piihalepa Kehtna, Kohila, Käru, Loodna, Märjamaa,
Ida-Viru kunta Raikkiila, Rapla, Vigala 

Kaupungit: Johvi, Kivioli, Kohtla-Järve, Narva, Saare kunta
Narva-Joesuu, Pussi, Sillamäe Kaupungit: Kuressaare 
Maaseudut (19):Alajoe, Aseri, Avinurme, Maaseudut (16): Kaarma, Kihelkonna,
lisaku, Illuka, Johvi, Kohtia, Kohtla-Nomme, Kuressaare, Kärla, Laimjala, Leisi, Liimanda,
Lohusuu, Liiganuse, Maidla , Mäetaguse, Muhu, Mustjala , Orissaare, Pihtla, Pöide,
Sonda, Toila, Tudulinna, Vaivara Ruhnu, Salme, Torgu, Valjala 

Jögeva kunta Tartu kunta 
Kaupungit: Jogeva, Mustvee, Poltsamaa Kaupungit: Elva, Kallaste, Tartu 
Maaseudut (10):Jogeva, Pajusi, Pala, Palamuse, Maaseudut (19): Alatskivi, Haaslava, Kambja,
Puurmanni, Poltsamaa, Raja, Saare, Tabivere, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Mäksa, Noo,
Torma Peipsiääre, Piirissaare, Puhja, Rannu, Rongu,
Järva kunta Tartu, Tähtvere, Vara, Vonnu, fllenurme 
Kaupungit: Paide, Ti.iri Valga kunta 
Maaseudut (14):Albu, Ambla, Imavere, Järva- Kaupungit: Otepää, Torva, Valga 

Jaani, Kahala, Kareda, Koeru, Koigi, Lehtse, Maaseudut (11): Helme, Hummuli, Karula,
Oisu, Paide, Roosna-Alliku, Ti.iri, Väätsa Palupera, Puka, Podrala, Piihajärve, Sangaste,
Lääne kunta Taheva, Tolliste, Öru 
Kaupungit: Haapsalu, Lihula Viljandi kunta 
Maaseudut (11):Hanila, Kullamaa , Lihula, Kaupungit: Abja-Paluoja , Karksi-Nuia,
Martna, Noarootsi, Nova, Oru, Ridala, Risti, Moisakiila, Suure-Jaani, Viljandi, Vohma 

Taebla, Vormsi Maaseudut (14): Abja, Halliste, Kolga-Jaani, 
Lääne-Viru kunta Koo, Kopu, Olustvere, Paistu, Polli, Pärsti, 
Kaupungit: Kunda, Rakvere, Tapa saarepeedi, Suure-Jaani, Tarvstu, Vastsemoisa, 
Maaseudut: Avanduse, Haljala , Kadrina, Viiratsi
Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Saksi, Vöru kunta
Someru, Tamsalu, Vihula, Vinni, Viru-Nigula, Kaupungit: Voru
Vosu, Väike-Maarja Maaseudut (12): Antsla , Haanja , Lasva, 
Pölva kunta Meremäe, Misso, Moniste, Rouge, Somerpalu, 
Kaupungit: Polva, Räpina Urvastu, Varstu, Vastselinna, Voru 
Maaseudut (13): Ahja, Kanepi, Kolleste, Laheda, 
Mikitamäe, Mooste, orava, Polva , Räpina, 
Valgjärve, Vastse-Kuuse, Veriora, Värska 

Tutkimuksen osittamisperusteena jokaisella luokka tasolla oli kuntamuoto eli kaupu�git ja �aa
seudut. Viro jaettiin kahteen osaan: suurimmat asukasluvun perusteella kaupungit (Tallmna, 
Tartto, Pärnu, Sillamäe, Narva, Kohtla-Järve) ja 15 kuntaa, johon kuuluivat asukasluvultaan 
pienet kaupungit ja maaseudut. 
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LIITE 5 Oppilasmäärät ja prosentuaaliset osuudet perusjoukossa ja tavoiteotoksessa 
vuonna 1998 (koko Viroa koskevat osuudet) 

Perusjoukko Otos Koulujen 
lkm 

5. lk 7. lk 9. lk % Yhteensä Otos 
Tallinna 5694 5804 4712 27 700 17,9 9 
Tartu 1415 1395 1308 7,2 350 9,1 4 
Pämu 742 643 602 3,4 200 5,1 3 
Sillamäe 283 259 316 1,5 
Narva 1175 1134 737 5,3 50 1,3 1 
Kohtla-Järve 842 541 790 3,8 50 1,3 3 
Harjumaa (Keila, Tabasalu, Kose) 7529 7357 5999 3,6 225 5,8 1 
Hiiumaa (Kärdla) 194 149 169 0,9 75 1,9 
Ida-Viirumaa (J6hvi) 2898 2535 2407 13,6 75 1,9 1 
Jögevarnaa (Jögeva, Adavere) 609 563 466 2,8 200 5,1 3 
Järvamaa (Tiiri, Aravete) 653 606 548 3,1 200 5,1 2 
Läänemaa (Lihula, Taebla) 483 446 431 2,4 150 3,8 3 
Lääne-Virumaa (Rakvere, 
Tamsalu, Väike-Maarja) 1113 1059 870 5,3 300 7,8 4 
P61vamaa (Polva, Kanepi) 519 586 415 2,6 200 5,1 3 
Pämumaa (Vändra, Tori) 1452 1254 1158 6,7 150 3,8 2 
Raplamaa (Rapla, Märjamaa) 609 569 469 2,9 125 3,3 2 
Saaremaa (Kuressaare, Orissaare) 526 556 484 2,7 150 3,8 2 
Tartumaa (Ulenurme, Puhja) 2068 1960 1866 10,2 225 5,8 3 
Valgamaa (Otepää, Valga) 565 515 467 2,7 125 3,2 2 
Viljandimaa (Viljandi, V6hma, 
Mustia)) 908 957 806 4,6 200 5,1 3 
V6rumaa (V6ru, V6rusoo) 637 651 499 3,1 150 3,8 2 
15 kuntaa ja suluissa on esitetty otoksessa olevat pienet kaupungit ja maaseudut. 
Tavoiteotokseen kuului 3900 oppilaasta 54 koulusta. 

LIITE 6 Vastanneiden OEEilaiden iän keskiarvo (ka) ja keskihajonta (kh) vuonna 1994 
Pojat Tytöt Kaikki 

ka kh ka kh ka kh 
5. lk 11,42 .36 11,34 .32 11,37 .34 
7. lk 13,27 .34 13,24 .33 13,25 .33 
9. lk 15,25 .36 15,27 .34 15,26 .35 

vir ven kaikki 
Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt 

ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh 
5. lk 11,44 .30 11,35 .29 11,33 .48 11,29 .40 11,42 .36 11,34 .32 
7. lk 13,26 .32 13,23 .30 13,31 .40 13,26 .41 13,27 .34 13,24 .33 
9. lk 15,27 .33 15,27 .33 15,19 .41 15,27 .37 15,25 .36 15,27 .34 
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LIITE 7 Viron tutkimusaineiston vastanneiden lukumäärä ja kato puhdistuksen aikana 
Bergenissä luokkatasoittain ja sukupuolittain (puhdistamaton aineisto vuonna 
1994 ennen Bergeniin lähtöä ja puhdistettu aineisto Bergenin jälkeen) 

Luok
kataso 

5. lk
7. lk
9. lk
Yht. N 

LIITE 8 

Luokka-
taso 

5. lk
7. lk
9. lk
Yhteensä 

LIITE 9 

Luokka-
taso 

5. lk
7. lk
9. lk
Yhteensä 

Puhdistamaton aineisto Puhdistettu aineisto 

Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. 
Vast. Vast. Vast. Vast. Vast. Vast. 

n n n n n n 
559 636 1195 546 624 1170 
593 673 1267 533 634 1167 
607 698 1305 549 630 1179 

1759 2007 3766 1628 1888 3516 

Tutkimusaineisto kieli ryhmittäin, luokkatasoittain 
(puhdistamaton aineisto 1994 ennen Bergeniin lähtöä) 

VIR 

Pojat Tytöt Yhteensä Pojat 

413 494 907 146 
441 522 963 152 
447 512 959 160 

1301 1528 2829 458 

Tutkimusaineisto kieli ryhmittäin, luokkatasoittain 
(puhdistettu aineisto Bergenin jälkeen vuonna 1994 

VIR 

Pojat Tytöt Yhteensä Pojat 

406 486 892 140 
409 499 908 124 
411 469 880 138 

1226 1454 2680 402 

Kato puhdistuksen 
aikana 

Pojat Tytöt Yht. 

n n n 
13 12 25 
60 39 99 
58 68 126 

131 119 250 

ja suku puolittain 

VEN 

Tytöt Yhteensä 

142 288 
151 303 
186 346 
479 937 

ja sukupuolittain 

VEN 

Tytöt Yhteensä 

138 278 
135 259 
161 299 
434 836 

LIITE 10 Tutkimusaineiston kato puhdistuksen aikana kieliryhmittäin, luokkatasoittain 
ja sukupuolittain (puhdistettu aineisto vuonna1994). 

Luokka- VIR VEN 
taso Pojat Tytöt Yhteensä Pojat Tytöt Yhteensä 

5. lk 7 8 15 6 4 10 
7. lk 32 23 55 28 16 44 
9. lk 36 43 79 22 25 47 

Yhteensä 75 74 149 56 45 101 
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LIITE 11 Alkuperäinen Viron puhdistamaton aineisto 1998 (ennen Bergeniin lähtöä) 

Luokkataso Yhteensä 
5. lk 622 
6. lk 192 
7. lk 809 
8. lk 74 
9. lk 628 
10. lk 67 
Yhteensä N 2392 

LIITE 12 Vironkielisten koulujen tutkimusaineisto luokkatasoittain ja sukupuolittain 
ennen Bergeniin lähtöä, puhdistettu aineisto ja kato Bergenin jälkeen vuonna 
1998 

Puhdistamaton Puhdistettu aineisto Kato puhdistuksen aikana 
aineisto 

Luokka- Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. 
taso Vast. Vast. Vast. Vast. Vast. Vast. 

n n n n n n 
5. lk 325 333 658 227 251 478 98 82 180 
7. lk 356 458 814 374 458 832 18 ., 

9. lk 266 374 640 252 335 587 14 39 53 
Yhteensä 
N 947 1165 2112 853 1044 1897 130 121 233 
·> + 18 tapausta 6. luokasta, jossa oli vastaavan ikäisiä

LIITE 13 Vironkielisten koulujen tutkimusaineiston vastanneiden oppilaiden iän 
keskiarvo (ka) ja keskihajonta (kh) vuonna 1998 

Pojat Tytöt Kaikki 
ka kh ka kh ka kh 

5. lk 11,57 .28 11,59 .27 11,58 .27 
7. lk 13,49 .28 13,48 .28 13,48 .28 
9. lk 15,38 .28 15,34 .24 15,36 .25 



178 

LIITE14 Yksittäisten oireiden esiintyminen 11-15-vuotiailla pojilla ja tytöillä 
sukupuolen ja luokkatason mukaan vuonna 1994 (%) 

Oire Po·at 

11 V 13 V 15 V 11 V 

Päänsäryn useus 
Lähes päivittäin 4 3 1 7 
Useammin kuin kerran 
viikossa 7 5 6 9 
Noin kerran viikossa 11 14 12 17 
Noin kerran kuukaudessa 27 29 30 29 
Harvemmin tai ei koskaan 51 49 51 38 
Yhteensä 100 100 100 100 
N 527 525 539 609 

p ns ns 
Vatsakipujen useus 
Lähes päivittäin 2 1 1 7 
Useammin kuin kerran 
viikossa 4 5 3 7 
Noin kerran viikossa 12 11 9 19 
Noin kerran kuukaudessa 30 30 29 28 
Harvemmin tai ei koskaan 52 53 58 39 
Yhteensä 100 100 100 100 
N 525 523 540 607 

p ns <.001 
Selkäkipujen useus 
Lähes päivittäin 1 2 3 2 
Useammin kuin kerran 
viikossa 1 2 4 3 
Noin kerran viikossa 2 5 7 5 
Noin kerran kuukaudessa 9 10 16 9 
Harvemmin tai ei koskaan 87 81 70 81 
Yhteensä 100 100 100 100 
N 510 519 533 598 
p <.001 .010 
Masent1111eisu11den useus 
Lähes päivittäin 2 1 2 3 
Useammin kuin kerran 
viikossa 4 3 5 6 
Noin kerran viikossa 9 9 10 14 
Noin kerran kuukaudessa 16 16 26 17 
Harvemmin tai ei koskaan 69 71 57 60 
Yhteensä 100 100 100 100 
N 508 511 532 596 

p <.001 <.001 

T töt 

13 V 15 V 

5 3 

7 9 
21 19 
29 31 
38 

100 100 
629 630 

4 2 

7 4 
14 12 
39 46 
36 36 

100 100 
626 629 

3 3 

5 3 
4 8 

11 12 
77 74 

100 100 
623 626 

3. 3

8 8 
13 21 
24 27 
52 41 

100 100 
620 625 

Liite 14 jatkuu 
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Oire Po·at T töt 

11 V 13 V 15 V 11 V 13v 15 V 

Ärtyneisyys/pnlw11tu11/is1111s 
Lähes päivittäin 10 7 6 13 9 11 

Useammin kuin kerran 
viikossa 14 16 19 16 23 26 

Noin kerran viikossa 25 27 33 29 35 34 

Noin kerran kuukaudessa 24 34 28 23 22 22 

Harvemmin tai ei koskaan 27 16 14 19 11 7 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

N 525 524 543 603 629 628 

p <.001 <.001 

Hermosh111eis1111s 
Lähes päivittäin 5 4 6 10 8 10 

Useammin kuin kerran 
viikossa 10 12 14 11 18 18 

Noin kerran viikossa 17 17 25 17 24 26 

Noin kerran kuukaudessa 19 29 22 21 22 26 

Harvemmin tai ei koskaan 49 38 33 41 29 20 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

N 507 514 531 595 622 627 

p <.001 <.001 

Univnikeudet 
Lähes päivittäin 11 7 7 15 9 10 

Useammin kuin kerran 
viikossa 7 9 7 12 12 11 

Noin kerran viikossa 11 13 15 11 16 13 
Noin kerran kuukaudessa 16 16 17 16 15 19 

Harvemmin tai ei koskaan 55 55 54 46 48 47 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

N 509 511 530 602 620 627 

p ns .005 

Huimn11kse11 tunne 
Lähes päivittäin 6 5 3 12 7 7 

Useammin kuin kerran 
viikossa 9 9 11 13 12 15 

Noin kerran viikossa 18 17 20 21 24 24 

Noin kerran kuukaudessa 19 26 27 20 25 27 

Harvemmin tai ei koskaan 48 43 39 34 32 27 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

N 515 514 535 600 626 626 

.007 <.001 
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LIITE 15 Psykosomaattiset oireet oireindeksillä kuvattuna iän ja sukupuolen mukaan 
vuonna 1994 (%) 

Viikoittainen vir 
oireilu 11 V 13 V 15 V 

Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt 
Ei oireita 21 13 23 11 16 10 
1-2 oiretta/vk 39 29 36 33 38 28 
;, 3 oiretta/vk 40 58 41 56 46 62 

. . . . . ...... , . . . 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
N 379 468 396 495 401 467 

p <.001 <.001 <.001 
ven 

Ei oireita 38 16 37 19 34 16 
1-2 oiretta/vk 34 35 36 34 47 37 
::, 3 oiretta/vk 28 49 27 47 19 47 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
N 109 115 106 119 122 157 

<.001 .002 <.001 

LIITE 16 Nuorten lääkkeiden käyttö kyselyä edeltäneen kuukauden aikana sukupuolen, 
iän ja kieliryhmän mukaan vuonna 1994 (%) 

POJAT 
Lääkinnän syy 11 V 13 v 15 v 

vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 

Yskä 27 30 ns 27 23 19 ns 22 17 18 ns 17 
Kuume 25 36 * 28 22 30 ns 24 17 16 ns 17 
Päänsärky 23 37 ** 27 21 34 ** 24 19 20 ns 19 
Vatsakipu 19 27 * 21 15 21 ns 16 7 11 ns 8 
Unettomuus 9 11 ns 9 6 8 ns 7 2 1 ns 2 
Hermostuneisuus 13 5 ** 11 6 5 ns 6 2 1 ns 2 

Yskä 27 36 * 29 23 16 ns 22 17 25 19 
Kuume 29 36 ns 30 21 28 ns 23 22 24 ns 22 
Päänsärky 32 41 * 34 26 42 *** 29 29 34 ns 31 
Vatsakipu 20 33 ** 23 17 30 *** 19 17 35 *** 21 
Unettomuus 10 14 ns 11 6 3 ns 5 2 5 ns 3 
Hermostuneisuus 11 9 ns 11 8 6 ns 8 4 7 ns 5 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä
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LIITE 17 Alkoholikokeilut iän, sukupuolen ja kieliryhmän mukaan vuonna 1994 (%) 

POJAT 
11 V 13 V 15 V 

vir ven kaikki vir ven kaikki vir ven kaikki 
Kyllä 69 56 65 80 68 77 95 86 92 
Ei 28 43 32 16 31 19 4 14 7 
Ei tiedä 3 1 3 4 1 4 1 1 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 400 139 539 405 124 529 411 138 549 
p ** *** *** 

TYTÖT 
Kyllä 47 36 44 73 65 72 92 90 92 
Ei 50 63 53 24 31 25 7 8 7 
ei tiedä 3 1 3 3 4 3 1 2 1 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 483 137 620 498 135 633 467 161 628 

* ns ns 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä

LIITE 18 Alkoholin käyttö yleensä (olut, viini, väkevät) iän, sukupuolen ja kieliryhmän 
mukaan vuonna 1994 (%)

POJAT 
11 V 13 V 15 V 

vir ven vir ven vir ven 

Viikoittain 4 7 8 5 14 13 
Kuukausittain/ 7 3 10 7 20 19 
harvemmin 
Ei ollenkaan 89 90 82 88 66 68 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
N 389 122 381 101 392 122 
p ns ns ns 

TYTÖT 
Viikoittain 1 3 3 6 
Kuukausittain/ 1 3 4 3 7 12 
harvemmin 
Ei ollenkaan 99 97 95 94 90 82 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
N 472 125 473 114 450 133 

* ns * 
* p < .05, ns = tilastollisesti ei merkitsevä 



LIITE 19 15-vuotiaiden alkoholin käyttö alkoholilajeittain sukuruolen ja kieliryhmän mukaan vuonna 1994 (%)
00 

POJAT 
N 

vir ven kaikki 
1 2 3 4 yht. 1 2 3 4 yht. 1 2 3 4 yht 

Olut 12 16 38 34 100 10 15 35 40 100 12 16 37 35 100 ns 
Viini 2 7 36 55 100 4 8 29 59 100 2 7 34 56 100 ns 
Väkevät 3 10 25 62 100 3 8 22 67 100 3 10 24 63 100 ns 

TYTÖT 

2 3 24 71 100 2 6 24 68 100 2 4 24 70 100 ns 
Viini 1 3 33 63 100 1 8 46 45 100 1 4 36 59 100 .001 
Väkevät 2 9 89 100 3 1 17 79 100 1 2 11 86 100 .002 
1 = viikoittain 
2 = kuukausittain 
3 = harvemmin 
4 = ei lainkaan 



LIITE 20 Viikoittain poltettujen savukkeiden lukumäärän keskiarvo (ka), keskihajonta 
(kh) ja mediaani (md) sukupuolen ja kieliryhmän mukaan 15-vuotiailla 
vähintään viikoittain tupakoi villa nuorilla vuonna 1994 

Po'at T töt 
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ka kh md n ka kh md n 

vironkieliset 31.3 26.1 20.0 87 24.4 28.1 11.5 24 
venäjänkieliset 30.5 27.1 22.5 31 27.9 27.9 20.0 12 

LIITE 21 Vironkielisten 15-vuotiaiden nuorten viikoittaisen psykosomaattisen oireilun 
(oireindeksi) yhteys eräisiin terveystottumuksiin (%) 

Psykosomaattinen oireilu 
Terveystottumus Ei 1-2 oiretta/vk � 3 oiretta/vk 

oireita 

% % % Yht. n 

TUPAKOINTI 
Päivittäin 8 27 65 100 77 
Viikoittain tai harvemmin 6 30 64 100 83 
Ei tupakoi 14 33 53 100 704 .05 
ALKOHOLIN KÄYTTÖ 
Viikoittain 6 36 58 100 66 
Kuukausittain 6 35 59 100 108 
Harvemmin 14 32 54 100 660 ns 
LIIKUNTA-
AKTIIVISUUS (KRT) 
Päivittäin 15 28 57 100 65 
4-6 krt/vk 13 41 46 100 160 
1-3 krt/vk 14 31 55 100 473 
Harvemmin 8 29 63 100 168 .05 
LIIKUNTA-
AKTIIVISUUS (T/VK)
� 7 tuntia 11 45 44 100 123 
2-6 tuntia 13 31 56 100 393 
½-1 tunti 11 31 58 100 333 .03 
ns = tilastollisesti eri merkitsevä 



184 

LIITE 22 Venäjänkielisten 15-vuotiaiden nuorten viikoittaisen psykosomaattisen oireilun 
(oireindeksi) yhteys eräisiin terveystottumuksiin vuonna 1994 (%) 

Ei 

Terveys tottumus oireita 
% 

TUPAKOINTI 
Päivittäin 15 
Viikoittain tai harvemmin 17 
Ei tupakoi 25 
ALKOHOLIN KÄYTTÖ 
Viikoittain 13 
Kuukausittain 8 
Harvemmin 28 
LIIKUNTA-AKTIIVISUUS 
(KRT/VK) 
Päivittäin 34 
4-6 krt/vk 34 
1-3 krt/vk 17 
Harvemmin 24 
LIIKUNTA-AKTIIVISUUS
(T/VK)
�7 tuntia 32 
2-6 tuntia 28 
½-1 tunti 21 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Psykosomaattinen oireilu 
1-2 olretta/vk :?. 3 olretta/vk

% % 

33 52 
37 46 
43 32 

48 39 
56 36 
38 34 

34 32 
43 23 
43 40 
41 35 

58 10 
35 37 
39 40 

yht 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

n p 

27 
24 

227 ns 

23 
36 

179 ns 

38 
47 

124 
70 ns 

31 
74 

170 .021 

LIITE 23 Vironkielisten 15-vuotiaiden nuorten subjektiivisen onnellisuuskokemuksen 
yhteys eräisiin terveystottumuksiin vuonna 1994 (%) 

Koettu onnellisuus 
Hyvin Melko Ei kovin Ei lainkaan 

Terveys tottumus onnellinen onnellinen onnellinen onnellinen 

% % % % Yht. n p 

TUPAKOINTI 
Päivittäin 5 58 28 9 100 76 
Viikoittain tai 100 
harvemmin 3 54 41 2 86 
Ei tupakoi 6 61 30 3 100 707 ns 
ALKOHOLIN KÄYTTÖ 
Viikoittain 6 65 27 2 100 66 
Kuukausittain 1 67 27 5 100 107 
Harvemmin 6 58 32 4 100 662 ns 
LIIKUNT A-AKTII-
VISUUS (KRT/VK) 
Päivittäin 5 62 24 9 100 66 
4-6 krt/vk 3 74 22 1 100 159 
1-3 krt/vk 5 59 33 3 100 477 
Harvemmin 6 49 38 7 100 169 <.001 
LIIKUNT A-AKTII-
VISUUS (T/VK) 
� 7 tuntia 4 74 19 3 100 124 
2-6 tuntia 5 62 29 4 100 395 
½-1 tunti 5 53 38 4 100 334 .003 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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LIITE24 Venäjänkielisten 15-vuotiaiden nuorten subjektiivisen onnellisuuskokemuksen 
yhteys eräisiin terveystottumuksiin vuonna 1994 (%) 

Koettu onnellisuus 

Hyvin Melko Ei kovin Ei lainkaan 
Terveys tottumus onnellinen onnellinen onnellinen onnellinen 

% % % % Yht. n p 

TUPAKOINTI 
Päivittäin 11 46 39 4 100 28 

Viikoittain tai harvemmin 18 36 39 7 100 28 

Ei tupakoi 20 42 34 4 100 241 ns 

ALKOHOLIN KÄYTTÖ 
Viikoittain 17 54 29 100 24 

Kuukausittain 23 51 26 100 39 

Harvemmin 18 40 37 5 100 190 ns 

LIIKUNT A-AKTII-

VISUUS (KRT/VK) 

Päivittäin 23 44 30 3 100 43  

4-6 krt/vk 12 47 39 2 100 49 

1-3 krt/vk 17 44 36 3 100 131 

Harvemmin 23 34 35 8 100 74 ns 

LIIKUNT A-AKTII-

VISUUS (T/VK)

;, 7 tuntia 23 35 35 7 100 31 

2-6 tuntia 19 46 33 2 100 81 

½-1 tunti 18 41 37 4 100 181 ns 

ns= tilastollisesti ei merkitsevä 
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LIITE 25 Vironkielisten 15-vuotiaiden nuorten viikoittaisen psykosomaattisen oireilun 
(oireindeksi) yhteys eräisiin terveystottumuksiin vuonna 1994 (%) 

Ei oireita 

Terveys tottumus % 

TUPAKOINTI 
Päivittäin 8 
Viikoittain tai 6 
harvemmin 
Ei tupakoi 14 
ALKOHOLIN 
KÄYTTÖ 
Viikoittain 6 
Kuukausittain 6 
Harvemmin 14 
LIIKUNT A-AKTII-
VISUUS (KRT/VK) 
Päivittäin 15 
4-6 krt/vk 13 
1-3 krt/vk 14 
Harvemmin 8 
LIIKUNT A-AKTII-
VISUUS (T/VK)
;, 7 tuntia 11 

2-6 tuntia 13 

½-1 tunti 11 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Psykosomaattinen oireilu 
1-2 oiretta/vk � 3 oiretta/vk 

% % 

27 65 
30 64 

33 53 

36 58 
35 59 
32 54 

28 57 
41 46 
31 55 
29 63 

45 44 
31 56 
31 58 

Yht. 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

n p 

77 
83 

704 .050 

66 
108 
660 ns 

65 
160 
473 
168 .050 

123 
393 
333 .030 



187 

LIITE 26 Venäjänkielisten 15-vuotiaiden nuorten viikoittaisen psykosomaattisen 
oireilun (oireindeksi) yhteys eräisiin terveystottumuksiin vuonna 1994 (%) 

Psykosomaattinen oireilu 
Ei oireita 1-2 oiretta/vk � 3 oiretta/vk yht n p 

Terveystottumus % % % 

TUPAKOINTI 
Päivittäin 15 33 52 100 27 
Viikoittain tai harvemmin 17 37 46 100 24 
Ei tupakoi 25 43 32 100 227 ns 
ALKOHOLIN KÄYTTÖ 
Viikoittain 13 48 39 100 23 
Kuukausittain 8 56 36 100 36 
Harvemmin 28 38 34 100 179 ns 
LIIKUNT A-AKTII-
VISUUS (KRT/VK) 
Päivittäin 34 34 32 100 38 
4-6 krt/vk 34 43 23 100 47 
1-3 krt/vk 17 43 40 100 124 
Harvemmin 24 41 35 100 70 ns 
LIIKUNTA-AKTII-
VISUUS (T/VK) 
;, 7 tuntia 32 58 10 100 31 
2-6 tuntia 28 35 37 100 74 
½-1 tunti 21 39 40 100 170 .021 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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LIITE 27 11-15-vuotiaiden poikien sosiaalistumisympäristöä kuvaavien muuttujien 
yhteys subjektiiviseen terveydentilaan, koko aineisto vuonna 1994 (%) 

Subjektiivinen terveydentila 
Erittäin hyvä Melko hyvä Ei kovin hyvä 

Sosiaalistumisympäristö 
% % % 

Yht n p 

KOTI 

Isän ammattistatus 
ylempi 26 64 10 100 498 
keskitaso 24 67 9 100 674 
alempi 

Äidin ammattistatus 
22 61 17 100 167 .042 

ylempi 22 69 9 100 689 
keskitaso 23 64 13 100 528 
alempi 31 57 12 100 338 .002 

Perheen taloudellinen 
tilanne 

hyvä 41 52 7 100 372 
keskitaso 19 71 10 100 1017 
huono 24 56 20 100 184 <.001 

Asuinpaikka 
kaupunki 28 61 11 100 1028 
maaseutu 7 72 11 100 580 <.001 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 24 69 7 100 729 
ammattikoulu 29 59 12 100 225 
muu 23 62 15 100 649 <.001 

Koulunkäynnistä 
pitäminen 

pitää 28 62 10 100 962 
ei pidä 18 69 13 100 641 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 25 69 6 100 412 
keskitasoa 24 65 11 100 1023 
alle keskitason 25 56 19 100 175 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 9 71 20 100 44 
yksi ystävä 21 64 15 100 196 
;, 2 ystävää 25 65 10 100 1358 .019 

Ajanvietto ystävien 
kanssa 

4-5 krt/vk 27 62 11 100 639 
1-3 krt/vk 22 67 11 100 902 
ei ole ystäviä 25 54 21 100 59 .028 
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LIITE 28 11-15-vuotiaiden tyttöjen sosiaalistumisympäristöä kuvaavien muuttujien 
yhteys subjektiiviseen terveydentilaan, koko aineisto vuonna 1994 (%) 

Subjektiivinen terveydentila 
Erittäin hyvä Melko hyvä Ei kovin hyvä 

Sosiaalistumisympäristö % % % yht n p 

KOTI 

Isän ammattistatus 
ylempi 18 67 15 100 535 
keskitaso 17 63 20 100 743 
alempi 12 72 16 100 163 ns 

Äidin ammattistatus 
ylempi 15 68 17 100 731 
keskitaso 16 65 19 100 634 
alempi 19 59 22 100 418 .050 

Perheen taloudellinen 
tilanne 

hyvä 25 61 14 100 330 
keskitaso 14 68 18 100 1230 
huono 14 60 26 100 245 <.001 

Asuinpaikka 
kaupunki 18 64 18 100 1188 
maaseutu 13 67 20 100 683 .040 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 16 68 16 100 1095 
ammattikoulu 18 63 19 100 164 
muu 16 61 23 100 608 .002 

Koulunkäynnistä 
pitäminen 

pitää 18 65 17 100 1316 
ei pidä 12 65 23 100 551 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 20 65 15 100 834 
keskitasoa 12 67 21 100 943 
alle keskitason 18 48 34 100 96 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 10 57 33 100 60 
yksi 15 63 22 100 364 
;,, 2 ystävää 17 67 17 100 1433 .003 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 19 63 18 100 467 
1-3 krt/vk 15 67 18 100 1274 
ei ole ystäviä 21 53 26 100 114 .009 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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LIITE 29 Sosiaalistumisympäristön yhteydet koettuun terveyteen sukupuolen 
mukaan (p-arvot), koko aineisto vuonna 1994 

KOTI 

Isän ammattistatus 
Äidin ammattistatus 
Perheen taloudellinen tilanne 
Asuinpaikka 
KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
Koulunkäynnistä pitäminen 
Koulumenestys 
YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
Ajanvietto ystävien kanssa 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Oireilu 

ns 
ns 

<.001 

<.001 

ns 
<.001 

ns 

<.001 

ns 

POJAT 
Onnellisuus

kokemukset 

<.001 

ns 
<.001 

ns 

<.001 

<.001 

<.001 

<.001 

ns 

Oireilu 

ns 
ns 

<.001 

ns 

.ns 
<.001 

.01 

ns 
ns 

TYTÖT 
Onnellisuus

kokemukset 

ns 
<.001 

<.001 

.01 

<.001 

<.001 

<.001 

<.001 

<.001 



LIITE 30 Sosiaalistumisympäristön yhteydet koettuun terveyteen ikäryhmän mukaan (p-arvot) 

KOTI 

Isän ammattistatus 
Äidin ammattistatus 
Perheen taloudellinen tilanne 
Asuinpaikka 
KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
Koulunkäynnistä pitäminen 
Koulumenestys 
YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
Ajanvietto ystävien kanssa 

11 V 

.020 

ns 
<.001 

ns 

ns 
ns 

<.001 

<.001 

ns 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

Subjektiivinen terveys 
13 V 15 V 

ns ns 
.020 .050 

.010 <.001 

ns ns 

<.001 .040 

ns <.001 

.020 ns 

<.001 ns 
ns ns 

Oireilu 
11 V 13 V 15 V 

ns ns ns 
.030 .010 ns 
.040 .030 .030 

.050 <.001 <.001 

ns ns ns 
<.001 <.001 <.001 

ns ns ns 

ns ns .010 

.050 <.001 <.001 

Onnellisuuskokemukset 
11 V 13 V 15 V 

.040 .001 ns 

.030 .040 ns 
<.001 <.001 <.001 

.040 ns ns 

ns <.001 <.001 

<.001 <.001 <.001 

<.001 <.001 <.001 

<.001 <.001 <.001 

.010 .040 <.001 

I.O 
-
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LIITE 31 Sosiaalistumisympäristön yhteydet lääkkeiden käyttöön sukupuolen mukaan, koko aineisto 
vuonna 1994 (p-arvot) 

Päänsärky Vatsakipu Nukahtamisvaikeus Hermostuneisuus 

Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt 
Koti 

Isän ammattistatus ns ns ns .007 ns ns .049 ns 
Äidin ammattistatus .04 ns ns ns ns ns .004 ns 
Perheen taloudellinen 
tilanne ns .011 ns ns ns ns ns ns 
Asuinpaikka 
Koulu 

Tulevaisuusorientaatio ns .014 ns <.001 <.001 ns <.001 <.001 
Koulunkäynnistä 
pitäminen ns <.001 ns ns ns .038 ns .001 
Koulumenestys .029 .005 .005 .017 <.001 ns <.001 <.001 
Ystävät 

Ystävien määrä 
Ajanvietto ystävien .002 
kanssa 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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LIITE 32 Sosiaalistumisympäristön yhteys lääkkeiden käyttöön ikäryhmän 
mukaan, koko aineisto vuonna 1994 (p-arvot) 

Päänsärky Vatsaki2u 
11 13 15 11 13 15 

Koti 

Isän ammattistatus .036 ns ns .002 ns ns 
Äidin ammattistatus ns .02 ns ns ns ns 
Perheen taloudellinen tilanne ns ns ns ns ns ns 
Asuinpaikka 
Koulu 

Tulevaisuusorientaatio ns .017 ns ns .005 ns 
Koulunkäynnistä pitäminen ns ns ns ns ns ns 
Koulumenestys .011 ns ns .029 .030 ns 

Ystävät 

Ystävien määrä .007 

Ajanvietto ystävien kanssa 
Unettomuus Hermostuneisuus 

Koti 

Isän ammattistatus .018 ns ns .015 ns .036 

Äidin ammattistatus ns ns ns ns .005 ns 
Perheen taloudellinen tilanne .048 ns ns .006 ns ns 
Asuinpaikka .042 

Koulu 

Tulevaisuusorientaatio .025 .004 .007 .003 .044 .016 

Koulunkäynnistä pitäminen ns .014 .009 .016 ns .003 

Koulumenestys .007 .003 .032 <.001 .034 .010 

Ystävät 

Ystävien määrä .004 

Ajanvietto ystävien kanssa 
ns = tilastollisesti ei merkitsevä 



194 

LIITE33 15-vuotiaiden sosiaalistumisympäristöä kuvaavien muuttujien yhteys 
tupakointiin, koko aineisto vuonna 1994 (%) 

Tupakointi 
'.Josiaalistumisympäristö Päivilläin Viikoillain/ Ei 

harvemmin tupakoi 
% % % Yht. n 

KOTI 

Isän ammattistatus 
korkea 7 9 84 100 344 
keskitaso 10 11 79 100 444 
matala 11 9 80 100 114 ns 

Äidin ammattistatus 
korkea 9 9 82 100 515 
keskitaso 8 12 80 100 353 
matala 8 10 82 100 248 ns 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 9 13 78 100 212 
keskitaso 9 9 82 100 760 
huono 6 11 83 100 173 ns 

Asuinpaikka 
kaupunki 10 8 82 100 737 
maaseutu 8 11 81 100 431 ns 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 6 7 87 100 802 
ammattikoulu 16 16 68 100 165 
muu 13 16 71 100 192 <.001 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 7 8 85 100 766 
ei pidä 12 3 75 100 399 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 3 5 92 100 380 
keskitasoa 10 11 79 100 663 
alle keskitason 25 18 57 100 124 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
yksi ystävä 5 11 84 100 222 
z 2 ystävää 10 10 80 100 896 .031 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 18 13 69 100 345 
1-3 krt/vk 5 9 86 100 763 
ei ole ystäviä 2 3 95 100 58 <.001 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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Liite 34 Vironkielisten koulujen nuorten tupakointikokeilut sukupuolen ja iän mukaan 
vuosina 1994-1998 ( % ) . 

POJAT 
11 V 13 V 15 V 

Kyllä Ei N Kyllä Ei N Kyllä Ei N 

1994 44 56 403 67 33 406 85 15 410 

1998 47 53 226 68 32 372 81 19 251 

p ns ns ns 

TYTÖT 
1994 9 91 481 31 69 496 48 52 469 

1998 12 88 250 36 64 451 56 44 335 

ns ns .02 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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LIITE 35 11-15-vuotiaiden poikien sosiaalistumisympäristöä kuvaavien muuttujien 
yhteys psykosomaattiseen oireiluun, koko aineisto vuonna 1994 (%). 

Sosiaalistumisympäristö 

KOTI 

Isän ammattistatus 
ylempi 
keskitaso 
alempi 

Äidin ammattistatus 
ylempi 
keskilc1so 

alempi 
Perheen taloudellinen 
tilanne 

hyvä 
keskitaso 
huono 

Asuinpaikka 
kaupunki 
maaseutu 

KOULU 

Tulevaisuusorientaatio 
lukio 
ammattikoulu 
muu 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 
ei pidä 

Koulumenestys 
hyvä 
keskitasoa 
alle keskitason 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 
yksi 
;,- 2 ystävää 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk
2-3 krt/vk
1 krt
ei ole ystäviä

ns= tilastollisesti ei merkitsevä 

Psykosomaattinen oireilu 
Fi oireita 1-2 oiretta/vk > ;) oiretta/vk 

% % % 

25 40 35 
23 39 38 
20 36 44 

22 40 38 
22 37 41 

28 36 36 

30 40 30 
21 39 40 
25 29 46 

26 39 35 
20 37 43 

25 40 35 
20 39 41 
24 36 40 

27 40 33 
17 36 47 

27 39 34 
23 39 38 
16 33 51 

5 34 61 
17 40 43 
25 38 37 

23 37 40 
27 40 33 
20 36 44 
25 36 39 

yht n 

100 473 
100 625 
100 157 

100 654 
100 496 

100 303 

100 335 
100 964 
100 170 

100 943 
100 561 

100 698 
100 209 
100 591 

100 888 
100 611 

100 389 
100 947 
100 172 

100 41 
100 188 
100 1267 

100 594 
100 492 
100 360 
100 52 

p 

ns 

ns 

<.001 

.002 

ns 

<.001 

.002 

:001 

ns 



197 

LIITE 36 11-15-vuotiaiden tyttöjen sosiaalistumisympäristöä kuvaavien muuttujien 
yhteys psykosomaattiseen oireiluun, koko aineisto vuonna 1994 (%). 

Psykosomaattinen oireilu 
Ei oireita 1-2 oiretta/vk � 3 oiretta/vk 

Sosiaalistumisympäristö % % % Yht N p 

KOTI 

Isän ammattistatus 
ylempi 12 34 54 100 529 
keskitaso 13 30 57 100 722 
alempi 15 29 56 100 153 ns 

Äidin ammattistatus 
ylempi 12 35 53 100 716 
keskitaso 11 29 60 100 607 
alempi 15 30 55 100 402 ns 

Perheen taloudellinen tilanne 
hyvä 12 37 51 100 314 
keskitaso 13 30 57 100 1203 
huono 12 27 61 100 232 ns 

Asuinpaikka 
kaupunki 15 32 53 100 1141 
maaseutu 8 29 63 100 671 <.001 

KOULU 

Tulevaisu usorientaa tio 
lukio 13 33 54 100 1077 
ammattikoulu 13 31 56 100 155 
muu 12 28 60 100 575 Ns 

Koulunkäynnistä pitäminen 
pitää 15 34 51 100 1263 
ei pidä 7 24 69 100 544 <.001 

Koulumenestys 
hyvä 13 34 53 100 816 
keskitasoa 12 30 58 100 911 
alle keskitason 9 16 75 100 87 <.001 

YSTÄVÄT 

Ystävien määrä 
ei ole ystäviä 12 24 64 100 59 
yksi ystävä 9 34 57 100 359 
;;, 2 ystävää 14 30 56 100 1381 ns 

Ajanvietto ystävien kanssa 
4-5 krt/vk 15 30 55 100 445 
2-3 krt/vk 14 31 55 100 628 
1 krt 10 32 58 100 614 
ei ole ystäviä 10 28 62 100 111 ns 

ns = tilastollisesti ei merkitsevä 
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LIITE 37 00 

Viikoittaisen tu_eakoinnin yleisyydestä 15-vuodiaiden _eoikien ja tyttöjen keskuudessa eräiden taustamuuttujien mukaan (MCA-analyysi 
POJAT TYTÖT 
Yleiskeskiarvo (GM)=.22 (22 %) Yleiskeskiarvo (GM)=.08 (8 %)

Taustamuuttuja N Vakioimaton Vakioitu N Vakioimaton Vakioitu 
poikkeama poikkeama poikkeama poikkeama 
y leiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta 

Tutkimusajankohta 
1994 310 -.01 .00 339 -.03 -.03 
1998 182 .01 Eta .02 .00 Beta .00 ns 240 .035 Eta .14 .03 Beta .15 ** 
Perheen taloudellinen 
toimeentulo 
Hyvä 64 -.06 -.04 72 .05 .04 
Keskitaso 371 .01 .01 410 .00 .00 
Huono 57 -.02 Eta .06 -.04 Beta .06 ns 97 -.02 Eta .07 -.02 Beta .06 ns 
Isän ammattistatus 
Ylempi 163 -.06 -.06 190 -.01 .00 
Keskitaso 223 .04 .04 253 .01 .01 
Alempi 106 .02 Eta .11 .01 Beta .06 * 136 -.01 Eta .04 -.03 Beta .07 ns 
Äidin ammattistatus 
Ylempi 206 -.04 -.02 226 -.02 -.01 
Keskitaso 174 .05 .03 214 .02 .01 
Alempi 112 .01 Eta .10 -.02 Beta .06 ns 139 .00 Eta .07 .00 Beta .04 ns 
Asuinpaikka 
Kaupunki 263 .01 .03 322 -.01 -.01 
Maaseutu 229 -.02 Eta .04 -.03 Beta .07 ns 257 .01 Eta .05 .01 Beta .05 ns 
Yhteiskorrelaatiokerroin R=.157 Yhteiskorrelaatiokerroin R=.181 
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.025 Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.033 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä



Liite 37 jatkuu 
Humalakokemusten (?. 4 kertaa) yleisyydestä 15-vuotiaiden eoikien ja tyttöjen keskuudessa eräiden taustamuuttujien mukaan (MCA-analyysi) 

POJAT TYTÖT 
Yleiskeskiarvo (GM)=.15 (15 %) Yleiskeskiarvo (GM)=.05 (5 %) 

Taustamuuttuja N Vakioimaton Vakioitu N Vakioimaton Vakioitu 
poikkeama poikkeama poikkeama poikkeama 
yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta 

Tutkimusajankohta 
1994 311 -.05 -.05 340 -.03 -.04 
1998 183 .08 Eta .17 .07 Beta .17 *** 241 .06 Eta .20 .05 Beta .21 *** 
Perheen taloudellinen 
toimeentulo 
Hyvä 64 -.04 -.05 72 .04 .03 
Keskitaso 371 .01 .01 411 .00 .00 
Huono 59 -.02 Eta .05 -.01 Beta .06 ns 98 -.02 Eta .07 -.02 Beta .06 ns 
Isän ammattistatus 
Ylempi 164 .00 -.01 191 .00 .00 
Keskitaso 223 -.01 .00 253 .00 .00 
Alempi 107 .03 Eta .03 .01 Beta .02 ns 137 .01 Eta .03 -.01 Beta .02 ns 
Äidin ammattistatus 
Ylempi 206 -.03 -.02 227 .00 .01 
Keskitaso 175 .05 .04 215 .00 -.01 
Alempi 113 -.02 Eta .11 -.03 Beta .08 ns 139 .00 Eta .01 .00 Beta .01 ns 
Asuinpaikka 
Kaupunki 263 -.01 -.01 324 .01 .00 
Maaseutu 231 .03 Eta .02 .03 Beta .02 ns 257 -.01 Eta .03 .00 Beta .02 ns 
Yhteiskorrelaatiokerroin R=.202 Yhteiskorrelaatiokerroin R=.214 
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.041 Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R'=.046 
*** p<.001, ns = tilastollisesti ei merkitsevä 

'-0 
'-0 
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Liite 37 jatkuu 0 

Liikunta-aktiivisuuden (vähintään 4 krt/vk) yleisyydestä 11-15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen keskuudessa eräiden taustamuuttujien mukaan 
(MCA-anal si) 

POJAT TYTÖT 
Yleiskeskiarvo (GM)=.54(54 %) Yleiskeskiarvo (GM)=.31 (31 %) 

Taustamuuttuja N Vakioimaton Vakioitu N Vakioimaton Vakioitu 
poikkeama poikkeama poikkeama poikkeama 
yleiskeskiarvosta tleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta 

Tutkimusajankohta 
1994 978 -.05 -.06 1078 -.06 -.08 
1998 621 .08 Eta .14 .09 Beta .14 *** 762 .09 Eta .17 .11 Beta .19 *** 

Ikäryhmä 
11-vuotiaat 499 .04 .05 563 .10 .12 
13-vuotiaat 606 .03 .03 697 .01 -.01 
15-vuotiaat 494 -.09 Eta .12 -.08 Beta .11 *** 580 -.11 Eta .18 -.11 Beta .19 *** 
Perheen taloudellinen
toimeentulo
Hyvä 253 .07 .os 237 .06 .06 
Keskitaso 1188 -.01 -.01 1381 .00 -.01 
Huono 158 -.07 Eta .07 -.07 Beta .08 ** 222 -.04 Eta .05 -.01 Beta .05 ns 
Isän ammattistatus
Ylempi 526 -.02 -.01 589 .01 .03 
Keskitaso 719 .02 .03 824 -.02 -.01 

Alempi 354 .00 Eta .03 -.05 Beta .06 ns 427 .03 Eta .04 -.02 Beta .04 ns 
Äidin ammattistatus 
Ylempi 626 -.04 -.02 663 -.01 .01 
Keskitaso 614 .01 .00 741 .02 .00 
Alempi 359 .05 Eta .07 .05 Beta .06 ns 436 -.02 Eta .03 -.02 Beta .03 ns 
Asuinpaikka 
Kaupunki 905 .02 .01 1028 .00 -.01 

Maaseutu 694 -.03 Eta .04 -.02 Beta .03 ns 812 .00 Eta .00 .01 Beta .02 ns 
Yhteiskorrelaatiokerroin R=.211 Yhteiskorrelaatiokerroin R=.261 
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R'=.044 Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R'=.068 
** p<.01, *** p<.001, ns = tilastollisesti ei merkitsevä 



Liite37 jatkuu 
Hyvän subjektiivisen terveyden yleisyydestä 11-15-vuotiaiden EOikien ja tyttöjen keskuudessa eräiden taustamuuttujien mukaan (MCA-analyysi) 

POJAT TYTÖT 
Yleiskeskiarvo (GM)=.22 (22 %) Yleiskeskiarvo (GM)=.19 (19 %) 

Taustamuuttuja N Vakioimaton Vakioitu N Vakioimaton Vakioitu 
poikkeama poikkeama poikkeama poikkeama 
yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta y leiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta 

Tutkimusajankohta 
1994 980 -.03 -.02 1079 -.03 -.04 
1998 617 .04 Eta .08 .04 Beta .07 *** 758 .04 Eta .09 .05 Beta .11 *** 

Ikäryhmä 
11-vuotiaat 496 .02 .02 564 .06 .06 
13-vuotiaat 608 .02 .02 696 -.02 -.03 
15-vuotiaa t 493 -.05 Eta .08 -.04 Beta .07 ** 577 -.04 Eta .10 -.03 Beta .11 *** 
Perheen taloudellinen
toimeentulo
Hyvä 253 .08 .08 236 .08 .09 
Keskitaso 1184 -.01 .00 1380 -.01 -.01 

Huono 160 -.08 Eta .10 -.09 Beta .10 *** 221 -.06 Eta .09 -.06 Beta .10 *** 
Isän ammattistatus
Ylempi 527 .02 .02 591 .01 .02 
Keskitaso 717 -.03 -.02 821 -.01 .00 
Alempi 353 .03 Eta .06 .01 Beta .04 ns 425 .01 Eta .02 -.02 Beta .04 ns 
Äidin ammattistatus 
Ylempi 625 -.02 -.03 667 -.02 -.02 
Keskitaso 611 ,00 .00 738 .00 -.01 
Alempi 361 .04 Eta .06 .04 Beta .06 * 432 .03 Eta .05 .04 Beta .06 ns 
Asuinpaikka 
Kaupunki 906 .01 .01 1026 .00 .00 
Maaseutu 691 -.02 Eta .04 -.01 Beta .03 ns 811 .00 Eta .00 .00 Beta .00 ns 
Yhteiskorrelaatiokerroin R=.168 Yhteiskorrelaatiokerroin R=.180 
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.028 Yhteiskorrelaatiokertciimen neliö R2=.033 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä
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Onnelliseksi kokemisen 2'.leis}'.ydestä 11-15-vuotiaiden eoikien ja t}'.ttöjen keskuudessa eräiden taustamuuttujien mukaan (MCA-analyysi) N 

POJAT TYTÖT 
Yleiskeskiarvo (GM)=.75 (75 %) Yleiskeskiarvo (GM)=.74 (74 %) 

Taustamuuttuja N Vakioimaton Vakioitu N Vakioimaton Vakioitu 
poikkeama poikkeama poikkeama poikkeama 
yleiskeskiarvosta yleis keskiarvosta yleiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta 

Tutkimusajankohta 
1994 979 -.04 -.04 1081 -.02 -.03 
1998 621 .06 Eta .11 .06 Beta .11 *** 761 .02 Eta .04 .04 Beta .07 ns 
Ikäryhmä 
11-vuotiaat 500 .00 -.01 567 .06 .06 
13-vuotiaat 609 .03 .02 697 .02 .01 
15-vuotiaat 491 -.03 Eta .06 -.02 Beta .04 ns 578 -.08 Eta .13 -.07 Beta .12 *** 
Perheen taloudellinen 
toimeentulo 
Hyvä 255 .08 .08 236 .10 .10 
Keskitaso 1185 .01 .01 1384 .02 .02 
Huono 160 -.22 Eta .18 -.21 Beta .17 *** 222 -.25 Eta .22 -.22 Beta .20 *** 
Isän ammattistatus 
Ylempi 525 .05 .05 593 .01 -.01 
Keskitaso 720 -.04 -.03 822 .01 .02 
Alempi 355 .01 Eta .09 .00 Beta .08 ** 427 -.03 Eta .04 -.02 Beta .040 ns 
Äidin ammattistatus 
Ylempi 625 .00 -.01 668 .04 .04 
Keskitaso 611 .01 .01 740 .01 .00 
Alempi 361 -.02 Eta .03 -.01 Beta .02 ns 434 -.08 Eta .11 -.06 Beta .09 *** 
Asuinpaikka 
Kaupunki 906 .01 .00 1031 .01 .00 
Maaseutu 691 -.01 Eta .02 .00 Beta .00 ns 811 -.01 Eta .02 .00 Beta .00 ns 
Yhteiskorrelaatiokerroin R=.231 Yhteiskorrelaatiokerroin R=.267 
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.053 Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.072 
** p<.01, *** p<.001, ns= tilastollisesti ei merkitsevä 



Liite 37 jatkuu 
Oireilun yleisyydestä(:?. 3 oiretta/vk) 11-15-vuotiaiden eoikien ja tyttöjen keskuudessa eräiden taustamuuttujien mukaan (MCA-analyysi) 

POJAT TYTÖT 
Yleiskeskiarvo (GM)=.42 (42 %) Yleiskeskiarvo (GM)=.57 (57 %) 

Taustamuuttuja N Vakioimaton Vakioitu N Vakioimaton Vakioitu 
poikkeama poikkeama poikkeama poikkeama 
y leiskeskiarvosta y leiskeskiarvosta y leiskeskiarvosta yleiskeskiarvosta 

Tutkimusajankohta 
1994 948 .00 .00 1073 .00 .00 
1998 608 .00 Eta .01 .00 Beta .00 ns 755 .01 Eta .00 -.01 Beta .01 ns 
Ikäryhmä 
11-vuotiaat 476 -.02 -.02 554 -.01 -.01 
13-vuotiaat 595 -.03 -.02 696 .03 -.03 
15-vuotiaat 485 .05 Eta .07 .05 Beta .06 * 578 .05 Eta .07 .05 Beta .07 ** 
Perheen taloudellinen 
toimeentulo 
Hyvä 250 -.02 -.01 237 .01 .02 
Keskitaso 1148 -.01 -.01 1374 -.02 -.02 
Huono 158 .10 Eta .07 .09 Beta .06 * 217 .09 Eta .07 .08 Beta .06 * 
Isän ammattistatus 
Ylempi 517 -.01 .00 589 -.04 -.03 
Keskitaso 699 -.01 -.01 820 .02 .01 
Alempi 340 .03 Eta .03 .00 Beta .02 ns 419 .02 Eta .06 .01 Beta .04 ns 
Äidin ammattistatus 
Ylempi 615 -.01 -.01 667 -.04 -.03 
Keskitaso 595 .01 .01 731 .04 .04 
Alempi 346 .01 Eta .04 .00 Beta .02 ns 430 .00 Eta .07 -.02 Beta .06 * 
Asuinpaikka 
Kaupunki 878 -.01 -.01 1026 -.02 -.02 
Maaseutu 678 .02 Eta .03 .02 Beta .03 ns 802 .03 Eta .05 .02 Beta .04 * 
Yhteiskorrelaatiokerroin R=.102 Yhteiskorrelaatiokerroin R=.134 
Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.010 Yhteiskorrelaatiokertoimen neliö R2=.018 
* p<.05, ** p<.01, ns= tilastollisesti ei merkitsevä
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