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Esipuhe

Tutkimukseni on osa projektia Koulu ja paikallisyhteisö nuoren tukiverkostona, 
joka kuului vuosina 2004–2007 järjestettyyn Suomen Akatemian tutkimusoh-
jelmaan Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot. Kyseinen projekti tarjosi 
minulle loistavat puitteet tutkimuksen toteutukselle. Taloudellisesti sain pro-
jektin turvin keskittyä täysipäiväisesti tutkimuksen tekoon kaksi vuotta. Kiitos 
siitä kuuluu Suomen Akatemialle. Kiitos myös projektimme johtajalle Ilmari 
Rostilalle ja projektimme muille jäsenille Juha Kääriäiselle, Riikka Korkiamäel-
le, Janne Kivivuorelle ja Venla Salmelle. On ollut ilo työskennellä kanssanne. 
Taloudellisen tukensa tutkimukselleni tarjosi myös Suomen Kulttuurirahasto, 
vaikkakaan koskaan en ehtinyt kokea apurahatutkijan arkea. 

Nuo kaksi vuotta tutkijana vietin Tampereen yliopiston Sosiaalipolitiikan ja 
sosiaalityön laitoksella. Laitos tarjosi minulle paitsi mukavan opiskelu- ja tut-
kimusympäristön myös miellyttävän työyhteisön, josta haluan kiittää koko lai-
toksen väkeä. Erityiset kiitokset Minna Zechnerille ja Liisa Häikiölle siitä, että 
olette väsymättä jaksaneet kuunnella jorinoitani ja lukea tekstejäni. 

Väitöskirjallani on ollut matkan varrella useita eri ohjaajia. Työ onkin val-
mistunut mukavasti miesvoiman turvin. Ohjaksissa aloitti ansiokkaasti Juha 
Kääriäinen, työtä jatkoi Heikki Lehtonen ja työn viimeistelyvaiheen ohjasi 
Jouko Nätti. Kiitokset teille kaikille. Työn epävirallisena ohjaajana toimi Mat-
ti Rimpelä, jolle myös haluan osoittaa suuret kiitokset. Kiitos siitä, että löysit 
aina aikaa työlleni. Artikkelien kirjoituksessa suurta apua olen saanut Antero 
Malinilta, Tapio Nummelta sekä Ville Autiolta. Suuri kiitos myös teille.

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen lisäksi tähän päivään mennessä 
työyhteisön minulle ovat tarjonneet Tampereen yliopiston Porin yksikkö sekä 
Poliisiammattikorkeakoulu. Haluan kiittää molempien työyhteisöjen kaikkia 
jäseniä. Kiitos tuesta ja siitä, että väitöskirjani on saanut tilaa muilta töiltä. 

Haluan erityisesti kiittää myös muutamia yksittäisin henkilöitä työni edis-
tymisestä. Suurin kiitos kuuluu Juha Kääriäiselle, joka tiesi jo ennen minua, 
että minusta tulee tutkija. Sinun kannustuksesi, ohjauksesi ja tukesi ovat olleet 
suuri syy niin väitöskirjani valmistumiseen kuin työurani etenemiseen. Tuhan-
net kiitokset siitä! Kiitos myös tutkijakollegalleni ja ystävälleni Riikka Kor-
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kiamäelle. Näkemyksesi ja kärsivällisyytesi ovat tehneet työstäni paremman ja 
ystävyytesi on antanut ikimuistoisia hetkiä niin kotimaan kuin vieraidenkin 
maiden maisemissa. Kiitokset myös työni esitarkastajille Katja Forssénille ja 
Sakari Karvoselle. Kiitos nopeasta tarkastusprosessista sekä rohkaisevista lau-
sunnoista. Kiitos Marjukka Virkajärvelle, Anna Lanteelle, Taina Lehtomäelle ja 
Kati Karviselle ansiokkaasta kielenhuoltotyöstä. 

Tutkimukseni keskeinen sanoma on se, että toisten ihmisten tuki ja turva 
kantaa läpi harmaan, joskus mustankin kiven. Tämä pitää paikkansa myös mi-
nun kohdallani. Ilman perheeni ja ystävieni tukea niin työssäni kuin muussakin 
elämässä tätä tutkimusta ei olisi syntynyt ja siksi haluan kiittää heitä. Suurin 
kiitos kuuluu äidilleni Marja-Liisa Elloselle. Kiitos että olet aina tukenut minua 
kaikessa, mihin olen ryhtynyt. Haluan myös muistaa isääni Pertti Ellosta, joka 
ei ehtinyt nähdä mihin opinnot minut veivät, mutta jonka lapsuuden ajan tuki 
ja turva – sosiaalinen pääoma – on kantanut minua tähän päivään. Kiitos myös 
Jukalle, Marille ja Emmille. Emmille kiitos siitä pursuavasta elämänilosta, joka 
on saanut ajatukset välillä tehokkaasti pois töistä. Kiitos kaikille kavereille ja 
ystäville kuten Tiinalle, Tealle, Mallalle, Sallalle ja Eerolle. Erityinen kiitos Hen-
nalle ja Juusolle. Kiitos siitä, että ymmärrätte ja olette olemassa.

Kotona Tampereen Härmälässä 8.12.2007 
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1 Johdanto

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut koulun sosiaalisen pääoman yhteydes-
tä nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen. Kysyn, lisääkö koulun 
sosiaalisen pääoman puute näitä nuorten hyvinvoinnin uhkia ja jos lisää, se-
littääkö sosiaalinen pääoma koulujen välisiä eroja masentuneisuudessa ja ri-
kekäyttäytymisessä ja onko yhteys sidoksissa koulun muihin ominaisuuksiin. 
Sosiaalista pääomaa kuvaavat tutkimuksessa sosiaalinen tuki ja sosiaalinen 
kontrolli. Tarkastelen niiden yhteyksiä nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyt-
täytymiseen koulun tasolla. Tutkimus perustuu ekologisen ajattelun malliin, eli 
tutkimuksessa korostuu sosiaalisen ympäristön vaikutus yksilöön. Tutkimuk-
sen kohteena ovat suomalaiset kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset nuoret. Tut-
kimusaineistona käytän Stakesin Kouluterveyskyselyä vuosilta 2002–2003 sekä 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Nuorisorikollisuuskyselyä vuodelta 2004. 
Tutkimus on pääasiassa kvantitatiivinen, ja tutkimusmenetelminä käytän seka- 
ja monitasomalleja. 

Nuorten masentuneisuuden, rikekäyttäytymisen ja erityisesti niitä ehkäise-
vien yhteisöllisten tekijöiden tutkiminen on perusteltua. Vaikka tiedämme jo 
suhteellisen paljon näistä nuoria koskettavien ongelmien yleisyydestä, ovat nii-
den hoitoon tai ennaltaehkäisyyn liittyvät toimet yhä suhteellisen jäsentymättö-
miä. Edelleen esimerkiksi iso osa nuorten masennustapauksista jää hoitamatta, 
sillä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut eivät pysty vastaamaan todelliseen 
tarpeeseen (Taskinen 2007; Friis, Eirola & Mannonen 2004; Haarasilta 2003; 
Marttunen & Pelkonen 1998; Puura 1998). Vastaavasti vain noin joka kymme-
nes nuorten tekemä rikos tai rike tulee viranomaisten tietoon, vaikka niiden 
tekijät ovat jatkuvasti pienenevä aktiiviseen rikekäyttäytymiseen ajautunut vä-
hemmistö (Kivivuori 2005). Tämä korostaa paitsi näiden ongelmien ennalta-
ehkäisyä myös paikallisten toimijoiden roolia tässä työssä. Niin vanhempien, 
naapureiden, koulun henkilökunnan kuin muidenkin nuoren elämään vaikut-
tavien aikuisten rooli korostuu sekä pahoinvoinnin riskien ehkäisemisessä että 
sen tunnistamisessa. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään juuri paikallisen 
tason toimijoiden mahdollisuutta ehkäistä nuorten masentuneisuutta ja rike-
käyttäytymistä sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin.
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Käsitteellisesti tutkimus rakentuu sosiaalisen pääoman, yhteisövaikutuk-
sen, masentuneisuuden, rikekäyttäytymisen ja kasvuyhteisön ympärille. Mää-
rittelen sosiaalisen pääoman tutkimuksessa hyvin yhteisölliseksi ja paikalli-
seksi käsitteeksi. Konkretisoin sosiaalisen pääoman käsitettä sosiaalisen tuen 
ja sosiaalisen kontrollin avulla, mutta sosiaalisen pääoman ominaisuuksina 
myös ne ovat tutkimuksessa pääasiassa yhteisöllisiä ilmiöitä eli riippumattomia 
yksilön välittömästä kokemuksesta. Yhteisövaikutuksella puolestaan tarkoitan 
kahdenlaista yhteisön vaikutusta: sekä yhteisöllisen tuen ja kontrollin vaiku-
tusta yksilöön että yhteisön muiden ominaisuuksien, kuten yhteisön rakenteen, 
merkitystä sosiaalisten voimavarojen vaikuttavuudessa. Masentuneisuudella 
tarkoitan itsearvioitua mielentilaa. Rikekäyttäytymisellä kuvaan paitsi lakia 
rikkovia rikoksia myös yleisiä normeja rikkovaa käyttäytymistä. Nuorten kas-
vuyhteisöllä puolestaan viittaan kodin, koulun, asuinalueen ja vertaisryhmän 
muodostamiin yhteisöihin. Empiirinen tutkimukseni keskittyy kuitenkin vain 
kouluun.

Tutkimus kiinnittyy useisiin tieteellisiin keskusteluihin. Huoli lasten pa-
hoinvoinnista on ollut esillä esimerkiksi monissa yhteiskuntatieteellisissä ja ter-
veystieteellisissä keskusteluissa (Joronen 2005; Järventie & Sauli 2001; Lahikai-
nen, Hietala, Inkinen, Kangassalo, Kivimäki & Mäyrä 2005; Konu 2002). Vahva 
yhteiskuntatieteellinen kiinnitys tulee myös yhteisöllisyyskeskustelun kautta. 
Keskustelu yksilön kokemuksesta riippumattomasta yhteisön vaikutuksesta on 
voimakkaammin ollut esillä sosiologisissa teoksissa (Valkonen 1970; Blomgren 
2005) mutta jonkin verran myös sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön alalla (Sipilä 
1979; Lehtonen 1990: Kääriäinen & Ellonen 2005; Ellonen 2008). Tutkimus voi-
daan liittää laajasti yhteiskuntatieteisiin myös niin sanotun uuden lapsuustut-
kimuksen kautta. Siinä, kuten myös tässä tutkimuksessa, nuoret nähdään ak-
tiivisena toimijana yhteisöllisten voimavarojen rakentamisessa (James & Prout 
1997; James, Jenks & Prout 2001; Alanen 1992). Keskittyminen toimijoiden ak-
tiivisuuteen sekä ikäryhmältään juuri nuoriin puolestaan liittää tutkimuksen 
nuorisotutkimuksen moninaiseen ja monitieteelliseen kenttään. 

Sosiaalipolitiikan näkökulmasta tutkimus kiinnittyy erityisesti hyvinvoin-
titutkimuksen kenttään. Hyvinvointi, huono-osaisuus ja näiden alueelliset erot 
ovat olleet tyypillinen sosiaalipoliittinen tutkimuskohde aina 1970-luvulta läh-
tien (Allardt 1976; Karisto 1984; Heikkiä, Rintala, Airio & Kainulainen 2002; 
Viljanen 2001). Nämä hyvinvointitutkimukset tarkastelevat hyvinvointia usein 
sen puutteen kautta. Tutkimukset mittaavat tietyin indikaattorein yksilöiden 
resurssien, kuten terveyden, toimeentulon tai koulutuksen puutetta, ja yhdistä-



15KASVUYHTEISÖ NUOREN TURVANA

vät sen hyvinvoinnin puutteeseen (Heikkilä & Kautto 2002; Karisto 1984; Vilja-
nen 2001). Myös tässä tutkimuksessa hyvinvointia tarkastellaan pahoinvoinnin 
kautta, ja sitä indikoivat masentuneisuus ja rikekäyttäytyminen. Sosiaalisen 
pääoman käsitteen myötä tutkimus tuo kuitenkin paljon uutta perinteiseen so-
siaalipoliittiseen hyvinvointitutkimukseen. Toisin kuin yleensä, tutkimuksessa 
haetaan näkökulmaa pahoinvointiin yksilöstä riippumattomista, yhteisöllisistä 
tekijöistä. En selitä yksilön hyvinvoinnin uhkia pelkästään yksilön ominaisuuk-
silla vaan myös yhteisön sosiaalisilla ominaisuuksilla. Siksi en käsittelekään 
tutkimuksessa erityisesti hyvinvointitutkimuksen laajaa kenttää vaan keski-
tyn yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman keskusteluun. Sosiaalipolitiikassa 
ei suuremmin ole tutkittu sosiaalista pääoma lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
resurssina. 
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2 Alkuperäiset julkaisut

Tutkimus koostuu viidestä aikaisemmin julkaistusta tieteellisestä artikkelista 
sekä yhteenvedosta. Julkaisujärjestyksessään toisessa artikkelissa Sosiaalinen 
pääoma lasten ja nuorten hyvinvoinnin resurssina tarkastelen yhdessä Riikka 
Korkiamäen kanssa sosiaalisen pääoman käyttöä lapsuus- ja nuoruustutkimuk-
sessa. Artikkelissa kartoitamme, millaisena sosiaalinen pääoma näyttäytyy 
tieteellisissä lapsia ja nuoria tutkivissa empiirisissä artikkeleissa. Artikkelissa 
kysymme, missä lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman nähdään syntyvän, mi-
ten se ilmenee käytännössä ja mihin sen on tutkittu vaikuttavan. Artikkelin 
lopussa pohdimme kriittisesti, mitä artikkelit kertovat lasten ja nuorten sosiaa-
lisesta pääomasta suhteessa toisaalta yleiseen sosiaalisen pääoman keskusteluun 
ja toisaalta lapsuus ja nuoruustutkimukseen. Jatkan tätä pohdintaa yhteenvedon 
alkuosassa tarkoituksenani luoda se viitekehys, jossa nuorten sosiaalinen pää-
oma nähdään tässä tutkimuksessa. 

Kolmantena julkaistussa artikkelissa Monitasoanalyysit ja niiden soveltami-
nen sosiaalitieteissä esittelen monitasoanalyysejä menetelminä, joilla voidaan 
selvittää yhteisötason vaikutuksia yksilöön. Teen artikkelissa lyhyen katsauk-
sen erityyppisiin monitasoanalyysitapoihin sekä pohdin yleisellä tasolla, mihin 
monitasoanalyysien avulla saadaan vastauksia ja miten ne soveltuvat sosiaali-
tieteellisiin kysymyksiin. Yhteenvedossa tämä artikkeli asettuu menetelmä-
lukuun, jossa artikkeliin perustuen esittelen monitasomallien hyödyntämistä 
tässä tutkimuksessa. Keskityn erityisesti niin sanottuihin sekamalleihin sekä 
logistiseen monitasoiseen regressioanalyysiin, joita käytän tutkimuksen empii-
risissä osioissa.

Loput kolme artikkelia sijoittuvat tutkimuksen empiriaosuuteen. Niillä py-
rin vastaamaan tutkimuskysymyksiin siitä, miten yhteisöllisen sosiaalisen pää-
oman puute on yhteydessä nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen. 
Julkaisujärjestyksessään ensimmäisessä artikkelissa Pakallisyhteisöjen merkitys 
nuorten masentuneisuudessa ja rikekäyttäytymisessä tarkastelen sosiaalisen 
pääoman merkitystä nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen suh-
teessa yhteisön muihin ominaisuuksiin. Tässä artikkelissa tarkastelen sosiaa-
lista tukea ja kontrollia yksilötasolla: onko opettajalta tai muilta oppilailta 
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koetun sosiaalisen tuen ja kontrollin vaikutus nuorten masentuneisuuteen ja 
rikekäyttäytymiseen riippuvainen koulun ominaisuuksista? Artikkeli perustuu 
Stakesin Kouluterveyskyselyn vuoden 2002–2003 aineistoon, ja analyysi on to-
teutettu sekamalleilla. Näiden mallien avulla totean, miten sosiaalisen pääoman 
vaikutus nuorten hyvinvointiin on sidoksissa koulun muihin ominaisuuksiin. 
Artikkelin avulla totean sosiaalisen pääoman kontekstisidonnaisuuden. Tuon 
esiin myös keskustelua masentuneisuuden ja rikekäyttäytyminen yhteneväisyy-
destä, sillä artikkelissa tarkastellaan sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin 
yhteyttä sekä masentuneisuuteen että rikekäyttäytymiseen.

Kahdessa muussa artikkelissa tarkastelen puolestaan erikseen sosiaalisen 
tuen ja masentuneisuuden välistä yhteyttä sekä sosiaalisen kontrollin ja rikekäyt-
täytymisen välistä yhteyttä. Näissä artikkeleissa tarkastelen sosiaalista tukea ja 
kontrollia yhteisöllisenä ilmiönä, joka ei välttämättä välity yksilön kokemuksen 
kautta. Julkaisujärjestyksessään viidennessä artikkelissa Adolescent depression 
and school social support: A multilevel analysis of Finnish sample paneudun kou-
lun yhteisöllisen sosiaalisen tuen merkitykseen nuorten masentuneisuudessa. 
Artikkeli perustuu Stakesin Kouluterveyskyselyyn vuosilta 2002–2003. Totean 
artikkelissa yhdessä Juha Kääriäisen ja Ville Aution kanssa yhteisöllisen sosiaa-
lisen tuen ja nuorten masentuneisuuden välisen moniulotteisen yhteyden. 

Vastaavaa yhteyttä yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin ja nuorten rikekäyt-
täytymisen välillä tarkastelen julkaisujärjestyksessään neljännessä artikkelissa 
Adolescent delinquency and social control in schools: multilevel analysis of Fin-
nish Sample. Paneudun siinä koulun yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin mer-
kitykseen nuorten rikekäyttäytymisessä. Artikkeli perustuu Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen Nuorisorikollisuuskyselyyn vuodelta 2004. Osoitan artik-
kelissa monitasoisen logistisen regression avulla yhteisöllisen sosiaalisen kont-
rollin merkityksen nuorten rikekäyttäytymisessä. Näiden kahden artikkelin 
perusteella tarkennan, jatkan ja vedän yhteen koulun yhteisöllisen sosiaalisen 
tuen ja sosiaalisen kontrollin – joita tässä tutkimuksessa kutsun sosiaaliseksi 
pääomaksi – merkityksen nuorten hyvinvoinnissa. 

Yhteenveto alkaa teoreettisella katsauksella tutkimuksen keskeisiin käsit-
teisiin (luvut kolme ja neljä). Sen jälkeen määrittelen tutkimustehtävän sekä 
kuvaan tutkimusasetelman (luvut viisi ja kuusi). Luvuissa seitsemän ja kahdek-
san puolestaan vastaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin empiiriseen aineiston 
perusteella. Luvussa yhdeksän vedän yhteen tutkimuksen tulokset sekä pohdin, 
mitä ne tarkoittavat niin sosiaalipoliittisen teoriakeskustelun kuin myös käy-
tännön osalta. 
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3 Nuorten pahoinvointi

Tässä luvussa tarkastelen nuoruutta ja siihen liittyviä hyvinvoinnin uhkateki-
jöitä, joita tässä tutkimuksessa ilmentävät masentuneisuus ja rikekäyttäytymi-
nen. Ensin tarkastelen nuoruutta ja siihen liittyviä erityispiirteitä. Sen jälkeen 
avaan masentuneisuuden käsitettä sekä tarkastelen nuorten masentuneisuuden 
yleisyyttä ja riskitekijöitä. Tämän jälkeen avaan rikekäyttäytymisen käsitettä, 
rikekäyttäytymisen ilmenemistä sekä siihen liittyviä riskitekijöitä. Lopuksi pa-
neudun masentuneisuuden ja rikekäyttäytymisen väliseen yhteyteen: onko kyse 
erillisistä ilmiöistä vai saman ilmiön kahdesta eri puolesta? 

3.1 Nuoruus ajanjaksona

Nuoruus jaetaan usein eri osiin (ks. esim. Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 
1999; Turunen 2005; Aalberg & Siimes 1999). Yleensä sen ajatellaan koostuvan 
kolmesta eri ajanjaksosta, joiden ikäväli vaihtelee hieman määritelmästä riip-
puen. Yhden jaottelun mukaan nuoruus jakautuu aikaiseen nuoruuteen, jolla 
tarkoitetaan ikävuosia 12–14, keskinuoruuteen, jolla tarkoitetaan 15–17-vuo-
tiaita sekä myöhäisnuoruuteen, jolla viitataan 18–22-vuotiaiden ikäluokkaan 
(Aalberg & Siimes 1999). Kokonaisuudessaan nämä ikävuodet muodostavat 
nuoruuden ajanjakson, jossa ihminen kohtaa monenlaisia kehityksellisiä muu-
toksia sekä suhteessa omaan itseen että sosiaaliseen ympäristöön (Aalberg & 
Siimes 1999; Joronen 2005; Zarrett & Eccles 2006; Eccles & Gootman 2002). 
Nämä kehitykselliset haasteet vaihtelevat nuoruuden vaiheiden mukaan. En-
simmäinen nuoruuden vaihe sisältää eniten fyysisiä muutoksia, kuten hormo-
nituotantoon sekä ulkonäköön liittyvä muutoksia. Keskinuoruudessa sen sijaan 
merkittäviä haasteita ovat itsenäistyminen, valmistautuminen aikuisuuden työ-
elämään ja sitä vastaavaan kouluttautumiseen. (Aalberg & Siimes 1999; Joro-
nen 2005.) Myöhäisnuoruuden haasteena on puolestaan näiden toteuttaminen. 
Myöhäisnuoruudessa vaikutetaan aktiivisesti oman elämän kulkuun tekemällä 



19KASVUYHTEISÖ NUOREN TURVANA

usein koko elämää koskevia päätöksiä sekä tunnistetaan omia vahvuuksia ja 
heikkouksia (Zarrett & Eccles 2006; Eccles & Gootman 2002).

Erilaisia nuoruuden haasteita ja kehitystehtäviä voidaan pitää kriittisenä 
käännekohtana puhuttaessa nuorten hyvinvoinnista. Ratkoessaan haasteita 
nuoret luovat tilaa niin nykyiselle kuin tulevallekin hyvinvoinnille tai pahoin-
voinnille. Nuorten hyvinvointia ja pahoinvointia on tutkittu useissa niin koti-
maisissa (Joronen 2005; Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen & Laippala 2001; 
Salmi 2005; Kivivuori 2005; Rimpelä 2002; Joronen & Åstedt-Kurki 2005; Rask, 
Åstedt-Kurki, Paavilainen & Laippala 2003; Rask, Åstedt-Kurki & Laippala 
2002; Konu, Lintonen & Autio 2002) kuin ulkomaisissakin tutkimuksissa (De 
Fraine, Van Landeghem, Van Damme & Onghena 2005; The Institute for Youth 
Development 2000; Chirkov & Ryan 2001). Tässä tutkimuksessa tarkastelen ma-
sentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä yksinä nuorten hyvinvoinnin uhkatekijöi-
nä. Kuten sosiaalipoliittisissa tutkimuksissa yleensä, myös tässä tutkimuksessa 
hyvinvointia lähestytään pahoinvoinnin kautta eli tarkastellaan hyvinvoinnin 
puutetta. Tavoitteenani on löytää sosiaaliseen ympäristöön liittyviä tekijöitä, 
jotka mahdollisesti ehkäisevät nuorten masentuneisuutta ja rikekäyttäytymis-
tä.

3.2 Nuorten masentuneisuus

Masentuneisuus on yksi yleisimmistä nuorten pahoinvoinnin oireista (Kou-
luterveyskysely 2007; Friis ym. 2004). Masentuneisuuden yleisyys liittyy nuo-
ruuden kehityshaasteisiin ja siihen, että ne aiheuttavat helposti voimakkaitakin 
mielialan vaihteluja. Usein sanotaankin, että nuoruus on vaihtelua myrskyisten 
stressitilojen ja tyyneyden välillä (Nurmi 1997). Osittain erilaiset mielialan-
laskut voidaan nähdä normaalina nuorten kehitykseen liittyvänä ilmiönä. Pit-
kittyessään tai näyttäytyessään erityisen vakavana ne muodostavat kuitenkin 
uhan yksilön sekä nykyiselle että tulevalle kehitykselle ja hyvinvoinnille (Kal-
tiala-Heino, Rimpelä & Rantanen 1998). Masentuneilla nuorilla on enemmän 
muun muassa itsetuhoajatuksia2 ja psykososiaalisia ongelmia kuin muilla nuo-
rilla (Kandel & Danies 1986; Marttunen, Aro, Henriksson & Lönnqvist 1991; 
Rao, Weissman, Martin & Hammond 1993; Pelkonen 1998), heillä on vaikeuk-

2 Itsemurhariski on erityisen korkea juuri masentuneilla nuorilla verrattuna masen-
tuneisiin aikuisiin tai lapsiin (Marttunen & Pelkonen 1998).
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sia kognitiivisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä koulumenestyksessä ja sitä 
kautta myöhäisemmässä työelämässä (Kovacs & Goldston 1991; Kaltiala-Hei-
no ym. 1998). Nuoruudenaikainen masentuneisuus altistaa myös syvemmälle 
masennukselle, tuleville masennuksille sekä muille mielenterveyssairauksille. 
(Klerman 1987). Monet vakavat mielenterveyssairaudet, kuten mielialahäiriöt, 
syömishäiriöt ja persoonallisuushäiriöt, alkavat juuri nuoruudessa (Marttunen 
& Aalberg 1998).

Kun puhutaan nuorten masennuksesta, on tärkeä tehdä ero masentuneisuu-
den ja masennuksen3 välille. Masentuneisuudella tarkoitetaan usein itsearvioi-
tua mielentilaa, kun taas masennuksella tarkoitetaan kliinisesti diagnosoitua 
sairautta (Kaltiala-Heino ym. 2001). Itsearvioon perustuva masentuneisuus lii-
tetään usein myös subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteeseen. Masentuneisuutta 
käytetään yhtenä komponenttina kuvaamaan yksilöiden tyytyväisyyttä omaan 
elämäänsä (life satisfaction), joka puolestaan määrittää osaltaan yksilöiden hy-
vinvointia (Grob ym. 1991; ks. myös Joronen 2005). Masentuneisuus hyvinvoin-
nin uhkana tulee myös erottaa tavallisesta hetkellisestä mielialan laskusta. Täl-
löin voidaan puhua esimerkiksi masentuneisuuden tunteista (depressive feelings), 
joilla tarkoitetaan normaaleja reaktioita joihinkin ikäviin tilanteisiin, kuten su-
rullisuuden, epäonnistumisen tai menettämisen tunnetta. Masentuneisuudella 
(depressive symptoms) puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jossa nämä tunnetilat 
jatkuvat pitkään. Tällöin voidaan puhua jo oireista. Ne eivät kuitenkaan yksis-
tään riitä täyttämään masennuksen merkkejä, sillä masennuksella (depressive 
disorders) tarkoitetaan kliinistä sairautta, joka sisältää paljon erilaisia oireita, 
kuten edellä mainittuja jatkuvaa surullisuutta tai epätoivoa. (Klerman 1987.) 
Eroa masentuneiden tunteiden ja masennuksen välillä kuvaa hyvin se, että ma-
sentuneet ihmiset kuvaavat oloaan masentuneilla tunteilla silloin, kun he eivät 
koe olevansa masentuneita (Styron 1992). 

Vaikka määritelmällisesti jako itsearvioidun mielentilan ja kliinisesti arvioi-
dun sairauden välillä on selvä, ei eronteko masentuneisuuden ja masennuksen 
käsitteiden välillä näyttäydy kirjallisuudessa yhtä selvänä. Monissa tutkimuk-
sissa puhutaan usein masennuksesta (depression) vaikka tarkoitetaan itsearvioi-
tua masentuneisuutta (ks. esim. Connelly, Johnston, Brown, Mackay & Black-
stock 1993; Ehrenberg, Cox & Koopman 1990). Tässä tutkimuksessa puhutaan 

3 Lasten ja nuorten masennuksesta diagnosoituna sairautena on luettavissa lisää 
useasta eri lähteestä esim. Haarasilta 2003; Aalto-Setälä, Haarasilta, Marttunen 
1998; Marttunen & Pelkonen 1998; Ciccetti & Toth 1998; Friis ym. 2004.
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masentuneisuudesta, ja sillä tarkoitetaan itsearvioitua mielentilaa. Pääasiassa 
analyysit perustuvat keskivaikeaan tai vakavaan masentuneisuuteen erotukse-
na lievästä masentuneisuudesta ja ei-masentuneisuudesta, jotta masentuneisuus 
ei sekoittuisi normaaliin mielialan vaihteluun.

3.2.1 Suomalaisten nuorten masentuneisuus

Suomalaisten 15–17-vuotiaiden masentuneisuuden tasoa ja siinä tapahtuneita 
trendejä voidaan tarkastella kattavasti vuosittain kerättävän Stakesin Kouluter-
veyskyselyn perusteella. Aineistoa on kerätty alun perin vuodesta 1995 asti, ja 
nuorten masentuneisuutta sillä on mitattu vuodesta 1998 asti (ks. aineistosta 
lisää luku 6.1.1). Aineisto kattaa lähes koko Suomen. Aineisto kerätään joka toi-
nen vuosi puolesta Suomen maakunnista ja joka toinen vuosi toisesta puolesta. 
Tämän takia vuosittaiset tarkastelut tehdään usein kahden vuoden aineiston 
perusteella (Kouluterveyskysely 2007).

Masentuneisuutta mitataan Kouluterveyskyselyssä suomalaisella versiolla 
Beckin 13-osaisesta masentuneisuusmittarista (Beck, Rial & Rickels 1974). Se 
mittaa kattavasti masentunutta mielialaa suhteessa omaan itseen ja sosiaalisiin 
tilanteisiin. Mittarin perusteella kullekin vastaajalle lasketaan yksilökohtaiset 
masentuneisuuspistemäärät. Pistemäärien perusteella masentuneisuus luoki-
tellaan usein lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan masentuneisuuteen. (Raitasalo 
1995; Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen & Laippala 1999.) 

Kuviossa 1 on esitetty kyseisen mittarin perusteella arvioituna vähintään 
keskivaikeasta masentuneisuudesta kärsivien suomalaisten kahdeksas- ja yh-
deksäsluokkalaisten nuorten osuus neljällä eri Kouluterveyskyselyn mittaus-
kerralla. Vuosittain vähän yli kymmenesosa nuorista ilmoittaa kärsivänsä kes-
kivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta. Määrä vaihtelee 11 prosentin ja 
13 prosentin välillä eikä ole osoittanut viime vuosina selvää lisääntymistä tai 
vähentymistä. Joka viides puolestaan ilmoittaa kärsivänsä lievästä masentunei-
suudesta (Kouluterveyskysely 2007). Myös lievästä masentuneisuudesta kärsi-
vien määrä on pysynyt melko samana viime vuosien aikana. 

Kouluterveyskyselyn mukaan tytöt kärsivät masentuneisuudesta kuitenkin 
huomattavasti enemmän kuin pojat. Kun tytöistä 14–17 prosenttia ilmoittaa 
vuosittain kärsivänsä keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta, te-
kee saman 7–8 prosenttia pojista. Vastaava sukupuolijako on nähtävissä myös 
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muissa kotimaisissa tutkimuksissa (Poikolainen, Kanerva & Lönnqvist 1995) 
sekä kansainvälisissä tutkimuksissa (Angold & Rutter 1992; Ciccetti & Toth 
1998). Osa kansainvälisistä tutkimuksista on osoittanut myös sen, että tytöt il-
moittavat selvästi vaikeammasta masentuneisuudesta kuin pojat. Tutkimusten 
mukaan masentuneisuus lisääntyy sekä pojilla että tytöillä keskinuoruuteen 
tultaessa mutta tytöillä masentuneisuus usein myös syvenee (Angold & Rutter 
1992; Nolen-Hoeksema & Girkus 1994). 

3.2.2 Nuorten masentuneisuuden riskitekijät

Masennuksesta tai masentuneisuudesta puhuttaessa eritellään usein erilaisia te-
kijöitä, jotka lisäävät nuorten riskiä masentua. Usein nämä tekijät liittyvät nuo-
ren omiin ominaisuuksiin sekä perheen piirteisiin. Myös masentuneisuuden 
riskitekijöitä voidaan tarkastella Kouluterveystutkimuksen avulla. Riittakert-
tu Kaltiala-Heinon, Matti Rimpelän, Päivi Rantasen ja Pekka Laippalan (2001) 
tekemän tutkimuksen mukaan yksilöllisistä tekijöistä sukupuoli on erityisen 
merkityksellinen tekijä masentuneisuuden esiintymisessä. Tytöillä on selvästi 
suurempi riski masentuneisuuteen kuin pojilla. Perheeseen liittyvistä piirteistä 

Kuvio 1. Keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta kärsivät kahdeksas- ja yhdeksäs-
luokkalaiset nuoret vuosina 1998–2005, % (Lähde: Luopa, Pietikäinen & Jokela 2005)
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perherakenne, vanhempien koulutus ja työllisyystilanne sekä se, kauanko perhe 
on asunut nykyisellä asuinalueella, ovat osoittautuneet myös olevan yhteydessä 
nuorten mielialaan. Näissä on kuitenkin havaittavissa jonkinasteisia sukupuo-
leen perustuvia eroja: vanhempien työttömyys lisää selvästi vain poikien ma-
sennusriskiä, kun taas vanhempien matala koulutus ja asuinalueen äskettäinen 
vaihto ovat yhteydessä tyttöjen kohonneeseen masennusriskiin. Perheraken-
teella on tutkimuksen mukaan merkitystä sekä tyttöjen että poikien mielialaan, 
sillä kaikilla ydinperheessä asuvilla nuorilla on pienempi riski masentua kuin 
muunlaisissa perheissä asuvilla. (Kaltiala-Heino ym. 2001.) 

Kouluterveyskyselyn mukaan perheen rakenteellisilla ominaisuuksilla on 
siis monella tapaa vaikutusta nuorten masentuneisuusriskiin. Vanhempien 
käyttäytymisen merkityksestä ei sen sijaan voi Kouluterveyskyselyn perusteella 
sanoa juuri mitään. Toisaalla on kuitenkin osoitettu, että esimerkiksi vanhem-
pien väkivaltainen käyttäytyminen voi lisätä lasten masentuneisuutta ja masen-
nusta (ks. Sternberg, Lamb, Guterman & Abbott 2006). Vastaavasti vanhempien 
oman masennuksen on osoitettu lisäävän lasten riskiä masentua (Field, Diego 
& Sanders 2001). Usein erotetaan myös erilaisia tapahtumia, jotka saattavat ai-
heuttaa masentuneisuutta (Forkel & Silbereisen 2001; Olsson, Nordström & von 
Knorring 1999a; 1999b; Poikolainen ym. 1995). Suomalaisilla tytöillä niitä ovat 
muun muassa perheenjäsentä kohdannut vakava sairaus, loukkaantuminen tai 
kuolema, riitely vanhempien kanssa, kokeissa epäonnistuminen sekä poikaystä-
västä eroaminen. Poikien masentuneisuuteen vaikuttavia tapahtumia ovat van-
hempien lisääntyvä poissaolo kotoa, sisarusten väliset ongelmat sekä kokeissa 
epäonnistuminen. (Poikolainen ym. 1995.) 

Perheeseen liittyvien tekijöiden lisäksi voi nuorten elinympäristössä olla 
myös muita riskitekijöitä, jotka lisäävät mahdollisuutta masentuneisuuteen. 
Nämä ovat kuitenkin selvästi vähemmän tutkittuja. Ciccetti ja Toth (1998) ovat 
kuvanneet niin sanotun ekologisen vaikutusten mallin avulla sitä moninaista 
kenttää, jossa erilaiset masentuneisuuden riskitekijät muodostuvat ja liittyvät 
toisiinsa. Mallin mukaan lähinnä yksilöä ovat ne riskitekijät, jotka liittyvät 
yksilöön omiin psykologisiin ja biologisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi 
ikä. Toiseksi lähimpänä on niin sanottu mikrosysteemi, joka tarkoittaa lasten 
ja nuorten välitöntä elinympäristöä eli pääasiassa perhettä. Eksosysteemi laa-
jentaa systeemin koko nuoren kasvuyhteisöön ottamalla mukaan esimerkiksi 
kouluyhteisön tai asuinalueen. Makrosysteemi kattaa puolestaan erilaiset kult-
tuuriset arvostukset ja uskomukset. (Ciccetti & Toth 1998.) Malli edustaa siis 
perinteistä ekologista näkemystä, jonka mukaan ihminen on jatkuvassa kanssa-
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käymisessä sosiaalisen ympäristönsä kanssa, joka puolestaan muodostuu usean 
tason elementeistä (ks. esim. Bronfenbrenner 1979). Tässä tutkimuksessa tar-
kastellaan eksosysteemin, tarkemmin sanoen kouluyhteisön, vaikutuksia nuor-
ten masentuneisuuteen. 

3.3 Nuorten rikekäyttäytyminen

Myös rikekäyttäytymistä voidaan pitää merkittävänä nuorten pahoinvoinnin 
oireena. Sen määrittelemisessä erotetaan usein kaksi eri näkökulmaa. Krimino-
logisissa tutkimuksissa näitä näkökulmia kutsutaan legaaliseksi ja sosiologisek-
si rikoksen määrittelyksi. Legaali määrittely sitoo rikoksen lain rikkomiseen. 
Sosiologinen rikos sisältää lainrikkomisen lisäksi myös sellaisia toimia, jotka 
vaarantavat tai haittaavat yhteiskuntaa, vaikka niitä ei ole määritelty rikokseksi. 
(Laitinen & Aromaa 1993.) Nuorten rikollisuudesta puhuttaessa tulee tehdä ero 
myös rikosten ja käytöshäiriöiden välille. Usein myös puhutaan rikollisuudesta, 
joka ilmenee käytöshäiriöinä (ks. Marcotte, Marcotte & Bouffard 2002). Vas-
taavasti voidaan puhua joko rikoskäyttäytymisestä, joka viittaa enemmänkin 
legaaliseen rikoksen määrittelyyn, tai rikekäyttäytymisestä, jolla viitataan laa-
jempaan käsitykseen. Tässä tutkimuksessa poikkeavaa käyttäytymistä lähesty-
tään sosiologisen lähestymistavan kautta, eli rikos ja rike määritellään laajasti 
kattamaan sekä lain että normien rikkomisen. Eronteon selventämiseksi tutki-
muksessa käytetään rikekäyttäytymisen käsitettä rikoskäyttäytymisen sijaan, 
sillä kaikkia tekoja, joihin käsitteellä viitataan, ei ole määritelty rikoksiksi. 

Myös rikekäyttäytymisellä on osoitettu olevan pitkäkestoisia vaikutuksia 
yksilöön. Yksi keskustelluin rikekäyttäytymisen vaikutus on sen jatkuminen: 
tuleeko rikkeitä tekevistä nuorista myös rikkeitä tekeviä aikuisia (ks. esim. Tan-
ner, Davies & O’Grady 1999; Sampson & Laub 1993)? Aiheesta on esitetty ar-
gumentteja sekä puolesta että vastaan (Tanner ym. 1999). Kokonaisuudessaan 
voidaan kuitenkin sanoa, että suurimmalla osalla rikoksia tekevistä aikuisista 
on nuorisorikollisuuteen liittyvä tausta mutta suurimmasta osasta nuorena rik-
keitä tehneistä ei tule rikollisia aikuisia (Farrington 1992; Rutter & Smith 1995; 
Sampson & Laub 1993).

Rikekäyttäytymisellä on kuitenkin osoitettu olevan pitkäkestoisia vaikutuk-
sia muun muassa koulutukseen osallistumiseen sekä ammatillisiin suorituksiin 
ja tuloksiin (Tanner ym. 1999). Lyhytkestoisemmista vaikutuksista voidaan 
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mainita rikekäyttäytymisen lisäävän nuorten huumausaineiden käyttöä (Mas-
no, Kosterman, Hawkins, Haggerty & Spoth 2003), masentuneisuutta (Beyers & 
Loeber 2003) sekä itsemurhariskiä (Thompson, Ho & Kingree 2007). Nuorten 
rikekäyttäytymisen on todettu vaikuttavan myös koko perheen dynamiikkaan. 
Sen lisäksi, että tietyntyyppisen vanhempien käyttäytymisen on osoitettu li-
säävän nuorten rikekäyttäytymistä (Sampson & Laub 1993; Patterson, Reid & 
Dishion 1992), on myös osoitettu, että nuorten rikekäyttäytyminen vaikuttaa 
negatiivisesti vanhempien käyttäytymisen. Tutkimuksen mukaan vanhemmat 
suhtautuvat kielteisemmin rikkeitä tekevään lapseensa ja ovat useammin vi-
haisia, mikä puolestaan jälleen lisää rikekäyttäytymisen riskiä. (Patterson ym. 
1992.) Tästä muodostuukin usein interaktiivinen kehä, joka ruokkii itse itseään 
(ks. Stewart, Simons, Conger & Scaramella 2002). 

3.3.1 Suomalaisten nuorten rikekäyttäytyminen

Suomalaisten nuorten rikekäyttäytymisen määrää ja siinä tapahtuneita trende-
jä voidaan tarkastella kattavasti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Nuorisori-
kollisuuskyselyn avulla. Kysely kattaa laajasti kysymyksiä rikoksista, rikkeistä 
ja käytöshäiriöistä niin kuluneen vuoden kuin koko elämänkin ajalta (ks. luku 
6.1.2). Aineistoa on kerätty viisi kertaa, joista viimeisin oli keväällä 2004. 

Taulukossa 1 on tarkasteltu yksittäisiä tekoja ja niiden yleisyyttä viitenä eri 
mittauskertana. Tekojen yleisyys vaihtelee paljon teon luonteen mukaan. Kun 
kaksi prosenttia nuorista ilmoittaa vuonna 2004 varastaneensa auton joskus 
elämänsä aikana, ilmoittaa viisikymmentä prosenttia nuorista olleensa luvatta 
pois koulusta joskus elämänsä aikana. Vaikka luvut näyttävätkin paikoin suu-
rilta, on pitkittäistrendissä nähtävissä kuitenkin selvä positiivinen kehitys: Lä-
hes kaikkien rikkeiden määrä on vähentynyt. Ainoastaan ajokortitta ajaminen, 
muiden huumeiden käyttö ja koulukiusaaminen näyttävät lisääntyneen vuoden 
2004 mittauksessa verrattuna vuoden 2001 mittaukseen. Edellisiin vuosiin ver-
rattuna myös koulukiusaaminen näyttää vähenemisen merkkejä (ks. Kivivuori 
2005).

Yksittäiset teot ja niiden esiintymisyleisyys antavat omanlaisensa kuvan 
rikkeiden teosta. Täsmällisempi yleiskuva rikekäyttäytymisestä saadaan, kun 
tietyn tyyppisiä tekoja yhdistetään toisiinsa. Kuvioon 2 on yhdistetty kaikki 
varastamista, omaisuuden vahingoittamista, väkivaltaa ja huumeiden käyttöä 
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kuvaavat kysymykset omiksi kokonaisuuksikseen kuvaamaan niiden määrää 
ja kehitystä. Taulukon mukaan varastaminen ja omaisuuden vahingoittaminen 
ovat selvästi vähentyneet. Varastamisen määrän pienentyminen on myös tilas-
tollisesti merkitsevä. Myös väkivallantekojen määrä on vähentynyt lukuun ot-
tamatta vuotta 2001, jonka luvut voidaan nähdä poikkeuksellisenkin korkeina. 
Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt vuoteen 2001 asti, jonka jälkeen se on 
osoittanut vähenemisen merkkejä. (Kivivuori 2005.)

Taulukko 1. Elämänsä aikana teon ainakin kerran tehneitä nuoria vuosina 1995–2004, %b

1995 1996 1998 2001 2004 p

luvaton poissaolo koulusta [63 56 55]a 51 50  

kotoa karkaaminen 13 10 11 13 12  

ajokortitta ajo [51] 33 27 32 34 *

seiniin piirtely 33 34 31 27 26  

vahingonteko koulussa 25 23 22 18 19  

vahingonteko muualla 36 30 28 26 24  

kaupasta varastaminen 57 56 50 46 42 **

koulusta varastaminen 52 49 44 44 41 **

kotoa varastaminen 35 35 36 32 30  

varastetun tavaran osto 16 18 13 12 10 **

auton varastaminen .. 2 2 2 2  

koulukiusaaminen 57 53 45 43 45  

osallistuminen tappeluun 25 25 24 28 21 **

pahoinpitely 13 12 11 14 11 **

marihuanan tai hasiksen käyttö 6 8 9 12 10 *

lääkkeen käyttö päihteenä 13 12 10 14 8 **

muun huumeen käyttö .. .. .. 2 3 *

humalassa ajo 22 21 21 19 17 **

N 1195 4204 4503 4347 5124  
a Sulkeet liittyvät kysymysten vertailtavuuteen eri vuosien välillä. Ks. lisää Kivivuori 2005, 12
b Muutosten tilastollista merkitystä suhteessa edellisen vuoden lukuihin kuvataan tässä p-arvolla, *p<0,05, 
**p<0,01 
Lähde: Kivivuori 2005 (muokattu)
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Edellä esitetyt tarkastelut perustuvat siis tekokohtaiseen tarkasteluun: paljonko 
on tehty tietyntyyppisiä rikkeitä ja rikoksia yhteensä. Henkilöiden rikekäyttäy-
tymisen aktiivisuudesta saa puolestaan paremman kuvan, kun laskee yhteen 
kunkin vastaajan teot. Kuviossa 3 on esitetty vuosittaiset prosentit niistä nuoris-
ta, jotka eivät ole tehneet rikoksia ollenkaan, tehneet 1–4 rikosta, 5–10 rikosta, 
11–24 rikosta tai yli 25 rikosta. Kuvion mukaan kaikkein aktiivisimpien rikos-
tentekijöiden määrä on vähentynyt hieman viimeisten mittauskertojen aikana. 
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nimenomaan tästä aktiivisimmasta 
rikekäyttäytymisen ryhmästä. Vuonna 2004 aktiivisen rikekäyttäytymisen pii-
riin kuului seitsemän prosenttia nuorista. Heistä 40 prosenttia oli tyttöjä ja 53 
prosenttia poikia. 
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Kuvio 2. Elämänsä aikana tekotyyppeihin vähintään kerran osallistuneita vuosina 1995–2004, %a 

(Lähde: Kivivuori 2005)
a Muutos vuosina 2001–2004, *p<0,05, **p<0,01
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3.3.2 Rikekäyttäytymisen riskitekijät

Myös rikekäyttäytymisestä erotetaan usein yksilöön ja perheeseen liittyviä ris-
kitekijöitä, jotka ovat osoittautuneet rikekäyttäytymistä lisääviksi. Ne ovat usein 
samoja kuin edellä esitetyt masentuneisuuden riskitekijät, mikä puoltaa ajatus-
ta, että masentuneisuus ja rikekäyttäytyminen olisivat oireita samantyyppisestä 
pahoinvoinnista. Venla Salmi on selittänyt nuorten rikekäyttäytymistä näillä 
tekijöillä käyttäen juuri Nuorisorikollisuuskyselyn vuoden 2004 aineistoa. Sen 
mukaan yksilöllisistä tekijöistä sukupuoli näyttäytyy selvänä riskinä joihinkin 
rikekäyttäytymisen muotoihin: pojat syyllistyvät useimmiten väkivallantekoi-
hin ja varastamiseen, kun taas vahingonteoissa ja päihteiden käytössä ei ollut 
eroja tyttöjen ja poikien välillä. Myös huono koulumenestys ja alhainen itse-
kontrolli näyttäytyivät riskitekijöinä kaikissa tarkastelluissa rikkeissä. (Salmi 
2005.)

25+ tekoa11–14 tekoa5–10 tekoa1–4 tekoaei rikoksia
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Kuvio 3. TehTyjen rikkeiden määräT luokiTelTuina 1995–2004, % (lähde: kivivuori 2005)
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Perhetaustaan liittyvänä riskitekijänä korostuivat perherakenne ja perheen 
taloudellinen tilanne. Muussa kuin ydinperheessä asuvilla nuorilla on suurempi 
todennäköisyys käyttää päihteitä ja osallistua väkivaltarikoksiin kuin ydinper-
heessä asuvilla nuorilla. Talousvaikeudet puolestaan lisäsivät riskiä varastami-
seen ja vahingontekoihin. (Salmi 2005.) Vastaavia riskitekijöitä löytyy myös 
kansainvälisestä kirjallisuudesta (Agnew 2005; Sampson & Laurtisen 1994).

Perhetaustan lisäksi myös rikekäyttäytymisessä tunnistetaan sosiaaliseen 
ympäristöön liittyvät riskitekijät. Rikekäyttäytymistä on oikeastaan perinteises-
ti selitetty enemmänkin yhteisöllisin kuin yksilöllisin tekijöin (ks. esim. Hirschi 
1969). Näiden, pitkälti kansainvälisten, tutkimusten mukaan yhteisön heikko 
sosiaalinen organisoituminen altistaa nuoret rikekäyttäytymiselle (Sampson & 
Groves 1989; Shaw & McKay 1942; Sampson & Lauritsen 1994). Vastaavia tu-
loksia on löydetty myös Nuorisorikollisuuskyselyyn perustuvien tutkimuksissa. 
Esimerkiksi Venla Salmi (2005) sekä Venla Salmi ja Janne Kivivuori (2006) ovat 
osoittaneet yksilötasolla sosiaalisen pääoman ja nuorten rikekäyttäytymisen 
yhteyden. 

3.4 Masentuneisuus ja rikekäyttäytyminen: kolikon kaksi puolta

Sekä masentuneisuudelle että rikekäyttäytymiselle on siis osoitettavissa selvät 
teoreettiset perinteet, jotka ovat pitkälti rakentuneet erikseen. Masentuneisuus 
nähdään useammin psykologisesta näkökulmasta, kun taas rikekäyttäytymi-
nen nähdään kriminologisesta tai sosiologisesta tutkimusperinteestä käsin. Sa-
malla tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet myös sen, että masentuneisuus ja 
rikekäyttäytyminen ilmenevät usein yhtä aikaa (Ritakallio, Kaltiala-Heino, Ki-
vivuori & Rimpelä 2005; Kääriäinen, Rostila, Ellonen, Kivivuori & Korkiamäki 
2005). Onkin esitetty argumentteja sen puolesta, että kyseessä olisi yksi ja sama 
pahoinvoinnin tyyppi, jonka ilmenemismuoto vain vaihtelee (Marcotte, Marcot-
te & Bouffard 2002; Van Den Oord, Pickles & Waldman 2003; Beyers & Loeber 
2003; Kivivuori 2000). Esimerkiksi Minna Ritakallio kumppaneineen (2005) on 
osoittanut, että rikkeitä tekevillä nuorilla on selvästi suurempi todennäköisyys 
masentuneisuuteen kuin niillä nuorilla, jotka eivät tee rikkeitä. Tuloksessa ei 
ollut merkittäviä sukupuoleen perustuvia eroja. Masentuneisuuden riski myös 
vaihteli riketyypin mukaan. Suurin riski masentuneisuuteen oli niillä nuorilla, 
jotka olivat osallistuneet vahingontekoihin tai väkivallantekoihin. Niillä tytöil-
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lä, jotka olivat osallistuneet vahingontekoihin yli viisi kertaa kuluneen vuoden 
aikana, oli noin kolme kertaa suurempi todennäköisyys masentua kuin tytöillä, 
jotka eivät olleet koskaan syyllistyneet vahingontekoihin. Niillä pojilla, jotka 
olivat käyttäytyneet kuluneen vuoden aikana väkivaltaisesti yli viisi kertaa, oli 
kaksi ja puoli kertaa suurempi todennäköisyys masentua kuin niillä, jotka eivät 
olleet ollenkaan osallistuneet väkivaltatekoihin. (Ritakallio ym. 2005.)

Tämäntyyppisistä tutkimuksista huolimatta ei voida olla varmoja siitä, ai-
heuttaako rikekäyttäytyminen todella masentuneisuutta. Voidaan myös aja-
tella, että masentuneisuus aiheuttaa rikekäyttäytymistä. Masentuneisuuden ja 
rikekäyttäytymisen yhtäaikainen esiintyminen onkin herättänyt kiivaan kes-
kustelun siitä, kumpi ilmiöistä on syy ja kumpi seuraus (Ritakallio ym. 2005). 
Voidaan myös ajatella, että kyseessä olisi yksi ja sama pahoinvoinnin oire, joka 
ilmenee toisilla eri tavoin kuin toisilla. Toiset oireilevat sisäisesti masentumal-
la ja toiset ulkoisesti poikkeavalla käyttäytymisellä. Tämäntyyppinen ajattelu 
puolestaan viittaisi siihen, että pahoinvoinnin oireilu eriytyy nimenomaan su-
kupuolen mukaan, sillä pojat ilmentävät selvästi useammin poikkeavaa käyt-
täytymistä kuin tytöt, ja tytöt ilmentävät masentuneisuutta selvästi enemmän 
kuin pojat. (Kivivuori 2005; Kouluterveyskysely 2007; ks. myös Marcotte ym. 
2002.)
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4 Sosiaalinen pääoma

Tässä luvussa paneudun sosiaalisen pääoman käsitteeseen. Ensin tarkastelen 
lyhyesti sosiaalisen pääoman perusteoreetikkoja ja heidän määritelmiään so-
siaalisen pääoman käsitteestä. Sen jälkeen palaan sosiaalisen pääoman nyky-
keskusteluun, joka tuo mukanaan analyyttisemman otteen käsitteen ymmärtä-
miseen. Sen myötä avaan keskustelua myös sosiaalisen pääoman syntyperästä 
ja sen vaikutuksista. Lopuksi tuon esiin käsitteeseen kohdistunutta kritiikkiä 
nimenomaan nuorten näkökulmasta.

4.1 Sosiaalisen pääoman klassikot

Sosiaalinen pääoma ymmärretään yleensä sosiaaliseksi voimavaraksi, joka muo-
dostuu ihmisten välisen formaalin ja informaalin kanssakäymisen tuotoksena 
(ONS 2001, 26; Lin 2001; 1999; Halpern 2005). Tämä voimavara on noussut vii-
meisten vuosikymmenien aikana yhdeksi suosituimmista tutkimuskohteista ja 
käsitteistä sosiaalitieteissä (Woolcock 2000, 25; Ruuskanen 2002, 5; Lin 2001, 
3). Sitä on aktiivisesti pyritty nostamaan fyysisen, taloudellisen ja inhimillisen 
pääoman rinnalle yhdeksi hyvinvoinnin tuottajaksi ja sen ylläpitäjäksi. 

Alkuperältään termi ei kuitenkaan ole viime vuosikymmenen keksintö. 
Käsitteenä sosiaalisen pääoman juuret löytyvät aina 1800-luvulta ja nykykes-
kustelunkin taustat aina vuosikymmenien takaa. Tuolloin sosiologit James Co-
leman (1988) ja Pierre Bourdieu (1986) nostivat käsitteen yhteiskuntatieteelli-
sen tutkimuksen kohteeksi. Vielä laajempaan keskusteluun käsite nousi Robert 
Putnamin Italian aluehallinnon uudistusta koskevan tutkimusraportin Making 
democracy work (1993) myötä, jossa hän nosti sosiaaliset ympäristöt hallinnon 
epäonnistumisen taustalle. Tämän kehityksen myötä sosiaalisen pääoman kä-
sitteen kehittyminen liitetäänkin usein edellä mainittuun kolmikkoon. 

Bourdieu, Putnam ja Coleman määrittelevät käsitteen kuitenkin kukin eri 
tavoin. Suosiostaan huolimatta käsitteellä ei olekaan onnistuttu laatimaan yhtä 
yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Pierre Bouridieun sanotaan usein edustaneen 
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sosiaalisen pääoman keskustelun eurooppalaista näkökantaa. Hänen mukaansa 
sosiaalinen pääoma on taloudellisen ja kulttuurisen pääoman rinnalla väline 
erottautua jakautuneessa yhteiskunnassa. Hän kuvaa sosiaalista pääomaa ryh-
mäsidonnaisena hyödykkeenä, joka kuitenkin on yksilön käytettävissä omien 
tavoitteiden saavuttamiseen. (Bourdieu 1986, 248–252.) Sosiaalinen pääoma ei 
ole kuitenkaan ollut koskaan Bourdieun keskeinen kiinnostuksen kohde, min-
kä seurauksena hänen sosiaalisen pääoman määrittelystään voidaankin osoittaa 
selviä aukkoja. Erityisesti sen empiirinen soveltaminen edellyttää paljon lisätul-
kintaa. Parhaassa tapauksessa tämä väljyys antaisi mahdollisuuden muodostaa 
oman eurooppalaisen sosiaalisen pääoman tutkimuksen kentän. Vaarana on 
kuitenkin se, ettei tästä vähäisestä materiaalista pystytä luomaan riittävän laa-
jaa näkemystä empiirisen erittelyn tueksi. (Johanson & Siivonen 2004.)

Robert Putnam puolestaan korostaa omassa määrittelyssään sosiaalisen 
pääoman yhteisöllistä ominaisuutta. Hän korostaa ennen kaikkea sosiaalisia 
verkostoja, luottamusta sekä normeja ja määrittelee niiden kautta sosiaalisen 
pääoman historiallisesti kehittyneinä sosiaalisina käytäntöinä, jotka eivät ole 
sidoksissa tiettynä aikana muodostuneista suhteista, normeista tai luottamuk-
sesta. Putnamin mukaan sosiaalinen pääoma ilmenee ennen kaikkea yhteisöjä 
ylläpitävässä aktiivisessa yhdistystoiminnassa, paikallisten asioiden seuraami-
sessa sekä yleisiin asioihin suuntautumisessa. (Putnam 1993, 163–185.) Keskeis-
tä sosiaalisessa pääomassa Putnamin mukaan ovat kansalaishyveet, kansalais-
aktiivisuus sekä sosiaalinen ja yhteisöllinen infrastruktuuri. 

Jos Bourdieu moniulotteisine määritelmineen edustaa sosiaalisen pääoman 
eurooppalaista suuntausta, voidaan Putnamia pitää keskustelun amerikkalai-
sen suuntauksen edustajana. Amerikkalaista tutkimusta edustaa myös James 
Coleman, mutta hänen työnsä on keskittynyt ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin 
sekä perheiden sosiaaliseen pääomaan. Hän myös korostaa sosiaalista pääomaa 
yksilön resurssina mutta ei unohda yhteisön merkitystä sen muodostajana. Co-
leman korostaa sosiaalisen pääoman määritelmässään juuri paikallisia sosiaali-
sia suhteita. Verkostot ovat hänen mukaansa jo itsessään sosiaalista pääomaa, ja 
niiden tuottamat resurssit riippuvat suhteiden ominaisuuksista. Verkosto, joka 
kykenee muodostamaan normeja ja ylläpitämään niitä, tuottaa Colemanin mu-
kaan sosiaalista pääomaa. Hän kutsuu tätä sulkeutumaksi (closure), jossa kaikki 
yhteisön jäsenet tuntevat toisensa ja jossa luodaan normeja negatiivisten tapah-
tumien estämiseksi ja positiivisten asioiden edistämiseksi. Sulkeutuma muo-
dostaa oman yhteisön, joka itsessään vahvistaa sosiaalisia suhteita ja jossa sekä 
luotetaan toisiin että kontrolloidaan toisia. Jos sulkeuma katkeaa jostain kohtaa, 
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on normien luominen selvästi vaikeampaa, jolloin myös sosiaalisen pääoman 
muodostuminen kärsii. (Coleman 1988, 105–106.)

Käsitteen teoreettiset lähtökohdat ammennetaan siis usein edellä mainittu-
jen teoreetikkojen töistä. Koska kukin heistä näkee sosiaalisen pääoman hie-
man eri tavoin, on myös aiheen empiirinen tutkimus suhteellisen eriytynyttä. 
Tutkimusta tehdään usein ”putnamilaisittain”, ”colemanilaisittain” tai ”bour-
dieulaisittain”. Tämä tutkimusten eriytyneisyys on toisinaan nähty haittana 
tavoiteltaessa yhteneväistä sosiaalisen pääoman määritelmää. Voidaan kui-
tenkin myös kysyä, onko yhteneväinen määritelmä aina ensisijainen tavoite. 
Harva sosiaalitieteissä käytetty käsite pystytään määrittämään yksiselitteisesti. 
Tietyistä näkökulmaeroista huolimatta määritelmistä löytyy kuitenkin paljon 
myös yhteneväistä: kaikki korostavat sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiä piirtei-
tä, kuten sosiaalisia verkostoja ja normeja. Nämä edistävät ja helpottavat ihmis-
ten välistä kanssakäymistä, mikä puolestaan mahdollistaa luottamuksen synty-
misen. Yleisesti ajatellen sosiaalisen pääoman käsitteen määritelmään ovatkin 
vakiintuneet sosiaalisten verkostojen, normien ja luottamuksen termit. Niiden 
perusteella sosiaalinen pääoma ymmärretään yleensä sosiaaliseksi voimavarak-
si, joka muodostuu ihmisten välisten formaalien ja informaalien suhteiden vai-
kutuksesta. (ONS 2001, 26.) 

4.2 Nykykeskustelu sosiaalisesta pääomasta

Eriytyneisyys kuvaa tavallaan myös nykyistä sosiaalisen pääoman tutkimusta. 
Edelleen tutkimukset rakentuvat pitkälti edellä mainittujen teoreetikkojen aja-
tusten pohjalle: toisaalta niiden aukikirjoittamiselle ja jatkojalostukselle (Portes 
1998; 2000; Halpern 2005; Stolle & Hooghe 2004), toisaalta niihin kohdistetulle 
kritiikille (Portes 1998; 2000; Inglehart 1997; Lin 2001; Stolle & Hooghe 2003) 
tai empiiriselle testaamiselle (Morgan & Sorensen 1999). Sosiaalisen pääoman 
tutkimuksesta on kuitenkin samalla tullut entistä moninaisempaa. Yhteiskun-
tatieteellisen sosiaalisen pääoman nykykeskustelun tunnetuimpia nimiä ovat 
muun muassa Alejandro Portes, Dietlind Stolle ja Nan Lin.

Alejandro Portes on suhtautunut hyvin kriittisesti perinteisiin teoreetikkoi-
hin, mutta samalla hän on tuonut esiin sosiaalisen pääoman käsitteen hyödyl-
lisyyden. Portes myös korostaa voimakkaasti sosiaalisen pääoman mahdollisia 
negatiivisia vaikutuksia (Portes 2000; 1998). Myös Dietlind Stolle lähestyy käsi-
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tettä kriittisesti mutta ennen kaikkea hyvin analyyttisesti. Stolle keskittyy tut-
kimuksissaan Putnamin tapaan pääasiassa yhteiskunnan tasoon ja tarkastelee 
sosiaalisen pääoman yhteyttä demokratiaan ja kansalaisosallistumiseen (Stolle 
& Hooghe 2003; 2004). Nan Lin puolestaan perustaa sosiaalisen pääoman teo-
riansa hyvin paikallisiin sosiaalisiin suhteisiin ja niistä muodostuviin resurs-
seihin. Hän määrittelee sosiaalisen pääoman sosiaalisten resurssien teoriansa 
perusteella ja jakaa käsitteen kolmeen ulottuvuuteen: sosiaaliseen pääomaan 
panostaminen, pääseminen sosiaalisen pääoman osingoille ja niiden mobilisoi-
minen sekä sosiaalisen pääoman vaikutukset. Nan Lin kirjoittaa myös sosiaali-
sen pääoman epätasaisesta jakautumisesta. Hän puhuu pääomavajeesta (capital 
deficit), kun esimerkiksi perheessä toinen lapsi saa enemmän resursseja kuin 
toinen, ja seurausvajeesta (return deficit), kun yksilö ei saa vastinetta investoi-
malleen sosiaaliselle resurssille. (Lin 2001; 1999.) 

Vaikka myös nykykeskustelun ajatukset poikkeavat hieman toisistaan, on 
keskustelu saanut huomattavasti lisäpiirteitä ja ennen kaikkea kriittistä reflek-
tointia suhteessa aikaisempaan. On selkeästi erotettu eri ulottuvuuksia sosiaa-
lisesta pääomasta, mikä on erityisesti aiheen empiiriselle tutkimukselle olen-
naisen tärkeää. Nykyään puhutaan kansainvälisesti muun muassa sosiaalisen 
pääoman lähteistä ja sen vaikutuksista (Portes 1998; Stolle & Hooghe 2003). Nii-
den lisäksi Petri Ruuskanen on lisännyt kotimaiseen keskusteluun niin sanotut 
mekanismit eli sosiaalisen pääoman ilmenemismuodot (Ruuskanen 2001). On 
myös todettu, että sosiaalisen pääoman määrittelyssä ollaan eri mieltä nimen-
omaan sen syntyperästä ja vaikutuksista; yhtä mieltä ollaan sosiaalisen pää-
oman olemuksesta sosiaalisista suhteista muodostuvana voimavarana. 

4.3 Sosiaalisen pääoman alkuperä ja vaikutukset

Eriävät näkemykset sosiaalisen pääoman vaikutuksista voidaan jakaa pääasiassa 
kahteen eri näkökulmaan: sosiaalisten verkostojen näkökulmaan ja kansalais-
asenteiden näkökulmaan (ks. mm. Stolle 2003, 21; Stolle & Hooghe 2003, 22). 
Sosiaalisia verkostoja painottava näkökulma, jota esimerkiksi Coleman edustaa, 
korostaa sosiaalisen pääoman vaikutusta tiettyyn rajattuun ryhmään ja sen yk-
silöihin. Kansalaisasenteita painottava näkökulma, jota muun muassa Putnam 
edustaa, tarkastelee sosiaalisen pääoman vaikutusta laajemmin yhteiskuntaa 
koskeviin kansalaisasenteisiin. Stollen ja Hooghen (2003) mukaan molemmat 



35KASVUYHTEISÖ NUOREN TURVANA

näkökulmat ovat relevantteja tutkimuskohteita eikä niiden tarvitse olla keske-
nään ristiriidassa – olennaista on vain selvittää tarkastelun taso. Molempien 
näkökulmien tutkimuksissa korostetaan sosiaalisen pääoman ominaisuutta 
resurssina, joka liittää toimijat toisiinsa ja mahdollistaa yhteisiin tavoitteisiin 
pyrkimisen. (Hooghe & Stolle 2003.) Kysymys on tällöin vain käsitteen tarkasta 
määrittämisestä ja sijoittamisesta kussakin tutkimuksessa. 

Käsitys sosiaalisen pääoman alkuperästä luo puolestaan merkittäviä eroja 
sosiaalisen pääoman määritelmien välille. Tässäkin voidaan erottaa kaksi lä-
hestymistapaa: yhteisöjä korostava näkökulma sekä institutionaalinen lähesty-
mistapa. Ensimmäisessä näkökulmassa lähtökohta on puhtaasti yhteisöllinen: 
ihmiset ovat vapaita muodostamaan mieleisiään sosiaalisia verkostoja, joissa 
sosiaalinen pääoma syntyy. Institutionaalinen lähestymistapa sen sijaan koros-
taa instituutioiden ja politiikan roolia sosiaalisten verkostojen muodostumises-
sa. Sen mukaan julkiset toimet, taloudellinen tilanne ja poliittiset instituutiot 
vaikuttavat verkostojen syntyyn ja näin myös sosiaalisen pääoman muodostu-
miseen. (Stolle 2003; Hooghe & Stolle 2003.) Vaikka molemmista näkökulmista 
on tehty paljon tutkimuksia, puuttuu edelleen empiirisesti vakuuttava tutkimus 
siitä, mikä loppujen lopuksi on sosiaalisen pääoman syntyperä. 

Sekä sosiaalisen pääoman alkuperästä että sen vaikutuksista on siis erotetta-
vissa sekä yksilötason että yhteisötason näkökulmat. Näkökulma ei kuitenkaan 
aina toistu johdonmukaisesti molemmissa dimensioissa. Yksilönäkökulma 
sosiaalisen pääoman muodostumiseen voidaan yhdistää sekä yksilötason (ks. 
esim. Coleman 1990; Lin 1982; 1999) että yhteiskuntatason (ks. Putnam 1993; 
2000) vaikutuksiin. Samoin yhteisönäkökulmasta voidaan tarkastella sosiaali-
sen pääoman vaikutuksia sekä yksilöön (Wilson 1987) että yhteiskuntaan (ks. 
Skocpol 1999; Cohen 1999; Rothstein & Stolle 2003). Sosiaalisen pääoman vai-
kutusten osalta kyse on näkökulmaeroista, jotka eivät välttämättä sulje toisiaan 
pois tai ole ristiriidassa keskenään. Sosiaalisen pääoman alkuperän osalta tämä 
osoittaa empiirisen tutkimuksen puutetta sosiaalisen pääoman muodostumi-
sesta. (Stolle & Hooghe 2003.) 

Sosiaalisen pääoman alkuperän selvittäminen voidaan nähdä edellytyksenä 
sosiaalisen pääoman yhtenevälle määritelmälle. Sen sijaan sosiaalisen pääoman 
vaikutuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista, kuten verkostoja korostavasta 
tai kansalaisasenteita korostavasta näkökulmasta, ottamatta kantaa sosiaalisen 
pääoman syntyperään. Myös näkökulman valinta voidaan nähdä erillään kä-
sitteen määrittelemisestä. Hooghen ja Stollen mukaan kyse on ennen kaikkea 
mittarin valinnasta ja tutkittavasta kohteesta. Esimerkiksi Colemanin tutkiessa 
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koululaisten yksilöllisiä toimia, kuten koulukeskeytyksiä ja sosiaalisen pääoman 
vaikutusta siihen, hän luonnollisesti lähestyi sosiaalisen pääoman vaikutusta 
yksilön näkökulmasta. Putnamin tutkiessa sosiaalisen pääoman vaikutusta de-
mokratian toteutumiseen, hän lähestyi vaikutuksia yhteiskunnallisesta näkö-
kulmasta. Vaikutusten tarkastelun näkökulman valinta ei siis aina ole kiinni 
sosiaalisen pääoman käsitteen määrittelemisestä vaan siitä, mitä pyritään sel-
vittämään. (Hooghe & Stolle 2003, 27.)

Merkittävien käsitteellisten ristiriitojen sijaan voidaankin puhua kahdesta 
eri tutkimustraditiosta, sosiologisesta ja valtio-opillisesta, jotka tutkivat samaa 
asiaa eri näkökulmista täyttäen tieteenalojen eriäviä tarpeita. Sosiologinen tra-
ditio pyrkii selittämään hyvinkin erilaisia sosiaalisen pääoman vaikutuksia 
yksilöön tai rajattuun ryhmään tietyssä kontekstissa. Valtio-opilliset tai muut 
poliittiset tieteet taas käyttävät normatiivisempaa ja rajatumpaa otetta ja tutki-
vat sosiaalisen pääoman yhteiskunnallisia vaikutuksia, erityisesti demokratian 
toteutumisen näkökulmasta. (Hooghe & Stolle 2003, 28.) Kaiken takana on kui-
tenkin yhtenevä käsitys siitä, että sosiaalinen pääoma keskittyy sosiaalisiin ver-
kostoihin ja normeihin. Puutteellisesta sosiaalisen pääoman syntyperään liit-
tyvästä tutkimuksesta huolimatta voidaan vaikutuksiin liittyvien tutkimusten 
takana sanoa olevan samat käsitteelliset juuret. (Hooghe & Stolle 2003, 27.) 

4.4 Sosiaalinen pääoma lasten ja nuorten näkökulmasta

Suosiostaan huolimatta sosiaalisen pääoman käsite on saanut osakseen myös 
paljon kritiikkiä. (Woolcock 2000; Halpern 2005; Johanson & Siivonen 2004; 
Sinkkonen-Tolppi 2002; Portes 1998; 2000.) Suurin kritiikin kohde on varmasti 
ollut juuri sen käsitteellinen moninaisuus (ks. esim. Woolcock 2000). Käsitteel-
lisen kritiikin lisäksi erityisesti perinteisiä sosiaalisen pääoman teoretisointeja 
on kritisoitu niiden laaja-alaisuudesta sekä käytäntöön kiinnittymättömyy-
destä. Erityisesti Bouriduen ajatuksia on kritisoitu elitistisiksi, arkipäivään 
kiinnittymättömiksi ja vaikeiksi soveltaa empiirisissä tutkimuksissa (Morrow 
1999). Colemanin ja Putnamin ajatuksia on puolestaan kritisoitu liiallisesta 
yksinkertaistamisesta: he eivät huomioi ollenkaan yhteiskunnan jakautumis-
ta erilaisiin ryhmiin (Ruuskainen 2002). Niin kulttuuriin, sukupuoleen ikään 
kuin etniseen taustaankin liittyvät erot jäävät sekä Colemanilta että Putnamilta 
huomaamatta. Tämän voidaan katsoa johtuvan heidän pyrkimyksistään luo-
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da mahdollisimman yleinen sosiaalisen pääoman teoria. Yhteiskunta saattaa 
kuitenkin lohkoutua niin, että sosiaalinen pääoma muuttuu sille haitalliseksi, 
jolloin liian yleisluonteinen kuvaus sosiaalisesta pääomasta ja sen positiivisesta 
luonteesta kääntyy itseään vastaan. (Ruuskanen 2002.) Liian yleinen kuvaus luo 
haasteen myös käsitteen empiiriselle soveltamiselle. Miten sosiaalisen pääoman 
käsite tästä näkökulmasta soveltuu esimerkiksi lasten ja nuorten elämismaail-
man tutkimukseen? 

Perinteiset sosiaalisen pääoman teoretisoinnit pyrkivät mahdollisimman 
yleiseen sosiaalisen pääoman määritelmään, ja niiden lähtökohtana on pitkälti 
aikuisten näkökulma. Lapsia ja nuoria ei voi kuitenkaan tarkastella yhtä ho-
mogeenisena joukkona suhteessa heidän sosiaalisiin suhteisiinsa kuin aikuisia. 
Erot esimerkiksi sukupuolessa, iässä ja kulttuurisessa taustassa vaikuttavat sii-
hen, miten lapsi tai nuori hahmottaa maailmaa (Morrow 1999). Myös Putnamin 
ajatukset kansalaisidentiteetistä, aktiivisesta kansalaisosallistumisesta sekä 
yleistyneestä luottamuksesta eivät sovi lasten ja nuorten elämismaailmaan. Tut-
kimusten mukaan nuorilla ei ole aikuisten tapaan voimakasta kansalaisiden-
titeettiä (community tai civic identity) vaan he muodostavat yhteisönsä ja nii-
hin liittyvän yhteenkuuluvuudentunteen usein itse. Nämä yhteisöt, jotka usein 
perustuvat hyvin informaaliin nuorten keskinäiseen kanssakäymiseen, ovat 
puolestaan aikuisten silmissä usein negatiivisia, pelottavia ja jopa paheksutta-
via. (Morrow 2000.) Myöskään Putnamin käyttämä yleistyneen luottamuksen 
(generalized trust) käsite4 ei yksiselitteisesti istu lasten ja nuorten kokemusmaa-
ilmaan. Lapsilla ja nuorilla luottamuksen kokeminen liittyy ennen kaikkea lä-
heisiin sosiaalisiin suhteisiin, ei niinkään julkisiin instituutioihin tai yhteiskun-
nallisiin järjestelmiin. (Morrow 2004, 68–69.) 

Voidaankin sanoa, että erityisesti Putnamin ajatuksissa lapset ja nuoret 
jäävät erityisen ulkokohtaiseen asemaan. Vaikka Putnam mainitsee lasten ja 
nuorten aseman tulevaisuuden kansalaisina ja sitä kautta sosiaalisen pääoman 
investoinnin kohteina (Putnam 2000, 296), jäävät lapset ja nuoret käytännön 
tasolla määritelmien ulkopuolelle. Vastaavaa kritiikkiä voidaan esittää myös 
Colemanin teoretisoinneista, vaikka hän pääasiassa sovelsikin käsitettään juuri 
nuorten tutkimiseen. Myöskään Coleman ei ottanut huomioon eroja iässä, su-

4 Putnamin (1993) mukaan kansalaisaktiivisuus rakentaa sellaista sosiaalista pää-
omaa, joka vakiinnuttuaan ilmenee koko yhteiskuntaa kokoavana yleistyneenä 
luottamuksena. Näkemyksen mukaan luottamus esimerkiksi julkisen tai kolman-
nen sektorin toimijoihin kuvastaa yhteisössä vallitsevaa sosiaalista pääomaa. (Ks. 
esim. Ilmonen 2002; Ruuskanen 2002, 14.)
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kupuolessa tai kulttuurissa. Hän ei myöskään ottanut huomioon lasten roolia 
sosiaalisen pääoman rakentajana. Hänen teksteissään lapset ja nuoret ovat yk-
sinomaan jonkun hyvän, yleensä vanhempien antaman, resurssin passiivinen 
vastaanottaja. Tämä puolestaan on ristiriidassa niin sanotun uuden sosiologi-
sen lapsuustutkimuksen kanssa, joka lähtee siitä, että lapset itse sekä käyttävät 
että rakentavat omaa ja toimintaympäristöjensä sosiaalista pääomaa (ks. esim. 
Alanen 2001, 164–165; Cieslik & Pollock 2002; James & Prout 1997; James, Jenks 
& Prout 2001; ks. myös Leonard 2005).

Coleman keskittyy liikaa myös perheeseen ja sen tuottamaan sosiaaliseen 
pääomaan. Colemanin mukaan ideaali sosiaalisen pääoman syntyperä on kah-
den huoltajan ja kahden lapsen muodostama ydinperhe, jossa äiti ei käy työssä. 
Tämä ideaali ei täysin sovellu nykyisiin moninaisiin perhemuotoihin. Tarja To-
lonen (2004) kysyykin tutkimuksessaan, sopiiko sosiaalinen pääoma ollenkaan 
niihin lapsiin, joiden sosiaalinen elämä rajoittuu perheen kriisihallintaan tai 
jotka eivät muuten pääse osallisiksi perheen sosiaalisesta pääomasta. Jos sosiaa-
linen pääoma pitää sisällään aktuaaliset ja potentiaaliset sosiaaliset verkostot 
ja niihin liittyvät taidot mutta myös emotionaaliset ja sosiaalisen arkipäivän 
taidot sekä saadun tuen, hoivan ja vastuun, pystyy Tolosen mukaan käsitteen 
avulla tarkastelemaan myös nuorten moninaista elämää. (Tolonen 2004.) Tämä 
puolestaan tarkoittaa perinteisiä sosiaalisen pääoman määrittelyjä monipuo-
lisemman käsitteen määrittelyn soveltamista. Tolosen tutkimuksessa korostui 
erityisesti perheen ja suvun ulkopuolisten henkilöiden, kuten ystävien ja viran-
omaisten, rooli sosiaalisen pääoman tuottajan. (Tolonen 2004.)

Näiden kriittisten kohtien lisäksi huomionarvoinen asia on se, että yksi-
kään perinteisistä sosiaalisen pääoman teoreetikoista ei analysoi sosiaalisen 
pääoman mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Putnam mainitsee negatiivisten 
seurauksien mahdollisuuden uudemmassa teoksessaan (2000) mutta käsittelee 
aihetta suhteellisen kevyesti. Ne on kuitenkin tärkeä huomioida erityisesti las-
ten ja nuorten kohdalla. Tietyt marginalisoituneet ryhmät, kuten jengit, voivat 
kokea keskenään vahvaakin sosiaalista pääomaa, vaikka heidän toimintansa 
olisi yleisesti normien vastaista. Toisaalta tällöin voidaan myös kysyä, ovatko 
kyseessä tosiaan sosiaalisen pääoman negatiiviset vaikutukset, kun itse sosiaa-
linen pääoma on tällöinkin varmasti positiivinen kokemus nuorille itselleen, 
vaikka seuraukset usein ovat kollektiivisessa mielessä negatiivisia. Sosiaalisen 
pääoman negatiivisuus on noussut enemmän esiin uudemmassa sosiaalisen 
pääoman keskustelussa (ks. esim. Portes 2000; 1998).
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4.5 Nuoret: Sosiaalinen pääoma tukena ja kontrollina

Voidaan siis sanoa, että perinteiset sosiaalisen pääoman määrittelyt soveltuvat 
sellaisenaan suhteellisen huonosti lasten ja nuorten tutkimiseen. Niiden perus-
teella ei voida puhua lasten ja nuorten sosiaalisesta pääomasta, vaan aikuisten 
sosiaalisesta pääomasta. Voidaanko samaa sanoa aiheen empiirisestä tutkimuk-
sesta, vai näyttäytyvätkö nuoret omine ominaisuuksineen siellä selvemmin? 

Aiheesta tekemämme laajan kirjallisuuskatsauksen mukaan sama pätee pit-
kälti myös empiirisissä tutkimuksissa. Katsauksessa kävimme lävitse 31 vuoteen 
2004 mennessä julkaistua kansainvälistä tieteellistä empiiristä artikkelia, jossa 
tutkimuskohteena olivat lapset tai nuoret ja asiasanana sosiaalinen pääoma (II). 
Tähän ryhmään kuuluvista artikkeleista suurin osa tarkasteli pelkästään nuor-
ten sosiaalista pääomaa lasten jäädessä taka-alalle. Artikkelit myös nojautui-
vat pääsääntöisesti Colemanin töihin. Bourdieuhön, Putnamiin ja uudempiin 
sosiaalisen pääoman teoreetikkoihin, kuten Portesiin (1998; 2000) ja Liniin 
(1999; 2001), viitataan sosiaalisen pääoman käsitettä avattaessa, mutta empiiri-
set sovellukset perustuvat lähes yksinomaan Colemanin teoriaan ja tutkimus-
tuloksiin. Useimmiten käsite otettiin myös hyvin annettuna, ja sitä sovellettiin 
tarkasti. Kriittinen pohdinta käsitteen soveltuvuudesta lapsuuden ja nuoruu-
den erityispiirteisiin jäi artikkeleissa vähälle. Colemanin tuloksia ja päätelmiä 
käytettiin myös suhteellisen suoraviivaisena sosiaalisen pääoman mittarina: 
yhteisön rakenteellisia ominaisuuksia, kuten perheen kokoa tai vanhempien 
sosioekonomista asemaa, käytettiin usein sosiaalisen pääoman osoittimena. 
Tämä perustui juuri Colemanin päätelmiin yksinhuoltajaperheiden ja huonosti 
koulutettujen vähäisemmästä sosiaalisesta pääomasta (ks. Coleman 1988). 

Samantyyppisiä tuloksia on saatu myös uudemmasta lapsiin, nuoriin ja hei-
dän sosiaaliseen pääomaansa liittyvästä kirjallisuuskatsaustyyppisestä tutki-
muksesta. Fergusonin 2006 julkaisema tutkimus perustui 21 tähän aiheeseen 
liittyvään tieteelliseen artikkeliin. Ne jaoteltiin kahteen ryhmään: toiset tar-
kastelivat sosiaalisen pääoman lähteenä perhettä ja toiset laajempaa yhteisöä, 
pääasiassa asuinaluetta (community). Näistäkin artikkeleista suurin osa perusti 
käsitemäärittelynsä Colemanin töihin. (Ferguson 2006.)

Omassa katsauksessamme tarkastelimme myös analyyttisemmin sitä, missä 
näiden artikkeleiden kirjoittaja näkevät lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman 
syntyvän, miten se heidän mielestään ilmenee ja mihin sosiaalisen pääoman on 
tutkittu vaikuttavan. Analyysin mukaan lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman 
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katsottiin syntyvän hyvin paikallisissa yhteisöissä, kuten perheessä, koulussa 
tai asuinalueella. Osa tutkimuksista tarkasteli yleisesti sosiaalisia suhteita so-
siaalisen pääoman lähteenä, mutta suurin osa kiinnittyi empiriassaan tiettyyn 
yksittäiseen yhteisöön – useimmiten perheeseen. Toiseksi eniten tarkasteltiin 
koulussa syntyvää sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma nähtiinkin ensi-
sijaisesti paikallisten yhteisöjen ominaisuutena, joka tuottamiensa resurssien 
kautta vaikuttaa positiivisesti yhteisössä eläviin lapsiin ja nuoriin. (II.)

Sosiaalisen pääoman nähtiin ilmenevän näissä yhteisöissä mitä moninai-
simmin tavoin. Pääsiassa kuitenkin kaikki operationalisoinnit olivat peräisin 
Colemanilta. Colemania (1988; 1990) seuraten reilu kolmannes artikkeleista 
tarkasteli yhteisöjen rakenteellisia tekijöitä sosiaalisen pääoman mittareina. 
Tutkittuja tekijöitä olivat muun muassa vanhempien koulutus tai sosioekono-
minen asema, asuinaika tietyllä asuinalueella ja koulunvaihtokertojen määrä. 
Muutamassa artikkelissa sosiaalista pääomaa on mitattu jopa yksinomaan ra-
kenteellisin piirtein. Useimmiten sosiaalinen pääoma nähtiin kuitenkin raken-
teellisten, toiminnallisten ja asenteellisten tekijöiden summana. (II.)

Ne sosiaalisen pääoman mittareista, joita voidaan kutsua asenteellisiksi piir-
teiksi, mittasivat muun muassa luottamusta, yhteenkuuluvuuden ja turvallisuu-
den tunteita, koulun ja kodin ilmapiiriä sekä arvoja, asenteita ja arvostuksia. 
Toiminnallisia piirteitä olivat koettu sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli, 
osallistuminen tai osallisuus sekä asuinalueen organisoituminen tai kollektii-
vinen tehokkuus. Näistä kaikista selvästi yleisin mittari oli koettu sosiaalinen 
tuki. Myös sosiaalisen kontrollin käyttö mittarina oli yleistä, varsinkin kun 
usein on vaikea erottaa, mikä oikeastaan on tukea ja mikä kontrollia. (II.)

Sosiaalisen pääoman vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin nähtiin 
tutkimuksissa lähes yksinomaan myönteisinä. Positiiviset vaikutukset kohdis-
tuivat ennen kaikkea koulumenestykseen, mielenterveyteen, rikollisen ja ei-toi-
votun käyttäytymisen vähenemiseen sekä yhteiskunnalliseen integraatioon ja 
hyvinvointiin tai terveeseen kehitykseen. Sosiaalisen pääoman mahdollisia ne-
gatiivisia vaikutuksia käsitteli vain Stephenson kahdessa artikkelissaan (2001; 
2002).

Vastaavanlaisia tuloksia saatiin myös uudemmassa Fergusonin (2006) kir-
jallisuuskatsauksessa. Myös näissä artikkeleissa perheen sosiaalista pääomaa 
mitattiin hyvinkin suoraan Colemanin operationalisoinnin mukaan, jonka 
keskeisiä tekijöitä ovat perherakenne, vanhempi-lapsisuhteen laatu, vanhem-
pien kiinnostus lapseen, vanhempien lapsiin kohdistama kontrolli sekä perheen 
ulkopuolinen tuki. Laajemman yhteisöllisen sosiaalisen pääoman mittareita 
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olivat muun muassa osallistuminen paikallisiin aktiviteetteihin, turvallisuuden 
tunne, naapuruussuhteet ja työsuhteet. (Ferguson 2006.) 

Kokonaisuudessaan voidaan siis sanoa, että myös empiiriset lasten ja nuor-
ten sosiaalista pääomaa käsittelevät tutkimukset perustuvat perinteisille, erityi-
sesti James Colemanin, sosiaalisen pääoman määritelmille. Lasten ja nuorten 
sosiaalista pääomaa käsittelevät empiiriset tutkimukset eivät näin ollen juu-
rikaan eroa sosiaalisen pääoman tutkimuksen valtavirrasta. Tutkimuskoh-
teen erityispiirteet jäävät pitkälti huomiotta, ja näkökulma lasten ja nuorten 
sosiaaliseen pääomaan on useissa empiirisissäkin sovelluksissa perinteisten 
teoretisointien mukainen eli hyvin aikuislähtöinen. Vaikka lasten ja nuorten 
elinympäristöt erilaisine vaihtuvine yhteisöllisyyksineen ovat tutkimuksissa 
läsnä monipuolisesti, ilmiöitä arvotetaan aikuisten näkökulmasta – ottamatta 
huomioon lapsille ja nuorille ominaisia tapoja hahmottaa sosiaalista maailmaa 
ja tuottaa sosiaalista pääomaa yhteisöjensä täysvaltaisina jäseninä. Lasten ja 
nuorten sosiaalisen pääoman tutkimus ei juurikaan ole kohdannut sitä laajaa 
lapsuus- ja nuorisotutkimuksen kenttää, joka tuo esiin niitä lasten ja nuorten 
erityispiirteitä, jotka määrittävät myös lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa (II; 
Morrow 1999; Leonard 2005).

4.6 Sosiaalinen pääoma ja nuorten erityispiirteet

Edellä esitetyn kritiikin seurauksena lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa 
tarkasteleviin tutkimuksiin voidaan kohdistaa osittain samaa kritiikkiä kuin 
yleisesti sosiaalisen pääoman tutkimuksiin. Empiirisissä tutkimuksissa lapsia 
ja nuoria ei tarkastella aktiivisena sosiaalisen pääoman tuottajina, vaan passii-
visina vastaanottajina. Myös sosiaalisen pääoman mahdollisten negatiivisten 
vaikutusten huomioiminen kaipaisi entistä enemmän kiinnostusta. Vaikka 
osassa tutkimuksista huomioidaan jo entistä enemmän sukupuolen merkitystä 
sosiaalisen pääoman muodostuksessa tai sen vaikutuksissa (ks. esim. Tolonen 
2005), tulisi myös näiden erojen merkitystä tutkia enemmän. Myös kotimaisen 
lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman tutkimusta tulisi lisätä. (Vrt. Korkiamäki 
2008a; 2008b; Tolonen 2004; 2005.)

Näiden yleisesti sosiaalisen pääoman tutkimuksiin kohdistettujen kriit-
tisten huomioiden lisäksi kirjallisuuskatsauksessa olleista artikkeleista nousi 
esiin myös muita tulevaisuuden haasteita. Ensinnäkin tutkimuksissa käytettiin 
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yhteisöllisyyden käsitettä viittaamaan usein johonkin tiettyyn spatiaalises-
ti rajattuun paikkaan, kuten asuinalueeseen. Lasten ja nuorten arki rakentuu 
kuitenkin mitä moninaisimmissa yhteisöllisissä suhteissa niin perheen, toveri-
piirin kuin esimerkiksi koulun ympäristöissä. Mitä vanhemmasta lapsesta on 
kysymys, sitä joustavammin hän liikkuu yhteisöstä toiseen ja voi kulloinkin 
valita tarpeitaan parhaiten tyydyttävän yhteisön. (II.) Myös erilaiset virtuaa-
liyhteisöt ovat nykyään lasten ja nuorten arkipäivää. Lapsia ja nuoria ei voikaan 
täysin ymmärtää huomioimatta niitä vaihtuvia konteksteja, jotka ympäröivät 
ja muokkaavat heidän kokemuksiaan (Panelli 2002, 114). Myös monet uuden-
laiset yhteisöllisyydet, kuten internetin keskustelupalstojen ympärille rakentu-
vat virtuaaliyhteisöt, määrittävät osaltaan lasten ja nuorten arkea tänä päivänä. 
Lapsille ja nuorille yhteisö on enemmän sosiaalinen kuin maantieteellinen kä-
site (Morrow 2004; Rasmusson 1998). Lasten ja nuorten koko elämismaailmaa 
tulisikin tarkastella yhtenä yhteisönä, jossa perhe, koulu, kaverit ja niin edelleen 
ovat toisiinsa kietoutuneita osia (ks. esim. Crosnoe 2004). 

Myös vertaisryhmän sosiaaliseen pääomaan liittyvät tutkimukset voidaan 
nähdä tulevaisuuden haasteena. Vain muutama kirjallisuuskatsauksen artik-
keleista keskittyi tarkastelemaan vertaissuhteiden merkitystä sosiaalisen pää-
oman muodostajana. Tämä on selvä puute, sillä lasten ja nuorten sosiaalisen 
verkostot perustuvat pääasiassa juuri näihin informaaleihin kaverisuhteisiin. 
(II). Kaverien merkitys sosiaalisen pääoman tuottajina on todettu myös muissa 
tutkimuksissa (Tolonen 2004; Korkiamäki 2008a). Kaverisuhteisiin katsotaan 
liittyvän sellaisia intiimejä ja luottamuksellisia elementtejä, sosiaalisen pää-
oman edellytyksiä, joita muodollisten suhteiden virallisuus ja byrokraattinen 
luonne ei useinkaan kykene tarjoamaan (Goodwin & Armstrong-Esther 2004; 
Gordon & Jordan 1999; II.)

Viimeiseksi voidaan vielä mainita puhtaasti yhteisöllisten lähestymista-
pojen puute. Sosiaalinen pääoma ymmärretään perinteisesti yhteisöissä muo-
dostuvaksi resurssiksi, mutta empiiriset tutkimukset mittaavat sitä pääasiassa 
yksilöiden kokemusten kautta. Myös kontekstin merkitys sosiaalisen pääoman 
muodostumisessa ja vaikutuksissa on usein toissijainen. Kuitenkin tutkimukset 
ovat osoittaneet, että yhteisön muilla ominaisuuksilla on merkitystä sosiaalisen 
pääoman muodostumiselle. Haasteena voidaankin nähdä sosiaalisen pääoman 
operationalisoiminen yhteisötasolla ja sen merkityksen selvittäminen yksilölli-
sille ilmiöille (II.) Erityisen tärkeää tämä on juuri nuorten kohdalla, sillä nuoret 
ovat muita ikäryhmiä enemmän riippuvaisia paikallisen ympäristön ominai-
suuksista (Leonard 2005; Erikson 1968). 
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Lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman tulevaisuuden haasteena voidaankin 
tiivistetysti nähdä sosiaalisen pääoman käsitteen ja lapsuus- ja nuoruustutki-
muksen annin parempi yhdistäminen. Esimerkiksi laajalla nuorten sosiaalisia 
verkostoja ja alakulttuureja (ks. esim. Puuronen 1997; Tolonen 2001) tai lasten 
hyvinvointia ja vuorovaikutusta (ks. esim. Korkiamäki 2008a; 2008b; Joronen 
2005) käsittelevällä tutkimuksella olisi annettavaa myös lasten ja nuorten sosiaa-
lisen pääoman tutkimukselle. Myös useat sosiaalisen pääoman sukulaiskäsit-
teet, kuten yhteisö, verkosto, tuki ja kontrolli, ovat paljolti tutkittuja ja tulkittuja 
(ks. esim. Salmela 2006; Suutari 2002; Tolonen 2001; Kaltiala-Heino ym. 2001; 
Salmi 2005; Joronen 2005; Korkiamäki 2008a; 2008b). Tämänkin käsitteellisen 
keskustelun anti tulisi sosiaalisen pääoman tutkimuksessa paremmin hyödyn-
tää. Käsitettä tulisi lähestyä myös analyyttisemmin ja moninaisemmin, erot-
taen selvemmin sosiaalisen pääoman syntyperä sen ilmenemismuodoista sekä 
vaikutuksista ja huomioiden paremmin eri tasojen väliset yhteydet. Empiirises-
ti tämä tarkoittaa käsitteen sekä lähestymistavan selkeää määrittelyä kussakin 
tutkimuksessa. Määrittely selvittää paitsi käsitteen moninaista kenttää myös 
edistää mahdollisen yhtenäisen määritelmän saavuttamista. (II.)

4.7 Yhteisön ja sosiaalisen pääoman ero

Jos sosiaalisen pääoman katsotaan muodostuvan yhteisöissä, mikä sitten oikeas-
taan on käsitteiden yhteisö ja sosiaalinen pääoma ero? Kirjallisuudessa niitä 
käytetään usein ristikkäin ja joskus epäselvästi päällekkäin. Empiirisissä tut-
kimuksissa toinen jätetään usein kokonaan määrittelemättä (yleensä yhteisö) ja 
toiseen keskitytään hyvinkin tarkasti (yleensä sosiaalinen pääoma) (Colclough 
& Sitaraman 2005). Tämä näkyy myös perinteisissä sosiaalisen pääoman mää-
rittelyissä. Esimerkiksi Putnam (1993; 2000) ei määrittele mitenkään selkeästi 
yhteisön ja sosiaalisen pääoman eroa vaan putoaa osittain samaan sudenkuop-
paan kuin useat muut sosiaalisen pääoman tutkijat sekoittaen yhteisön ja sosiaa-
lisen pääoman välillä toisiinsa (Wall, Ferrazzi & Schryer 1998). Kriittisimmät 
arvioijat ovat jopa kysyneet, miksi Putnam ylipäätään käyttää sosiaalisen pää-
oman käsitettä, kun yhteisökin olisi riittänyt hänen tarkoituksiinsa (Etzioni 
2001). 

Ne tutkimukset, jotka puolestaan erottavat käsitteet jättävät usein tarken-
tamatta niiden välisen suhteen. Myös tämä voidaan kuitenkin nähdä tärkeä-
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nä sekä sosiaalinen pääoma käsitteen kehittämisen kannalta että käytännön 
kannalta: lisääkö yhteisöllisyyden kasvattaminen sosiaalista pääomaa, vai vah-
vistaako sosiaalinen pääoma yhteisöllisyyttä (Colclough & Sitaraman 2005). 
Yleisesti ajatellaan niin, että yhteisö on sosiaalisen pääoman perusta, joka puo-
lestaan on taloudelliseen ja kulttuurisen kasvun rakennusaine (Colclough & Si-
taraman 2005). Toisaalta on myös osoitettu, miten sosiaalisen pääoman kautta 
on muodostunut uusia yhteisöjä (ks. esim. Saxenian, Motoyama & Quan 2002; 
Colclough & Sitaraman 2005) 

Yleensä yhteisö ajatellaan todellisten, ei symbolisten, sosiaalisten suhteiden 
summana, jotka nousevat ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja johtavat jon-
kinasteiseen kiintymykseen. Yhteisön jäsenenä olemiseen liittyy usein odotuk-
sia vastavuoroisuudesta, sosiaalisesta tuesta ja luottamuksesta. Kaikkein eniten 
yhteisöllisyys vaalii yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista identiteettiä. 
(Delanty 2003; Colclough & Sitaraman 2005; ks. myös Roivainen, Nylund, Kor-
kiamäki & Raitakari 2008.) Perinteisen yhteisön stereotypiana voidaankin aja-
tella perinteistä kyläyhteisöä, jota Ferninands Tönnies (1887) kutsui aikanaan 
käsitteellä gemeinschaft. Se edusti intiimiä, tiivistä ja poissulkevaa elämää, jota 
luonnehti sopimuksellisuus, yhteistyö, solidaarisuus ja paikallinen intressi. 

Perinteisesti yhteisön on siis ajateltu liittyvän tiettyyn paikkaan ja aikaan. 
Modernisaatio-prosessin myötä yhteisön ja paikan suhde on kuitenkin tullut 
moninaisemmaksi. Edelleen voidaan puhua niin sanotuista yksinkertaisista yh-
teisöistä, jotka ovat usein pieniä ja paikkaan kiinnittyneitä. Näissä yhteisöissä 
jäsenet usein valitsevat aktiivisen osallistuminen ja jakavat keskenään jokapäi-
väiseen elämään liittyviä tavoitteita. Yhteinen intressi voi olla vaikka jokin har-
rastus tai yhteinen elinkeino. (Colclough & Sitaraman 2005.) Nykyään on kui-
tenkin yhä enemmän niin sanottuja kompleksisia yhteisöjä, jotka eivät kiinnity 
tiettyyn paikkaan. Nämä yhteisöt ovat usein myös kooltaan suurempia ja sisäl-
tävät useita eri aktiviteetteja ja tavoitteita. Kyseiset yhteisöt ovat usein pysyviä, 
kuten esimeriksi perhe, työ ja ystävät. (Colclough & Sitaraman 2005.) Näiden 
lisäksi yksilöt voivat olla jäseninä muissakin aikaan tai paikkaan sidoksissa ole-
vissa yhteisöissä. Myös näitä yhteisöjä voi olla useita. Moninaisuudesta johtuen 
sosiaalisen pääoman ja yhteisön välinen suhde olisikin hyvä aina selvittää. 

Yhteisö ja yhteisöllisyys voidaan siis ajatella vallitsevana tilana, status quo-
na, joka ylläpitää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun tämä nähdään tavoiteha-
kuisesti pääomana tai resurssina, puhutaan sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalisen 
pääoman ajatus onkin muuttaa status quo joksikin muuksi eli tavoittaa jotain 
sen kautta. Merkittäväksi nousee tällöin yhteisön sisäisten suhteiden toimivuus 
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ja käyttö. Muodostaako yhteisö esimerkiksi juuri sosiaalista tukea ja kontrol-
lia sisältävän sosiaalisen ympäristön, joka tukee nuoren hyvinvointia? Kyse on 
siis enemminkin yhteisön kyvystä toimia ja yhteisön ominaisuuksista kuin sen 
olemassaolosta. Tätä kautta sosiaalista pääomaa voidaan ajatella myös sisällyt-
tämisen (inclusion) ja erottamisen (exclusion) välineenä, jolla ylläpidetään so-
siaalisia hierarkioita ja estetään sosiaalista vaihtoa erityisesti kerrostuneessa 
systeemissä. (Colclough & Sitaraman 2005.) 

Sosiaalinen pääoma näyttäytyy näin ollen enemmän prosessina kuin tilana 
– prosessina, joka luo ja ylläpitää hierarkioita sekä saavuttaa tavoitteita eri ta-
soilla. Sosiaalisen pääoman tuotokset voivat ilmentyä eri tasoilla eri ryhmissä 
ja prosessin eri vaiheissa. Sosiaalinen pääoma voi keskittyä yhteisön rajojen si-
sään tai ilmentyä yli rajojen. (Colclough & Sitaraman 2005, Bankston & Zhou 
2002.) Se voi jopa kietoutua useiden yhteisöjen prosesseihin (Crosnoe 2004; 
Cook 2002). Dynaamisena ilmiönä ja prosessina sosiaalinen pääoma sitookin 
usein vaikutukset myös yhteisön rakenteellisiin ominaisuuksiin. Useissa tut-
kimuksissa on todettu, että kontekstilla, jossa sosiaaliset resurssit tuotetaan, 
on merkitystä niiden vaikutuksille (esim. Cook ym. 2002; Oberwittler 2004). 
Esimerkiksi perheessä tuotettujen sosiaalisten resurssien vaikutus voi riippua 
vanhempien koulutustaustasta tai työllisyystilanteesta ja koulussa tuotettu-
jen resurssien vaikutus muun muassa koulun koosta ja ilmapiiristä (ks. esim. 
Veenstra 2000; Subramanian, Lochner, Kawachi 2003). Toisaalta eri konteks-
tissa muodostuvien resurssien merkitys voi vaihdella senkin mukaan, millaisia 
resursseja jossain muualla muodostuu. Esimerkiksi opettajan sosiaalisen tuen 
merkitys voi riippua siitä, saako lapsi vanhemmilta tarpeeksi sosiaalista tukea 
tai onko hänellä yhtään läheisiä ystäviä (Cook 2002; Ellonen 2008). Voidaankin 
ajatella, että yhteisö ja sen ominaisuudet ovat sosiaalisen pääoman edellytys. 
Tämä puolestaan muodostuu yhteisön ominaisuuksien ja sosiaalisen organisoi-
tumisen myötä (Sampson 2001).
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5 Sosiaalinen pääoma tässä tutkimuksessa

Tässä tutkimuksessa lähestyn sosiaalista pääomaa sosiologisen tutkimustra-
dition kautta. Sosiaalisen pääoman nähdään muodostuvan nuorten kasvuyh-
teisöissä ja sen merkitystä tarkastellaan yksilöihin. Empiiriset analyysit keskit-
tyvät kuitenkin vain kouluun osana tätä kasvuyhteisöä. Sosiaalisen pääoman 
ilmenemismuotoja ovat sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli, kuten monissa 
muissakin nuorten sosiaalista pääomaa tarkastelevissa tutkimuksissa (II). Mää-
rittelen sosiaalisen pääoman tässä tutkimuksessa dynaamisesti, jolloin huomioi-
daan, paitsi lasten ja nuorten oma rooli sosiaalisen pääoman muodostamises-
sa, myös paikallisen kontekstin merkitys. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
yhteisön rakenteellisilla ominaisuuksilla on merkitystä sosiaalisen pääoman 
olemassaoloon (Cook 2002; Oberwitter 2004). Sosiaaliset suhteet tai sosiaalinen 
pääoma eivät siis automaattisesti tulostu lasten ja nuorten hyvinvointina eivätkä 
pahoinvointina, vaan edellyttävät toimijoiden vastavuoroisia tuen, kontrollin ja 
osallisuuden käytäntöjä. Tarkastelen sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia 
tutkimuksessa myös yhteisötason ilmiönä ja tutkin niiden merkitystä masentu-
neisuuteen ja rikekäyttäytymiseen yksilön pahoinvointia indikoivina ilmiöinä.

Käytännössä tämä on kuvattu kuviossa 4. Nuorten kasvuyhteisö muodostuu 
sen rakenteellisista ominaisuuksista, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä niihin 
perustuvista arvoista, normeista ja luottamuksesta. Tämä sosiaalinen ulottu-
vuus on yhteisön sosiaalista pääomaa. Se ilmenee muun muassa sosiaalisena 
tukena ja sosiaalisena kontrollina, jotka välittyvät sekä yksilöiden kokemuk-
sen kautta että yhteisöllisenä ominaisuutena kokemuksesta riippumattomana. 
Tämä kaikki vaikuttaa yksilön olemiseen ja käyttäytymiseen – yksilön hyvin-
vointiin. 
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5.1 Nuorten kasvuyhteisö

Tarkastelen sosiaalista pääomaa tässä siis paikallisten yhteisöjen näkökulmasta. 
Paikallisella yhteisöllä en kuitenkaan tarkoita pelkästään tiettyä spatiaalisesti 
rajattua yhteisöä, kuten esimerkiksi asuinaluetta tai kotia. Viittaan yhteisöllä 
ennemminkin nuorten koko lähiympäristön muodostamaan kasvuyhteisöön, 
jossa pienemmät yhteisöt, kuten koulu ja koti, ovat osia tästä yhteisöstä. Yhteisö 
ei siis rakennu tässä vain fyysisestä läheisyydestä vaan pikemminkin paikallis-
kulttuurisesti tunnistettavissa olevista yhteisyyden elementeistä. Tätä voidaan 
helposti jäsentää vaikka arjen käsitteen avulla (Korkiamäki 2008a).

Nuorten kasvuyhteisön katson tutkimuksessa muodostuvan pääasiassa 
koulusta, kodista, kavereista ja asuinalueesta. Kaverit kattavat tässä, paitsi kou-
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lukaverit, myös muut kaverit ja ystävät, ja asuinalue, paitsi oman naapuruston, 
myös käytetyt lähialueet. Englannin kielen käsite neighborhood kuvastaakin 
tätä yhteisöllisyyttä paremmin kuin käsitteet asuinalue tai naapurusto. Näiden 
neljän yhteisön nähdään usein muodostavan lasten ja nuorten elämisyhteisön 
(ks. Korkiamäki, tulossa 2008; Demaray, Malecki, Davidson, Hodgson & Re-
bus 2005). Niistä perheen merkitys nuoren elämälle on ehkä ilmeisin. Vaikka 
nuoruudessa kiinnostuksen kohteet suuntautuvat perheen ulkopuolelle, on per-
he ja sen tuki merkittävässä asemassa nuorten elämässä. (Niemelä ym. 1994; 
Wong & Wiest 1999; Friis ym. 2004). Myös toveripiirin merkitys kasvaa nuo-
ruudessa. Samoin koulun ja opettajien merkitys korostuu nimenomaan hyvien 
ja huonojen vaikutusten välittäjänä. Perheen, vertaisryhmän ja koulun lisäksi 
nuoren oma asuinalueella on oma vaikutuksensa. Omalla asuinalueella ollaan 
yhteydessä naapureihin ja osallistutaan paikallisten instituutioiden toimintaan. 
Omalla asuinalueella kehittyy myös turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tun-
ne. Lisäksi siellä kehitetään näkemykset omista mahdollisuuksista. Kaikki tämä 
vaikuttaa nuoren hyvinvointiin. (Coulton 1995, 173.)

Empiirisesti keskityn tutkimuksessani kouluun osana tätä kasvuyhteisöä. 
Koulun näkökulmasta kouluympäristö muodostaa oman erillisen yhteisön-
sä, mutta nuorten näkökulmasta koulu on osa koko heidän kasvuyhteisöään. 
Kouluympäristön tutkiminen johtuu pääasiassa käytännön syistä mutta myös 
siitä, että tutkimuksessa pyritään konkretisoimaan esitettyjä suhteita mahdol-
lisimman selkeästi, mikä puolestaan onnistuu parhaiten keskittymällä yhteen 
konkreettiseen yhteisöön. Kotimaista tutkimusta koulusta laajasti vaikuttavana 
yhteisönä on myös suhteellisen vähän (vrt. Konu 2002). Keskittymisestä huo-
limatta tutkimuksessa on kuitenkin koko ajan taustalla ajatus nuoren laajem-
masta kasvuyhteisöstä: nuori tuo myös koulun ulkopuolelta saamansa resurssit 
kouluun. 

5.2 Sosiaalinen tuki

Sosiaalinen tuki nähdään tässä tutkimuksessa yhtenä sosiaalisen pääoman il-
mentäjänä. Kuten sosiaalista pääomaa, myös sosiaalista tukea on mahdotonta 
määritellä yksiselitteisesti. Williamsin, Barcalayn ja Schmicin (2004) tekemän 
sosiaaliseen tukeen liittyvän kirjallisuuskatsauksen mukaan tieteellisten ar-
tikkelien piiristä löytyy yli kolmekymmentä erilaista määritelmää sosiaaliselle 
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tuelle. Vaikka näissä määritelmissä viitataan paljon myös samoihin asioihin, 
eroavat ne sen verran toisistaan, ettei yhtenevää määritelmää käsitteelle ole on-
nistuttu tekemään. Merkittävin ero määritelmien välillä on se, miten laajana 
käsite ymmärretään. (Williams ym. 2004.)

Toiset keskittyvät määritelmissään pelkästään sosiaalisen tuen tunnepuo-
leen, kuten toisesta välittämisen ja koettuun yhteenkuuluvuuden tunteeseen. 
Usein klassikoksikin kutsuttu Cobbin määritelmä on tästä hyvä esimerkki. Se 
keskittyy pääasiassa sosiaalisiin verkostoihin kuulumiseen ja niissä koettuun 
rakkauden sekä arvostuksen tunteeseen. Cobbin mukaan sosiaalinen tuki on 
informaatiota, joka johdattaa ihmisen uskomaan olevansa rakastettu ja kun-
nioitettu sekä osa vastavuoroisuuteen perustuvaa verkostoa (Cobb 1976, 300). 
Määritelmää voidaan kuitenkin laajentaa myös erilaisilla materiaalisilla tai 
kommunikatiivisilla piirteillä. Tästä hyvä esimerkki on Cohen ja Symen (1985) 
määritelmä, jonka mukaan sosiaalinen tuki on muiden ihmisten tuottama re-
surssi – usein informaatiota tai tavaroita –, joka edistää tai haittaa yksilöiden 
hyvinvointia (1985, 4). Cohen ja Syme korostavat myös sitä, että sosiaalisen tuen 
merkitys vaihtelee iän myötä. 

Cobbin sekä Cohenin ja Symen sosiaalisen tuen määritelmät ovat käytetyim-
piä sosiaalisen tuen määritelmiä. Niitä on käytetty paljon erityisesti aikuisten 
sosiaalisen tuen mittaamiseen (Williams ym. 2004). Lasten ja nuorten kokemaa 
sosiaalista tukea tarkastellaan usein vielä laajemman sosiaalisen tuen määritel-
män avulla (ks. esim. Demaray & Malecki 2002; Malecki & Demaray 2002; De-
maray, Malecki, Davidson, Hodgson & Rebus 2005). Ne tutkimukset perustuvat 
usein Tardyn (1985) sosiaalisen tuen määritelmään, jonka mukaan sosiaalinen 
tuki koostuu neljästä eri tuen tyypistä: emotionaalisesta tuesta, materiaalisesta 
tuesta, informatiivisesta tuesta ja arvioinnista. Emotionaalisella tuella tarkoite-
taan luottamusta, välittämistä ja empatiaa, instrumentaalisella tuella erilaisia 
resursseja kuten rahaa ja aikaa, informatiivisella tuella tarkoitetaan neuvontaa 
ja opastusta ja arvioinnilla tarkoitetaan henkilökohtaisen palautteen antoa. 
Tardy myös korostaa määritelmässään sosiaalisen tuen molemminpuolisuutta. 
(Tardy 1985.) 

Vaikka ajatukset tuen laajuudesta vaihtelevat eri tutkijoiden kesken, jaetaan 
usein yhteinen käsitys siitä, että sosiaalisen tuen rakenteellinen ja toiminnalli-
nen puoli tulee erottaa toisistaan. Rakenteellisella puolella viitataan enemmän-
kin sosiaalisiin verkostoihin ja suhteisiin, jotka ovat sosiaalisen tuen lähtökoh-
ta, kun taas sosiaalisen tuen toiminnallisuudella viitataan erityyppisen tuen 
saantiin. Siitä, miten nämä liittyvät toisiinsa, eli mikä on varsinainen sosiaali-
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sen tuen mekanismi, ollaan jälleen eri mieltä. Myös käsitykset sosiaalisen tuen 
ulottuvuuksista ja vaikutuksista jakaantuvat. (Thoits 1995.)

Sosiaalisen tuen vaikutuksista voidaan erottaa kaksi eri näkökulmaa. Pu-
hutaan ensinnäkin niin sanotuista suorista vaikutuksista, joilla tarkoitetaan 
sosiaalisen tuen vaikutusta suoraan yksilön hyvinvointiin. Toisaalta puhutaan 
sosiaalisen tuen suojaavasta vaikutuksesta, eli sosiaalinen tuki suojaa esimer-
kiksi stressiä aiheuttavilta tekijöiltä mutta ei suoraan edistä esimerkiksi yksilön 
mielenterveyttä. (Cohen & Wills 1985; Thoits 1995; Williams ym. 2004.) Erityi-
sesti empiirisessä tutkimuksessa olennaista on myös erottaa, puhutaanko anne-
tusta (received) sosiaalisesta tuesta vai saadusta (perceived) sosiaalisesta tuesta. 
(Tardy 1985; ks. myös Malecki & Demaray 2002; Demaray & Malecki 2003.) 
Myös sosiaalisen tuen merkityksen vaihtelu elämän eri vaiheissa on tunnistettu 
(Cohen & Symen 1985; Demaray & Malecki 2002; Malecki & Demaray 2002). 
Vastaavasti sukupuolen rooli sosiaalisen tuen merkitsevyydessä on alettu tun-
nistaa yhä useammin (Demaray & Malecki 2002; Demaray ym. 2005; Jackson & 
Warren 2000; Malecki & Demaray 2002). 

Sosiaalisen tuen vaikutuksista erotetaan nykyään myös eri ulottuvuuksia. 
Puhutaan sosiaalisen tuen määrän vaikutuksesta sekä sosiaalisen tuen laadun 
merkityksestä. Usein erotetaan myös toisistaan käytettävissä oleva sosiaalinen 
tuki ja sellainen sosiaalinen tuki, joka on tarjolla vain kriisitilanteissa. Myös 
näiden tuen muotojen ero on merkittävä suhteessa sosiaalisen tuen vaikutus-
mekanismeihin. (Tardy 1985; Malecki & Demaray 2002; Demaray & Malecki 
2003.) Vastaavasti puhutaan saatavilla olevan sosiaalisen tuen määrän vaihte-
lujen merkityksestä. Jos saavutettu sosiaalisen tuen taso syystä tai tosisesta las-
kee, on tällä negatiivisia seurauksia yksilön mielenterveydelle (Cornwell 2003). 
Muutenkin sosiaalisen tuen keskusteluun on alkanut tulla enemmän piirteitä 
sosiaalisen tuen negatiivisista vaikutuksista. Tukea sisältävät suhteet, esimer-
kiksi parisuhteet, voivat olla luonteeltaan ahdistavia tai pakottavia. Toisaalta 
myös tuen antaja asettaa itsensä alttiiksi negatiivisille seurauksille antaessaan 
itsestään paljon toiselle. (Thoits 1995.)

Sosiaalinen tuki on siis, paitsi moninainen, myös hyvin dynaaminen ja mo-
niulotteinen käsite. Williams, Berklay ja Schmidt (2004) korostavatkin, että so-
siaalinen tuki tulisi aina määritellä suhteessa kontekstiin. Tällöin voidaan ottaa 
huomioon kaikki kysymyksenasettelulle olennaiset dimensiot. Ajatus sosiaali-
sen tuen määrittelemisestä suhteessa kontekstiin sopii hyvin myös sosiaalisen 
pääoman ajatukseen. Jos ajatellaan sosiaalisen tuen olevan sosiaalisen pääoman 
ilmenemismuoto, vaikuttavat siihen myös kontekstuaaliset ominaisuudet. Näin 
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ajateltuna myös yhteisö voisi olla sosiaalisen tuen lähde (Thoits 1995). Periaat-
teessa sama ajatus on luettavissa myös perinteisistä sosiaalisen tuen määritel-
mistä. Cobbin määritelmän mukaanhan sosiaalinen tuki tarkoittaa sitä, että 
yksilö on osa jotain verkostoa, jossa vallitsee vastavuoroisuuden velvoite (Cobb 
1976). Vastaavasti Housen (1981) määritelmän mukaan sosiaalisen tuen odote-
taan vähentävän ihmisten stressioireita, koska heitä ympäröivä positiivinen so-
siaalinen ympäristö tuottaa sosiaalisen identiteetin vahvistumista, käytännön 
apua sekä erilaisia sosiaalisen tuen muotoja. Tästä huolimatta sosiaalista tukea 
on tutkittu yhteisöllisestä näkökulmasta vasta vähän. Yhteisöllisen sosiaalisen 
tuen merkitystä on tutkittu muun muassa työstressiin (Bliese & Castro 2000), 
vastasyntyneiden syntymäpainoon (Buka, Brennan, Rich-Edwards, Rauden-
bush & Earls 2003), fyysiseen terveyteen (McKeehan 2000), vankien sopeutumi-
seen (Joang & Winfree 2006) sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin ruo-
kailutottumuksiin (Bull, Eakin, Reeves & Riley 2006). Nämä kaikki perustuivat 
aikuisväestöltä kerättyyn aineistoon. Nuorten kohdalla yhteisöllisen sosiaalisen 
tuen merkitystä on tutkittu vieläkin vähemmän (vrt. Torsheim, Aaro & Wold 
2003).

Tässä tutkimuksessa lähestyn sosiaalista tukea Tardyn (1985) määritelmän 
mukaan. Näen sosiaalisen tuen koostuvan neljästä tuen tyypistä: emotionaali-
sesta tuesta, materiaalisesta tuesta, informatiivisesta tuesta ja arvioinnista, vaik-
kakaan tutkimuksessa käytetyt aineistot eivät kaikilta osin täytä näitä neljää 
ulottuvuutta. Määrittelen sosiaalisen tuen myös vuorovaikutteisena sosiaalisena 
prosessina, jolloin esimerkiksi koulun sosiaalisesti tukeva ilmapiiri muodostuu 
paitsi opettajien myös oppilaiden välisestä kanssakäymisestä. Sosiaalinen tuki 
näyttäytyy tutkimuksessa pääosin yhteisöllisenä elementtinä. Tällöin puhutaan 
juuri sosiaalisesti tukevasta ilmapiiristä tai kulttuurista. 

5.3 Sosiaalinen kontrolli

Myös sosiaalista kontrollia käytetään usein monitasoisena ja dynaamisena vä-
lineenä, mutta käsitteenä se on jossain määrin selvemmin määriteltävissä kuin 
sosiaalinen tuki, vaikkakin myös siihen liittyviä teorioita on useita (esim. Hir-
schi 1969; Sampson & Laub 1993). Tunnetuin sosiaalisen kontrolli teoria on Tra-
vis Hirschin teoria (1969). Sitä on käytetty lukuisissa empiirisissä tutkimuksis-
sa (Kempf 1993), ja se on yksi keskeisimmistä kriminologian teorioista (Akers 
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2000, 15). Teorian mukaan sitoutuminen lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan estää 
ihmistä tekemästä rikoksia. Tätä voidaan Hirschin mukaan mitata neljällä eri 
ulottuvuudella. Näitä ulottuvuuksia ovat kiintymys (attachment), joka kuvaa 
yksilön suhteita läheisiin ihmisiin, sitoutuminen (commitment), joka kuvaa yk-
silön kokemusta yhteisön arkitoimien palkitsevuudesta, osallistuminen (invol-
ment), joka kuvaa yksilön osallistumisaktiivisuutta yhteisön toimintoihin sekä 
usko (belief), joka kuvaa yksilön luottamusta yhteisön normien moraaliseen 
oikeuteen. (Hirschi 1969.) Uudemmassa teoriassaan Hirschi painottaa myös 
itsekontrollin merkitystä normien rikkomisessa. Vanhempien sosiaalisella 
kontrollilla on Hirschin mukaan erityinen merkitys sen muodostumiselle (ks. 
Gottfredson & Hirsci 1990). 

Kontrolliteoria perustuu kriminologian klassiseen näkökulmaan siitä, että 
ihminen tekee rikoksia, jos niiden hyöty on haittaa suurempi. Tämä erotukse-
na positivistisesta teoriasta, jossa ihminen nähdään lähtökohdiltaan hyvänä ja 
pahat teot johtuvat jostain tietystä syystä (Roshier 1989; Gottfredson & Hirschi 
1990). Nuorten kohdalla haittaa suurempaa hyötyä on selitetty nimenomaan 
yksilön heikkojen siteiden kautta. Tällöin viitataan usein perheeseen, naapu-
rustoon ja kouluun (Honkatukia 1998). Eri tutkimusten mukaan ne nuoret, 
jotka ovat sidoksissa esimerkiksi perheeseen ja muihin ihmisiin sekä käyvät 
mielellään koulua, tekevät vähemmän rikoksia (Kempf 1993). Vertaisryhmää 
korostavasta näkökulmasta sosiaalista kontrollia voitaisiin ajatella rikollisuutta 
lisäävänä elementtinä mutta tällöin puhutaan usein alakulttuuriteorioista tai 
sosiaalisen oppimisen teorioista sosiaalisen kontrollin teorian sijaan (Akers 
2000; Salmi 2005). 

Sampson ja Laub (1993) ovat laatineet oman versionsa sosiaalisen kontrol-
lin teoriasta, joka sopii hyvin, kun tutkitaan nuoria. He yhdistävät sosiaalisen 
kontrollin teoriaan klassisen rikollisuuden teorian, jossa ihmiset ovat hete-
rogeenisiä ja pohjimmiltaan omaa hyötyään tavoittelevia. Heidän teoriaansa 
kutsutaan ikäporrasteiseksi informaalin sosiaalisen kontrollin teoriaksi. Sen 
mukaan rikollinen käyttäytyminen on ainakin osaltaan tulosta rikkoutuneesta 
yhteisöstä tai rikkoutuneista ihmissuhteista. Tässä teoriassa sosiaaliselle kont-
rollille rikollisuuden ehkäisijänä annetaan yhtä suuri rooli kuin itse sosiaalisen 
kontrollin teoriassa. He lisäävät tähän kuitenkin elämänkulun kehityksen nä-
kökulman niin, että informaalia sosiaalista kontrollia tuottavat tahot vaihte-
levat iän mukaan. Esimerkiksi nuoruudessa keskeistä ovat sosiaaliset suhteet 
vanhempiin, kavereihin ja opettajiin. Keskeinen idea kehitysnäkökulman ja 
sosiaalisen kontrollin teorian yhdistämisessä on haittojen kumulatiivinen jat-
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kuvuus. Häiriökäyttäytymisen negatiiviset vaikutukset estävät tulevaisuuden 
tervettä kehitystä sekä edistävät häiriökäyttäytymisen stabilisoitumista ajan 
myötä. (Sampson & Laub 1993.) 

Sosiaalisen kontrollin ajatus sopii hyvin yhteisöllisyysnäkökulmaan. Yleen-
säkin kriminologiset teoriat asettuvat yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman 
viitekehykseen paremmin kuin sosiaalinen tuki, sillä rikollisuutta on usein 
tarkastelu yhteisöllisestä näkökulmasta (Salmi 2005; Salmi & Kivivuori 2006). 
Sosiaalisen kontrollin käsitettä onkin yleisesti käytetty myös sosiaalisen pää-
oman tutkimuksissa (II). Sosiaalisen kontrollin merkitystä yksilön kokemusten 
kautta on tarkasteltu muun muassa suhteessa normien mukaiseen käyttäyty-
miseen (Parcel & Dufur 2001), mielenterveyteen (O’Brian Caughy, O’Campo & 
Muntaner 2003) sekä koulumenestykseen (Morgan & Sorensen 1999). Sosiaali-
sen kontrollin yhteisöllisiä vaikutuksia on tarkasteltu muun muassa suhteessa 
nuorten koulusuorituksiin (Sun 1999), rikekäyttäytymiseen (Sampson 1997; 
Elliott, Wilson, Huizinga, Sampson, Elliott & Rankin 1996) mielenterveyteen 
(Steptoe & Feldman 2001) sekä lasten kaltoinkohteluun (Coulton, Korbin & Su 
1999).

Juuri yhteisöllisyyden näkökulma lienee suurin sosiaalisen kontrollin ja 
sosiaalisen tuen ero. Sosiaalinen kontrolli nähdään luonnollisemmin yhteisöl-
lisesti muodostettuna resurssina, kun taas sosiaalinen tuki nähdään ennem-
minkin kahdenkeskisen kanssakäymisen tuotoksena ja vaikutuksena. Muuten 
sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia on käytännössä usein vaikea erottaa, 
erityisesti juuri lasten ja nuorten osalta. Tavanomaisessa kanssakäymisessä 
tuki ja kontrolli sulautuvat saumattomasti yhteen, siten että molemmat edistä-
vät nuorten hyvinvointia (Sipilä 1979; Kääriäinen & Ellonen 2005). Esimerkik-
si oppilaan kahdenkeskiset keskustelut opettajan kanssa voitaisiin ymmärtää 
paitsi tueksi myös kontrolliksi. Toisaalta voidaan myös puhua vain opettajan ja 
oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä. Tällöin jää lukijan 
arvioitavaksi, puhutaanko tuesta vai kontrollista (Croninger & Lee 2001).

Tässä tutkimuksessa lähestyn sosiaalista kontrollia pääosin Sampsonin ja 
Laubin (1993) ajatusten mukaan, jolloin myös sosiaalinen kontrolli on yhtei-
söllinen elementti. Nuorten rikekäyttäytymisen ja pahoinvoinnin nähdään 
siis yleensä osittain johtuvan nuoria ympäröivien yhteisöjen rikkoutumisesta. 
Tämä eroaa selvästi masentuneisuuden ympärillä käydystä keskustelusta. Elä-
mänkulun kehityksen näkökulman mukaan erityisen merkittäviä yhteisöjä 
nuoruudessa ovat perhe ja koulu, joiden tuottaman sosiaalisen kontrollin näh-
dään ehkäisevän nuorten pahoinvointia. Koska lähestyn sosiaalista kontrollia 
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yhteisöllisenä ilmiönä, voi myös sen kohdalla puhua kontrolloivasta ilmapiiristä 
tai kulttuurista.

5.4 Ekologinen lähestymistapa

Kun sosiaalinen pääoma ajatellaan yhteisön tuottamaksi resurssiksi, lähesty-
tään keskustelua sosiaalisen ympäristön merkityksestä yksilölle. Kyseistä aja-
tusmallia kutsuttaan usein ekologiseksi malliksi tai näkökulmaksi (Garbarino 
& Sherman 1980; Bronfenbrenner 1979). Lähestymistavan perusideana on se, 
että yksilön toiminta ja kehitys on aina sidoksissa yksilöä ympäröivään sosiaali-
seen kontekstiin (Bronfenbrenner 1979). Ekologinen näkökulma on tullut viime 
vuosina suositummaksi juuri lasten hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvissä tut-
kimuksissa (Oberwittler 2004; Sampson 2001; Jack 1997; 1998).

Sosiaalisen ympäristön merkityksellisyyden lisäksi lähestymistapa koros-
taa myös sitä, että sosiaalinen ympäristö muodostuu eritasoisista toimijoista. 
Esimerkiksi Bronfenbrenner (1979) puhuu sosiaalisen ympäristön mikrosystee-
mistä, mesosysteemistä, eksosysteemistä ja makrosysteemistä. Mikrosysteemil-
lä tarkoitetaan yksilön läheisintä ympäristöä, kuten perhettä tai koululuokkaa, 
jossa tapahtuvat kasvokkaiset sosiaaliset suhteet. Mesosysteemi puolestaan si-
sältää useita näiden mikrosysteemien osia. Tällainen mesosysteemi on esimer-
kiksi yksittäinen koulu. Eksosysteemi sisältää useita mesosysteemin ryhmiä 
mutta vähintään yksi niistä on sellainen, joka ei suoraan koske yksilöä. Tällai-
nen voisi olla esimerkiksi vanhempien työpaikka. Makrosysteemi sisältää nämä 
kaikki, sekä lisäksi yhteiskuntatasoiset arvot, uskomukset ja kulttuurin.

Ekologinen lähestymistapa korostaa siis toisaalta yhteisötason tekijöiden 
vaikutusta yksilön toimintaan ja toisaalta yksilön toiminnan kontekstisidon-
naisuutta. Ekologinen lähestymistapa sopii näin ollen hyvin sosiaalisen pää-
oman tutkimiseen. Sosiaalisen pääoman ollessa yhteisötason ilmiö, tulee usein 
huomioitavaksi yhteisöllisten tekijöiden merkitys yksilön elämässä. Sosiaalinen 
pääoma on ikään kuin mekanismi, jonka välityksellä yhteisö vaikuttaa yksi-
löön. (Sampson 2001.)
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5.4.1 Yhteisön vaikutukset ja niiden kontekstisidonnaisuus

Yhteisön vaikutuksilla tarkoitetaan yhteisön merkitystä yksilötason ilmiössä. 
Yhteisön vaikutus koostuu kahdesta eri ulottuvuudesta. Toisaalta yksilöön vai-
kuttavat ne yhteisön rakenteelliset tekijät, jotka muodostuvat yhteisön jäsenten 
ominaisuuksien mukaan. Näitä kutsutaan usein yhteisön kompositionaalivai-
kutukseksi. Jos esimerkiksi oppilas käy koulua, jossa oppilaiden sosiaalinen 
tausta on keskimääräistä parempi, ja se vaikuttaa parantavasti hänen koulu-
suoritukseensa, voidaan puhua kompositionaalivaikutuksesta. Kompositio-
naalivaikutuksen tutkiminen on tyypillistä erityisesti asuinalueen vaikutusten 
tutkimuksessa (ks. katsaus Sampson, Morenoff & Gannon-Rowley 2002; Ober-
wittler 2004). Vastaavantyyppisiä tutkimuksia löytyy jonkin verran kuitenkin 
myös koulututkimuksen puolelta. Ne keskittyvät pääasiassa koulumenestyksen 
selittämiseen erilaisilla koulun rakenteisiin liittyvillä ominaisuuksilla. Tyypil-
lisin koulun rakenteisiin liittyvä keskustelu on käsitellyt koulun koon vaikutus-
ta. Coleman esitti tutkimuksissaan väitteen katolisten ja yksityisten koulujen 
paremmuudesta suhteessa muihin kouluihin perustellen väitettään pienem-
millä opetusryhmillä. Osa tutkijoista on esittänyt tätä tukevia väitteitä (Bryk 
ym. 1984), mutta myös vastakkaisia tutkimustuloksia on esitetty (Morgan & 
Sorensen 1999). Toinen perinteinen tutkimuskohde on ollut maalaiskoulujen 
ja kaupunkikoulujen vertaaminen keskenään5. Yleensä väitetään, että maa-
laiskoulujen oppilaat eivät pärjää yhtä hyvin koulussa kuin kaupunkikoulujen 
oppilaat (Young 1998; Webster & Fisher 2000). Myös koulutyypillä on todettu 
olevan merkitystä koulumenestykselle (Schagen & Schagen 2005). Näiden lisäk-
si koulumenestystä on selitetty muun muassa opettajan ominaisuuksilla (Mei-
jnen, Lagerveij & De Jong 2003; Warwick & Jatoi 1994) tai ylipäätään koulun ja 
lähiympäristön ominaisuuksilla (Tremblay ym. 2001). Koulutason muuttujien 
selitysprosentit vaihtelevat muutamasta prosentista muutamaan kymmeneen 
prosenttiin riippuen siitä, minkä tyyppisillä ominaisuuksilla selitetään mitä-
kin. Yleisesti tutkimuksissa on kuitenkin saatu vakuuttavia tuloksia koulun 
rakenteellisten ominaisuuksien vaikutuksesta nuorten hyvinvointiin (Meas & 
Lievens 2003).

Toisaalta yksilöön vaikuttaa myös se, miten yhteisö itsessään toimii. Jo Émi-
le Durkheim (1895) korosti aikanaan yhteisön sosiaalisen koheesion merkitystä 
yksilöiden itsetuhoisen käyttäytymisen ehkäisemisessä. Tällaisten yhteisön so-

5 Tyypillisintä Isossa-Britanniassa. 
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siaalisten ominaisuuksien vaikutuksia kutsutaan usein kontekstivaikutuksiksi. 
Käsite viittaa juuri siihen, että vaikutus on sidoksissa tiettyyn yhteisöön. Myös 
kontekstivaikutusten tutkimisessa asuinalueeseen liittyvällä tutkimuksella on 
pitkät perinteet. Erityisesti asuinalueen sosiaalisen kontrollin ja koheesion mer-
kitystä on tutkittu paljon. Sosiaalisen disorganisaatioteorian avulla on osoitet-
tu, että sosiaalisesti organisoitunut asuinalue muodostaa sosiaalista kontrollia, 
joka vaikuttaa positiivisesti yksilöiden käyttäytymiseen (Shaw & MacKay 1942). 
Myös kontekstivaikutuksesta voidaan löytää esimerkkejä koulumaailmasta. Op-
pilaiden koulumenestystä on selitetty muun muassa koulun sosiaalisella ilma-
piirillä (Griffith 2002) ja opetusprosesseilla (Opdenakker & Van Damme 2001). 
Myös koulun sosiaalisen ympäristön vaikutusta alkoholin (Kairouz & Adlaf 
2003) ja huumeiden sekä tupakan käyttöön (Eitle & Eitle 2004) on tutkittu.

Erityisesti asuinalueeseen liittyvässä tutkimuksessa usein ajatellaan, että 
myös sosiaalinen organisoituminen on lähtöisin alun perin yhteisön rakenteista, 
eikä sitä siksi voida kokonaan erottaa rakenteellisista ominaisuuksista. Shawn ja 
MacKayn mukaan (1942) on olemassa kolme merkittävää rakenteellista ominai-
suutta, jotka vaikuttavat siihen, organisoituuko yhteisö sosiaalisesti vai ei. Ne 
ovat ekonominen status, etninen heterogeenisuus ja yksilöiden liikkuvuus (ks. 
myös Sampson 2001). Tavallaan yhteisön vaikutus siis muodostuu rakenteelli-
sista ominaisuuksista ja yhteisön sosiaalisen organisoitumisen asteesta. Näitä 
vaikutuksia välittää sosiaalinen pääoma. Sosiaalisesti epäorganisoituneen yh-
teisön tunnusmerkki on se, että siellä on vähän sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen 
organisoituminen on näin ollen edellytys sosiaalisen pääoman muodostumisel-
le. Yhteisön rakenteelliset ominaisuudet määrittävät organisoitumisen astetta ja 
sitä kautta sosiaalisen pääoman vaikutuksia (kuvio 5). 

Sosiaalinen pääoma voidaan näin ollen nähdä sekä yhteisön rakenteellisten että 
sosiaalisten ominaisuuksien tuotoksena. Sosiaalisen pääoman kontekstisidon-
naisuudella tarkoitetaan juuri tätä. Sosiaalisen pääoman vaikutukset ovat siis 

Kuvio 5. Yhteisön ja sosiaalisen pääoman yhteys

Yhteisö
Sosiaalinen 

organisoituminen Sosiaalinen pääoma→→
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osittain riippuvaisia yhteisön rakenteellisista ominaisuuksista. Tutkimuksis-
sa on osoitettu, että esimerkiksi asuinalueen tuottaman sosiaalisen pääoman 
merkitys nuorten käyttäytymiseen riippuu siitä, asuuko alueella yksilön ystä-
viä vai ei (Oberwitter 2004). Voidaankin kysyä, voiko yhdessä koulussa todet-
tujen sosiaalisen pääoman vaikutusten ajatella olevan samanlaisia vai kenties 
erilaisia jossakin toisenlaisessa koulussa? Tämäntyyppinen tutkimus on ollut 
sosiaalisen pääoman kentällä vähäistä, sillä pääosin on pyritty muodostamaan 
mahdollisimman yleisiä ja säännönmukaisia sosiaalisen pääoman mittareita ja 
analyysejä (ks. Iisakka & Alanen 2006). 

5.4.2 Koulu jaettuna sosiaalisena ympäristönä

Lasten ja nuorten tutkimuksissa yleisin tutkittu hyvinvointiin vaikuttava yh-
teisö on asuinalue (Oberwittler 2004). Myös kouluyhteisö on kuitenkin viime 
aikoina alkanut saada lisää kiinnostusta osakseen. Erityisesti poliittisilla aree-
noilla ja mediassa koulun merkitys jaettuna sosiaalisena ympäristönä on koros-
tunut (Turunen, Tossavainen & Vertio 2004). Kouluyhteisön ominaisuuksien 
merkitystä yksilön käyttäytymiseen on myös tutkittu jo jonkin verran (esim. 
Opdenakker & Van Damme 2001; Griffith 2002; Tremblay ym. 2001; Sharp & 
Croxford 2003; Rowe & Hill 1998; Konu 2002). Useat näistä tutkimuksista jät-Useat näistä tutkimuksista jät-
tävät kuitenkin tarkentamatta sen, millaisista ja millä tavoin muodostuneista 
vaikutuksista milloinkin on kyse – kouluyhteisö sisältää mitä erilaisimpia vai-
kutuksia. 

Ensinnäkin voidaan tarkastella oppilaan kehitystä tietyssä koulussa verrat-
tuna siihen, mitä se olisi jossakin toisessa koulussa. Asiaa voidaan tutkia tar-
kastelemalla samanlaisista taustoista tulevien oppilaiden pärjäämistä kahdessa 
eri koulussa. Toiseksi voidaan tarkastella jonkin tietyn koulun rakenteellisten 
tai toiminnallisten ominaisuuksien vaikutusta yksilöön. Toiminnalla viitataan 
usein laajasti kaikkeen koulun toimintaan: hallinnon toimista opetusohjel-
maan ja luokkatilateisiin. Rakenteellisilla ominaisuuksilla taas viitataan koulun 
pysyvämpiin ominaisuuksiin, kuten kokoon tai oppilaspopulaation demogra-
fisiin ominaisuuksiin. Rakenteiden ja toimintamallien vaikutukset ovat siis 
käsitteellisesti erillään toisistaan, vaikka rakenteet voivat usein joko edesaut-
taa tai ehkäistä koulun toimintamallien muodostumista. Toimintamallit eivät 
kuitenkaan vaikuta rakenteisiin. Hyvät toimintamallit tehokkaine opettajineen 
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voivat tosin puskuroida rakenteellisten tekijöiden negatiivista vaikutusta. (Rau-
denbush & Wills 1995; Gottfredson 2001.)

Koulun rakenteellisten ominaisuuksien vaikutuksia voidaan kutsua kom-
positionaalivaikutuksiksi aiemmin esitetyn erottelun mukaan. Toimintamallit 
voidaan vastaavasti nähdä kontekstivaikutuksiksi. Rakenteellisten ominaisuuk-
sien vaikutus on usein helpompi ymmärtää, sillä ne ovat usein nähtävissä ole-
via ominaisuuksia ja varmasti kaikille ryhmän jäsenille samoja. Ne ovat usein 
myös helposti mitattavissa. Toimintaan liittyvät ominaisuudet puolestaan ovat 
usein vaikeammin hahmotettavissa ja samalla myös vaikeammin mitattavissa. 
Esimerkiksi yhteisön ilmapiiriin liittyvät tekijät ovat hankalasti mitattavissa, 
eivätkä kaikki yhteisön jäsenet koe ilmapiiriä samoin. 

Kontekstivaikutuksista voidaankin oikeastaan erottaa kaksi erilaista vaikut-
tavaa dimensiota. Toisaalta yksilöihin vaikuttaa toiminnallisen ulottuvuuden 
taso ja toisaalta sen jakautuminen. Jos ajatellaan esimerkiksi sosiaalisesti tuke-
vaa kouluilmapiiriä koulun kontekstivaikutuksena, vaikuttaa yksilöön toisaal-
ta sosiaalisen tuen taso eli määrä ja toisaalta se, miten tuki koulussa jakautuu. 
On muun muassa osoitettu, että korkea yhteenkuuluvuuden tunne koulussa voi 
lisätä nuorten mielialaongelmia, mikäli kaikki eivät koe yhteenkuuluvuuden 
tunnetta yhtä voimakkaasti. Toisin sanoen yhteenkuuluvuuden tunteesta muo-
dostunut positiivinen koulun henki vaikuttaa negatiivisesti, mikäli se ei jakau-
du tasaisesti kaikille oppilaille. (Anderman 2002.)

Lindell ja Brandt (2001) kutsuvat näitä kahta ulottuvuutta ilmapiirin laa-
tu- ja konsensusulottuvuuksiksi. Omassa tutkimuksessaan he kuvailevat mo-
nipuolisesti, miksi nämä kaksi ulottuvuutta tulisi erottaa toisistaan arvioitaessa 
sosiaalisen ilmapiirin merkitystä yksilölle. Ilmapiirin laadun ja konsensuksen 
toisistaan erottavia lähestymistapoja on paljon aikuisväestöön perustuvissa, 
pääasiassa työpaikan ilmapiiriä tarkastelevissa tutkimuksissa. Niiden mukaan 
epätasa-arvoinen työilmapiiri vaikuttaa negatiivisesti työyhteisön jäseniin (Elo-
vainio, Kivimäki, Helkama 2001; Elovainio, Kivimäki, Puttonen, Lindholm, 
Pohjonen & Sinervo 2006; Elovainio, Kivimäki, Eccles & Sinervo 2002). Lasten 
ja nuorten kohdalta vastaavia tutkimuksia ei ole juuri tehty. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että vastaavat ulottuvuudet löytyvät ja että niillä on merkitystä myös 
nuorten elinyhteisöissä. Siksi erotan tässä tutkimuksessa yhteisöllisestä sosiaa-
lisesta tuesta ja kontrollista tason ja jakautumisen ulottuvuudet.
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5.4.3 Koulukulttuuri

Useissa tutkimuksissa, jotka pyrkivät tavoittamaan erilaisia koulun yhteisövai-
kutuksia, kutsutaan vaikuttavaa elementtiä koulun ilmapiiriksi tai kulttuuriksi 
(Torsheim & Wold 2001). Koulukulttuuri-käsitettä käytetäänkin usein hyvin 
laajasti kuvaamaan koulun ilmapiiriä tai yleistä eetosta, ja se voidaan nähdä 
kokonaan omana tutkimuskenttänään (Prosser 1999). Vastaavasti organisaatio-
kulttuuri- ja ilmapiirinäkökulmat voidaan pitää omana tutkimuksen lajinaan 
(ks. esim. Glisson 2002; Glisson & James 2002). Vaikka tämä tutkimus keskittyy 
sosiaaliseen pääomaan liittyvään keskusteluun eikä niinkään koulukulttuurin 
tutkimuksen kenttään, sivutaan myös tässä lyhyesti kulttuurin ja ilmapiirin kä-
sitteitä. Tämä siksi, että tutkittaessa yhteisöllistä sosiaalista tukea ja sosiaalista 
kontrollia koulun ilmapiiri -käsite, erityisesti ajatus psykologisesta ilmapiiristä, 
sopii hyvin kuvaamaan sosiaalisen tuen ja kontrollin yhteisöllistä ulottuvuut-
ta. 

Charles Glisson on työssään kuvannut hyvin kulttuurin ja ilmapiirin ole-
musta ja eroa. Hänen työnsä liittyy pääasiassa organisaatioihin, mutta käsitteitä 
voidaan hyvin soveltaa myös kouluyhteisöön (ks. Rostila & Ellonen, tulossa). 
Glissonin mukaan kulttuuri kuvaa niitä tapoja ja tyylejä, joilla asiat tapahtu-
vat yhdessä organisaatiossa. Kulttuuri kuvaa näin ollen yhteisön toiminnallista 
ulottuvuutta. Organisaation ilmapiiri sen sijaan kuvaa sitä, miten yksilöt koke-
vat organisaation ilmapiirin. Ilmapiiristä voidaan erottaa myös psykologinen ja 
organisationaalinen ulottuvuus. Psykologinen ilmapiiri viittaa siihen ilmapii-
riin, jonka yksilö itse kokee. Psykologista ilmapiiriä on se sosiaalinen tuki, jon-
ka yksilö kokee saavansa yhteisön muilta jäseniltä. Organisaatiossa on kuiten-
kin myös muuta, yksilön kokemuksesta riippumatonta sosiaalista tukea, joka 
vaikuttaa häneen. Tätä kutsutaan organisaation ilmapiiriksi. (Glisson 2002.) 
Kun tähän lisätään vielä ajatus siitä, että organisaation ilmapiiristä on erotet-
tavissa sekä sen taso että jakautuminen jäsenien kesken (jotka molemmat vai-
kuttavat yksilöön) ollaan lähellä tämän tutkimuksen tarkoitusta eli kysymystä 
siitä, miten koulun sosiaalisesti tukea ja/tai kontrolloivan ilmapiirin taso ja ja-
kautuminen vaikuttavat nuorten masentuneisuus- ja rikekäyttäytymisriskiin. 
Organisaation ilmapiirin voidaankin ajatella olevan osa sosiaalista pääomaa. 
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6 Tutkimustehtävä

Tässä tutkimuksessa tarkastelen sosiaalisen pääoman yhteisöllisten ulottu-
vuuksien merkitystä nuorten hyvinvoinnille. Tarkastelen yhteyttä pääasiassa 
sosiaalisen pääoman puutteen ja pahoinvoinnin kautta. Nuorten pahoinvoin-
tia kuvaavat tutkimuksessa masentuneisuus ja rikekäyttäytyminen. Sosiaalisen 
pääoman puutteella tarkoitan yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kont-
rollin puutetta.

Tutkittavat sosiaalisen pääoman yhteisölliset ulottuvuudet ovat sosiaalisen 
pääoman kontekstisidonnaisuus sekä yhteisövaikutukset. Kontekstisidonnai-
suudella tarkoitan ekologisen mallin mukaista oletusta siitä, että kaikki sosiaa-
linen vuorovaikutus on sidoksissa sosiaaliseen ympäristöön ja sitä kautta myös 
sen merkitykset ovat sidoksissa yhteisön muihin ominaisuuksiin. Sosiaalisen 
pääoman kohdalla tämä tarkoittaisi sitä, että sosiaalisen tuen ja sosiaalisen 
kontrollin yhteys yksilöön olisivat riippuvaisia sosiaalista tukea ja sosiaalista 
kontrollia tuottavan yhteisön, kuten koulun, muista ominaisuuksista. Hypo-
teesi on, että opettajan sekä muiden oppilaiden tuottaman sosiaalisen tuen ja 
sosiaalisen kontrollin merkitys on sidoksissa koulun muihin ominaisuuksiin ja 
vaihtelee näin kouluittain.

Yhteisövaikutuksella tarkoitan sosiaalisen pääoman, tässä sosiaalisen tuen 
ja sosiaalisen kontrollin, yksilön kokemuksesta riippumatonta yhteisötason vai-
kutusta yksilöön. Tämä tarkoittaa tukea tai kontrollia, jota tuotetaan yhteisös-
sä mutta jota yksilö ei välttämättä pysty itse havaitsemaan. Charles Glissonin 
(2002) erottelua lainaten puhun tutkimuksessa organisaatiotason ilmapiiristä 
psykologisen ilmapiirin sijaan. 

Tarkastelen tutkimuksessa erikseen koulun yhteisöllisen sosiaalisen tuen 
yhteyttä nuorten masentuneisuuteen, ja koulun sosiaalisen kontrollin yhteyt-
tä nuorten rikekäyttäytymiseen. Yhteyksiä selvittäessäni teen eron kahden eri 
selittävän ulottuvuuden välille. Ensinnäkin selitän nuorten masentuneisuutta 
ja rikekäyttäytymistä yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja kontrollin tasolla ja toi-
seksi selitän masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä sosiaalisen tuen ja kont-
rollin yhteisökohtaisella hajonnalla. Voidaan siis kysyä, kokevatko koulussa 
kaikki oppilaat yhteisön sosiaalisesti tukevaksi tai kontrolloivaksi, vai hajoavat-
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ko kokemukset niin, että toiset kokevat yhteisön tukevaksi tai kontrolloivaksi 
mutta toiset eivät ja miten tämä vaikuttaa yksilöihin. Hypoteesina on, että mitä 
enemmän koulussa on sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia, sitä vähemmän 
nuoret kärsivät masentuneisuudesta ja osallistuvat rikolliseen käyttäytymiseen. 
Tuen ja kontrollin suuri hajonta sen sijaan muodostaa negatiivisen, masentunei-
suutta ja rikekäyttäytymistä lisäävän vaikutuksen. Sosiaalisen tuen ja sosiaali-
sen kontrollin puutteen merkityksen suuruutta tarkastelen vertaamalla, paljon-
ko koulujen väliset erot sosiaalisessa pääomassa selittää koulujen välisiä eroja 
nuorten masentuneisuudessa ja rikekäyttäytymisessä. 

Tarkastelen tutkimuksessa sosiaalisen pääoman ja nuorten hyvinvoinnin 
välisiä yhteyksiä kouluyhteisön kontekstissa. Koulu tarjoaa ensinnäkin hyvän 
ja tarpeeksi suuren yhteisön, jossa tavoitetaan suurin osa ikäluokasta. Toiseksi 
koulu on yksi merkittävimmistä sosiaalistavan vaikutuksen omaavista yhtei-
söistä nuoren elämässä. Koulun kontekstiin asetettuna tutkimuksen kysymys 
”onko yhteisöllisen sosiaalisen pääoman puutteella merkitystä nuorten masen-
tuneisuuden ja rikekäyttäytymisen ilmenemiselle?” voidaan jakaa seuraaviin 
alakysymyksiin: 

1. Onko kouluyhteisön ominaisuuksilla merkitystä sille, miten yhteisöstä 
saatu sosiaalinen tuki ja/tai sosiaalinen kontrolli vaikuttaa nuorten ma-
sentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen?

2. Lisääkö koulun yhteisöllisen sosiaalisen tuen puute tai epätasainen ja-
kautuminen nuorten masentuneisuuden riskiä? 

3. Lisääkö koulun yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin puute tai epätasainen 
jakautuminen nuorten rikekäyttäytymisen riskiä? 

4. Selittävätkö koulujen väliset erot yhteisöllisessä sosiaalisessa tuessa kou-
lujen välisiä eroja nuorten masentuneisuuden tasossa?

5. Selittävätkö koulujen väliset erot yhteisöllisessä sosiaalisessa kontrollissa 
koulujen välisiä eroja nuorten rikekäyttäytymisen tasossa? 

Soveltaen sekä sosiaalisen pääoman teorioita, koulun sosiaalisen kulttuurin 
ajatusta sekä ekologisen mallin näkökulmaa tutkimuksen kolme ensimmäistä 
tehtävää voidaan piirtää seuraavanlaiseen kuvioon (kuvio 6). Kuviossa nuolet 
kuvastavat tutkittuja yhteyksiä. 

Kuviossa sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli ovat tutkimuksen selittä-
vät tekijät. Sekä sosiaalisesta tuesta että sosiaalisesta kontrollista voidaan erot-
taa kokemuksellinen puoli ja kokemuksesta riippumaton puoli. Jälkimmäisiä 
voidaan kutsua yhteisölliseksi sosiaaliseksi tueksi ja kontrolliksi. Niin koke-
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muksellisesta kuin kokemuksesta riippumattomastakin sosiaalisesta tuesta ja 
kontrollista voidaan vielä erottaa sen taso ja hajonta. Nämä kaikki yhdessä ku-
vaavat sosiaalista pääomaa. Tässä tutkimuksessa selvitän, ovatko koulun raken-
teilla merkitystä siihen, miten sosiaalinen pääoma on yhteydessä nuorten ma-
sentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen. Sen lisäksi selvitän, onko yhteisöllisen 
sosiaalisen tuen ja kontrollin tasolla ja hajonnalla merkitystä näihin nuorten 
hyvinvoinnin uhkiin. 

Kuvio 6. Tutkimustehtävä

Sosiaalinen pääoma

Koulun rakenteet 
ja ominaisuudet

Sosiaalinen 
kontrolli

Kokemuksellinen

Kokemuksesta 
riippumaton

Masentuneisuus

Rikekäyttäytyminen

Hajonta
Taso

Hajonta
Taso

Kokemuksellinen

Kokemuksesta 
riippumaton

Sosiaalinen 
tuki
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7 Aineistot, menetelmät ja analyysit

Tässä luvussa kuvaan ensin tutkimuksessa käytetyt aineistot. Sen jälkeen ku-
vaan käytetyt kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Lopuksi erittelen analyysin 
kulun.

7.1 Aineistot

Tutkimuksen aineisto muodostuu kahdesta laajasta kotimaisesta nuorisokyse-
lystä. Ensimmäinen on Stakesin ylläpitämä Kouluterveyskysely ja toinen Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen Nuorisorikollisuuskysely. Kouluterveyskyselyä 
käytetään sekä kontekstivaikutuksen selvittämiseen että yhteisöllisen sosiaali-
sen tuen ja masentuneisuuden välisen yhteyden selvittämiseen. Nuorisorikol-
lisuuskyselyn avulla puolestaan selvitetään yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin 
ja nuorten rikekäyttäytymisen välistä yhteyttä. Periaatteessa Kouluterveysky-
selyn avulla voitaisiin tarkastella myös yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin ja 
rikekäyttäytymisen välistä yhteyttä, mutta Nuorisorikollisuuskyselyn käyttöä 
tässä tutkimuksessa puoltaa, että se on rikollisuuden osalta Kouluterveyskyse-
lyä laajempi. 

7.1.1 Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja Stakesin 
toteuttama vuotuinen koululaiskysely. Sen avulla kerätään valtakunnallises-
ti yhtenäisellä menetelmällä tietoa suomalaisten 14–18-vuotiaiden elinoloista, 
koulukokemuksista, terveydestä ja terveystottumuksista. Kouluterveyskysely 
tehdään samoissa kunnissa joka toinen vuosi: parillisina vuosina kyselyyn osal-
listuvat Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänien kunnat ja parittomina vuo-
sina Länsi-Suomen ja Oulun läänien sekä Ahvenanmaan kunnat. Jotta aineistoa 
saadaan riittävästi kuntakohtaisiin tuloksiin, tämä opettajan ohjaama luokka-
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kysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokilla sekä lukioiden 
1. ja 2. luokilla. Kyselyä on toteutettu vuodesta 1995 lähtien ja siihen osallistuu 
nykyään noin 80 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista ja lukiolaisista. 
(Kouluterveyskysely 2007.)

Tässä tutkimuksessa käytän vuosien 2002 ja 2003 yhdistettyä aineistoa. 
Kahden vuoden yhdistettyä aineistoa käytetään siksi, että saadaan koko maan 
kattava edustava otos suomalaisista kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista. Tut-
kimuksessa käytetään ainoastaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten vastauk-
sia, eli tutkimus perustuu pääasiassa 14–16-vuotiaitten nuorten vastauksiin. 
Aineistosta poistettiin alle seitsemänkymmenen oppilaan koulujen vastaukset, 
jotta voitiin varmistua luotettavista analyyseistä. Vastaajien kokonaismääräksi 
jäi 95 103 vastaajaa 550 koulusta. Vuosien 2002 ja 2003 kysymyslomake on ko-
konaisuudessaan liitteessä 16. 

7.1.2 Nuorisorikollisuuskysely

Nuorisorikollisuuskysely on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylläpitämä 
nuorisokysely, jossa tarkastellaan pääasiassa nuorten tekemiä rikoksia ja rik-
keitä sekä nuorten joutumista rikosten uhriksi. Aineisto on kerätty ensimmäi-
sen kerran vuonna 1995, jonka jälkeen se on toistettu vuosina 1996, 1998, 2001 
sekä 2004. Kysely toteutetaan niin ikään koululaiskyselynä peruskoulun yhdek-
säsluokkalaisille, eli tutkimuskohteina ovat myös siinä 14–16-vuotiaat nuoret. 
Vuoden 2004 kysymyslomake on kokonaisuudessaan liitteessä 27.

Tämä tutkimus perustuu vuoden 2004 aineistoon, jolloin tutkimukseen 
osallistui yhteensä 5142 nuorta 44 koulusta. (Kivivuori 2005.) Myös tästä pois-
tettiin ne koulut, joista vastauksia oli alle seitsemänkymmentä, jolloin lopulli-
seksi vastausten määräksi jäi 4609. 

6 Kuvaus vuoden 2002–2003 aineiston osallistujien sosiodemografisista piirteistä on 
luettavissa teoksesta Luopa, Pietikäinen & Jokela 2005. Niitä ei tarkastella tässä tut-
kimuksessa. 

7 Kuvaus vuoden 2004 aineiston osallistujien sosiodemografisista piirteistä on luetta-
vissa teoksesta Kivivuori & Salmi 2005. Niitä ei tarkastella tässä tutkimuksessa. 
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7.1.3 Koulu tutkimusympäristönä

Molemmat tässä tutkimuksessa käytetyt aineistot on kerätty kouluissa koulu-
päivän aikana yhteistyössä opettajien kanssa. Tämä voidaan nähdä aineistojen 
etuna, sillä kouluissa tehtyjen tutkimusten on osoitettu johtavan korkeisiin vas-
tausprosentteihin, vaikka vastaaminen on periaatteessa kaikille vapaaehtoista 
(Kivivuori 2005). Kouluissa kerättyihin aineistoihin kohdistetaan kuitenkin 
usein kritiikkiä siitä, että koulu ei tavoittaisi kaikista syrjäytyneimpiä nuoria 
– esimerkiksi kaikkia rikosaktiivisimpia nuoria – sillä nämä ovat usein joko 
väliaikaisesti tai pysyvästi pois koulusta (Kivivuori 2005; Naplava 2002). Tämä 
harvoin kuitenkaan pitää paikkaansa suomalaissa kouluissa, sillä Suomessa 
myös erityisongelmaiset nuoret kuuluvat peruskoulutuksen piiriin (Kivivuo-
ri 2005). Toisaalta myös kansainvälisissä tutkimuksissa kritiikki on osoitettu 
paikkansapitämättömäksi. Naplavan ja kumppaneiden (2002) mukaan koulu 
on huomattavasti luotettavampi tutkimuspaikka kuin esimerkiksi koti.

Suomalaiset koulun ovat omanlaisensa tutkimuskohde myös siksi, että kou-
lut ovat hyvin homogeenisia keskenään. PISA-tutkimusten (Programme for 
International Student Assessment 2003; 2006) mukaan suomalaisten koulujen 
väliset erot oppilaiden koulumenestyksessä, sosioekonomisessa asemassa sekä 
hyvinvoinnissa ovat pienimpiä koko maailmassa. Tämä muodostaa haasteen 
tutkittaessa erityisesti koulutason ominaisuuksien merkitystä yksilöiden kehi-
tykselle ja käyttäytymiselle tai koulujen välisiä eroja näissä ilmiöissä. Koska erot 
koulujen välillä ovat hyvin pieniä, koulutason tekijöille saadaan usein vain pie-
niä selitysosuuksia. Esimerkiksi yleisesti nuorten hyvinvointia tutkineet Konu, 
Lintonen ja Autio (2001) sekä Karvonen, Vikat ja Rimpelä (2005) ja kouluvas-
taisuutta tutkineet Karvonen ja Rahkonen (2002) huomasivat hyvinvoinnista 
vain noin yhden prosentin selittyvän koulutason tekijöillä. Tämä on kuitenkin 
vain suomalaisen koulujen ominaisuus; suuremmat selitysosuudet on varmas-
ti löydettävissä heterogeenisimmista koulusysteemeistä ja siksi suomalaiseen 
koulusysteemiin perustuvia tuloksia ei voidakaan suoraan siirtää kulttuurista 
toiseen. Voidaan myös ajatella, että jos tasa-arvoisuuteen ja vähäiseen valikoitu-
miseen perustuvassa systeemissä löytyy eroja, jotka liittyvät yksilön hyvinvoin-
tiin, käyttäytymiseen tai niitä selittäviin tekijöihin (Leijola 2004), voidaan eroja 
olettaa löytyvän myös muissa koulusysteemeissä.
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7.2 Tutkimuksen keskeiset muuttujat

Seuraavaksi avaan tutkimuksen keskeisiä muuttujia. Ensin tarkastelen selitet-
tävinä muuttujina olevia masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä. Sen jälkeen 
avaan sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin mittareita. Sen lisäksi esittelen 
lyhyesti analyyseissä käytetyt yksilötason taustamuuttujat. Lopuksi keskustelen 
lyhyesti itsearvioon perustuvien mittarien luotettavuudesta. 

7.2.1 Masentuneisuus

Tarkastelen masentuneisuutta tässä tutkimuksessa käyttäen Kouluterveyskyse-
lyn aineistossa olevaa suomalaista versiota Beckin 13-osaisesta masennusmit-
tarista (ks. Kaltiala-Heino ym. 1999). Siinä kysytään nuorten suhtautumista 
tulevaisuuteen ja menneisyyteen, käsityksiä omasta itsestä, tyytyväisyyttä elä-
mään, mielialaa, kykyä päätösten tekoon, suhtautumista ihmisiin, nukkumista 
ja ruokahalua (kysymykset liitteessä 1). Mittari mittaa sekä depressiivisyyden 
esiintymistä että sen vaikeusasetta, ja se perustuu itsearvioon. Mittari ei siis 
mittaa kliinisesti diagnosoitavaa masennusta vaan masentuneisuutta itsearvioi-
tuna mielialana. 

Suomalainen versio mittarista sisältää samat kysymykset kuin alkuperäinen-
kin Beckin mittaristo (Beck ym. 1974). Suomalaisessa versioissa vastausvaihto-
ehtoihin lisättiin kuitenkin yksi positiivista mielialaa kuvaava vastausvaihto-
ehto alkuperäisten kolmen vastausvaihtoehdon lisäksi, jotka kaikki kuvastivat 
pääasiassa masentunutta mielialaa (Raitasalo 1995). Sen lisäksi Kouluterveysky-
selyn yhteydessä sovelletusta mittaristosta poistettiin itsetuhoisuutta mittaava 
kysymys, jolloin mittaristosta tuli 12-osainen. Itsetuhoista käyttäytymistä indi-
koivan kysymyksen ei katsottu sopivan luokkatilanteessa tehtävään kyselyyn. 
Kokonaisuudessaan suomalaista versioita Beckin masentuneisuusmittaristosta 
on käytetty paljon erilaisissa tutkimuksissa ja sen on osoitettu olevan validi ja 
reliaabeli mittaristo. (Kaltiala-Heino ym. 1999; Raitasalo 1995.)

Masentuneisuusmittaristoon kuuluvien kysymysten perusteella kullekin 
vastaajalle lasketaan yksilöllinen masentuneisuuspistemäärä, joka kuvaa yksi-
lön masentuneisuuden vakavuutta. Kaikki yksittäiset kysymykset saavat arvoja 
nollan ja kolmen välillä, ja maksimipistemäärä on 36 pistettä. Pisteet nollasta 
neljään tarkoittavat sitä, että yksilöllä ei ole mitään masentuneisuuden oireita. 



67KASVUYHTEISÖ NUOREN TURVANA

Pisteet viidestä seitsemään indikoivat lievää masentuneisuutta ja pisteet kah-
deksasta viiteentoista keskivaikeaa masentuneisuutta. Yli 15:n menevät pisteet 
kertovat vakavasta masentuneisuudesta. (Raitasalo 1995.) Tässä tutkimukses-
sa ollaan erityisesti kiinnostuneita niistä nuorista, jotka ilmoittavat kärsivänsä 
keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta. Heitä on aineistossa yhteensä 
10 461. 

7.2.2 Rikekäyttäytyminen

Rikekäyttäytymistä puolestaan tarkastelen sekä Kouluterveyskyselyn että Nuo-
risorikollisuuskyselyn avulla. Kuten sanottu Nuorisorikollisuuskysely tarjoaa 
laajemman näkökulman rikekäyttäytymiseen, mutta koska haluan tarkastella 
kontekstin merkitystä sekä masentuneisuuteen että rikekäyttäytymiseen, jou-
dun käyttämään Kouluterveyskyselyä paikoin myös rikekäyttäytymisen koh-
dalla.

Kouluterveyskyselyssä rikekäyttäytymistä kysytään yhdellä 6-osioisella 
kysymyksellä, jossa vastaajalta tiedustellaan, onko hän syyllistynyt viimek-
si kuluneen 12 kuukauden aikana töhrimiseen, koulun tai muun omaisuuden 
vahingoittamiseen, varastanut, osallistunut tappeluun tai hakannut jonkun. 
Vastausvaihtoehdot ovat: en ole (1), kerran, 2–4 kertaa ja yli 4 kertaa (4). Nuo-
risorikollisuuskysely puolestaan kattaa laajasti erilaisia rike- ja rikostyyppejä 
ja niihin osallistumisen sekä kuluneen vuoden että elämän ajalta (kysymykset 
liitteessä 2). Aineisto sisältää tiedon paitsi teon tapahtumisesta myös tiedon sen 
toistuvuudesta. Tehtyjen rikkeiden määrä on aineistossa rajattu 25 rikkeeseen/
rikokseen vuodessa, jotta vältyttäisiin virheellisten vastausten mukaan ottami-
selta. Eri teot on summattu yhteen, jotta saadaan yksi rikekäyttäytymistä ku-
vaava muuttuja. Se vaihtelee arvojen 0 ja 350 välillä. Aineistoon perustuvissa 
analyyseissä yksilöiden rikekäyttäytymisen aktiivisuus jaetaan usein erilaisiin 
luokkiin (ks. Kivivuori 2005). Tässä tutkimuksessa rikekäyttäytyminen jaetaan 
lievään ja aktiiviseen, joiden rajana pidetään sitä, että nuori on tehnyt vähintään 
25 rikettä vuodessa. Heitä on aineistossa yhteensä 299. Vastaava jako lievään ja 
aktiiviseen rikekäyttäytymiseen on nähtävissä myös muissa aineistoon perus-
tuvissa tutkimuksissa (Kivivuori 2005).
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7.2.3 Sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli

Selvitän sosiaalisen pääoman kontekstisidonnaisuutta selittämällä sekä ma-
sentuneisuutta että rikekäyttäytymistä yksilön kokemukseen perustuvalla 
sosiaalisella tuella ja sosiaalisella kontrollilla. Näitä kuvaamaan käytän Kou-
luterveyskyselystä löytyviä sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia kuvaavia 
kysymyksiä. Kysymykset on kerätty eri kohdista kyselylomaketta. Kontekstin 
vaikutusta tarkastellessani otin muuttujista huomioon ne, jotka eivät korreloi-
neet liikaa keskenään (taulukko 2)8. Multikollineaarisuus on erityinen ongel-
ma juuri monitasoisissa analyyseissä (Keskimäki, Karvonen, Sund & Leyland 
2001). Jaoin muuttujat myös sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin muuttu-
jiin, vaikka kaikkien kysymysten kohdalla jako ei ole mitenkään itsestään selvä. 
Esimerkiksi kysymyksen ”ovatko opettajat kiinnostuneita siitä, mitä oppilaalle 
kuuluu” voitaisiin katsoa tarkastelevan sekä tukea että kontrollia (II). Tässä jaol-
la ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä sekä tuen että kontrollin ajatellaan 
ilmentävän nuoren elinyhteisössä olevaa sosiaalista pääomaa. Muodostin muut-
tujista jaon mukaan summamuuttujat, joita käsittelin analyysissä jatkuvina 
muuttujina. 

8 Pois jäivät seuraavat muuttujat: Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipi-
teeni (täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä, täysin eri mieltä), Luokassani on 
hyvä työrauha (täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä, täysin eri mieltä), Jos 
sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä, kuinka usein saat apua koulussa (aina kun 
tarvitsen, useimmiten, harvoin, en juuri koskaan), Jos sinulla on ongelmia koulussa, 
ovatko vanhempasi valmiita auttamaan sinua (ei juuri koskaan, silloin tällöin, mel-
ko usein, usein). 
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Taulukko 2. Kouluterveyskyselyn sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia mittaavat kysymykset 
ja niiden vastausvaihtoehdot. 

Sosiaalista tukea kuvaavat muuttujat

Opettajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti 
täysin samaa mieltä samaa mieltä eri mieltä täysin eri mieltä 

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä
täysin samaa mieltä samaa mieltä eri mieltä täysin eri mieltä 

Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit jutella luottamuksellisesti
ei ole on yksi on kaksi on useampia

Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi
en juuri koskaan silloin tällöin melko usein usein 

Jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä, kuinka usein saat apua kotona
aina kun tarvitsen useimmiten harvoin en juuri koskaan 

Jos jostain syystä haluat mennä terveydenhoitajan vastaanotolle, kuinka helppo sinne on päästä
erittäin helppo melko helppo melko vaikea erittäin vaikea

Sosiaalista kontrollia kuvaavat muuttujat

Opettajat ovat kiinnostuneita mitä minulle kuuluu
täysin samaa mieltä samaa mieltä eri mieltä täysin eri mieltä 

Tietävätkö vanhempasi, missä vietät viikonloppuiltasi
tietävät aina tietävät joskus useimmiten eivät tiedä 

Kauanko olet asunut nykyisellä asuinpaikkakunnallasi
alle vuoden 1–4 vuotta 4–9 vuotta yli 9 vuotta

Tuntevatko vanhempasi useimmat ystäväsi
molemmat tuntevat vain isä tuntee vain äiti tuntee ei kumpikaan tunne

Yhteisövaikutuksia selvitettäessä käytin koulun sosiaalisen tuen ja nuorten ma-
sentuneisuuden välisen yhteyden tarkasteluun myös osittain samoja taulukossa 
kaksi esitettyjä Kouluterveyskyselyn kysymyksiä. Koska kyseessä oli kuitenkin 
vain koulun sosiaalinen tuki, käytin näistä vain koulun sosiaalista tukea ku-
vaavia muuttujia. Muodostin kysymyksistä pääkomponenttianalyysin avulla 
kaksi koulussa ilmenevää sosiaalisen tuen ulottuvuutta: opettajien tuottaman 
ja oppilaiden tuottaman sosiaalisen tuen ulottuvuudet (taulukko 3). Ensimmäi-
nen pääkomponentti kuvaa opettajien tuottamaa sosiaalista tukea ja toinen op-
pilaiden keskistä sosiaalista tukea. Molemmista näistä laskin sekä tuen tasoa 
että hajontaa kuvaava muuttujia. Muuttujien arvot käännettiin niin, että mitä 
korkeampi arvo, sitä vähemmän sosiaalista tukea. Sosiaalisen tuen tasoa ku-
vaavan muuttujan muodostin laskemalla koulutason keskiarvot sekä opettajien 
että oppilaiden tuottaman sosiaalisen tuen tasosta. Tuen hajonnan puolestaan 
laskin laskemalla koulutason hajonnan sekä opettajan että oppilaiden tuotta-
masta sosiaalisesta tuesta. 



70 NOORA ELLONEN

Taulukko 3. Pääkomponenttianalyysi Kouluterveyskyselyn sosiaalista tukea mittaavista 
kysymyksistä

Sosiaalisen tuen indikaattorit Komponentit

1 2 h2

Opettajat rohkaisevat ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunnilla 0,68 0,47

Opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu 0,63 0,40

Opettajani odottavat minulta liikaa koulussa -0,48 0,23

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti 0,70 0,50

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä 0,82 0,67

Luokassani on hyvä työrauha 0,80 0,64

Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulutyön kehittämisessä 0,67 0,47

Kouluruokailu on rentouttava tauko 0,30 0,17

Ominaisarvot 2,35 1,20

Selitysosuus varianssista, % 26,49 44,4

Rikekäyttäytymistä selitin vastaavasti koulun sosiaalisella kontrollilla, jonka 
kuvaamiseen käytin Nuorisorikollisuuskyselyn sosiaalisen kontrollin mittaria. 
Tämä mittari sisälsi valitettavasti vain opettajan tuottaman sosiaalisen kont-
rollin, joten rikekäyttäytymisen osalta vertaisryhmän kontrollin merkitys jää 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Opettajan sosiaalista kontrollia tarkastelin 
seuraavan neljän väittämän avulla: 1) opettajat menevät väliin, jos oppilaat tap-
pelevat 2) opettajat saavat järjestyksen pysymään tunnilla 3) opettajat tietävät, 
missä oppilaat viettävät välituntinsa ja 4) opettajat valvovat, etteivät oppilaat 
tupakoi. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: ei koskaan (1), harvoin (2), joskus 
(3), usein (4) ja aina (5). Myös näistä muodostin summamuuttuja, josta sekä taso 
että hajonta aggregoitiin koulutasolle. Myös sosiaalisen kontrollin muuttujan 
arvot käännettiin niin, että suurempi arvo kuvaa suurempaa kontrollin puu-
tetta.

7.2.4 Yksilön taustatekijät

Sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin lisäksi selitän masentuneisuutta ja 
rikekäyttäytymistä myös sellaisilla yksilön ominaisuuksilla sekä perhetaus-
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taan liittyvillä ominaisuuksilla, joiden on osoitettu olevan selvästi yhteydessä 
masentuneisuus- ja rikekäyttäytymisriskiin. Näin niiden vaikutukset saadaan 
vakioitua pois ja sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin merkitykset saadaan 
selvemmin esille. Näiden tekijöiden on tässä käytettyjen aineistojen perusteella 
osoitettu olevan masentuneisuuden kohdalla ikä, sukupuoli, perherakenne, isän 
ja äidin koulutus sekä työllisyystilanne (Kaltiala-Heino ym. 2001) ja rikekäyt-
täytymisen kohdalla ikä, perherakenne ja perheen taloudellinen tilanne (Salmi 
2005). Näiden lisäksi yhteisövaikutuksia selvittävissä analyyseissä vakioin yk-
silön kokemuksen opettajan ja/tai oppilaiden tuottamasta sosiaalisesta tuesta 
ja sosiaalisesta kontrollista, jotta eivät nekään sekoita yhteisötason vaikutuksia. 
Erityisesti silloin, kun analyyseissä käytetään aggregoituja muuttujia, tulee nii-
den yksilötason tekijät vakioida analyyseissä pois (Malin 2005). Näihin käytin 
samoja edellä esitettyjä sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin muuttujia mut-
ta yksilötasoisina muuttujina. 

7.2.5 Itsearvioon perustuvat masentuneisuuden ja rikekäyttäytymisen mittarit

Sekä masentuneisuuden että rikekäyttäytymisen mittaamiseen käytetään tässä 
itsearvioon perustuvia mittareita. Itsearviolla tarkoitetaan sitä, että vastaajaa it-
seään pyydetään arvioimaan omaa mielentilaansa esimerkiksi kuluneen viikon 
aikana tai tehtyjä rikkeitä esimerkiksi kuluneen vuoden aikana. Mittareiden 
sopivuus erityisesti nuorten tutkimiseen on osoittautunut hyväksi. Rikekäyt-
täytymistä mittaavien itsearvioon perustuvien kyselyjen validiteettia on tar-
kasteltu useissa tutkimuksissa muun muassa vertaamalla itse ilmoitettuja tie-
toja muihin tietolähteisiin, kuten esimerkiksi viranomaistilastoihin. (Kivivuori 
2005.) Näiden tutkimusten perusteella itsearvioon perustuvien kyselyjen vali-
diteetin voidaan arvioida olevan erittäin hyvä (Kivivuori 2005; Thornberry & 
Krohn 2000). Myös itsearvioitujen rikekäyttäytymismittaristojen reliabiliteetti 
on osoitettu usein hyväksi (Thornberry & Krohn 2000). 

Myös itsearvioon perustuvien masentuneisuusmittareiden validiteetin voi-
daan sanoa olevan usein kohdallaan (Boyle 1985). Erityisesti Beckin masennus-
mittaristojen on osoitettu olevan valideja ja reliaabeleja mittareita (Beck, Steer 
& Garbin 1988; Beck ym. 1974; Beck & Beck 1972). Myös suomalainen versio 
Beckin masentuneisuusmittaristosta on saanut korkeita validiteetti- ja reliabili-
teettiarvoja (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen & Laippala 1999). Itsearvioon 
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perustuvilla mittareilla on osoitettu saatavan sellaisiakin tietoja, joita muilta in-
formanteilta ei saataisi. Esimerkiksi vanhempien tai kavereiden arviot nuorten 
masentuneisuudesta kohtaavat harvoin nuoren oman arvion (Crowley, Worchel 
& Ash 1992; Matson & Nieminen 1987). Itsearvioon perustuvat mittarit sen si-
jaan korreloivat usein hyvin keskenään (Eason, Finch, Brasted & Saylor 1985; 
Tesiny & Lefkowitz 1982).

7.3 Tutkimusmenetelmät

Toteutan tutkimuksen pääasiassa käyttämällä erilaisia monitasoanalyysejä. 
Monitasoiset analyysimallit ovat käytännössä yleisten lineaaristen mallien, 
kuten regressiomallien ja varianssianalyysimallien, laajennuksia. Kun yleiset 
lineaariset mallit sisältävät selittäviä tekijöitä vain yksiötasoilta, sisältävät mo-
nitasomallit selittäjiä sekä yksilö- että ryhmätasolta. Monitasomallit ottavat 
huomioon myös aineiston sisäisen korreloituneisuuden, jolla tarkoitetaan sitä, 
että ryhmätasolla on jonkinasteinen samanlaistava vaikutus aineiston yksilöi-
hin (Goldstein 2003; Hox 2002). 

Monitasoisen aineiston analyysimallit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryh-
mään: sekamallit ja monitasomallit. Monitasomallit voidaan puolestaan jakaa 
erilaisiin malleihin vastemuuttujan ominaisuuksien mukaan. Lineaaristen mo-
nitasomallien avulla voidaan tutkia jatkuvia ja normaalisti jakautuneita vas-
temuuttujia ja yleistetyllä lineaarisella monitasomallilla dikotomisia tai luok-
ka-asteisia muuttujia. (Hox 2002; Fitzmaurice ym. 2004.) Tässä tutkimuksessa 
käytetään sekä sekamalleja että logistista monitasoanalyysiä, joka voidaan aja-
tella yleistettyjen lineaaristen monitasomallien erikoistapauksena.

7.3.1 Ryhmän sisäinen korreloituneisuus

Ryhmän sisäisellä korreloituneisuudella tarkoitetaan sitä, että ryhmällä on sa-
manlaistava vaikutus jäseniinsä suhteessa tiettyyn ominaisuuteen tai tekijään. 
Esimerkiksi kaksi samaa koulua käyvää oppilasta muistuttaa toisiaan tietty-
jen ominaisuuksien suhteen enemmän kuin kaksi eri koulua käyvää oppilasta. 
Koululla on tällöin samanlaistava vaikutus oppilaisiin suhteessa tarkasteltuun 
tekijään. Samanlaistavan vaikutus voi johtua koulun ominaisuuksista tai esi-
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merkiksi ”altistumisesta” saman opettajan opetukselle. Aineiston ominaisuu-
tena tämä tarkoittaa sitä, että aineisto on ryvästynyt. Usein puhutaan myös 
hierarkkisista aineistoista, jossa eri ryppäät muodostavat eri tasoja. Juuri koulu 
on tästä hyvä esimerkki, sillä se kuvastaa käytännössä kolmea eri tasoa: yksilö-
tasoa, luokkatasoa ja koulutasoa, joista sekä luokkatasolla että koulutasolla on 
todennäköisesti samanlaistava vaikutus yksilöön (III). 

Analyysin tasolla tämä tarkoittaa sitä, että tällaisessa aineistossa havainnot 
eivät ole riippumattomia toisistaan, mikä puolestaan on edellytys useille yksita-
soisille analyysimenetelmille. Aineiston sisäinen korreloituneisuus tulee tällöin 
ottaa analyysissä tavalla tai toisella huomioon. Yksi varmimmista tavoista huo-
mioida tämä, on käyttää monitasoisia analyysimenetelmiä. Monitasoanalyysien 
lähtökohta on nimenomaan tutkittavan ilmiön luonnollisesti hierarkkinen ra-
kenne. Toisaalta se on myös niiden edellytys; monitasomalleja voidaan soveltaa 
vain luonnollisesti hierarkkiseen aineistoon (III; Malin 2005).

Aineiston sisäinen korreloituneisuus voidaan tarkistaa niin sanotun sisä-
korrelaation avulla (intraclass correlation). Käytännössä ryhmän sisäinen kor-
reloituneisuus kuvaa havaintojen tilastollista riippuvuutta tietyn ryhmän sisäl-
lä tietyn ilmiön suhteen. Sisäkorrelaatio lasketaan jakamalla ryhmien välinen 
varianssi muuttujan kokonaisvarianssilla, joka puolestaan rakentuu ryhmien 
välisen ja ryhmän sisäisen varianssin summasta. (Goldstein 2003.) 

σ2
uρ = 

(σ2
u + σ2)

Sisäkorrelaation itseisarvo vaihtelee arvojen 0 ja 1 välillä. Mikäli sisäkorrelaa-
tiota ei ole eli sen arvo on 0, havaintoyksiköiden välillä ei ole keskinäistä riip-
puvuutta tutkitun muuttujan suhteen. Mikäli arvo on 1, havaintoyksiköiden 
välinen riippuvuus mitatun muuttujan suhteen on täydellinen (Malin 2005.) 
Sisäkorrelaation avulla nähdään myös se, paljonko tutkitun ilmiön kokonais-
varianssista on selitettävissä ryhmätason tekijöillä. Jos sisäkorrelaatio on esi-
merkiksi 0,10, on 10 % muuttujan kokonaisvarianssista selitettävissä ryhmien 
välisillä keskiarvoeroilla. (Malin 2005.)
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7.3.2 Kiinteät ja satunnaiset vaikutukset

Monitasomallien sisältämiä yksilö- ja yhteisötason vaikutuksia voidaan huo-
mioida analyyseissä eri tavoin. Usein puhutaan kiinteistä (fixed effects) ja sa-
tunnaisista (random effects) vaikutuksista. Kiinteillä vaikutuksilla tarkoitetaan 
sitä, että ne ovat kaikille yksilöille samoja. Satunnaisilla vaikutuksilla puoles-
taan tarkoitetaan vaikutuksia, jotka vaihtelevat yksiköittäin. Jos ajatellaan jo-
tain yhteisötason vaikutusta, esimerkiksi koulun sosiaalisen tuen merkitystä 
yksilöön, ja pidetään se kiinteänä, on sosiaalisen tuen vaikutus nuoriin sama 
riippumatta siitä, missä koulussa hän käy. Jos koulutason sosiaalisen tuen vai-
kutus pidetään puolestaan satunnaisena muuttujana, estimoidaan sen vaiku-
tus kouluittain, jolloin sosiaalisen tuen vaikutus yksilöön riippuu siitä, missä 
koulussa hän käy. Tällöin saadaan eri selitysmalleja eri koulujen välillä. Vastaa-
vasti yksilötason kertoimet on estimoitavissa kahdella tapaa. Selittävän muut-
tujan kerroin voidaan pitää kiinteänä, jolloin se on kaikille havainnoille sama. 
Vaihtoehtoisesti kertoimen voidaan antaa vaihdella ylemmän tason yksiköiden 
välillä, jolloin muuttuja saa kussakin koulussa oman kertoimensa. Tällöin yk-
silötason satunnaiset termit siis estimoidaan koulujen sisällä. Tutkimuksen 
kysymyksenasettelusta riippuu, käytetäänkö kiinteiden vai satunnaisten vaiku-
tusten mallia. Mallissa voi olla periaatteessa rajoittamaton määrä selittäviä teki-
jöitä, joiden kertoimet voivat olla kumpia tahansa. Tulee kuitenkin huomioida, 
että satunnaiskertoimien käyttäminen hankaloittaa tulosten tulkintaa ja usei-
den satunnaiskertoimien käyttäminen saattaa tehdä tulosten tulkinnasta jopa 
mahdotonta. (III.)

7.3.3 Sekamallit

Normaalisti jakautuneiden vastemuuttujien tarkasteluun soveltuvat sekamallit 
toimivat kutakuinkin samalla periaatteella kuin lineaariset monitasomallit, jot-
ka ovat yleisiä monitasomalleja mutta joita ei tässä tutkimuksessa käytetä. Ne 
voidaan kuvata tavallisen yksitasoisen regressioanalyysin laajennuksena. Kun 
selitetään esimerkiksi oppilaiden masentuneisuutta heidän saamallaan sosiaa-
lisella tuella, kirjoitetaan yksitasoinen regressiomalli muotoon Yi = β0 + β1Xi + 
ei. Mallissa Yi viittaa selitettävään muuttujaan (masentuneisuus), Xi selittävään 
muuttujaan (sosiaalinen tuki), β0 ja β1 mallissa estimoitaviin regressiokertoimiin 
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(β1 on selittävän tekijän kerroin ja β0 mallin vakiotermi) ja ei virhetermiin. Kun 
mallista halutaan tehdä kaksitasoinen eli ottaa koulutaso mukaan tarkasteluun, 
tulee malliin sekä yksilötason virhetermi ei että koulutason virhetermi uj, joka 
kertoo koulujen poikkeaman vakiotermistä. Malli kirjoitetaan tällöin muotoon 
Yij = β0 + β1Xij + uj + eij, jossa kiinteä osa β0 + β1Xij määrittää regressiokertoimet ja 
satunnaisosa uj + eij virhetermit. Koulutason lisäksi voidaan malliin ottaa vielä 
kolmaskin taso mukaan huomioimalla vastaavasti myös sen virhetermi.

Edellä esitettyä mallia kutsutaan kiinteiden kertoimien malliksi. Kiinteiden 
kertoimien mallissa kaikilla kouluilla on siis yhteinen koulutason virhetermi. 
Tässä tutkimuksessa käytetään yhteisötason vaikutusta kuitenkin satunnais-
vaikutuksena, sillä huomioon halutaan ottaa koulukohtaiset erot sen merkityk-
sessä. Tällöin jokainen koulu saa oman virheterminsä u1j, joka kertoo koulu-
kohtaisen eron vakiotermiin β0. Malli voidaan tällöin kirjoittaa muotoon Yij = 
β0 + β1Xij + u1jXij + u0j + eij,. Mallissa kiinteä osa β0 + β1Xij on ennallaan, mutta 
satunnaisosaan on nyt lisätty termi u1jXij. Tätä termiä kutsutaan satunnaisker-
toimeksi, ja se riippuu virhetermistä. Vastaavasti malliin voidaan liittää myös 
kolmas taso ottamalla huomioon sen ryhmien poikkeamat vakiotermistä. (Hox 
2002; Goldstein 2003.) 

7.3.4 Logistinen monitasomalli

Lineaariset monitasomallit soveltuvat yksinomaan jatkuvien ja normaalijakau-
tuneiden vastemuuttujien analysointiin, kun taas yleistetyillä lineaarisilla mo-
nitasomalleilla (generalized linear multilevel models) voidaan analysoida myös 
muunlaisia vastemuuttujia (Fitzmaurice ym. 2004). Tällainen on esimerkiksi 
logistinen monitasomalli, jolla voidaan analysoida dikotomisia vastemuuttujia. 
Dikotomisella muuttujalla tarkoitetaan muuttujaa, jonka arvo on nolla tai yksi: 
ominaisuus joko on olemassa kyseisellä havaintoyksiköllä (1) tai sitä ei ole ole-
massa (0). Esimerkiksi oppilas joko on motivoitunut tai ei ole motivoitunut. 

Logistisessa monitasomallissa alemman tason varianssi on yleensä kiinnitet-
ty (σ2 = 1) ja kiinnostus on ylempien tasojen kertoimissa9. Tällöin ei myöskään 
sisäkorrelaatiota voida laskea. Kiinnostuksen kohteena voivat esimerkiksi olla 

9 Alemman tason varianssi voidaan tietyissä tapauksissa myös vapauttaa, jolloin 
puhutaan niin sanotusta extra-binomiaalisesta vaihtelusta. (Snijders & Boskerin 
2002.)
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koulukohtaiset erot koulumenestyksessä ja siihen vaikuttavat yksilö- ja yhteisö-
tason tekijät. Analyysi alkaa tällöin ylemmän tason yksiköiden välisten erojen 
laskemisesta tutkittavan asian, tässä esimerkissä koulumenestyksen, suhteen. 
Tämän niin sanotun tyhjän mallin jälkeen malliin lisätään erilaisia yksilö- ja 
yhteisötason selittäviä muuttujia ja seurataan samalla koulujen välisen vaihte-
lun muutosta. Tällöin saadaan selville, paljonko käytetyt koulutason muuttujat 
selittävät koulujen välisiä eroja koulumenestyksessä, kun mallissa olevat yksi-
lölliset tekijät on vakioitu pois. 

7.3.5 Yhteisötason vaikutukset

Yhteisötason muuttujat jaetaan pääasiassa aitoihin ryhmätason muuttujiin sekä 
yksilötason muuttujista laskettuihin aggregaatteihin. Luokkatasolla opettajaa 
kuvaavat muuttujat, kuten opettajan sukupuoli tai kokemus opettajan työstä, 
ovat aitoja ryhmätason muuttujia. Niiden arvo on täsmällisesti sama kaikilla 
luokan oppilailla, koskeehan kyseinen ominaisuus heitä kaikkia. Koulutasolla 
vastaavasti koulun koko on aito ryhmätason muuttuja. (Malin 2005.)

Yhteisötasolle aggregoiduissa muuttujissa kaikilla ryhmään kuuluvilla on 
myös sama arvo, mutta ne on laskettu yksilötason muuttujista. Esimerkiksi 
koulutasolla oppilaiden kokemaa sosiaalista tukea kuvaavista muuttujista las-
ketaan koko koulua kuvaava keskiarvo, joka kuvaa siis koulun ominaisuutta 
ja koskee siten koulun jokaista oppilasta. Kun mallissa käytetään aggregoituja 
muuttujia, on yksilötason vaikutus pidettävä pääasiassa aina mukana mallissa 
sen vaikutuksen vakioimiseksi. (Malin 2005.) 

7.4 Analyysit

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli sosiaalisen pääoman kontekstisidon-
naisuuteen, vastaan käyttämällä sekamalleja. Toteutan analyysin vertaamalla 
erilaisia sosiaalisen pääoman ja masentuneisuuden sekä sosiaalisen pääoman 
ja rikekäyttäytymisen välisiä selitysmalleja toisiinsa. Muodostan siis masen-
tuneisuudesta ja rikekäyttäytymisestä omat selitysmallit, mutta käytän niissä 
täysin samoja muuttujia. Sekä masentuneisuutta että rikekäyttäytymistä selitän 
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yksilöä ja perhetaustaa kuvaavilla muuttujilla sekä koettua sosiaalista tukea ja 
sosiaalista kontrollia kuvaavilla muuttujilla.

Ensimmäiset mallit muodostan hypoteesin mukaan, eli masentuneisuutta 
ja rikekäyttäytymistä selitetään kaksitasoisella sekamallilla, jossa yhteisötason 
eli tässä koulutason vaikutus otetaan huomioon satunnaisena tekijänä. Tällöin 
kullekin koululle muodostuu omat selitysmallinsa sosiaalisen tuen, kontrollin, 
masentuneisuuden ja rikekäyttäytymisen välillä. Toisissa malleissa selitän ma-
sentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä kolmitasoisella sekamallilla. Koulutason 
lisäksi otan huomioon kuntatason, jotta voidaan varmistua, onko mahdollisesti 
olemassa oleva yhteisötason vaikutus todella koulutason vaikutus eikä kunta-
tason vaikutus. Kolmansissa malleissa selitän masentuneisuutta ja rikekäyt-
täytymistä yksitasoisella mallilla, jossa ei oteta huomioon mitään yhteisötason 
vaikutuksia vaan ainoastaan yksilön kokema sosiaalinen tuki ja sosiaalinen 
kontrolli. Tämän mallin mukaan ottaminen selvittää puolestaan sen, onko ma-
sentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä selitettäessä otettava ylipäätään huomioon 
kontekstitekijöitä. Lopuksi vertaan näitä selitysmalleja parhaan mallin löytä-
miseksi. 

Tarkastelu perustuu kouluterveysaineistoon ja sen sosiaalista tukea, sosiaa-
lista kontrollia, masentuneisuutta, rikekäyttäytymistä ja perhetaustaa kuvaa-
viin muuttujiin. Masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä tarkastellaan tässä 
jatkuvina muuttujina, eli luokituksilla lieväksi, keskivaikeaksi ja vaikeaksi 
masentuneisuudeksi tai lieväksi ja aktiiviseksi rikekäyttäytymiseksi ei ole tässä 
väliä. Myös sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli ovat analyysissä jatkuvia 
muuttujia. Nämä muuttujat olen muodostanut taulukon kaksi muuttujista sum-
mamuuttujina. Yksilöä ja perhetaustaa kuvaavia muuttujia ovat tässä sukupuo-
li, ikä, perherakenne, isän ja äidin koulutus sekä työllisyystilanne. Näiden on 
osoitettu olevan merkityksellisiä suomalaisten nuorten masentuneisuuden ja 
rikekäyttäytymisen ilmenemisessä (Kaltiala-Heino ym. 2001; Salmi 2005). 

Toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen eli sosiaalisen pääoman yh-
teisövaikutuksiin vastaan logististen monitasomallinnusten avulla. Selitän 
monitasomallien avulla nuorten keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta ja 
aktiivista rikekäyttäytymistä koulun sosiaalisella pääomalla, jota kuvaavat kou-
lun sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli. Sekä masentuneisuus että rikekäyt-
täytyminen ovat tässä siis dikotomisia muuttujia ja katkaisupiste kuvaa vakavia 
häiriöitä erotuksena lievemmistä häiriöistä. Yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja ma-
sentuneisuuden välille sekä yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin ja rikekäyttäyty-
misen välille muodostan omat monitasoanalyysit. Kummatkin mallit rakentu-
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vat pääosin samoin. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa arvioin, onko koulujen 
välillä eroja selitettävässä muuttujassa. Tätä kutsutaan monitasomallinnuksessa 
usein tyhjäksi malliksi tai nollamalliksi (Goldstein 2003). Toisissa malleissa se-
litän masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä yksilöä ja perhetaustaa kuvaavilla 
muuttujilla, joiden on osoitettu olevan oleellisia tekijöitä masentuneisuuden ja 
rikekäyttäytymisen riski-ilmenemisessä. Masennuksen kohdalla näitä tekijöitä 
ovat ikä, sukupuoli, perherakenne, isän ja äidin koulutus sekä työllisyystilanne 
(Kaltiala-Heino ym. 2001) ja rikekäyttäytymisen kohdalla ikä, perherakenne ja 
perheen taloudellinen tilanne (Salmi 2005).

Kolmansissa malleissa lisään analyysiin yksilötasolla koettua sosiaalista tu-
kea tai kontrollia kuvaavat muuttujat. Selitän masennusta opettajilta ja muilta 
oppilailta saadulla sosiaalisella tuella ja rikekäyttäytymistä opettajan tuotta-
malla sosiaalisella kontrollilla. Neljänsissä malleissa lisään analyyseihin kou-
lutason sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia kuvaavat muuttujat. Selitän 
masennusta opettajien ja oppilaiden muodostamalla koulun sosiaalisella tuella 
ja rikekäyttäytymistä opettajien tuottamalla koulun sosiaalisella kontrollilla. 
Kaikista koulun sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia kuvaavista muuttu-
jista käytetään kahta selittävää muuttujaa: sosiaalisen tuen tai kontrollin taso 
sekä hajonta.

Sosiaalisen tuen ja keskivaikean tai vaikean masentuneisuuden välistä yh-
teyttä selvitän Kouluterveyskyselyn perusteella. Sosiaalista tukea kuvaamaan 
käytetään kysymyksen seitsemän väittämistä pääkomponenttianalyysin avulla 
muodostettuja muuttujia (taulukko 3). Sosiaalisen kontrollin ja rikekäyttäyty-
misen välistä yhteyttä tarkastelen nuorisorikollisuusaineiston perusteella. Tut-
kimuskysymyksiin neljä ja viisi saadaan vastus edelle esitettyjen monitasoisten 
logististen regressioanalyysien myötä. Niistä saatujen selitysosuuksien lisäksi 
havainnollistan tuloksia graafisin jakaumin. Olen esittänyt käytetyt menetel-
mät ja aineistot tutkimuskysymyksittäin taulukossa 4.
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Taulukko 4. Tutkimuksessa käytetyt aineistot, menetelmät ja alkuperäisjulkaisut 
tutkimuskysymyksittäin

Tutkimustehtävä Aineisto Menetelmät Artikkeli

Onko paikallisyhteisön 
ominaisuuksilla merkitystä 
siihen, miten yhteisöstä 
saatu sosiaalinen tuki ja/tai 
sosiaalinen kontrolli vaikuttaa 
nuorten masentuneisuuteen ja 
rikekäyttäytymiseen?

Kouluterveys-
kysely

Sekamalli Paikallisyhteisöjen sosiaa-
lisen pääoman merkitys 
nuorten masentuneisuu-
dessa ja rikekäyttäytymi-
sessä (I)

Lisääkö koulun yhteisöllisen 
sosiaalisen tuen puute tai epä-
tasainen jakautuminen nuorten 
masentuneisuuden riskiä?

Kouluterveys-
kysely

Monitasoinen 
logistinen 
regressiomalli

Adolescent Depression 
and School Social Support: 
A Multilevel Analysis of 
Finnish Sample (V)

Lisääkö koulun yhteisöllisen 
sosiaalisen kontrollin puute 
tai epätasainen jakautuminen 
nuorten rikekäyttäytymisen riskiä?

Nuorisorikollisuus-
kysely

Monitasoinen 
logistinen 
regressiomalli

Adolescent Delinquency 
and School Social Control: 
A Multilevel Analysis of 
Finnish Sample (IV)

Selittävätkö koulujen väliset erot 
yhteisöllisessä sosiaalisessa 
tuessa koulujen välisiä eroja 
nuorten masentuneisuuden 
tasossa?

Kouluterveys-
kysely

Monitasoinen 
logistinen 
regressiomalli

Adolescent Depression 
and School Social Support: 
A Multilevel Analysis of 
Finnish Sample (V)

Selittävätkö koulujen väliset erot 
yhteisöllisessä sosiaalisessa 
kontrollissa koulujen välisiä 
eroja nuorten rikekäyttäytymisen 
tasossa?

Nuorisorikollisuus-
kysely

Monitasoinen 
logistinen 
regressiomalli

Adolescent Delinquency 
and School Social Control: 
A Multilevel Analysis of 
Finnish Sample (IV)



80 NOORA ELLONEN

8 Sosiaalisen pääoman merkityksen 
kontekstisidonnaisuus

Sosiaalisen pääoman kontekstisidonnaisuutta selvitetään siis tarkastelemalla 
kasvuyhteisön ominaisuuksien merkitystä, kun selitetään nuorten masentunei-
suutta ja rikekäyttäytymistä sosiaalisella tuella ja kontrollilla (I). Yhteyksiä tar-
kastellaan sekamallin avulla. Analyyseissä selitetään ensin masentuneisuutta 
ja sitten rikekäyttäytymistä edellä kuvattujen sosiaalisen pääoman muuttujien 
sekä taustamuuttujien avulla kolmessa eri mallissa. Ensimmäisissä malleissa 
masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä selitetään niin, että yhteisötason vai-
kutus otetaan huomioon. Malli on tällöin kaksitasoinen. Toisessa mallissa mu-
kaan otetaan kuntaa kuvaava taso, jolloin mallista tulee kolmitasoinen. Viimei-
sissä malleissa masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä selitetään yksilötasolla. 
Lopuksi malleja verrataan keskenään parhaan mallin löytämiseksi. 

Masentuneisuuden osalta ensimmäisessä mallissa kaikki mukana olleet 
selittäjät (taulukko 2) osoittautuvat merkityksellisiksi masentuneisuuden selit-
täjiksi riskitasolla P < 0.001. Mallissa koulutason varianssi on 0,0056 ja yksilö-
tason varianssi 0,6296. Masentuneisuus on siis pitkälti selitettävissä yksilöta-
son ominaisuuksilla mutta myös jossain määrin yhteisötason ominaisuuksilla. 
Myös toisessa mallissa kaikki selittävät tekijät osoittautuvat merkityksellisiksi 
selittäjiksi riskitasolla P < 0,001. Kuntatason varianssi on mallissa 0,0008, kou-
lutason varianssi 0,0049 ja yksilötason varianssi 0,6296. Vain hyvin pieni osa 
yhteisötason selitysosuudesta voidaan siis ajatella johtuvan kuntatason ominai-
suuksista. Viimeinen malli tehtiin yksilötasolla ja myös siinä kaikki selittävät 
tekijät osoittautuivat merkityksellisiksi. (I) 

Kun verrataan selitysmalleja keskenään, voidaan todeta, että yhteisön omi-
naisuuksilla on merkitystä siihen, miten tuki ja kontrolli ovat yhteydessä nuor-
ten masentuneisuuteen (taulukko 5). Informaatiopisteiden (AIC ja BIC, ks. lisää 
Pinheiro & Bates 2000; Nummenmaa ym. 1997) sekä uskottavuussuhdetestin 
mukaan kolmesta tehdystä mallista parhaiten masentuneisuutta saadaan seli-
tettyä kaksitasoisella mallinnuksella. Toisin sanoen parhaiten nuorten masen-
tuneisuutta selitetään silloin kun otetaan huomioon kontekstin ominaisuudet. 



81KASVUYHTEISÖ NUOREN TURVANA

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kullekin yhteisötason yksikölle, tässä 
koululle, tulisi tehdä oma selitysmalli, jotta saadaan parhaiten selitettyä nuor-
ten masentuneisuutta. Kuntatason vaikutus on puolestaan niin pieni, että sen 
huomioiminen ei tuota tarkempaa tulosta. Vastaavasti pelkkä yksilötason ana-
lyysi ei ota huomioon kontekstin merkitystä.

Taulukko 5. Masentuneisuuden selitysmallien testaus

Malli AIC BIC L.rajoit. 
tod.näk.

Testi L. 
suhdeluku

P-arvo

Yksitasoinen 200165,1 200399,4 -100057,6

Kaksitasoinen 199934,8 200178,4 -99941,4 1 vs 2 232,33468 <,001

Kolmitasoinen 199933,1 200186,1 -99939,6 2 vs 3 3,67187 0,553

Rikekäyttäytymisen kohdalla ensimmäisessä mallissa yhtä muuttujaa lu-
kuun ottamatta (”luokan oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä”) kaikki muuttujat 
osoittautuivat merkityksellisiksi selittäjiksi riskitasolla P < 0,001. Koulutason 
varianssi oli mallissa 0,0007 ja yksilötason varianssi 0,0588. Toisessa mallissa 
otettiin mukaan vain ensimmäisessä mallissa merkitykselliseksi osoittautu-
neet muuttujat sekä huomioitiin kuntataso. Kuntatason varianssi oli mallissa 
0,000006, koulutason varianssi 0,0007 ja yksilötason varianssi 0,0590. Ennen 
mallien testaamista muodostettiin myös rikekäyttäytymisen osalta yksitasoi-
nen malli. (I)

Informaatiopisteiden sekä uskottavuussuhdetestin mukaan myös rikekäyt-
täytymistä kuvaa parhaiten kaksitasoinen selitysmalli (taulukko 6). Kuntatason 
huomioiminen ei tuo merkittävää lisää selitysmalliin kun taas yksilötason seli-
tysmalli jää vajavaiseksi. Sekä masentuneisuuden että rikekäyttäytymisen koh-
dalla voidaankin todeta, että sosiaalisen pääoman merkitys näiden ongelmien 
ilmenemisessä on kontekstisidonnaista.
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Taulukko 6. Rikekäyttäytymisen selitysmallien testaus

Malli AIC BIC L. rajoit. 
tod. näk

Testi L. 
suhdeluku

P-arvo

Yksitasoinen -3746,635 -3531,036 1876,318

Kaksitasoinen -4017,939 -3792,966 2032,969 1 vs 2 273,3038 <,001

Kolmitasoinen -4019,02 -3784,674 2034,511 2 vs 3 3,08246 0,079

Tulosta kontekstin merkityksestä tukee myös lasketut sisäkorrelaatiot. Sisäkor-
relaatio kuvaa sitä, paljonko selitettävästä muuttujasta on selitettävissä yhteisö-
tason tekijöillä. Nämä tekijät voivat olla mitä vaan tekijöitä, joten sen perusteella 
ei voida vetää johtopäätöksiä koulun tiettyjen ominaisuuksien merkityksellisyy-
destä sosiaalisen tuen ja kontrollin vaikutuksessa, mutta sisäkorrelaation ole-
massaolo tukee yleisesti kontekstin merkityksellisyyttä. Masentuneisuuden 
kohdalla kaksitasoisen mallin sisäkorrelaatio on 0,009 ja rikekäyttäytymisen 
kohdalla 0,012. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä masentuneisuuden että rikekäyt-
täytymisen kokonaisvarianssista noin yksi prosentti on selitettävissä konteks-
tiin liittyvillä tekijöillä. 

Sosiaalisen pääoman näkökulmasta olennaista on myös huomata, että ma-
sentuneisuuden kohdalla kaikki sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin muut-
tujat ja rikekäyttäytymisen kohdalla kaikki muut paitsi väite ”luokan oppilaat 
viihtyvät hyvin yhdessä” osoittautuivat tilastollisesti merkityksellisiksi masen-
tuneisuuden ja rikekäyttäytymisen selittäjiksi. Mielenkiintoista on erityisesti 
se, että sosiaalisen tuen muuttujat näyttävät vaikuttavan positiivisesti myös 
rikekäyttäytymiseen ja sosiaalisen kontrollin muuttujat masentuneisuuteen, 
vaikka yleensä ajatellaan tuen ja masentuneisuuden sekä kontrollin ja rikekäyt-
täytymisen välillä olevan yhteyden (vrt. Sipilä 1979). Tämä puhuu toisaalta sen 
puolesta, että sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin erottaminen on paikoin 
hankalaa, mikä puolestaan tukee ajatusta siitä, että ne indikoivat jotain yhteistä 
sosiaalista pääomaa. Toisaalta tulos puhuu sen puolesta, että masentuneisuus ja 
rikekäyttäytyminen ovat lähekkäisiä ilmiöitä. Tätä tukee myös ilmiöiden vä-
linen korrelaatio. Koulutason keskiarvoja tarkasteltaessa masentuneisuuden ja 
rikekäyttäytymisen välinen Pearsonin korrelaatio on 0.441.

Olennaista on myös se, että sosiaalisen tuen ja kontrollin muuttujat kuvasi-
vat saatua sosiaalista tukea ja kontrollia paitsi koulusta myös muista nuoren kas-
vuyhteisön osista, kuten kotoa ja asuinalueelta. Vaikka analyysin ryhmittävänä 
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tekijänä siis onkin koulu, eivät pelkästään siihen liittyvät tekijät ole sidoksissa 
kontekstiinsa, kun selitetään nuorten masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä, 
vaan myös muiden yhteisöjen ominaisuudet. Sosiaalisesta pääomasta puhut-
taessa voidaan sanoa pikemminkin niin, että nuorten kasvuyhteisön sosiaalinen 
pääoma ja sen vaikutukset ovat sidoksissa elinyhteisön muihin ominaisuuksiin. 
Nuorten kasvuyhteisön muodostavat paitsi koulu, myös koti, asuinalue ja ver-
taisryhmä. 
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9 Yhteisöllisen sosiaalisen pääoman 
merkitys nuorten masentuneisuudessa 
ja rikekäyttäytymisessä

Seuraavassa tarkastelen monitasomallinnusten tuloksia yhteisöllisen sosiaali-
sen tuen merkityksestä nuorten masentuneisuudelle ja yhteisöllisen sosiaalisen 
kontrollin merkityksestä nuorten rikekäyttäytymiselle. Lopuksi pohdin näiden 
välisten yhteyksien merkitystä tarkastelemalla, paljonko yhteisöllinen tuki ja 
kontrolli selittävät koulujen välisiä eroja kyseisissä nuorten pahoinvoinnin oi-
reissa.

9.1 Yhteisöllisen sosiaalisen tuen merkitys nuorten 
masentuneisuudessa

Tulokset yhteisöllisen sosiaalisen tuen merkityksestä nuorten masentuneisuu-
delle on esitetty taulukossa 7. Analyysi on toteutettu edellä kuvatulla tavalla 
(luku 7.4) asteittain lisäämällä malliin ensin taustatekijät ja yksilötason koke-
mus saadusta sosiaalisesta tuesta ja lopuksi yhteisötason sosiaalisen tuen muut-
tujat. 

Analyysin mukaan koulun sosiaalisen tuen taso ei ole tilastollisesti merkit-
sevässä yhteydessä nuorten masentuneisuuteen, kun yksilötason tekijät on otet-
tu analyysissä huomioon. Yhteisöllisen sosiaalisen tuen kerroin viittaa siihen 
suuntaan, että mitä sosiaalisesti tukevampi ilmapiiri koulussa on, sitä pienempi 
riski nuorilla on masentua, mutta tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä (riskisuh-
teella p < 0,05). (V.)

Sosiaalisesti tukevan ilmapiirin hajonta sen sijaan on merkitsevästi yhtey-
dessä nuorten masentuneisuuteen. Mitä suurempaa hajonta kokemuksissa 
koulun sosiaalisesta tuesta on, sitä suurempi riski kaikilla koulun oppilailla on 
masentua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yhteisön tuki kohdis-
tuu vain tiettyihin oppilaisiin ja osa oppilaista jää sen ulkopuolelle, muodostaa 
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Taulukko 7. Nuorten keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta selittävät tekijät 

OR 95 % 
luottamusväli

Varianssi Muutos 
varianssissa

Tyhjä malli 0,051

Yksilötason tekijät

Sukupuoli
Poika
Tyttö 2,3 1,9–2,7

Ikä
8.-luokkalaiset
9.-luokkalaiset 1,1 0,7–1,5 0,051

Perherakenne
Ydinperhe
Muu perherakenne 1,7 1,3–2,1

Isän koulutus
Korkeakoulu
Lukio ja ammatillinen
Peruskoulu ja ammatillinen
Peruskoulu

1,0
1,1
1,3

0,6–1,4
0,7–1,5
0,9–1,7

Äidin koulutus
Korkeakoulu
Lukio ja ammatillinen
Peruskoulu ja ammatillinen
Peruskoulu

1,0
1,1
1,5

0,6–1,4
0,7–1,5
1,1–1,9

Vanhempien työttömyys
Ei kumpikaan
Toinen
Molemmat

1,4
2,6

1,1–1,8
2,2–3,0 0,038 -25

Koettu opettajan sos. tuki
Aina tai usein
Joskus
Ei koskaan

2,5
8,1

2,1–2,9
7,7–8,5 0,032 -16

Koettu oppilaiden sos. tuki
Aina tai usein
Joskus
Ei koskaan

1,7
3,4

1,4–2,0
3,0–3,8 0,031 -3

Koulutason tekijät

Opettajan sos. tuki (taso)a 1,0 0,7–1,3

Opettajan sos. tuki (hajonta) 1,2 1,0–1,6

Oppilaiden sos. tuki (taso) 1,1 0,6–1,6

Oppilaiden sos. tuki (hajonta) 1,3 1,1–1,7 0,030 -3
a. Mitä suurempi arvo, sitä vähemmän sosiaalista tukea. 
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tämä epätasaisuus ilmapiirin, joka vaikuttaa negatiivisesti nuorten hyvinvoin-
tiin. Erityisen mielenkiintoista tässä on se, että tämä epätasa-arvoinen koulu-
ilmapiiri vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin koulun oppilaisiin, eli myös niihin, 
jotka kokevat olevansa osallisia yhteisöllisestä tuesta. Tämä voidaan ajatella ole-
van yksi esimerkki juuri sosiaalisen pääoman negatiivista vaikutuksista. (V.) 

Yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja nuorten masentuneisuuden välisessä yhtey-
dessä ei näytä olevan sukupuolen välisiä eroja. Vastaava analyysi tehtiin ensin 
erikseen tytöille ja pojille mutta tulokset olivat pitkälti samanlaiset. Myös tämä 
on mielenkiintoinen tulos, sillä masentuneisuuden ilmentymisessä sekä siihen 
vaikuttavissa yksilöllisissä tekijöissä on selviä sukupuolen mukaisia eroja (Kal-
tiala-Heino ym. 2001). 

9.2 Yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin merkitys nuorten 
rikekäyttäytymisessä 

Yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin ja nuorten aktiivisen rikoskäyttäytymisen 
kohdalla tulokset olivat pitkälti samansuuntaisia kuin yhteisöllisen sosiaalisen 
tuen ja masentuneisuuden välillä (taulukko 8). Sosiaalisen kontrollin merkityk-
sestä nuorten rikekäyttäytymiselle on myös erotettavissa selviä sukupuoleen pe-
rustuvia eroja. Seuraavassa esitän tulokset erikseen tyttöjen ja poikien osalta.

Poikien kohdalla koulun sosiaalinen kontrolli vaikuttaa vähentävästi rike-
käyttäytymisriskiin. Mitä enemmän koulussa kontrolloidaan, sitä pienempi 
riski poikien on osallistua aktiiviseen rikekäyttäytymiseen. Tässä huomionar-
voista on se, että rikekäyttäytymisen mittari sisältää myös muita kuin kouluun 
liittyviä rikkeitä. Eli jos koulun ilmapiiri on kontrolloiva, vähentää sen myös 
vapaa-ajalla tehtyjen rikkeiden riskiä Jos koulun sosiaalinen kontrolli kuitenkin 
jakautuu hyvin epätasaisesti oppilaiden kesken, lisääntyy rikekäyttäytymisen 
riski selvästi. Tulos on siis samansuuntainen kuin koulun sosiaalisen tuen koh-
dalla: suuret kokemuserot koulun kontrollista muodostavat negatiivisesti vai-
kuttavan ilmapiirin. (IV.)
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Taulukko 8. Poikien aktiivista rikekäyttäytymistä selittävät tekijät

OR 95 % 
luottamusväli

Varianssi Muutos 
varianssissa

Tyhjä malli 0,0085

Yksilötason tekijät

Ikä
15-vuotiaat
16-vuotiaat 1,1 0,9–1,3

Perherakenne
Ydinperhe
Muu perherakenne 1,5 1,3–1,7

Perheen taloudellinen tilanne
Ei talousvaikeuksia
Talousvaikeuksia 1,8 1,5–2,1 0,059 -34

Koettu opettajan sos. kontrolli
Aina
Usein
Joskus
Harvoin tai ei koskaan

1,1
1,0

2

0,4–1,8
0,3–1,7
1,1–2,9 0,083 41

Koulutason tekijät

Koulun sos. kontrolli (taso)a 1,2 1,0–1,6

Koulun sos. kontrolli (hajonta) 1,3 1,0–1,8 0,059 -29
a. Mitä suurempi arvo, sitä vähemmän sosiaalista kontrollia

Tyttöjen kohdalla puolestaan vastaavaa yhteisötason sosiaalisen kontrollin vai-
kutusta ei löydy (taulukko 9). Sosiaalisen kontrollin taso näyttäisi vaikuttavan 
positiivisesti, mutta tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Vastaavasti sosiaalisen 
kontrollin jakautuminen koulutasolla ei ollut tilastollisesti merkitsevä tyttöjen 
rikekäyttäytymisessä. (IV.)
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Taulukko 9. Tyttöjen aktiivista rikekäyttäytymistä selittävät tekijät

OR 95 % 
luottamusväli

Varianssi Muutos 
varianssissa

Tyhjä malli 0,0015

Yksilötason tekijät

Ikä
15-vuotiaat
16-vuotiaat 1,2 1,2–1,6

Perherakenne
Ydinperhe
Muu perherakenne 1,9 1,9–2,1

Perheen taloudellinen tilanne
Ei talousvaikeuksia
Talousvaikeuksia 1,9 1,6–2,2 0,026 73

Koettu opettajan sos. kontrolli
Aina
Usein
Joskus
Harvoin tai ei koskaan

1,9
2,1
3,3

0,8–3,0
1,0–3,2
2,2–4,4 0,033 29

Koulutason tekijät

Koulun sos. kontrolli (taso)a 1,1 0,7–1,5

Koulun sos. kontrolli (hajonta) 1,1 0,4–1,8 0,022 -33
a. Mitä suurempi arvo, sitä vähemmän sosiaalista kontrollia

9.3 Sosiaalisen pääoman merkitys

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan siis todeta, että yhteisöllinen 
sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli ovat yhteydessä nuorten masentunei-
suuteen ja rikekäyttäytymiseen. Sosiaalisen tuen kohdalla merkityksellistä oli 
kuitenkin vain sen jakautuminen, ei niinkään sen taso. Sosiaalisen kontrollin 
kohdalla on puolestaan havaittavissa selviä sukupuoleen perustuvia eroja. So-
siaalisen kontrollin taso sekä hajonta vaikuttavat poikien rikekäyttäytymiseen 
mutta eivät tyttöjen. 

Esitetyistä analyyseistä on kuitenkin vaikea arvioida sosiaalisen tuen ja 
kontrollin merkityksen suuruutta. Monitasomalleissa käytettyjen yhteisöta-
son muuttujien kertoimet eivät suoraan kerro esimerkiksi yksitasoisille regres-
sioanalyyseille tyypillisiä vedonlyöntisuhteita. Sosiaalisen tuen ja kontrollin 
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merkitystä voidaan kuitenkin arvioida tarkastelemalla, paljonko yhteisöllinen 
sosiaalinen tuki ja kontrolli selittävät koulujen eroja nuorten masentuneisuu-
dessa ja rikekäyttäytymisessä. Tätä tehdessä tulee kuitenkin muistaa suomalais-
ten koulujen erityinen homogeenisuus verrattuna muiden maiden kouluihin. 
Koska alun perin erot koulujen välillä eivät ole suuria esimerkiksi juuri masen-
tuneisuuden ja rikekäyttäytymisen kohdalla, eivät myöskään niitä selittävien 
tekijöiden kuten yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja kontrollin selitysosuudet ole 
kovin suuria. Tästä ei kuitenkaan tule vetää sitä johtopäätöstä, että sosiaali-
nen tuki ja sosiaalinen kontrolli selittävät vain erityisen pienen osan nuorten 
pahoinvoinnin oireista. Jos vastaavat analyysit tehtäisiin kouluissa, jotka ovat 
osa heterogeenisempaa systeemiä, olisivat varmasti myös selitysosuudet suu-
remmat. Voidaan ennemminkin sanoa, että jos tasa-arvoisuuteen perustuvasta 
koulusysteemistä löytyy edes pieniä eroja erilaisissa hyvinvointia kuvaavissa 
muuttujissa ja niitä selittävissä koulutason tekijöissä, löytynee niitä myös muis-
ta systeemeistä. 

9.3.1 Koulujen erot masentuneisuudessa ja sosiaalisen tuen merkitys

Suurimmassa osassa suomalaisia peruskouluja 9–14 prosenttia kahdeksas- ja 
yhdeksäsluokkalaisista kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta 
(kuvio 7). Tämä pätee viiteenkymmeneen prosenttiin kouluista. Joukossa on 
kuitenkin myös kouluja, joissa vain viisi prosenttia oppilaista kärsii vähintään 
keskivaikeasta masentuneisuudesta sekä kouluja, joissa joka viides oppilaista 
kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta. (V.)
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Näistä eroista kolme prosenttia on selitettävissä koulun sosiaalisella tuella, tar-
kemmin ottaen opettajien tuottamalla sosiaalisesti tukevalla ilmapiirillä. Op-
pilaiden yhteisöllinen tuki ei selitä koulujen eroja masentuneisuudessa, vaikka-
kin se merkitsevästi vaikuttaa nuorten masentuneisuuden tasoon. Tämä viittaa 
siihen, että opettajien tuen merkitys on suurempi kuin oppilaiden keskinäisen 
tuen, kun luodaan kouluun sosiaalisesti tukevaa ilmapiiriä. Kolmen prosentin 
selitysosuuden voidaan myös kokonaan katsoa olevan sosiaalisen tuen hajon-
nan selitysosuutta, sillä sosiaalisen tuen taso ei osoittautunut tilastollisesti mer-
kitykselliseksi selittäjäksi. (V.)

Sosiaalisen tuen näkökulmasta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kou-
luissa ilmenevä yhteisöllisen sosiaalinen tuki vaihtelee kouluittain. Joissakin 
kouluissa on tukevampi ilmapiiri kuin muissa. Joissakin kouluissa tämä tukeva 
ilmapiiri vielä jakautuu tasaisemmin kaikille oppilaille kuin muissa. Erot eivät 
käytännössä ole kuitenkaan kovin suuret. Oppilaiden tuottamassa sosiaalisessa 
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Kuvio 7. Keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta kärsivien oppilaiden prosentuaaliset 
määrät kouluittain (N = 550)
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tuessa erot ovat sen sijaan vähän suuremmat kuin opettajien tuottamassa, mutta 
se ei osoittautunut merkitseväksi selittäjäksi nuorten masentuneisuudelle. 

Opettajien tuottaman sosiaalisen tuen kohdalla koulujen sosiaalisen tuen 
lukuarvot vaihtelevat välillä 1.8–2.4. Arvo 1 kuvaa, että sosiaalinen tuki on 
vähäistä, ja arvo 2 kuvaa, että sosiaalista tukea on saatavilla joskus. Kaikis-
sa kouluissa siis koetaan keskimäärin sosiaalista tukea ”joskus”. Sen hajonta 
puolestaan vaihtelee välillä 0.35–0.65. Oppilaiden tuottaman sosiaalisen tuen 
lukuarvot vaihtelevat välillä 2–2.8, mikä tarkoittaa, että toisissa kouluissa oppi-
laiden tukea on saatavissa ”joskus” ja toisissa ”usein”. Oppilaiden tuen hajonta 
puolestaan vaihtelee välillä 0.5–0.8, mikä on myös suurempi kuin opettajien 
tuen kohdalla. Nämä erot selittävät kolme prosenttia koulujen välisistä erois-
ta oppilaiden keskimääräisessä masentuneisuustasossa. Tämä viittaa vahvasti 
siihen, että koulun sosiaalisesti tukeva ilmapiiri on merkityksellinen nuorten 
masentuneisuusriskissä. (V.)

9.3.2 Koulujen erot aktiivisessa rikekäyttäytymisessä ja sosiaalisen kontrollin 
merkitys

Rikekäyttäytymisen kohdalla voidaan sanoa, että suurimmassa osassa suoma-
laisista kouluista 4–6 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista tekee aktiivisesti erilai-
sia rikkeitä (25 rikettä tai rikosta vuodessa) (kuvio 8). Joukkoon mahtuu kuiten-
kin myös kouluja, joissa rikkeitä tekee aktiivisesti vain yksi prosentti oppilaista 
sekä kouluja, joissa joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen kuuluu aktiivisen 
rikekäyttäytymisen piiriin. Luvut eivät suuremmin vaihtele, jos tarkastellaan 
asiaa pelkästään tyttöjen tai poikien kohdalla. Poikien kohdalla koulujen rike-
käyttäytymisen tason vaihteluväli on 0–14 prosenttia, ja suurimmassa osassa 
kouluista aktiivisen rikekäyttäytymisen piiriin kuuluu 3–7 prosenttia pojista. 
Tyttöjen kohdalla koulujen rikekäyttäytymisen tason vaihteluväli on 0–12 pro-
senttia ja keskimmäiset viisikymmentä prosenttia kouluista kuuluu vaihteluvä-
liin 4–6. Kokonaisuudessaan vuonna 2004 aktiivisen rikekäyttäytymisen pii-
riin kuuluvista nuorista 40 prosenttia oli tyttöjä ja 53 prosenttia poikia. (IV.)

Poikien kohdalla näistä eroista jopa 29 prosenttia selittyy koulun yhteisöl-
lisellä sosiaalisella kontrollilla, joka tässä on yksinomaan opettajien tuottamaa. 
Samoin kuin sosiaalisen tuen kohdalla myös tässä koko selitysosuus on luet-
tavissa sosiaalisen kontrollin hajonnan piikkiin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 
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yhteisöllinen sosiaalinen kontrolli kohdistuu eri tavoin eri oppilaisiin ja luo 
negatiivisen ilmapiirin kouluun. Myös tyttöjen kohdalla näyttää siltä, että 33 
prosenttia koulujen välisistä eroista tyttöjen rikekäyttäytymisessä olisi selitet-
tävissä koulun sosiaalisesti kontrolloivalla ilmapiirillä. Sosiaalisen kontrollin 
muuttujat eivät kuitenkaan osoittautuneet tilastollisesti merkityksellisiksi selit-
täjiksi tyttöjen rikekäyttäytymisessä, joten tästä ei voida tehdä suurempia johto-
päätöksiä. Toisaalta tulos antaa olettaa, että yhteisöllinen sosiaalinen kontrolli 
olisi merkityksellinen myös tyttöjen rikekäyttäytymisessä, mutta syystä tai toi-
sesta se ei tule esiin tässä analyysissä10. (IV.)

10 Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yksilötason sosiaalisen kontrollin keskiar-
vo on hyvin lähellä koulutason sosiaalisen kontrollin lukuarvoa, jolloin sen selitys-
voima voi jäädä koulutasolla merkityksettömäksi, vaikka se todellisuudessa olisikin 
varteenotettava selittäjä (ks. lisää luku Rajoitukset). 
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Kuvio 8. Aktiivisen rikekäyttäytymisen piiriin kuuluvien oppilaiden prosentuaaliset määrät 
kouluittain (N=44)
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Sosiaalisen kontrollin erot, jotka selittävät koulujen eroja nuorten rikekäyt-
täytymisessä, ovat hieman suuremmat kuin koulujen erot sosiaalisessa tuessa. 
Niissä kouluissa, joissa oppilaat kokevat vähiten sosiaalista kontrollia, muut-
tujan keskiarvo on 3.4. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat kokevat sosiaalista 
kontrollia joskus. Niissä kouluissa, joissa oppilaat kokevat eniten sosiaalista 
kontrollia vastaava luku on 4.7, joka tarkoittaa, että oppilaat kokevat kontrollia 
aina. Suurimmassa osassa kouluja sosiaalisen kontrolli keskiarvo on kuitenkin 
3.6–3.9, joka tarkoittaa kontrollin kokemista usein. (IV.)
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10 Johtopäätökset

Seuraavassa esittelen lyhyesti tutkimuksen keskeiset tulokset ja pohdin niiden 
merkitystä sekä käytännön että sosiaalisen pääoman keskustelun kannalta. Lo-
puksi esitän haasteita tulevalle sosiaalisen pääoman tutkimukselle sekä tuon 
esiin tässä tutkimuksessa huomioon otettavia rajoituksia.

10.1 Sosiaalisen pääoman merkitys nuorten hyvinvoinnissa

Tässä tutkimuksessa totesin sen jo aiemmin osoitetun tosiasian, että suomalaiset 
nuoret kärsivät suhteellisen paljon masentuneisuudesta ja tekevät kohtalaisesti 
myös rikkeitä. Vuosittain 11–13 prosenttia nuorista ilmoittaa kärsivänsä vähin-
tään keskivaikeasta masentuneisuudesta. Vastaavasti osa nuorista on joutunut 
hyvinkin aktiivisen rikekäyttäytymisen piiriin. Noin seitsemän prosenttia suo-
malaisista yhdeksäsluokkalaisista ilmoitti vuonna 2004 tehneensä vähintään 25 
rikosta tai rikettä kuluneen vuoden aikana. Vaikka osan lievemmästä masen-
tuneisuudesta ja rikekäyttäytymisestä voidaan ajatella kuuluvan nuoruuteen ja 
siihen liittyvään kokeilunhaluun ja mielialavaihteluihin, vaikeana ja pitkäkes-
toisena sekä masentuneisuutta että rikekäyttäytymistä voidaan pitää vakavana 
nuorten hyvinvoinnin ongelmana. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yhteisöllisen sosiaalisen 
pääoman merkitystä kyseisissä nuorten hyvinvoinnin uhkatekijöissä. Tutki-
muksen mukaan sekä nuorten vaikeaa masentuneisuutta että aktiivista rike-
käyttäytymistä voidaan jossain määrin ehkäistä yhteisöllisen sosiaalisen tuen 
ja kontrollin keinoin. Totesin tämän tutkimuksessani pääasiassa kouluyhteisön 
osalta, mutta on oletettavaa, että vastaavat yhteydet löytyvät myös muista yh-
teisöistä.

Tulokset olivat osaltaan myös yllättäviä ja hypoteesin vastaisia. Masentunei-
suuden osalta yhteisöllisen sosiaalisen tuen määrä ei sinällään tämän tutkimuk-
sen mukaan vaikuta merkitsevällä tavalla vähentävästi nuorten masentunei-
suusriskiin. Tuen jakautuminen kuitenkin vaikuttaa: jos toiset kokevat koulun 
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ilmapiirin olevan sosiaalisesti tukeva mutta toiset eivät, muodostaa tämä epä-
tasa-arvo negatiivisen ilmapiirin, joka lisää nuorten masentuneisuusriskiä. Tä-
hän tulokseen päädyttiin sekä tyttöjen että poikien kohdalla. 

Poikien kohdalla vastaava tulos löydettiin myös rikekäyttäytymisen ja 
sosiaalisen kontrollin osalta. Jos koulun sosiaalinen kontrolli jakautuu epäta-
saisesti oppilaille, vaikuttaa se negatiivisesti lisäten poikien riskiä aktiiviseen 
rikekäyttäytymiseen. Yhteisöllisestä sosiaalisesta kontrollista löytyi poikien 
osalta myös yhteys kontrollin tason ja rikekäyttäytymisriskin välillä. Mitä sosi-
aalisesti kontrolloivampi kouluyhteisö, sitä pienempi riski pojilla on aktiiviseen 
rikekäyttäytymiseen. Tyttöjen osalta vastaavia yhteyksiä ei kuitenkaan löyty-
nyt. Sosiaalisen kontrollin määrän sekä hajonnan ja tyttöjen rikekäyttäytymi-
sen väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Siihen, miksi yhtei-
söllinen sosiaalinen kontrolli ei vaikuta tyttöihin siinä missä poikiin, ei tämän 
tutkimuksen perusteella voida vastata. Aikaisempien tutkimusten perusteella 
voidaan esittää kuitenkin jotain arvailuja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
tytöt tarvitsevat enemmän riskitekijöitä osallistuakseen rikekäyttäytymiseen 
kuin pojat, mutta rikekäyttäytymiseen osallistuessaan he voivat olla myös vai-
keammin irrotettavissa siitä. (Storvoll, Wichstrom & Pape 2003). Toisaalta tytöt 
ovat riskialttiimpia toisenlaisille pahoinvoinnin oireille, kuten juuri masentu-
neisuudelle (Kaltiala-Heino ym. 2001). Rikkeitä tekevät tytöt kärsivät useam-
min myös masentuneisuudesta kuin rikkeitä tekevät pojat, jolloin sosiaalisten 
resurssien vastaanottaminen ei ole tytöillä yhtä helppoa kuin pojilla (Ritakallio 
ym. 2005; ks. myös Friis ym. 2004). Tytöt myös ehkä suuntautuvat nuoruudes-
sa enemmän koulun ulkopuolelle, kuten kaveripiiriin, kun taas pojat hakevat 
enemmän kontaktia suurempiin ryhmiin. Tällöin juuri kouluyhteisökin voisi 
olla vaikuttavampi poikien kohdalla. 

Vaikka sosiaalisen kontrollin merkityksessä esiintyikin selvä sukupuoleen 
perustuva ero, voidaan yhteisön sosiaalisen pääoman sanoa jossain määrin vai-
kuttavan positiivisesti nuorten, erityisesti poikien, hyvinvointiin ehkäisemäl-
lä sekä masentuneisuus- että rikekäyttäytymisriskiä. Toisaalta tutkimuksessa 
osoitettiin myös se, että nämä vaikutukset ovat sidoksissa yhteisön muihin 
ominaisuuksiin. Toisin sanoen yhteisön rakenteelliset ominaisuudet vaikutta-
vat siihen, miten sosiaalinen kontrolli tai sosiaalinen tuki vaikuttaa yksilöön. 
Kysymys siitä, ovatko nämä yhteisön fyysisiä vai sosiaalisia rakenteita, jää tässä 
tutkimuksessa auki. Samoin kuin auki jää myös kysymys siitä, vaikuttavatko 
rakenteet sosiaalisen kontrollin ja sosiaalisen tuen merkitykseen suoraan vai 
jonkin välittävän ilmiön kautta. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin 
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sanoa, että selitettäessä yksilöllisiä ilmiöitä sosiaalisen tuen ja kontrollin avulla 
tulee yhteisön muut ominaisuudet ottaa tavalla tai toisella huomioon. 

Sosiaalisen pääoman merkityksen suuruutta, eli sitä, missä määrin sosiaa-
lisen pääoman avulla voidaan ehkäistä nuorten masentuneisuutta ja rikekäyt-
täytymistä, tarkastelin tutkimuksessa vertaamalla koulujen välisiä eroja masen-
tuneisuus- ja rikekäyttäytymistasossa sekä selvittämällä, paljonko sosiaalisella 
pääomalla voidaan selittää näitä koulujen välisiä eroja. Masentuneisuuden koh-
dalla erot koulujen välillä eivät ole erityisen suuret. Kouluissa, joissa masentunei-
suutta on vähiten, noin viisi prosenttia kärsii masentuneisuudesta ja kouluissa, 
joissa masentuneisuutta on eniten, joka viides oppilas kärsii masentuneisuudes-
ta. Suurimmassa osassa kouluista kuitenkin 9–14 prosenttia oppilaista kärsii 
keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta. Rikekäyttäytymisen kohdalla 
suurimmassa osassa suomalaisista kouluista 4–6 prosenttia kahdeksas- ja yh-
deksäsluokkalaisista tekee aktiivisesti erilaisia rikkeitä (25 rikettä tai rikosta 
vuodessa). Joukkoon mahtuu kuitenkin myös kouluja, joissa saman tekee vain 
yksi prosentti oppilaista sekä kouluja, joissa joka kymmenes kahdeksas- ja yh-
deksäsluokkalainen kuuluu aktiivisen rikekäyttäytymisen piiriin. 

Masennuksen kohdalla koulujen eroista kolme prosenttia on selitettävissä 
koulun sosiaalisen tuella, tarkemmin sanoen opettajien tuottamalla sosiaali-
sesti tukevalla ilmapiirillä. Rikekäyttäytymisen kohdalla poikien osalta jopa 
29 prosenttia selittyy koulun yhteisöllisellä sosiaalisella kontrollilla, joka tässä 
on yksinomaan opettajien tuottamaa. Masentuneisuuden kohdalla sosiaalisen 
tuen selitysprosentti ei ole erityisen suuri. Toisaalta se on samaa suuruusluok-
kaa kuin muissa suomalaisissa peruskouluissa tehdyissä tutkimuksissa (Konu 
ym. 2001; Karvonen ym. 2005). Poikien rikekäyttäytymisen kohdalla puoles-
taan sosiaalisen kontrollin selitysprosentti on erityisen suuri.

10.2 Sosiaalista pääomaa nuorten kasvuyhteisöön

Edellä esitetty yhteisöllisen sosiaalisen pääoman merkitys nuorten hyvinvoin-
nissa voidaan nähdä tämän tutkimuksen käytännön kontribuutiona. Se tar-
koittaa sitä, että panostamalla koulun sosiaaliseen ilmapiiriin voidaan ennalta 
ehkäistä nuorten pahoinvoinnin oireita. Erityisesti tämä pätee opettajiin, joiden 
tuottama yhteisöllinen sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli olivat selvästi 
yhteydessä nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen. Toisaalta myös 
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nuoret itse ovat aktiivisessa roolissa luomassa positiivisesti tai negatiivisesti vai-
kuttavaa ilmapiiriä, sillä osoittautuihan nuorten keskinäinen sosiaalinen tuki-
kin merkittäväksi tekijäksi, kun arvioitiin nuorten masentuneisuusriskiä. 

Tutkimus osoittaa kuitenkin myös sen, että koulun ilmapiiriä ajateltaessa 
yhteisöllisen tuen ja kontrollin määrä ei yksin riitä. Sen tulee myös jakautua 
tasaisesti oppilaille. Tämä liittynee jonkinasteiseen oikeudenmukaisuuden ko-
kemukseen, jonka puute on selvä uhka hyvinvoinnille. Tuen ja kontrollin epä-
oikeudenmukainen ja epätasainen jakautuminen voi olla seurausta monestakin 
asiasta. Kyse voi olla joistain käytännön ongelmista, kuten kiireestä tai toisten 
oppilaiden syrjään vetäytymisestä, jolloin opettajan on vaikeampi tavoittaa 
kaikkia oppilaita. Toisaalta se voi olla seurausta koulun mahdollisesta suosik-
kioppilasjärjestelmästä tai järjestelmän rakenteellisista ominaisuuksista. Suo-
malaista koulujärjestelmäähän on kehitetty pitkälti yksilön näkökulmasta. Eri-
tyishuomiota vaativat oppilaat pyritään nykyään integroimaan niin sanottuun 
normaaliin koululuokkaan, mikä helposti tarkoittaa sitä, että kyseiset oppilaat 
myös saavat enemmän opettajan huomiota kuin muut oppilaat. Yksilöllisten re-
surssien suhteen tilanne näyttää hyvältä juuri erityistarpeita vaativan oppilaan 
näkökulmasta. Kuitenkin kun tarkastellaan luokkaa yhteisönä ja suhteutetaan 
se tämän tutkimuksen tuloksiin, voidaan huomion epätasainen jakautuminen 
nähdä negatiivisena niin erityistarpeita tarvitsevalle oppilaalle kuin muillekin 
oppilaille.

Jos ajatellaan yksittäistä koulua, edellyttää yhteisöllisesti tukevan ja kont-
rolloivan ilmapiirin luominen ennen kaikkea toiminnallisia muutoksia. Tarvi-
taan lisää mahdollisuuksia nuorten keskinäiseen sekä opettajan ja oppilaiden 
väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lisäksi tätä kanssakäymistä täytyy 
johdattaa oikeaan suuntaan esimerkiksi erilaisten interventioiden avulla. Jos 
puolestaan ajatellaan sosiaalipoliittisesti koko järjestelmää, edellyttäisi ilma-
piirin saavuttaminen suurempia muutoksia. Tasa-arvoinen, sosiaalisesti tukeva 
ja kontrolloiva kouluyhteisö vaatii tiiviitä yhteisöllisiä ryhmiä, joissa toisaalta 
oppilaat tuntevat hyvin toisensa ja opettaja tuntee hyvin oppilaansa. Koului-
hin kaivataan siis lisää yhteisöllisyyttä. Tämä ei tunnu kaikkialla toteutuvan, 
sillä keskimäärin suomalaiset nuoret kokevat saavansa vain joskus tukea tai 
kontrollia opettajaltaan. Nykyiset suuret luokat ja vähäiset opettajamäärät eivät 
näytäkään kaikkialla riittävän turvaamaan tukevaa, kontrolloivaa ja nuorten 
hyvinvointia edistävää kouluyhteisöä. Tutkimusten mukaan yksi syy tähän on 
juuri opettajien työmäärä. Suuri työmäärä sekä opettajien väliset ristiriidat vai-
kuttavat negatiivisesti siihen, miten he pystyvät tukemaan oppilaitaan (Rostila 
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& Ellonen, tulossa). Yhteisöllisyyden puute haastaa myös miettimään nykyistä 
luokatonta koulusysteemiä, sillä entistä vähemmän nuorilla on koulussa pysy-
viä vuorovaikutussuhteita. 

Toisaalta voidaan myös kysyä, olisiko yhteisöllinen kasvuympäristö kai-
ken sen panostuksen arvoinen juuri suomalaisessa koulujärjestelmässä: tässä 
tutkimuksessa selitetyt koulujen erot nuorten masentuneisuudessa ja rikekäyt-
täytymisessä samoin kuin koulun sosiaalisessa tuessa ja sosiaalisessa kontrol-
lissa eivät alun perinkään olleet erityisen suuret. Vaikka joissain yksittäisissä 
kouluissa masentuneisuutta tai rikekäyttäytymistä oli erityisen paljon, olivat 
ne keskimäärin hyvin tasaisesti jakautuneet eri kouluihin. Tämä voidaan lukea 
järjestelmän eduksi. Kuten kansainväliset PISA-tutkimukset (2003; 2006) ovat 
osoittaneet, suomalaiset koulut todella ovat erityisen homogeenisia keskenään, 
oli kyseessä sitten oppilaiden sosioekonomiset ominaisuudet, hyvinvointiin liit-
tyvät ominaisuudet tai jopa koulun sosiaaliseen ilmapiiriin liittyvät ominaisuu-
det. Tämä haastaa pohtimaan yhteisöllisen sosiaalisen pääoman todellista mer-
kitystä järjestelmässä, joka perustuu vähäiseen sosiaaliseen erotteluun. Koulun 
sosiaalisen pääoman puutetta ei voidakaan Suomessa ajatella masentuneisuu-
den ja rikekäyttäytymisen aiheuttajana, vaan enemmänkin ennaltaehkäisevän 
työn ylläpitäjänä.

Toisaalta ei tule myöskään liikaa korostaan opettajan roolia sosiaalisesti 
tukevan ja kontrolloivan ilmapiirin luojana. Kun puhutaan yhteisöllisestä so-
siaalisesta pääomasta ja sen merkityksestä, tulee koulua ajatella enemmänkin 
yhtenäisenä kasvuympäristönä kuin yksittäisinä henkilöinä. Yhteisöllisen so-
siaalisen pääoman luominen edellyttää paitsi opettajien myös muiden koulun 
aikuisten läsnäoloa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kouluterveydenhoitajaa, 
koulupsykologia ja koulukuraattoria, mutta myös muuta koulun henkilökun-
taa. Heidän tuelleen on myös tarvetta. Tutkimusten mukaan nuoret kääntyi-
sivät mielellään muiden aikuisten kuin omien vanhempiensa puoleen neuvoja 
tarvitessaan (Välimaa 1996). Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet merkit-
täviä parannusvaateita kouluterveydenhuollossa (Rimpelä, Ojajärvi, Luopa & 
Kivimäki 2005). Myös koulukuraattorien tehtäväkenttä ei ole mitenkään jäsen-
tynyttä ja heitä on liian vähän turvaamaan ennen kaikkea ennaltaehkäisevää 
työtä (Sipilä-Lähdekorpi 2004). Tämä näkyy myös siinä, että suomalaiset nuoret 
kokevat saavansa koulun muulta kuin opetushenkilöstöltä vain vähän sosiaalis-
ta tukea (Davidson, Demaray, Malecki, Ellonen & Korkiamäki, tulossa). Tämä 
voidaan nähdä erityisen suurena puutteena suomalaisten koulujen yhteisöllisen 
kasvuympäristön luomisessa. 
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Koulua ei myöskään tule nähdä muusta nuorten elinyhteisöstä irrallisena 
yksikkönä. Ekologisen mallin mukaan kouluyhteisö on vain yksi osa nuorten 
elinyhteisöä, jossa kaikki eri yhteisöt vaikuttavat toisiinsa. Tämä näkyy ensin-
näkin siinä, että koulussa koettu tuen ja kontrollin puute vaikuttaa käyttäyty-
miseen myös muualla kuin koulussa. Toisaalta kodin piirteet siirtyvät oppilaan 
kautta kouluun ja luokkayhteisön ominaisuuksiksi. Siksi juuri esimerkiksi ko-
din ja koulun yhteistyö on olennaista yhteisöllisen kouluympäristön luomisessa 
(ks. myös Pulkkinen 2002; Launonen & Pulkkinen 2000). Koulu ei ole myös-
kään irrallinen osa muuta kaupunkia tai kuntaa. Esimerkiksi juuri koulutervey-
denhuollon tai -psykologian osalta voi olla olennaista ottaa huomioon kunnan 
muut ominaisuudet ja palvelut.

10.3 Sosiaalisen pääoman uudet haasteet

Teoreettisena kontribuutiona tutkimus tarjoaa keskustelun lasten ja nuorten 
sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalista pääomaa määritellään usein mahdollisim-
man yleisesti ja laajasti, joka toisaalta voi edistää sosiaalisen pääoman ymmär-
tämistä mutta rajoittaa samalla sen empiiristä käyttöä. Sosiaalisen pääoman ja 
sen mittareiden, niin kuin ne yleensä ymmärretään, soveltaminen esimeriksi 
nuorten tutkimiseen on sellaisenaan mahdotonta. Tässä tutkimuksessa esite-
tään tapa hahmottaa nuorten sosiaalista pääomaa ottamalla paremmin huo-
mioon lasten ja nuorten erityispiirteet. Keskustelussa pyritään vastaamaan 
niihin puutteisiin, joita aikaisemmat lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa kä-
sittelevät artikkelit ovat jättäneet jälkeensä. Toisin sanoen määrittelyssä pyri-
tään huomiomaan entistä paremmin se laaja lapsuus- ja nuoruustutkimuksen 
kenttä, joka on jo pitkään tarjonnut lapsuutta ja nuoruutta avartavia tutkimus-
tuloksia. Sosiaalinen pääoma määritelläänkin tutkimuksessa paikallisyhteisö-
jen kautta ja se nähdään kontekstisidonnaisena ilmiönä. Nuoret nähdään myös 
aktiivisina toimijoina sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sitä kautta sosiaalisen 
pääoman muodostamisessa. Määrittelyssä otetaan huomioon myös sosiaalisen 
pääoman mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Ajatuksena on, että näin lähes-
tyttäessä sosiaalinen pääoma voisi näyttäytyä entistä hyödyllisempänä käsittee-
nä ja aikaisempaa käyttökelpoisempana välineenä lasten ja nuorten sosiaalisten 
prosessien tarkastelussa. Myös sosiaalisten suhteiden yhteys lasten ja nuorten 
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hyvinvointiin näyttäytyisi monimuotoisempana, eikä vain suoraviivaisina yh-
teyksinä verkostojen ja hyvinvoinnin välillä. 

Määritelmää sovellettiin mahdollisuuksien mukaan myös tutkimuksen em-
piirisessä osiossa. Sen tulokset vahvistavat esitettyä kuvausta: nuorten keskinäi-
nen sosiaalinen tuki yhteisöllisenä ominaisuutena vaikuttaa nuoriin siinä missä 
aikuistenkin tuottama sosiaalinen tuki. Toisaalta nuorten omat ajatukset so-
siaalisesta ympäristöstä vaikuttavat sosiaalisen tuen kokemiseen. Nuoret näin 
ollen aktiivisesti luovat omaa sosiaalista ympäristöään. Sosiaalisen pääoman 
vaikutukset ovat tulosten mukaan myös sidoksissa yhteisöjen muihin ominai-
suuksiin, eli nuorten elinyhteisöt ja niissä esiintyvät sosiaaliset resurssit tulee 
nähdä kontekstisidonnaisina. Myös sosiaalisen pääoman negatiivisia vaikutuk-
sia löytyi. Yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja kontrollin epätasa-arvoinen jakautu-
minen näkyi kasvavana masentuneisuus- ja rikekäyttäytymisriskinä.

Lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman keskustelun lisäksi tutkimus tuo uut-
ta myös yleiseen sosiaalisen pääoman keskusteluun. Ensinnäkin yhteisöllinen 
näkökulma empiirisessä mielessä on ollut erittäin vähäinen keskustelussa sosiaa-
lisesta pääomasta. Vaikka sosiaalinen pääoma nähdäänkin usein yhteisöllisenä 
ilmiönä, se operationalisoidaan tutkimuksissa yhdellä tasolla. Usein se nähdään 
juuri yksilön kokemuksen kautta välittyvänä ilmiönä (II). Tämän voidaan kui-
tenkin sanoa olevan paikoin harhaanjohtavaa, sillä sosiaalisen pääoman vaiku-
tus ei välity yksinomaan yksilön kokemuksen kautta (Sampson 2001). 

Tutkimus tuo lisäksi esiin sen, että sosiaalisella pääomalla voi olla myös ne-
gatiivisia vaikutuksia. Vaikka sosiaalista pääomaa olisi erityisen paljonkin, sen 
vaikutus voi kääntyä itseään vastaan, jos se jakautuu epätasaisesti yhteisössä. 
Sosiaalista pääomaa ei tulisikaan nähdä yksinomaan positiivisena ilmiönä. Sitä 
ei myöskään tulisi nähdä pelkästään yksiulotteisena ilmiönä. Tässä tutkimuk-
sessa käytetyt sosiaalisen pääoman dimensiot, eli sosiaalisen pääoman taso ja 
sen hajonta, antaisivat olettaa, että sosiaalisella pääomalla on rakenne, jonka eri 
osiot voivat vaikuttaa yksilöön ja yhteisöön eri tavoin. Tämän huomioiminen 
jatkaa sosiaalisen pääoman nykykeskustelulle tyypillistä analyyttistä otetta.
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10.4 Haasteita nuorten sosiaalisen pääoman tutkimukseen 

Edellä esitetty tutkimuksen anti luo myös uusia haasteita tuleville tutkimuk-
sille. Jos ajatellaan sosiaalisen pääoman tutkimusta, yhä enemmän tarvitaan 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa tutkimusta, jossa huomioidaan heidän erityis-
piirteensä. Sen lisäksi tarvitaan tutkimusta, jossa tarkastellaan sosiaalista pää-
omaa dynaamisemmin moniulotteisena ilmiönä, joka voi sisältää eritasoisia 
vaikutuksia. Myös sosiaalisen pääoman merkitys erityisesti juuri yhteisöllisenä 
elementtinä kaipaa lisää empiiristä tutkimusta. Tutkimus haastaa myös huo-
miomaan sosiaalisen pääoman negatiiviset vaikutukset. Niitä on aikaisemmin 
tutkittu pääasiassa marginaalisissa ryhmissä, kuten kodittomien nuorten koh-
dalla (Stephenson 2001; 2002). Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että sosiaa-
lisella pääomalla voi olla negatiivisia vaikutuksia tavallisiin nuoriin ihan taval-
lisessa jokapäiväisessä yhteisössä juuri ulossulkemisen kautta. Tämä asia vaatii 
ehdottomasti lisätutkimusta. Tutkimus osoittaa myös, että sosiaalinen pääoma 
voi vaikuttaa eri tavoin poikiin ja tyttöihin, minkä vuoksi myös sukupuolen 
merkitystä suhteessa sosiaaliseen pääomaan tulisi tarkastella enemmän.

Tulevaisuuden tutkimuksen haasteeksi voidaan myös laskea ylipäätään yh-
teisövaikutusten tutkiminen. Kansainvälisesti on olemassa vahvaa näyttöä siitä, 
miten paikalliset yhteisöt, kuten asuinalueet, koulut tai harrasteryhmät, vaikut-
tavat yksilöön monella eri tapaa. Kotimainen vastaava tutkimus on vielä suh-
teellisen vähäistä. Toisaalta myös uudet yhteisöllisyyden muodot, kuten erilaiset 
virtuaaliyhteisöt, kaipaavat lisää huomiota. Tähän liittyen haasteeksi voidaan 
asettaa myös monitasomallien soveltaminen kotimaisessa sosiaalitutkimukses-
sa. Erityisesti juuri nuorten kohdalla kaivataan lisää tutkimusta elinyhteisöjen 
merkityksestä nuorten hyvinvoinnille, sillä nuoret ja heidän kehityksensä ovat 
erityisen riippuvaisia paikallisyhteisöistään. 

10.5 Tutkimuksen rajoitukset

Tutkimuksen merkittävin rajoitus on se, että se perustuu poikkileikkausaineis-
toihin, mikä aiheuttaa ongelmia kausaalipäätelmien teossa. Tämä on olennaista 
ottaa huomioon erityisesti monitasoisissa tutkimuksissa, joissa käytetään yh-
teisötason tekijöitä. Koska yhteisötason tekijöitä on mitattu vain kerran ja yk-
silön kokemukseen perustuvan mittariston kautta, ei voida sulkea täysin pois 
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sitä mahdollisuutta, että jokin tietty tapahtuma tai olosuhteet ovat vaikuttaneet 
vastaamiseen tietyllä tavalla. Tutkimuksen perusteella voidaankin sanoa vain, 
että sosiaalisen pääoman ja masentuneisuuden ja rikekäyttäytymisen välillä on 
yhteys. Ei kuitenkaan voida sanoa, että niiden välillä on kausaaliyhteys. Siksi 
tutkimuksessa todetaan, että sosiaalisen pääoman puute lisää masentuneisuus- 
ja rikekäyttäytymisriskiä mutta ei välttämättä aiheuta niitä. 

Toisena tutkimuksen rajoituksena voidaan nähdä Nuorisotutkimusaineis-
ton koko. Vaikka koko aineisto sinällään on suuri (5142), rajoittui aktiivisen ri-
kekäyttäytymisen (vähintään 25 rikettä vuodessa) piiriin ajautuneiden nuorten 
määrä vain 299 vastaajaan. Kun nämä vastaajat jaetaan kouluittain (44 koulua), 
on mukana kouluja, joissa on vain vähän oppilaita. Tämä puolestaan voidaan 
nähdä rajoituksena, kun käytetään monitasoanalyysejä (III). Toisaalta oleelli-
sempaa on se, että ylemmän tason yksiköitä on riittävästi (Snijders & Bosker 
2002). Koulujen riittävä määrä onkin turvattu tässä tutkimuksessa. Vähäisen 
vastaajamäärän mahdollinen sekoittava vaikutus tarkastettiin kuitenkin teke-
mällä vastaavat analyysit joukosta, jossa vastaajat olivat tehneet vähintään 15 
rikettä vuodessa, ja tulokset olivat pitkälti samanlaiset.

Kolmantena rajoituksena voidaan mainita sosiaalisen pääoman mittareiden 
osittainen rajoittuneisuus. Kouluterveyskyselyn sosiaalisen tuen kysymykset 
ovat paikoin hyvin rajalliset. Moniulotteisempi sosiaalisen tuen mittari (esim. 
Malecki ym. 1999) olisi voinut tuoda esiin hedelmällisempiä tuloksia yhteisöl-
lisen sosiaalisen tuen merkityksestä. Vastaavasti Nuorisorikollisuuskyselyn so-
siaalisen kontrollin mittaristosta puuttui oppilaiden keskinäinen sosiaalinen 
kontrolli, vaikka tutkimuksen ajatuksena on, että nuoret muokkaavat sosiaalis-
ta ympäristöään siinä missä aikuisetkin. Tämä on selvä puute tässä tutkimuk-
sessa. Kyselyssä käytetty sosiaalisen kontrollin mittari mittaa myös vain niin 
sanottua suoraa järjestystä yllpitävää kontrollia jättäen ulkopuolelleen esimer-
kiksi emotionaalisen kontrollin. 

Omanlaisenaan rajoituksena voidaan nähdä myös se, että vaikka koulujen 
välisiä eroja niin nuorten masentuneisuudessa ja rikekäyttäytymisessä kuin so-
siaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin kokemisessakin löytyi, ne olivat suhteel-
lisen pieniä. Sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kontrollin kohdalla myös koulujen 
sisäiset arviot sosiaalisesta pääomasta vaihtelivat vain vähän. Tämän seurauk-
sena yksilötason kokemukset sosiaalisesta tuesta ja kontrollista olivat hyvin lä-
hellä koulutason sosiaalisen tuen ja kontrollin lukuarvoja, minkä seurauksena 
koulutason vaikutus on voinut pienentyä tai jopa hävitä. Sosiaalisen tuen koh-
dalla ei voida esimerkiksi olla täysin varmoja siitä, ettei yhteisöllisen sosiaalisen 
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tuen tasolla olisi merkitsevää vaikutusta nuorten masentuneisuuteen. Tilastol-
linen merkityksettömyys on voinut olla tässä seurausta juuri yksilö- ja yhteisö-
tason arvojen samankaltaisuudesta. Vastaavasti yhteisöllisen sosiaalisen kont-
rollin ja tyttöjen rikekäyttäytymisen yhteyden puuttuminen voisi olla seurausta 
samasta asiasta. Lisäksi koulujen väliset pienet erot masentuneisuuden ja rike-
käyttäytymisen tasossa tarkoittavat sitä, että myös niitä selittävien sosiaalisen 
tuen ja sosiaalisen kontrollin selitysprosentit näyttäytyvät suhteellisen pienenä. 
Jos vastaava tutkimus tehtäisiin heterogeenisemmassa koulusysteemissä, jossa 
erot ovat suurempia, olisivat varmasti myös selitysosuudet suurempia ja toisaal-
ta myös sosiaalisen tuen tasolla voisi olla merkitystä nuorten masentuneisuu-
desta. Siinä mielessä tämä rajoitus voidaankin nähdä haasteena: jos yhteyksiä 
sosiaalisen pääoman ja nuorten psykososiaalisten ongelmien väliltä löytyy suo-
malaisesta homogeenisesta koulusysteemistä, löytyy niitä varmasti vähintään 
yhtä suurina myös muista konteksteista.
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää sosiaalisen pääoman yhteyttä nuorten 
hyvinvointiin. Nuorten hyvinvoinnin indikaattoreina tarkastellaan tutkimuk-
sessa masentuneisuutta ja rikekäyttäytymistä ja sosiaalisen pääoman indikaat-
toreina sosiaalista tukea ja sosiaalista kontrollia. Sosiaalinen pääoma määritel-
lään tutkimuksessa yhteisölliseksi ominaisuudeksi, joka vaikuttaa nuoriin sekä 
hänen oman kokemuksensa kautta mutta myös riippumatta siitä. Erityisesti 
yksilön kokemuksesta riippumattomat sosiaalisen pääoman vaikutukset ovat 
tämän tutkimuksen kohteena. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että 
yksilön kokemuksesta riippumaton yhteisöllinen sosiaalinen tuki ja kontrolli 
vaikuttavat nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen ja että myös 
kokemukseen perustuvan sosiaalisen tuen ja kontrollin vaikuttavuus on osin 
sidoksissa yhteisön muihin ominaisuuksiin. 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta mittavasta kotimaisesta nuoriso-
kyselystä; Stakesin Kouluterveyskyselystä ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen Nuorisorikollisuuskyselystä. Tutkimuskohteena ovat kahdeksas- ja yhdek-
säsluokkalaiset nuoret. Kouluterveyskyselystä käytetään vuosien 2002 ja 2003 
yhdistettyä aineistoa. Käytetty aineisto sisältää 95 103 vastaajaa 550 koulusta. 
Nuorisorikollisuuskyselystä käytetään puolestaan vuoden 2004 aineistoa. Ai-
neisto sisältää 4609 vastaajaa 44 koulusta. Tutkimus toteutetaan pääasiassa 
monitasoisin analyysimenetelmin. Sosiaalisen pääoman vaikutusten konteks-
tisidonnaisuutta selvitetään sekamallien avulla ja yhteisöllisen sosiaalisen tuen 
ja kontrollin merkitystä monitasoisten regressiomallien avulla. Tutkittavana 
yhteisönä toimii koulu. 

Tutkimuksen tulosten mukaan koetun sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kont-
rollin yhteydet nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen ovat osittain 
riippuvaisia koulun ominaisuuksista. Ei voidakaan sanoa, että opettajien op-
pilailleen antama sosiaalinen tuki vaikuttaa samoin kaikissa kouluissa. Tutki-
mus osoittaa myös sen, että yksilön kokemuksesta riippumaton yhteisöllinen 
sosiaalinen tuki vaikuttaa jossain määrin nuorten masentuneisuuteen: koulun 
sosiaalisen tuen määrä ei ole tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä nuorten 
masentuneisuuteen mutta sen jakautuminen on. Mikäli koulutason sosiaalinen 
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tuki jakautuu epätasaisesti oppilaiden kesken, vaikuttaa se nuoriin masentu-
neisuutta lisäävästi. Tutkituissa yhteyksissä ei esiinny sukupuoleen perustuvia 
eroja. 

Yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin ja rikekäyttäytymisen välillä puolestaan 
esiintyy selviä sukupuolten välisiä eroja. Poikien kohdalla sekä yhteisöllisen so-
siaalisen tuen määrä että sen epätasainen jakautuminen ovat yhteydessä poi-
kien rikekäyttäytymiseen. Mitä enemmän koulussa on sosiaalista kontrollia, 
sitä pienempi riski pojilla on osallistua rikekäyttäytymiseen mutta jos kontrolli 
jakautuu epätasaisesti, lisääntyy rikekäyttäytymisen riski. Tytöillä sen sijaan 
yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin ja rikekäyttäytymisen väliltä ei löydy mitään 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 

Tämän tutkimuksen anti voidaan nähdä kaksitahoisena. Ensinnäkin tut-
kimus tuo esiin tärkeitä tuloksia siitä, että yhteisölliset sosiaaliset voimavarat 
määrittävät osaltaan nuorten hyvinvointia. Pahoinvoinnin oireita ei tulisikaan 
nähdä yksinomaan yksilön ongelmina. Toisaalta tutkimus tuo uutta näkö-
kulmaa sosiaalisen pääoman keskusteluun korostamalla lasten ja nuorten eri-
tyisominaisuuksia heidän sosiaalisen pääomansa määrittelyssä sekä korosta-
malla sosiaalisen pääoman yhteisöllisyyttä myös empiirisen analyysin tasolla.

Avainsanat: nuoret, sosiaalinen pääoma, sosiaalinen tuki, sosiaalinen kontrolli, 
masentuneisuus, rikekäyttäytyminen, yhteisötason vaikutus 
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Summary

The purpose of this study is to investigate the association between social capital 
and the well-being of young people. Depression and offending behaviour are 
examined as indicators of young people’s welfare, with social support and social 
control used as indicators of social capital. The study defines social capital as a 
property of the collective that affects young people through their own experi-
ence and independently of it. This study focuses on the effects of social capital 
independent of individual experience and aims to show that social support and 
control independent of individual experience influence levels of depression and 
offending behaviour among young people. Furthermore, it aims to show that 
the effects of experience-based social support and control are in part linked to 
other community attributes.

The research data consists of two extensive Finnish youth surveys; the Na-
tional Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) 
School Health Promotion Survey and the national Research Institute of Legal 
Policy Finnish Self-Report Delinquency Study. The research subjects are pupils 
attending Year 8 and Year 9. The study draws on Health in Schools survey data 
from 2002 and 2003 comprising a total of 95 103 respondents from 550 schools. 
The Youth Crime Survey data is drawn from the 2004 survey, which attracted 
a total of 4609 respondents from 44 schools. The study is mainly carried out 
using multi-level analysis. The degree to which the effects of social capital are 
context-linked is examined through mixed modelling, and the significance of 
social support and control is assessed using multivariate regression analysis. 
The community examined is the school.

The results indicate that the association between experienced social support 
and control and youth depression and offending behaviour is in part dependent 
on school attributes. It is not possible to suggest that social support from teach-
ers has a uniform impact in all schools. The study also shows that communal 
social support independent of individual experience has some impact depres-
sion levels among young people; although the level of social support offered by 
the school has no significant statistical link to depression among young people, 
its distribution is a factor. Where social support is distributed unevenly among 
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the pupils, the incidence of depression is increased. No gender differences were 
evident in the contexts examined.

Clear gender differences were found, however, between communal social 
control and offending behaviour. Among boys, both the level of communal 
social support and its uneven distribution correlate with offending behaviour. 
The more social control the school offers, the lower the risk of boys’ offending 
behaviour. Uneven distribution of control increases the risk of offending be-
haviour. Among girls, no significant statistical correlation was found between 
social control and offending behaviour.

The contribution of this study is two-fold. Importantly, it suggests that com-
munal social resources have a role in determining the well-being of young peo-
ple. Problematic behaviour should not be viewed only on an individual level. In 
addition, the study brings new perspectives to the debate on social capital by 
highlighting the need to take into account the particular characteristics of chil-
dren and young people when defining their social capital, and by emphasising 
the communality of social capital also on the level of empirical analysis.

Key words: youth, social capital, social support, social control, depression, of-
fending behaviour, community influence.
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KOULUTERVEYS 2003 Stakes
 PL 220,00531 HELSINKI
 Tutkimusprofessori Matti Rimpelä

Hei!

Tässä kyselyssä kerätään tietoja koulukokemuksista, koulujen ja oppilaiden työoloista sekä oppilaiden 
terveydestä ja elämäntavoista. Kysely tehdään huhtikuussa 2003 useissa kunnissa ja kaupungeissa 
peruskoulujen 8. ja 9. luokille sekä lukioiden 1. ja 2. vuosikursseille. Tuloksia käytetään lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin edistämisessä sekä koulutyön ja kouluterveydenhuollon kehittämisessä.

Vastaaminen on vapaaehtoista. Älä kirjoita nimeäsi lomakkeeseen. Kysely on nimetön ja luottamuksel-
linen. Tuloksia käsitellään vain tilastollisesti. Lomakkeet suljetaan kirjekuoreen, joka lähetetään koulus-
ta suljettuna tallennuskeskukseen. Tallennuksen jälkeen lomakkeet hävitetään.

Jos kysymykset jäävät askarruttamaan Sinua, keskustele niistä vanhempiesi kanssa tai ota yhteyttä 
opettajaasi tai kouluterveydenhoitajaan.

3727110753

TÄYTTÖOHJEET

Lue ensin koko kysymys. Vastaa merkitsemällä rasti oikean tai sopivimman vaihtoehdon mukaiseen 
ruutuun. Jos kysymyksessä ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, kirjoita vastaus sitä varten varatulle 
viivalle. Käytä pehmeää lyijykynää (tai kuulakärkikynää tai mustekynää). Virheen sattuessa älä käytä 
pyyhekumia, vaan täytä väärin merkitsemäsi ruutu kokonaan ja rastita oikea vaihtoehto. Näin:
 ¢ virhe T oikea

Joidenkin kysymysten jälkeen huomautetaan, että voit siirtyä suoraan numerolla ilmoitettuun kysymyk-
seen. Tällöin Sinun ei tarvitse vastata väliin jääviin kysymyksiin.

Esimerkki: Jos keskiarvosi olisi 7,2, vastaisit oheiseen kysymykseen näin:

10. Mikä oli keskiarvosi (kaikki aineet) viime todistuksessasi?
 £ < 6,5 £ 08,0–8,4
 £ 6,5–6,9  £ 8,5–8,9
 T 7,0–7,4 £ 09,0–9,4
 £ 7,5–7,9 £ 09,5–10,0

Sivun reunoissa on merkkejä ja numeroita, joita tarvitaan lomakkeen optisessa tallennuksessa.

Liite 1 Kouluterveyskyselyn vuoden 2002/2003 kyselylomake



128

{

x y

z
1. Sukupuoli

£ poika
£ tyttö

2. Syntymäkuukausi ja -vuosi
£ tammi £ 1982 tai aiemmin
£ helmi £ 1983
£ maalis £ 1984
£ huhti £ 1985
£ touko £ 1986
£ kesä £ 1987
£ heinä £ 1988
£ elo £ 1989
£ syys £ 1990 tai myöhemmin
£ loka 
£ marras 
£ joulu 

3. Koulu tai oppilaitos
£ peruskoulu, 8. luokka
£ peruskoulu, 9. luokka
£ lukio, 1. vuosikurssi
£ lukio, 2. vuosikurssi
£ lukio, 3. vuosikurssi

KOULUTYÖ

4. Onko luokallasi oma luokkahuone?
£ ei lainkaan
£ kyllä, mutta tunnit ovat enimmäkseen oppiai-

neiden luokissa
£ kyllä, tunnit ovat enimmäkseen omassa luo-

kassamme

5. Onko Sinulla koulussa käytössäsi oma 
pulpetti, lokero, kaappi tai muu säilytyspaikka 
koulutavaroillesi?
£ kyllä
£ ei

6. Mikä oli keskiarvosi (kaikki aineet) viime 
todistuksessasi?
£ < 6,5 £ 8,0–8,4
£ 6,5–6,9  £ 8,5–8,9
£ 7,0–7,4 £ 9,0–9,4
£ 7,5–7,9 £ 9,5–10,0

7. Lue jokainen seuraavista väittämistä huolelli-
sesti. Merkitse se vaihtoehto, joka parhaiten 
kuvaa omaa mielipidettäsi. Vastaa jokaiseen 
kohtaan.

Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä 

Opettajat rohkaisevat 
minua ilmaisemaan 
oman mielipiteeni 
oppitunneilla

£ £ £ £

Opettajat ovat kiin-
nostuneita siitä, mitä 
minulle kuuluu

£ £ £ £

Opettajani odottavat 
minulta liikaa koulussa

£ £ £ £

Opettajat kohtelevat 
meitä oppilaita oikeu-
denmukaisesti

£ £ £ £

Luokkani oppilaat viih-
tyvät hyvin yhdessä

£ £ £ £

Luokassani on hyvä 
työrauha

£ £ £ £

Oppilaiden mielipiteet 
otetaan huomioon 
koulutyön kehittämi-
sessä

£ £ £ £

Kouluruokailu on 
rentouttava tauko

£ £ £ £

8. Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä?
Pidän koulunkäynnistä
£ hyvin paljon
£ melko paljon
£ melko vähän
£ en lainkaan

9. Millaiseksi olet kokenut koulutyöhön liittyvän 
työmääräsi tämän lukuvuoden aikana?
£ jatkuvasti liian suuri
£ melko usein liian suuri
£ sopiva
£ melko usein liian vähäinen
£ jatkuvasti liian vähäinen

5077110753
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10. Haittaavatko seuraavat seikat työskentelyäsi 

koulussa? Vastaa jokaiseen kohtaan.

Ei 
lain-
kaan

Mel-
ko 
vä-
hän

Mel-
ko 

pal-
jon

Erit-
täin 
pal-
jon

Opiskelutilojen ahtaus £ £ £ £

Melu, kaiku £ £ £ £

Sopimaton valaistus £ £ £ £

Huono ilmanvaihto tai huoneilma £ £ £ £

Lämpötila (kuumuus, kylmyys, 
veto)

£ £ £ £

Likaisuus, pölyisyys £ £ £ £

Epämukavat työtuolit tai -pöydät £ £ £ £

Huonot sosiaalitilat (WC, pukeu-
tumis- ja peseytymistilat)

£ £ £ £

Työympäristön rauhattomuus £ £ £ £

Kiireisyys £ £ £ £

Väkivaltatilanteet £ £ £ £

Tapaturmavaara £ £ £ £

Muut tekijät £ £ £ £

11. Miten koulunkäyntisi sujuu? Onko Sinulla 
vaikeuksia seuraavissa asioissa? Vastaa 
jokaiseen kohtaan.

Ei 
lain-
kaan

Mel-
ko 
vä-
hän

Mel-
ko 

pal-
jon

Erit-
täin 
pal-
jon

Opetuksen seuraaminen oppi-
tunneilla

£ £ £ £

Työskentely ryhmissä £ £ £ £

Läksyjen tai muiden vastaavien 
tehtävien tekeminen

£ £ £ £

Kokeisiin valmistautuminen £ £ £ £

Itselleni parhaiten sopivan 
opiskelutavan löytäminen

£ £ £ £

Omatoimisuutta vaativien tehtä-
vien aloittaminen tai valmiiksi 
hoitaminen

£ £ £ £

Kirjoittamista vaativien tehtävien 
tekeminen

£ £ £ £

Lukemista (esim. kirjasta) vaati-
vien tehtävien tekeminen

£ £ £ £

Koulukavereiden kanssa 
toimeentuleminen

£ £ £ £

Opettajien kanssa toimeentu-
leminen

£ £ £ £

12. Jos Sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä ja 
opiskelussa, kuinka usein saat apua? Vastaa 
molempiin kohtiin.

Aina kun 
tarvitsen

Useimmi-
ten

Harvoin
En juuri 
lainkaan

Koulussa £ £ £ £

Kotona £ £ £ £

13. Kuinka monta kokonaista koulupäivää olet 
ollut seuraavien syiden takia poissa VIIMEIS-
TEN 30 PÄIVÄN aikana? Vastaa jokaiseen 
kohtaan.

En 
yhtään

Yhden 
päivän

2–3 
päivää

Yli 3 
päivää

Sairauden takia £ £ £ £

Pinnaamisen tai lintsauk-
sen takia

£ £ £ £

Muiden syiden takia, 
minkä?

£ £ £ £

KOULUKIUSAAMINEN
Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppi-
las tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä 
asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun 
oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei 
pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen sa-
manvahvuista oppilasta riitelevät.

14. Kuinka usein Sinua on kiusattu koulussa 
tämän LUKUKAUDEN aikana?
£ useita kertoja viikossa
£ noin kerran viikossa
£ harvemmin
£ ei lainkaan

15. Kuinka usein Sinä olet osallistunut muiden 
oppilaiden kiusaamiseen tämän LUKUKAU-
DEN aikana?
£ useita kertoja viikossa
£ noin kerran viikossa
£ harvemmin
£ ei lainkaan

1966110756
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TERVEYS

16. Pituus ja paino
Pituus Paino
              cm                    kg
0  £££	 0 £££
1  £££ 1 £££
2  £££ 2 £££
3  ££ 3 ££
4  ££ 4 ££
5  ££ 5 ££
6  ££ 6 ££
7  ££ 7 ££
8  ££ 8 ££
9  ££ 9 ££

17. Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Onko se
£ erittäin hyvä
£ melko hyvä
£ keskinkertainen
£ melko tai erittäin huono

18. Kuinka monta kertaa olet tämän LUKUVUO-
DEN aikana käynyt koulusi lääkärin tai tervey-
denhoitajan vastaanotolla? Vastaa molempiin 
kohtiin.

En lain-
kaan

Kerran
Kaksi 
kertaa

3 kertaa 
tai use-
ammin

Lääkäin £ £ £ £

Terveydenhoitajan £ £ £ £

19. Jos jostakin syystä haluaisit mennä koulusi 
lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle, 
miten helppoa sinne on päästä?
£ erittäin helppoa
£ melko helppoa
£ melko vaikeaa
£ erittäin vaikeaa

20. Kuinka hyvin koulusi terveydenhuolto toimii 
silloin, kun oppilaat haluavat keskustella 
henkilökohtaisista asioistaan (esim. seksi, 
masennus)? Oletko siihen
£ erittäin tyytyväinen
£ melko tyytyväinen
£ melko tyytymätön
£ erittäin tyytymätön

21. Onko Sinulla jokin LÄÄKÄRIN TOTEAMA 
pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma, joka 
haittaa jokapäiväistä toimintaasi?
£ ei
£ kyllä, mikä?

22. Käytätkö jatkuvasti tai lähes jatkuvasti jotakin 
LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄÄ lääkettä?
£ en
£ kyllä, mitä?

23. Onko Sinulla ollut viimeksi kuluneen PUO-
LEN VUODEN aikana hengitystietulehduksia, 
esim. flunssaa, nuhakuumetta, angiinaa, 
nielurisatulehdusta, poskiontelon tulehdusta, 
yskää tai kurkkukipua?
£ ei
£ kerran
£ kaksi kertaa
£ kolme kertaa tai useammin

24. Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN 
VUODEN aikana ollut jotakin seuraavista 
oireista ja kuinka usein? Vastaa jokaiseen 
kohtaan.

Harvoin 
tai ei 

lainkaan

Noin 
kerran 
kuussa

Noin 
kerran 

viikossa

Lähes 
joka 

päivä

Niska- tai hartia-
kipuja

£ £ £ £

Selän alaosan 
kipuja

£ £ £ £

Vatsakipuja £ £ £ £

Jännittyneisyyttä tai 
hermostuneisuutta

£ £ £ £

Ärtyneisyyttä tai 
kiukunpurkauksia

£ £ £ £

Vaikeuksia päästä 
uneen tai heräile-
mistä öisin

£ £ £ £

Päänsärkyä £ £ £ £

Väsymystä tai 
heikotusta

£ £ £ £

Astmaoireita £ £ £ £

Allergisen nuhan 
oireita

£ £ £ £
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25. Oletko viimeksi kuluneen KUUKAUDEN 
aikana käyttänyt jotain lääkettä?
£ en ole
£ kyllä, mihin vaivaan tai tarkoitukseen?
 Vastaa jokaiseen kohtaan.

En Kyllä

Astmaoireisiin £ £

Allergiseen nuhaan £ £

Diabetekseen insuliinia £ £

Päänsärkyyn £ £

Muuhun särkyyn £ £

Vilustumiseen, kuumeeseen, yskään tai 
nuhaan

£ £

Unettomuuteen £ £

Jännitykseen, hermostuneisuuteen £ £

Vatsavaivoihin, ummetukseen £ £

Vitamiini- ja kivennäisainevalmisteita £ £

Laihduttamiseen £ £

Kehon/lihasten rakentamiseen £ £

Muuhun vaivaan tai tarkoitukseen, 
mihin?

£ £

MIELIALA
Seuraavat kysymykset käsittelevät mielialan erilaisia 
piirteitä. Vastaa kuhunkin kysymykseen siten, millaisek-
si tunnet itsesi tänään. Valitse kustakin kysymyksestä 
vain yksi vaihtoehto. Joku kysymys voi tuntua Sinusta 
yllättävältä. Toivomme kuitenkin, että vastaat kaikkiin 
kysymyksiin.

26. Minkälainen on mielialasi?
£ mielialani on melko valoisa ja hyvä
£ en ole alakuloinen tai surullinen
£ tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi
£ olen alakuloinen jatkuvasti enkä pääse siitä
£ olen niin masentunut ja alavireinen, etten 

kestä enää

27. Miten suhtaudut tulevaisuuteen?
£ suhtaudun tulevaisuuteeni toiveikkaasti
£ en suhtaudu tulevaisuuteeni toivottomasti
£ tulevaisuus tuntuu minusta melko masenta-

valta
£ minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuu-

delta mitään odotettavaa
£ tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, 

enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisivat pa-
rempaan päin

28. Miten katsot elämäsi sujuneen?
£ olen elämässäni onnistunut huomattavan 

usein
£ en tunne epäonnistuneeni elämässä
£ minusta tuntuu, että olen epäonnistunut pyr-

kimyksissäni tavallista useammin
£ elämäni on tähän saakka ollut vain sarja 

epäonnistumisia
£ tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmise-

nä

29. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi 
tunnet itsesi?
£ olen varsin tyytyväinen elämääni
£ en ole erityisen tyytymätön
£ en nauti asioista samalla tavalla kuin ennen
£ minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä 

juuri mistään
£ olen täysin tyytymätön kaikkeen

30. Minkälaisena pidät itseäsi?
£ tunnen itseni melko hyväksi
£ en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi
£ tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi mel-

ko usein
£ nykyään tunnen itseni arvottomaksi melkein 

aina
£ olen kerta kaikkiaan arvoton ja huono

31. Onko Sinulla pettymyksen tunteita?
£ olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini
£ en ole pettynyt itseni suhteen 
£ olen pettynyt itseni suhteen
£ minua inhottaa oma itseni
£ vihaan itseäni
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32. Miten suhtaudut vieraitten ihmisten tapaa-

miseen?
£ pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemi-

sesta
£ en ole menettänyt kiinnostustani muihin ih-

misiin
£ toiset ihmiset eivät enää kiinnosta minua niin 

paljon kuin ennen
£ olen melkein kokonaan menettänyt mielen-

kiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan
£ olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmi-

siin, enkä välitä heistä lainkaan

33. Miten koet päätösten tekemisen?
£ erilaisten päätösten tekeminen on minulle 

helppoa
£ pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin en-

nenkin
£ varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä 

päätösten tekoa
£ minulla on suuria vaikeuksia päätösten teos-

sa
£ en pysty enää lainkaan tekemään ratkaisuja 

ja päätöksiä

34. Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköä-
si?
£ olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja ole-

mukseeni
£ ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä
£ olen huolissani siitä, että näytän epämiellyt-

tävältä
£ minusta tuntuu, että näytän rumalta
£ olen varma, että näytän rumalta ja vasten-

mieliseltä

35. Minkälaista nukkumisesi on?
£ minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia 

vaikeuksia
£ nukun yhtä hyvin kuin ennenkin
£ herätessäni aamuisin olen paljon väsyneem-

pi kuin ennen
£ minua haittaa unettomuus
£ kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuk-

sista tai liian aikaisin kesken unien heräämi-
sestä

36. Tunnetko väsymystä ja uupumusta?
£ väsyminen on minulle lähes täysin vierasta
£ en väsy helpommin kuin tavallisestikaan
£ väsyn nopeammin kuin ennen
£ vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua
£ olen liian väsynyt tehdäkseni mitään

37. Minkälainen ruokahalusi on?
£ ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia
£ ruokahaluni on ennallaan
£ ruokahaluni on huonompi kuin ennen
£ ruokahaluni on paljon huonompi kuin ennen
£ minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua

38. Oletko ahdistunut tai jännittynyt?
£ pidän itseäni melko hyvähermoisena enkä 

ahdistu. kovinkaan helposti
£ en tunne itseäni ahdistuneeksi tai ”huonoher-

moiseksi”
£ ahdistun ja jännityn melko helposti
£ tulen erityisen helposti tuskaiseksi, ahdistu-

neeksi tai jännittyneeksi
£ tunnen itseni jatkuvasti ahdistuneeksi ja tus-

kaiseksi kuin hermoni olisivat ”loppuun kulu-
neet”

39. Tuntuuko Sinusta, että tarvitset apua masen-
tuneen tai ahdistuneen mielialan takia?
£ kyllä
£ en osaa sanoa
£ ei

40. Oletko joskus yrittänyt saada apua masentu-
neeseen tai ahdistuneeseen oloon puhumalla 
siitä? Vastaa jokaiseen kohtaan.

Kyllä En

Ystävillesi, muille nuorille £ £

Vanhemmillesi £ £

Muille aikuisille, sukulaisille tai ystäville £ £

9034110750
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41. Oletko joskus hakenut joitakin ammattiaut-
tajalta apua masentuneen tai ahdistuneen 
mielialan takia? Vastaa jokaiseen kohtaan.

Kyllä En

Lääkäriltä £ £

Terveydenhoitajalta £ £

Psykologilta £ £

Koulukuraattorilta £ £

Muulta terveydenhuollon ammattilaiselta £ £

Opettajalta £ £

Muun alan ammattiauttajalta, keneltä? £ £

42. Jos olet käynyt lääkärin tai muun terveyden-
hoitohenkilön vastaanotolla masentuneen tai 
ahdistuneen mielialan takia, kuinka monta 
kertaa yhteensä?
£ kerran
£ kahdesti
£ useita kertoja
£ en ole käynyt vastaanotolla näistä syistä

43. Onko Sinulla varattuna aika lääkärin tai muun 
terveydenhoitohenkilön vastaanotolle masen-
tuneen tai ahdistuneen mielialan takia?
£ kyllä
£ ei

TERVEYSOPETUS

44. Oletko osallistunut tämän LUKUVUODEN 
aikana terveyttä ja sairauksia käsittelevälle 
kurssille, teemapäivään tai teemaviikkoon 
(ei koske liikuntatunteja)? Vastaa jokaiseen 
kohtaan.

Kyllä En

Oppikurssille £ £

Teemapäivään £ £

Teemaviikkoon £ £

45. Mitä mieltä olet terveyteen ja sairauksiin 
liittyvien asioiden opettamisesta koulussa?
Niitä opetetaan
£ liikaa
£ sopivasti
£ liian vähän

46. Onko Sinun luokallasi tämän LUKUVUODEN 
aikana keskusteltu tai muuten opetettu 
seuraavista asioista tähän tarkoitukseen 
suunnitellulla oppitunnilla? Vastaa jokaiseen 
kohtaan.

Ei
Yhdellä 
tunnilla

Useammal-
la tunnilla

Tupakoinnista, 
nuuskaamisesta

£ £ £

Alkoholista £ £ £

Huumeista, pillereis-
tä ja imppauksesta

£ £ £

47. Nuorille on vuosittain lähetetty seksuaalisuu-
teen liittyvistä asioista kertova lehti (16kuus-
toista, Kutina). Oletko tutustunut tällaiseen 
lehteen?
£ olen lukenut lähes kokonaan
£ olen selaillut lehteä
£ olen kuullut, mutta en ole itse lukenut
£ en ole koskaan kuullutkaan siitä

48. Onko Sinun luokallasi tämän LUKUVUODEN 
aikana keskusteltu tai muuten opetettu 
SEURUSTELUSTA ja SEKSIASIOISTA tähän 
tarkoitukseen suunnitellulla tunnilla?
£ ei (siirry kysymykseen 50)
£ yhdellä tunnilla
£ useammalla tunnilla
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49. Mitä aiheita näillä tunneilla on käsitelty? 
Vastaa jokaiseen kohtaan.

Kyllä Ei

Seurustelua £ £

Raskauden ehkäisyä £ £

Klamydiaa £ £

Aidsia, HIViä £ £

Yhdyntöjä £ £

Jälkiehkäisyä £ £

Hedelmättömyyttä £ £

Itsetyydytystä £ £

Homoseksuaalisuutta £ £

50. Seuraavat väittämät käsittelevät seksuaa-
lisuuteen liittyviä tietojasi ja käsityksiäsi. 
Vastaa jokaiseen kohtaan.

Oikein Väärin
En 

tiedä

Kuukautisten alkaminen on 
merkki siitä, että tyttö voi tulla 
raskaaksi

£ £ £

Ehkäisyvälineistä vain kondomi 
suojaa sukupuolitaudeilta

£ £ £

Sukupuolitauti on joskus täysin 
oireeton

£ £ £

Nainen ei voi tulla raskaaksi 
ensimmäisellä yhdyntäkerralla

£ £ £

Homoseksuaali on henkilö, 
joka haluaa muuttaa sukupuo-
lensa toiseksi

£ £ £

Siemensyöksyjen alkaminen 
on merkki siitä, että poika on 
tullut sukukypsäksi ja voi siittää 
lapsia

£ £ £

Klamydiatulehdus voi aiheuttaa 
hedelmättömyyttä

£ £ £

SEURUSTELU JA SEKSUAALIKÄYTTÄY-
TYMINEN

Seuraavat kysymykset eivät ehkä ole useimmille teistä 
ajankohtaisia. Vastausvaihtoehdoissa olevan ohjeen 
mukaan voit siirtyä niiden kysymysten ohi, jotka eivät 
koske Sinua.

51. Ovatko seksiasiat Sinulle ajankohtaisia?
£ ei lainkaan
£ jossain määrin
£ erittäin ajankohtaisia

52. Seurusteletko nykyisin VAKITUISESTI?
£ kyllä
£ en

53. Oletko koskaan tehnyt seuraavia asioita? 
Vastaa jokaiseen kohtaan.

Kyllä En

Suudellut suulle £ £

Hyväillyt vaatteiden päältä £ £

Hyväillyt vaatteiden alta tai alastomana £ £

54. Oletko ollut sukupuoliyhdynnässä?
£ en (siirry kysymykseen 58)
£ kyllä, kuinka monta kertaa yhteensä?
 £ kerran
 £ 2–4 kertaa
 £ 5–9 kertaa
 £ 10 kertaa tai useammin

55. Kuinka usein olet ollut yhdynnässä viimeksi 
kuluneen KUUKAUDEN aikana?
£ en kertaakaan
£ kerran
£ 2–3 kertaa
£ neljä kertaa tai useammin

56. Kuinka monen kumppanin kanssa olet ollut 
sukupuoliyhdynnässä?
£ yhden
£ kahden
£ kolmen tai neljän
£ viiden tai useamman
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57. Mitä ehkäisymenetelmää käytitte VIIMEISIM-
MÄSSÄ yhdynnässä?
£ ei mitään
£ kondomia
£ e-pillereitä
£ kondomia ja e-pillereitä
£ jotain muuta menetelmää, mitä?
 

58. Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä? 
”Sukupuoliyhdyntä ei kuulu ikäisteni seurus-
teluun.” Oletko
£ täysin samaa mieltä
£ samaa mieltä
£ eri mieltä
£ täysin eri mieltä?
 

Tytöille (pojat siirtyvät kysymykseen 63)

59. Oletko käyttänyt jälkiehkäisyä?
£ en tiedä, mitä jälkiehkäisy on
£ en ole käyttänyt
£ kyllä olen, montako kertaa yhteensä?
 £ kerran
 £ kaksi kertaa
 £ 3 kertaa tai useammin

60. Oletko koskaan käyttänyt ehkäisypillereitä?
£ en (voit siirtyä kysymykseen 62)
£ kyllä

61. Käytätkö nykyisin ehkäisypillereitä?
£ en
£ kyllä

62. Minkä ikäinen olit, kun Sinulla oli ensimmäi-
set kuukautiset?
£ minulla ei ole vielä ollut kuukautisia

10 v. tai 
nuorempi

11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. tai 
vanhempi

£ £ £ £ £ £

Pojille (tytöt siirtyvät kysymykseen 64)

63. Minkä ikäinen olit, kun Sinulla oli ensimmäi-
nen siemensyöksy?
 minulla ei ole vielä ollut siemensyöksyä

10 v. tai 
nuorempi

11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. tai 
vanhempi

£ £ £ £ £ £

TUPAKOINTI

64. Miten helppoa ikäistesi on nykyisin ostaa 
tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, 
huoltoasemilta tai automaateista?
£ erittäin helppoa
£ melko helppoa
£ melko vaikeaa
£ erittäin vaikeaa

65. Oletko ostanut viimeksi kuluneen KUUKAU-
DEN aikana tupakkaa?
£ en (siirry kysymykseen 66)
£ olen ostanut
£ Mistä ostit? Vastaa jokaiseen kohtaan.

En Kyllä

Kaupasta £ £

Kioskista £ £

Huoltoasemalta £ £

Baarista £ £

Automaatista £ £

Kavereilta £ £

Muualta £ £

66. Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? 
Montako kertaa yhteensä tähän mennessä?
£ en ole kokeillut
£ olen kokeillut kerran
£ olen nuuskannut 2–50 kertaa
£ olen nuuskannut yli 50 kertaa
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67. Nuuskaatko nykyisin?
£ en lainkaan
£ silloin tällöin
£ päivittäin

68. Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria 
olet polttanut yhteensä tähän mennessä?
£ en yhtään (siirry kysymykseen 72)
£ vain yhden (siirry kysymykseen 72)
£ noin 2–50
£ yli 50

69. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa 
parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI?
£ tupakoin kerran päivässä tai useammin 
£ tupakoin kerran viikossa tai useammin, en 

kuitenkaan päivittäin
£ tupakoin harvemmin kuin kerran viikossa
£ olen lakossa tai lopettanut tupakoinnin

70. Miten usein tupakoit koulumatkalla tai kou-
lussa? Vastaa jokaiseen kohtaan.

En kos-
kaan

Silloin 
tällöin

Joka 
päivä

Koulumatkalla £ £ £

Koulussa, koulualueella £ £ £

Koulun läheisyydessä koulu-
aikana

£ £ £

71. Tietävätkö vanhempasi, että tupakoit?
£ eivät tiedä
£ toinen vanhemmistani tietää
£ molemmat tietävät
£ en osaa sanoa

72. Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi?
£ ei ole koskaan tupakoinut
£ on tupakoinut, mutta lopettanut
£ tupakoi nykyisin
£ en osaa sanoa 
£ ei ole äitiä

73. Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi?
£ ei ole koskaan tupakoinut
£ on tupakoinut, mutta lopettanut
£ tupakoi nykyisin
£ en osaa sanoa
£ ei ole isää

74. Onko tupakointi sallittua siinä koulussa, jota 
käyt?
£ kielletty kokonaan
£ sallittu tietyissä paikoissa
£ sallittu rajoituksetta

75. Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituk-
sia valvotaan koulussasi?
£ erittäin tarkasti
£ melko tarkasti
£ ei juuri lainkaan

76. Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta 
koulurakennuksessa tai koulun alueella?
£ kyllä, päivittäin
£ kyllä, joskus
£ eivät tupakoi
£ en osaa sanoa

PÄIHTEET

77. Miten helppoa ikäistesi on nykyisin ostaa 
KESKIOLUTTA TAI SIIDERIÄ kotisi lähikau-
poista, kioskeista tai huoltoasemilta?
£ erittäin helppoa
£ melko helppoa
£ melko vaikeaa
£ erittäin vaikeaa



137

{

x y

z

6442110750

78. Oletko koskaan juonut alkoholia niin paljon, 
että olet ollut TOSI HUMALASSA?
£ en koskaan
£ kyllä, kerran
£ kyllä, 2–3 kertaa
£ kyllä, 4–10 kertaa
£ kyllä, useammin kuin 10 kertaa

79. Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytät alko-
holia, esimerkiksi puoli pulloa keskiolutta tai 
enemmän?
£ kerran viikossa tai useammin
£ pari kertaa kuukaudessa
£ noin kerran kuukaudessa
£ harvemmin
£ en käytä alkoholijuomia (voit siirtyä kysy-

mykseen 83)

80. Kuinka usein käytät alkoholia TOSI HUMA-
LAAN asti?
£ kerran viikossa tai useammin
£ noin 1–2 kertaa kuukaudessa
£ harvemmin
£ en koskaan

81. Miten hankit viime käyttökerralla nauttimasi 
alkoholijuomat? Vastaa jokaiseen kohtaan.

Kyllä Ei

Hain itse Alkosta £ £

Hain itse kaupasta £ £

Isä tai äiti haki tai tarjosi £ £

Vanhemmat sisarukset hakivat tai 
tarjosivat

£ £

Otin kotoa £ £

Kaverit hakivat tai tarjosivat £ £

Joku tuntematon henkilö haki £ £

Sain itse valmistettua alkoholijuomaa £ £

Ulkomailta tai laivalta £ £

82. Kun viimeksi joit alkoholia, missä olit silloin? 
Vastaa jokaiseen kohtaan.

Kyllä Ei

Kotona £ £

Jonkun toisen kotona £ £

Kadulla, puistossa tai muualla ulkona £ £

Baarissa tai pubissa £ £

Diskossa £ £

Ravintolassa £ £

83. Tiedätkö tuttaviesi joukossa jonkun, joka 
viimeksi kuluneen VUODEN aikana olisi 
kokeillut huumaavia aineita (hassista, tinneriä 
tai muuta nuuhkittavaa, lääkkeitä, joista saa 
humalan, tai muita vastaavia aineita)?
£ en tiedä ketään nuorta
£ tiedän yhden nuoren
£ tiedän 2–5 nuorta
£ tiedän useampia kuin 5 nuorta

84. Mitä seuraavista aineista tiedät käytetyn 
ystävä- tai tuttavapiirissäsi huumaus- tai 
päihtymistarkoituksessa? Vastaa jokaiseen 
kohtaan.

Kyllä Ei

Pillerit, lääkkeet £ £

Tinneri, liima ym. ”impattavat” aineet £ £

Hasis tai marihuana £ £

Ekstaasi £ £

Subutex £ £

Heroiini £ £

Amfetamiini £ £

LSD £ £

Jotakin muuta ainetta, mitä? £ £
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85. Onko Sinulle viimeksi kuluneen VUODEN ai-

kana tarjottu huumaavia aineita SUOMESSA?
£ ei
£ kyllä, kuka tarjosi?
 £ ystävät tai tuttavat
 £ tuntemattomat henkilöt

86. Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt seuraa-
via aineita? Vastaa jokaiseen kohtaan.

En kos-
kaan

Kerran
2–4 

kertaa

5 kertaa 
tai use-
ammin

Marihuanaa tai 
hasista

£ £ £ £

Haistellut jotain 
huumaavaa ainetta 
(tinneriä, liimaa 
tms.) päihtyäksesi

£ £ £ £

Alkoholia ja lääk-
keitä yhdessä

£ £ £ £

Lääkkeitä (rau-
hoittavia, uni- tai 
särkylääkkeitä, 
ilman alkoholia) 
päihtyäksesi

£ £ £ £

Ekstaasia £ £ £ £

Subutexia £ £ £ £

Heroiinia, kokaiinia, 
amfetamiinia, LSD:
tä tai muita vastaa-
via huumeita

£ £ £ £

87. Muistele viimeksi kuluneita 30 PÄIVÄÄ. Kuin-
ka monta kertaa olet tuona aikana käyttänyt 
HUUMAAVIA AINEITA (esim. tinneriä, liimaa, 
lääkkeitä, alkoholia ja lääkkeitä yhdessä, 
hasista, ekstaasia, subutexia, heroiinia, 
kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä)?
£ en lainkaan
£ kerran
£ 2–4 kertaa
£ viisi kertaa tai useammin

88. Millaisiksi arvioit IKÄTOVERIESI mahdol-
lisuudet hankkia huumeita, esimerkiksi 
marihuanaa tai hasista, OMALLA paikkakun-
nallasi?
£ erittäin helppoa
£ melko helppoa
£ melko vaikeaa
£ erittäin vaikeaa

89. Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä? ”Ma-
rihuanan ja hasiksen kokeileminen ei ole sen 
vaarallisempaa kuin muutaman olutpullon 
juominen.” Oletko
£ täysin samaa mieltä
£ samaa mieltä
£ eri mieltä
£ täysin eri mieltä?

90. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on 
hyväksyttävää ja mikä ei. Hyväksytkö Sinä 
seuraavat asiat? Vastaa jokaiseen kohtaan.

Kyllä En
En osaa 
sanoa

Tupakointi silloin tällöin £ £

10 tai useamman savuk-
keen poltto päivässä

£ £ £

Parin alkoholiannoksen 
juominen muutaman kerran 
viikossa

£ £ £

Humala kerran viikossa £ £ £

Marihuanan polttaminen 
silloin tällöin

£ £ £

Marihuanan polttaminen 
säännöllisesti

£ £ £

5353110750



139

{

x y

z
LIIKUNTATOTTUMUKSET JA NUKKUMINEN

91. Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa 
vapaa-aikanasi vähintään PUOLEN TUNNIN 
ajan?
£ useita kertoja päivässä
£ noin kerran päivässä
£ 4–6 kertaa viikossa
£ 2–3 kertaa viikossa
£ kerran viikossa
£ harvemmin
£ en lainkaan

92. Koulutuntien ulkopuolella: Kuinka monta tun-
tia VIIKOSSA tavallisesti harrastat liikuntaa 
niin, että HENGÄSTYT ja HIKOILET?
£ en yhtään
£ noin 1/2tuntia
£ noin 1 tunnin
£ noin 2–3 tuntia
£ noin 4–6 tuntia
£ noin 7 tuntia tai enemmän

93. Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan 
koulupäivinä?
£ noin 21.30 tai aikaisemmin
£ noin 22
£ noin 22.30
£ noin 23
£ noin 23.30
£ noin 24.00 tai myöhemmin

94. Milloin tavallisesti heräät kouluaamuisin?
£ noin 6.00 tai aikaisemmin
£ noin 6.30
£ noin 7.00
£ noin 7.30
£ noin 8.00 tai myöhemmin

RUOKAILUTOTTUMUKSET

95. Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten 
kuvaa perheesi ateriointia iltapäivällä tai 
illalla?
£ ei varsinaista ateriaa, vaan jokainen ottaa 

itselleen syötävää
£ valmistetaan ateria, mutta koko perhe ei syö 

yhtä aikaa
£ syömme yhteisen aterian, jolloin yleensä 

kaikki ovat ruokapöydässä

96. Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten 
kuvaa kouluruokailuasi?
£ syön yleensä tarjotun ruuan
£ syön yleensä leivän, juoman j a/tai salaatin, 

mutta harvoin pääruokaa
£ en juuri syö kouluruokaa

97. Mitä MUUTA kuin kouluruokalassa tarjottua 
ruokaa syöt yleensä kouluaikana?
£ en syö muuta
£ syön muuta, mitä? Vastaa jokaiseen koh-

taan.

En Kyllä

Makeisia £ £

Hedelmiä £ £

Makeaa kahvileipää £ £

Lihapiirakkaa, hampurilaista tms. £ £

Jäätelöä £ £

Virvoitusjuomaa £ £

Leipää £ £

Jotain muuta, mitä? £ £

0324110753
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98. Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi

£ paljon liikapainoinen
£ hieman liikapainoinen
£ sopivan painoinen
£ hieman tai paljon alipainoinen

99. Oletko toistuvasti ahminut suuria määriä 
ruokaa lyhyessä ajassa (esimerkiksi alle 
kahdessa tunnissa)
£ kyllä
£ en (siirry kysymykseen 105)

100. Tunsitko ahmiessasi, ettet pysty lopettamaan 
tai hallitsemaan syömistäsi?
£ kyllä
£ en

101. Tapahtuiko ahmimista vähintään kahdesti 
viikossa yli kolmen kuukauden ajan?
£ kyllä
£ ei

102. Yrititkö estää lihomista ahmimisen seurauk-
sena, esimerkiksi?

Kyllä Ei

Tiukalla ruokavaliolla tai paastoamalla £ £

Rankalla liikunnalla £ £

Oksentamalla £ £

Ulostus- tai nesteenpoistolääkkeellä £ £

103. Tuntuiko Sinusta silloin, että olisit huono tai 
epäonnistunut ihminen, ellet olisi laiha tai 
ihannemittainen?
£ kyllä
£ ei

104. Tunsitko ahmimisen jälkeen häpeää tai syylli-
syyttä?
£ kyllä
£ en

1499110757

RIKKEET JA RIKOKSET

105. Oletko viimeksi kuluneen 12 KUUKAUDEN aikana tehnyt seuraavia asioita? Vastaa jokaiseen koh-
taan.

En ole Kerran
2-4

kertaa
Yli 4

kertaa

Kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graffiteja seiniin, busseihin, pysäk-
kikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin

£ £ £ £

Tahallasi vahingoittanut tai tuhonnut koulun omaisuutta tai kouluraken-
nusta

£ £ £ £

Tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle kuuluvaa 
omaisuutta

£ £ £ £

Varastanut jotakin kaupasta tai kioskista £ £ £ £

Osallistunut tappeluun £ £ £ £

Hakannut jonkun £ £ £ £



141

{

x y

z
106. Onko Sinulle viimeksi kuluneen 12 KUUKAU-

DEN aikana tehty seuraavia asioita? Vastaa 
jokaiseen kohtaan.

Kyllä Ei

Varastettu tai yritetty varastaa jotain 
käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla 
sillä

£ £

Muuten varastettu jotain £ £

Uhattu vahingoittaa ruumiillisesti £ £

Käyty ruumiillisesti kimppuusi kuten 
lyöty, potkittu tai käytetty jotain asetta

£ £

KOTI JA YSTÄVÄT

107. Kuinka kauan olet asunut nykyisellä paikka-
kunnalla?
£ alle vuoden
£ 1–4 vuotta
£ 5–9 vuotta
£ yli 9 vuotta

108. Onko Sinulla tällä hetkellä todella läheistä 
ystävää, jonka kanssa voit keskustella 
luottamuksellisesti lähes kaikista omista 
asioistasi?
£ ei ole läheisiä ystäviä
£ on yksi läheinen ystävä
£ on kaksi läheistä ystävää
£ on useampia läheisiä ystäviä

109. Tuntevatko vanhempasi useimmat ystäväsi?
£ molemmat tuntevat
£ vain isä tuntee
£ vain äiti tuntee
£ ei kumpikaan tunne

110. Tietävätkö vanhempasi, missä vietät perjan-
tai- ja lauantai-iltasi?
£ tietävät aina
£ tietävät joskus
£ useimmiten eivät tiedä

111. Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kans-
sa omista asioistasi?
£ en juuri koskaan
£ silloin tällöin
£ melko usein
£ usein

112. Jos sinulla on ongelmia koulussa, ovatko 
vanhempasi valmiita auttamaan sinua?
£ ei juuri koskaan
£ silloin tällöin
£ melko usein
£ usein

113. Oletko koskaan saanut vanhemmiltasi seu-
raavia rangaistuksia?

Kyllä Ei

suullinen nuhtelu £ £

viikko- tai muun rahan antamatta 
jättäminen

£ £

kotiaresti £ £

ruumiillinen kuritus £ £

114. Ovatko vanhempasi olleet viimeksi kuluneen 
VUODEN aikana työttöminä tai pakkolomalla?
£ ei kumpikaan
£ toinen vanhemmistani
£ molemmat vanhempani

115. Kuuluuko perheeseesi?
£ äiti ja isä
£ äiti ja isäpuoli
£ isä ja äitipuoli
£ vain äiti
£ vain isä
£ avo-/aviomies tai -vaimo
£ joku muu huoltaja

116. Mikä on korkein koulutus, minkä isäsi on 
suorittanut?
£ kansakoulu/kansalaiskoulu tai peruskoulu
£ peruskoulu ja ammatillinen koulutus
£ lukio tai lukio ja ammatillinen koulutus
£ yliopisto- tai korkeakoulututkinto

117. Mikä on korkein koulutus, minkä äitisi on 
suorittanut?
£ kansakoulu/kansalaiskoulu tai peruskoulu
£ peruskoulu ja ammatillinen koulutus
£ lukio tai lukio ja ammatillinen koulutus
£ yliopisto- tai korkeakoulututkinto

7605110752
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118. Kuinka paljon Sinulla on rahaa käytettävis-

säsi keskimäärin VIIKOSSA (viikkorahaa 
tai muita tuloja, jotka saat käyttää niin kuin 
haluat)?
£ alle 1 euro (alle 6 markkaa)
£ 1–2 euroa (6–12 markkaa)
£ 3–6 euroa (18–36 markkaa)
£ 7–9 euroa (42–54 markkaa)
£ 10–17 euroa (59–101 markkaa)
£ 18–35 euroa (107–208 markkaa)
£ yli 35 euroa (yli 208 markkaa)

119. Oletko käynyt viime kuukausina työssä 
koulun ohessa iltapäivisin, iltaisin tai 
viikonloppuisin? (Työllä tarkoitetaan kodin 
ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, josta saat 
itsellesi rahapalkkaa.)
£ en
£ kyllä, työskentelen keskimäärin viikossa
 £ 1–5 tuntia
 £ 6–10 tuntia
 £ yli 10 tuntia

120. Vielä kysymys siitä, mitä vaikutelmia vastaa-
minen Sinussa herätti.
Vastaaminen oli

1 2 3 4 5

Hauskaa £ £ £ £ £ Ikävää

Hyödyllistä £ £ £ £ £ Turhaa

Vaikeaa £ £ £ £ £ Helppoa

Mieluista £ £ £ £ £ Ärsyttävää

121. Kauanko lomakkeen täyttäminen kesti?
£ alle puoli tuntia
£ noin puoli tuntia
£ noin 40 minuuttia
£ yli 40 minuuttia

KIITÄMME VASTAUKSISTASI!

Jos kysymykset jäivät askarruttamaan mieltäsi, keskustele niistä vanhempiesi tai muun aikuisen 
kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä opettajaasi, terveydenhoitajaan tai koulusi psykologiin tai kuraat-

toriin.

3505110757
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Nuorisorikollisuuskyselyn kyselylomake vuodelta 2004 

NUORISOTUTKIMUS
2004

Tämän lomakkeen kysymyksiin vastanneet PYSYVÄT TUNTEMATTOMINA.
ÄLÄ kirjoita nimeäsi lomakkeeseen.

KOULUN NIMI:

___________________________________________________________

Täytä lomake huolellisesti ja sulje se sitten oheiseen kuoreen.
Koulussasi KUKAAN ei katso vastauksia.

Liite 2 Nuorisorikollisuuskyselyn vuoden 2004 kyselylomake



144

�	 Vastaa monivalintakysymyksiin valitsemalla yksi vastausvaihtoehto (ympäröi nu-
mero), ellei kysymyksessä erikseen sanota että voit valita useita kohtia.

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

1. Oletko tyttö vai poika?
1 tyttö 2 poika

2. Kuinka vanha olet? 
_______________ vuotta

3. Missä työssä isäsi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? ______________________

4. Onko isäsi tällä hetkellä työssä?
1 on →  siirry kysymykseen 6
2 ei ole
3 en tiedä

5. Jos isäsi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? (Muista: ympäröi vain yksi kohta!)
1 Hän on työtön/lomautettu   5 Hän opiskelee
2 Hän on sairaseläkkeellä/sairaslomalla/sairaalassa 6 Hän on kuollut
3 Hän on muuten eläkkeellä   7 En tiedä
4 Hän on koti-isä     8 Muu tilanne:_________

6. Missä työssä äitisi on (tai oli kun hän viimeksi oli työssä)? ______________________

7. Onko äitisi tällä hetkellä työssä?
1 on → siirry kysymykseen 9
2 ei ole
3 en tiedä

8. Jos äitisi ei ole tällä hetkellä työssä, niin miksi? (Muista: ympäröi vain yksi kohta!)
1 Hän on työtön/lomautettu   5 Hän opiskelee
2 Hän on sairaseläkkeellä/sairaslomalla/sairaalassa 6 Hän on kuollut
3 Hän on muuten eläkkeellä   7 En tiedä
4 Hän on kotiäiti     8 Muu tilanne_________

9. Keitä seuraavista henkilöistä asuu samassa asunnossa kanssasi? (Ympäröi tarvittaes-
sa useita kohtia)
1 isä   5 isäpuoli 
2 äiti    6 äidin miesystävä
3 ____ siskoa    7 äitipuoli
4 ____ veljeä   8 isän naisystävä
    9 joku muu, kuka: _________________________
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10. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta?
1 erittäin hyvä   3 jonkin verran talousvaikeuksia
2 melko hyvä   4 paljon talousvaikeuksia

11. Kuinka monta kertaa olet elämäsi aikana muuttanut asunnosta toiseen?
_____ kertaa. 

12. Kuinka kauan olet asunut nykyisellä paikkakunnallasi?
Noin _____ vuotta.

13. Kuinka usein juot alkoholia? 
1 ainakin kerran viikossa 3 harvemmin kuin kerran kuussa
2 1–2 kertaa kuukaudessa 4 en koskaan

KYSYMYKSIÄ KOULUNKÄYNNISTÄ JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMISTASI 

14. Kuinka monta vuotta olet ollut nykyisessä koulussasi?
_____ vuotta.

15. Oletko joskus jäänyt luokallesi?
1 en 2 kyllä

16. Oletko saanut luki- tai tukiopetusta tämän kouluvuoden aikana?
1 en 2 kyllä

17. Muistele viimeisintä todistusta, jonka olet saanut. Mikä numero sinulla oli seuraavissa 
oppiaineissa? 
Matematiikka: ______ Äidinkieli: _______ Englanti: _____

18. Mitä teet peruskoulun jälkeen? Mikä seuraavista tuntuu tällä hetkellä eniten sinulle 
sopivalta?
1 menen lukioon
2 menen ammattikouluun
3 menen suoraan työelämään

19. Missä ammatissa haluaisit työskennellä aikuisena? ___________________________

Seuraavilla sivuilla kysytään kielletyistä teoista.

�	 Jokainen sivu koskee yhtä tekotyyppiä. Lue huolellisesti joka sivun alussa olevan 
laatikon sisällä oleva kysymys. Jos et ole tehnyt tekoa, ympäröi kohta ”en ole” ja 
siirry seuraavalla sivulle. Jos olet tehnyt teon, ympäröi kohta ”olen” ja jatka sivun 
täyttämistä.  Muista, että kysely on nimetön. 

�	 Monivalintakysymyksiin vastataan valitsemalla yksi vaihtoehto (ympäröi numero), 
ellei kysymyksessä erikseen sanota että voit valita useita kohtia.
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LUVATON POISSAOLO KOULUSTA

20. Oletko koskaan elämäsi aikana jäänyt pois koulusta ainakin YHDEN KOKO 
PÄIVÄN ajaksi ilman koulun hyväksymää syytä?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen  → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

21. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
_________  vuotta.

22. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana __________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

23. Kun viimeksi olit luvatta pois koulusta ainakin yhden päivän, montako päivää olit pois-
sa? 
1 yhden päivän
2 kaksi päivää
3 kolme päivää 
4 neljä päivää tai pidempään

24. Oliko kukaan muu oppilas silloin sinun kanssasi luvattomasti pois koulusta?
1 ei
2 yksi muu teki teon kanssani
3 useampi muu teki teon kanssani

25. Vaikuttiko poissaoloosi se, että pelkäsit mennä kouluun?
1 ei
2 vaikutti hieman
3 vaikutti paljon
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KOTOA KARKAAMINEN

26. Oletko koskaan elämäsi aikana karannut kotoa niin että olet viipynyt AINAKIN 
YHDEN YÖN poissa ilman vanhempiesi tai huoltajasi lupaa?
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

27. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? 
_________  vuotta.

28. Oletko karannut kotoa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden 
huhtikuun jälkeen?
1 en ole →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

29. Kun viimeksi karkasit kotoa, montako yötä olit poissa? 
1 yhden yön
2 kaksi tai kolme yötä
3 pidempään kuin kolme yötä

30. Kun teit tämän teon, karkasiko joku muu samalla?
1 ei
2 yksi toinenkin henkilö karkasi kanssani 
3 useampia muita karkasi yhdessä kanssani

31. Vaikuttiko karkaamiseesi se, että pelkäsit mennä kotiin?
1 ei
2 vaikutti hieman
3 vaikutti paljon
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ILMAN AJOKORTTIA AJAMINEN

32. Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut yleisellä tiellä autoa tai moottoripyörää 
ilman ajokorttia?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

33. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
________  vuotta.

34. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ajanut moottoriajoneuvoa ilman korttia 
yleisellä tiellä?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

35. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  --->  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

36. Kun viimeksi ajoit ilman ajokorttia, oliko ketään kyydissäsi?
1 ei
2 oli yksi henkilö 
3 oli useampia henkilöitä

37. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen kun ajoit ilman ajokorttia?
1 en 
2 olin hieman
3 olin humalassa

38. Saiko silloin joku seuraavista tietää, että ajoit ajokortitta? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit
2 isä/äiti 
3 opettaja(t)
4 poliisi
5 muu aikuinen



149

SEINIIN KIRJOITTELU JA PIIRTELY

39. Oletko koskaan elämäsi aikana kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai graf-
fiteja seiniin, busseihin, pysäkkikatoksiin, ikkunoihin tai muihin vastaaviin 
paikkoihin?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

40. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
________ vuotta.

41. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet kirjoittanut tai piirtänyt seiniin?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

42. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

43. Milloin se tapahtui?
1 koulumatkalla   4 arki-iltana koulukauden aikana
2 koulutunnin aikana  5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 välitunnin aikana   6 loman aikana

44. Kun teit tämän teon, tekikö joku muu kanssasi saman teon?
1 ei, tein sen yksin
2 yksi muu henkilö teki saman teon kanssani
3 useampia muita henkilöitä teki saman teon kanssani

45. Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en 2 olin hieman 3 olin humalassa

46. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit   4 poliisi
2 isä/äiti    5 muu aikuinen
3 opettaja(t)
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KOULUN OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN

47. Oletko koskaan elämäsi aikana tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun 
omaisuutta tai koulurakennusta?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen  → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

48. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? 
________ vuotta.

49. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut koulun omaisuutta?
1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

50. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana  _____kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

51. Milloin vahingonteko tapahtui?
1 koulumatkalla   4 arki-iltana koulukauden aikana
2 koulutunnin aikana   5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 välitunnin aikana   6 loman aikana

52. Kun teit tämän teon, tekikö joku muu kanssasi saman teon?
1 ei, tein sen yksin
2 yksi muu henkilö teki saman teon kanssani
3 useampia muita henkilöitä teki saman teon kanssani

53. Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en
2 olin hieman
3 olin humalassa

54. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit   4 poliisi
2 isä/äiti    5 muu aikuinen
3 opettaja(t)
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MUU OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN

55. Edellisen sivun kysymys koski koulun tai sen omaisuuden vahingoittamista. 
Oletko koskaan tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin koululle 
kuuluvaa omaisuutta? 
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

56. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
________ vuotta.

57. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet vahingoittanut omaisuutta?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

58. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _______ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

59. Milloin vahingonteko tapahtui?
1 koulumatkalla   4 arki-iltana koulukauden aikana
2 koulutunnin aikana  5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 välitunnin aikana   6 loman aikana

60. Kun teit tämän teon, tekikö joku muu kanssasi saman teon?
1 ei, tein sen yksin
2 yksi muu henkilö teki saman teon kanssani
3 useampia muita henkilöitä teki saman teon kanssani

61. Olitko teon aikana alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en  2 olin hieman 3 olin humalassa

62. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit   4 poliisi
2 isä/äiti    5 muu aikuinen
3 opettaja(t)
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KAUPASTA TAI KIOSKISTA VARASTAMINEN

63. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kaupasta tai kioskista?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen  → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin 

64. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
________ vuotta.

65. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet varastanut kaupasta tai kioskista?
1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

66. Oletko varastanut kaupasta tai kioskista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, 
siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalla sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

67. Kun viimeksi varastit, niin mistä silloin varastit?
1 ruokakaupasta    4 vaatekaupasta
2 kioskista   5 muusta kaupasta tai myyntipaikasta
3 tavaratalosta   6 erilaisista kaupoista

68. Milloin tämä varkaus tapahtui?
1 koulumatkalla   4 arki-iltana koulukauden aikana
2 koulutunnin aikana  5 viikonloppuna koulukauden aikana
3 välitunnin aikana   6 loman aikana

69. Mikä suunnilleen oli sillä kerralla varastamiesi tavaroiden arvo? __________ euroa

70. Kun teit tämän teon, varastiko silloin  joku muu kanssasi?
1 varastin yksin
2 yksi muu henkilö varasti silloin kanssani
3 useampia muita henkilöitä varasti silloin kanssani

71. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en  2 olin hieman 3 olin humalassa

72. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit 4 toinen asiakas 7 poliisi
2 isä/äiti 5 myyjä   8 muu aikuinen
3 opettaja(t) 6 myymäläetsivä
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KOULUSTA VARASTAMINEN

73. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin koulusta?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

74. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? 
_________ vuotta.

75. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että varastit koulusta?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

76. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

77. Mikä oli sillä kerralla varastamasi omaisuuden yhteisarvo?
Noin _________ euroa.  (Arvioi.)

78. Kenen omaisuutta varastit? (Valitse vain yksi kohta – se, jolta varastit eniten omaisuut-
ta)
1 toisen oppilaan   4 oppilaiden yhteistä omaisuutta
2 opettajan   5 muun henkilön omaisuutta
3 koulun   6 en tiedä kenen omaisuutta se oli

79. Kun teit tämän teon, tekikö joku muu kanssasi saman teon?
1 ei, tein sen yksin
2 yksi muu henkilö teki saman teon kanssani
3 useampia muita henkilöitä teki saman teon kanssani

80. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en  2 olin hieman 3 olin humalassa

81. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit   4 poliisi
2 isä/äiti    5 muu aikuinen
3 opettaja(t)
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KOTOA VARASTAMINEN

82. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut jotakin kotoasi tai paikasta jossa 
asut?
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

83. Kuinka vanha olit, kun varastit kotoasi ensimmäisen kerran? 
_________ vuotta.

84. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

85. Mikä suunnilleen oli varastamasi tavaran tai rahan arvo?
Noin _________euroa 

86. Kenelle tämä varastamasi omaisuus kuului? (Valitse vain yksi kohta – se, jolta varastit 
eniten omaisuutta.)
1 isälle   5 kotiin kutsutulle vieraalle
2 äidille   6 muulle henkilölle
3 molemmille vanhemmille 7 en tiedä kenelle se kuului
4 siskolle tai veljelle

87. Kun teit tämän teon, varastiko joku muu kodistasi samalla?
1 ei, varastin yksin
2 yksi muu henkilö varasti kanssani
3 useampia muita henkilöitä varasti kanssani

88. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en 2 olin hieman 3 olin humalassa

89. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit   4 poliisi
2 isä/äiti    5 muu aikuinen
3 opettaja(t)
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VARASTETUN TAVARAN OSTAMINEN

90. Oletko koskaan elämäsi aikana ostanut jotakin, minkä tiesit tai oletit varaste-
tuksi?
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

91. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
_________ vuotta.

92. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ostanut varastettua tavaraa?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

93. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

94. Kun viimeksi ostit jotain, minkä tiesit tai oletit varastetuksi, mitä se oli? (selosta lyhyes-
ti) ___________________________________________________________________

95. Mitä maksoit siitä?
_________ euroa

96. Mikä oli suunnilleen tavaran todellinen arvo? 
_________ euroa

97. Ostiko sinun lisäksesi joku muukin varastettua tavaraa siinä tilanteessa?
1 ei
2 yksi muukin henkilö osti
3 useampia muita henkilöitä osti

98. Olitko ostohetkellä alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en 2 olin hieman 3 olin humalassa

99. Saiko joku muu kuin tavaran myyjä tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvit-
taessa useita kohtia.)
1 ystävät/kaverit   4 poliisi
2 isä/äiti    5 muu aikuinen
3 opettaja(t)
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AUTON VARASTAMINEN

100. Oletko koskaan elämäsi aikana varastanut auton, jos vanhempiesi autoa ei 
oteta huomioon?
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

101. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
________ vuotta.

102. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet varastanut auton?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

103. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________  kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ autovarkauttasi.

104. Kun teit tämän teon, olitko yksinäsi vai yhdessä muiden kanssa?
1 tein teon yksin
2 yksi muu henkilö oli silloin kanssani
3 useampia muita henkilöitä oli silloin kanssani

105. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen, kun päätit varastaa auton tai osallistua tekoon?
1 en  2 olin hieman 3 olin humalassa

106. Mikä oli auton varastamisen tarkoitus? (Ympäröi vain yksi kohta eli tärkein syy.)
1 rahan saaminen    5 auton ottaminen pysyvästi omaan käyttöön
2 hauskanpito   6 auton rikkominen
3 jännitys   7 muu syy/en osaa sanoa   
4 auton lyhytaikainen käyttö

107. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit   4 auton omistaja
2 isä/äiti    5 poliisi
3 opettaja(t)   6 muu aikuinen
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KIUSAAMINEN

108. Oletko koskaan elämäsi aikana kiusannut koulussa tai koulumatkalla toista 
nuorta?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

109. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
________ vuotta.

110. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana  ________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

111. Kun viimeksi kiusasit toista nuorta, niin oliko kiusaaminen
1 henkistä (esim. pilkkaaminen, haukkuminen, syrjiminen)
2 ruumiillista (esim. töniminen)
3 henkistä ja ruumiillista

112. Kiusasiko joku muu sinun kanssasi häntä siinä tilanteessa?
1 ei
2 yksi toinenkin kiusasi häntä siinä tilanteessa
3 useampi muu henkilö kiusasi häntä samassa tilanteessa

113. Olitko siinä tilanteessa alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en  2 olin hieman 3 olin humalassa

114. Jäitkö kiinni tästä teosta?
1 en 2 kyllä

115. Saitko jonkin rangaistuksen tästä kiusaamisesta?
1 en 2 kyllä



158

OSALLISTUMINEN TAPPELUUN

116. Oletko koskaan elämäsi aikana osallistunut tappeluun julkisella paikalla?
1 en ole   →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

(HUOM! Tässä ei tarkoiteta sitä, että olet nähnyt tappelun tai olet ollut väkijoukossa, jossa 
joku tai jotkut muut ovat tapelleet! Vastaa ”olen” vain, jos olet itse aktiivisesti ollut mukana 
julkisella paikalla käydyssä tappelussa. Julkisella paikalla tarkoitetaan muita paikkoja kuin 
yksityisiä asuntoja.)

JOS VASTASIT, että olet joskus osallistunut tappeluun, niin

117. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
__________ vuotta.

118. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet osallistunut tappeluun?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

119. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

120. Aiheutitko vahinkoa omaisuudelle tai ihmisille?
1 en
2 kyllä → a omaisuudelle
  b ihmisille
  c ihmisille ja omaisuudelle
3 en tiedä

121. Montako henkilöä osallistui aktiivisesti tappeluun? (suunnilleen)
Minun lisäkseni noin  _________ henkilöä.

122. Olitko silloin alkoholin vaikutuksen alainen?
1 en  2 olin hieman 3 olin humalassa

123. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä osallistuit tähän tappeluun? (Ympäröi tarvit-
taessa useita kohtia.)
1 ystävät/kaverit 3 opettaja(t)  5 muu aikuinen
2 isä/äiti  4 poliisi
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PAHOINPITELY

124. Oletko koskaan elämäsi aikana hakannut jonkun? 
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin:

125. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? _________ vuotta.

126. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet hakannut jonkun?
1 ei 2 kyllä 3 en tiedä

127. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun 
jälkeen?
1 en ole  →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne 
koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

128. Mikä oli viimeksi hakkaamasi henkilön sukupuoli?
1 poika/mies 2 tyttö/nainen

129. Kuinka vanha hakkaamasi henkilö oli?
Hän oli noin ______-vuotias. (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan!)

130. Missä hakkasit hänet?
1 koulussa 2 koulumatkalla  3 muualla

131. Tarvitsiko hän hoitoa tekosi johdosta?
1 ei tarvinnut   3 hän joutui lääkäriin/sairaalaan
2 kyllä, mutta ensiapu riitti  4 en tiedä, tarvitsiko hän hoitoa

132. Hakkasitko häntä yksin vai oliko hakkaajia monta?
1 tein teon yksin   3 useampi henkilö hakkasi häntä kanssani
2 yksi muu henkilö hakkasi häntä kanssani

133. Olitko alkoholin vaikutuksen alainen kun hakkasit hänet?
1 en  2 olin hieman 3 olin humalassa

134. Ketä hakkasit? (Ympäröi vain yksi vaihtoehto – kohta, joka parhaiten kuvaa uhriasi)
1 tyttöystävää 7 siskoa   13 tuntematonta nuorta
2 poikaystävää 8 saman koulun oppilasta 14 tuntematonta aikuista
3 entistä tyttöystävää 9 isää   15 ulkomaalaista
4 entistä poikaystävää 10 äitiä   16 rasistia
5 ystävää/kaveria 11 äidin miestä  17 muuta,ketä: __________
6 veljeä 12 äidin miesystävää

135. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.)
1 ystävät/kaverit 3 opettaja(t)  5 muu aikuinen
2 isä/äiti 4 poliisi
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MARIHUANAN TAI HASIKSEN KÄYTTÖ

136. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin:

137. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran? 
_________ vuotta.

138. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista?
1 ei  2 kyllä 3 en tiedä

139. Oletko käyttänyt tai kokeillut marihuanaa tai hasista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, 
siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?
1 en ole → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne 
koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

140. Kun viimeksi käytit marihuanaa tai hasista, missä teit sen? (Ympäröi vain yksi kohta)
1 kotona   6 yksityisseurassa (esim. jonkun asunnossa)
2 koulussa   7 kadulla
3 työpaikalla   8 ulkomaanmatkalla
4 ravintolassa tai kahvilassa   9 muualla
5 nuorisokerhossa tai -tilassa

141. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa marihuanaa tai hasista?
1 ei käyttänyt
2 yksi toinenkin käytti 
3 useampi muukin käytti 

142. Mikä oli silloin itse käyttämäsi marihuanan tai hasiksen grammahinta?
1 sain aineen ilmaiseksi
2 maksoin aineesta (noin) ______ euroa grammalta
3 maksoin aineesta, mutta en osaa arvioida grammahintaa

143. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.)
1 ystävät/kaverit 3 opettaja(t)  5 muu aikuinen
2 isä/äiti 4 poliisi

144. Oletko kuluneen 12 kuukauden aikana hankkinut rahaa laittomin keinoin siksi, että voisit ostaa 
marihuanaa tai hasista?
1 en ole
2 olen, myymällä huumeita
3 olen muulla tavalla, miten: ___________________________________________________
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LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ PÄIHTEENÄ

145. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt tai kokeillut lääkeaineita siksi, että 
halusit huumautua tai päihtyä?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

146. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
_________ vuotta.

147. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet tehnyt tällaista?
1 ei  2 kyllä 3 en tiedä

148. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

149. Käytitkö lääkettä silloin yhdessä alkoholin kanssa?
1 en  2 kyllä

150. Mitä lääkeainetta tai -aineita silloin käytit?__________________________________

151. Maksoitko lääkkeestä jotain?
1 en  2 kyllä, _________ euroa

152. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa lääkkeitä päihtymistarkoituksessa?
1 ei käyttänyt  2 yksi toinenkin käytti 3 useampi muukin käytti 

153. Miksi halusit huumautua tai päihtyä? (Ympäröi yksi kohta eli tärkein syy)
1 huvin vuoksi   4 halusin unohtaa erään ikävän asian
2 halusin kokeilla ainetta   5 tunsin itseni masentuneeksi
3 en kehdannut kieltäytyä kun tarjottiin 6 muu syy, mikä:________________________

154. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit 3 opettaja(t) 5 muu aikuinen
2 isä/äiti 4 poliisi
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MUIDEN HUUMEIDEN KÄYTTÖ

155. Oletko koskaan elämäsi aikana käyttänyt MUITA kuin edellisillä sivuilla mai-
nittuja huumeita (muuta kuin marihuanaa, hasista, lääkeaineita)?
1 en ole →  siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

JOS VASTASIT, että olet, niin

156. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
_________ vuotta.

157. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet käyttänyt muita huumeita kuin marihuanaa tai 
hasista?
1 ei  2 kyllä 3 en tiedä

158. Oletko käyttänyt niitä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun 
jälkeen?
1 en ole → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana                        kertaa.

JOS olet käyttänyt muita huumeita kuin marihuanaa, hasista tai lääkkeitä viimeisen 
12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin. Ne koskevat vain kaikkein 
VIIMEISINTÄ tekoasi.

159. Kun viimeksi käytit muita huumeita, niin mistä huumeesta tai huumeista oli silloin kysymys? 
____________________________________________________________

160. Käyttikö joku muu samassa tilanteessa samoja huumeita?
1 ei käyttänyt
2 yksi toinenkin käytti 
3 useampi muukin käytti 

161. Mikä oli sillä kerralla itse käyttämiesi huumeiden hinta?
1 sain aineet ilmaiseksi
2 maksoin aineesta (noin) _________ euroa 
3 maksoin aineesta, mutta en osaa arvioida hintaa

162. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita kohtia.)
1 ystävät/kaverit 3 opettaja(t)  5 muu aikuinen
2 isä/äiti 4 poliisi

163. Oletko kuluneen 12 kuukauden aikana hankkinut rahaa laittomin keinoin siksi, että voisit käyttää 
muita huumeita?
1 en ole 
2 olen, myymällä huumeita
3 olen muuten, miten:_________________________________________________________



163

HUMALASSA MOOTTORIAJONEUVOLLA AJAMINEN

164. Oletko koskaan elämäsi aikana ajanut humalassa autolla, moottoripyörällä tai 
mopolla?
1 en ole   → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen   → vastaa alla oleviin kysymyksiin

(HUOM! Kysymys ei koske polkupyörällä ajamista humalassa!)

JOS VASTASIT, että olet, niin

165. Kuinka vanha olit, kun teit niin ensimmäisen kerran?
_________ vuotta.

166. Onko poliisi kertaakaan saanut tietää, että olet ajanut humalassa moottoriajoneuvolla?
1 ei
2 kyllä
3 en tiedä

167. Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhti-
kuun jälkeen?
1 en ole  → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen, viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana _________ kertaa.

JOS olet tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden aikana, vastaa vielä seuraaviin kysymyk-
siin. Ne koskevat vain kaikkein VIIMEISINTÄ tekoasi.

168. Kun viimeksi ajoit humalassa moottoriajoneuvolla, oliko ketään kyydissäsi?
1 ei
2 oli yksi henkilö 
3 oli useampia henkilöitä

169. Saiko joku seuraavista tietää, että sinä teit tämän teon? (Ympäröi tarvittaessa useita 
kohtia.)
1 ystävät/kaverit
2 isä/äiti 
3 opettaja(t)
4 poliisi
5 muu aikuinen
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�	 Tästä alkaen vastaa kaikkiin kysymyksiin. Vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi 
vastausvaihtoehto (ympäröi numero).

OPETTAJIIN KOHDISTUNEET TEOT

Muista, että koulussasi kukaan ei lue näitä lomakkeita. Vastauksesi pysyy salaisena.

Oletko tehnyt seuraavia tekoja tämän lukuvuoden aikana, siis viime kesäloman jälkeen?

170. Oletko viime kesäloman jälkeen tietoisesti  loukannut oman koulusi opettajaa esi-
merkiksi kiroilemalla, solvaamalla tai elehtimällä?
1 en ole 
2 olen

171. Oletko viime kesäloman jälkeen soittanut häirintäsoittoja oman koulusi opettajalle?
1 en ole
2 olen

172. Oletko viime kesäloman jälkeen uhannut väkivallalla oman koulusi opettajaa?
1 en ole
2 olen

173. Oletko viime kesäloman jälkeen lyönyt, potkinut, töninyt tai heittänyt jollain esi-
neellä oman koulusi opettajaa?
1 en ole → siirry seuraavalle sivulle ☞
2 olen

174. Mitä seuraavista olet tehnyt oman koulusi opettajalle tämän lukuvuoden aikana?
 En ole Olen
Lyönyt  1  2
Potkinut  1  2
Töninyt  1  2
Heittänyt esineellä  1  2
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MIELIPITEET

Seuraavassa on joukko mielipiteitä lain rikkomisesta. Oletko samaa vai eri mieltä? Lue väit-
teet huolellisesti ja vastaa rengastamalla joka riviltä vain yksi kohta.

täysin 
samaa 
mieltä

jokseenkin 
samaa 
mieltä

vaikea 
sanoa

jokseenkin 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

175.
Nuorten rikokset ovat mitättömiä verrattuna 
talousrikollisten ja keinottelijoiden tekoihin

1 2 3 4 5

176.
Lakia voi rikkoa, jos tavoitteena on luonnon 
suojelu

1 2 3 4 5

177. Lakia rikkova nuori viestittää pahaa oloaan 1 2 3 4 5

178.

Ongelmakodista tuleva nuori on tehnyt 
rikoksen. Mielestäni häntä pitää rangaista 
lievemmin kuin nuorta, jolla on paremmat 
kotiolot

1 2 3 4 5

179.
Murrosiän aikana nuorten ajoittainen lainvas-
tainen toiminta on normaalia 

1 2 3 4 5

180.
Olen sitä mieltä, että suurilta firmoilta voi 
varastaa 

1 2 3 4 5

181.
Nuorta, joka tekee rikoksen humalassa, on 
rangaistava lievemmin kuin nuorta, joka tekee 
saman rikoksen selvin päin   

1 2 3 4 5

182.
Itsensä toteuttaminen on tärkeämpää kuin 
lain noudattaminen  

1 2 3 4 5

183. 
Nuorten tekemät rikokset johtuvat usein 
mielenterveyden häiriöistä  

1 2 3 4 5

184.
Jos joku tönäisee sinua vahingossa eikä 
pyydä anteeksi, on oikein tönäistä takaisin 

1 2 3 4 5

185.
Otan mieluummin turpiin kuin annan itseäni 
vahvempien pitää minua pilkkanaan

1 2 3 4 5

186.
On hyväksyttävää kostaa sille, joka loukkaa 
ystävääni 

1 2 3 4 5
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MILLAINEN OLET? 

Vastaa seuraaviin kohtiin sen mukaan, millaiseksi itse koet itsesi. Ympäröi joka riviltä vain 
yksi kohta. 

täysin 
samaa 
mieltä

jokseenkin 
samaa 
mieltä

vaikea 
sanoa

jokseenkin 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

187.
Kannattaa elää ”tässä ja nyt”, tulevaisuudes-
ta huolehtiminen on turhaa

1 2 3 4 5

188.
Jos minulla on ylimääräistä rahaa, käytän ne 
mieluummin heti kuin pistän säästöön

1 2 3 4 5

189.
Jos jokin tehtävä on vaikea, yritän sinnik-
käästi kunnes osaan sen

1 2 3 4 5

190. Otan mielelläni riskejä 1 2 3 4 5

191.
Nautin enemmän jännityksestä kuin turvalli-
suudesta

1 2 3 4 5

MITÄ AJATTELET MUISTA? 

Seuraavassa on joukko mielipiteitä siitä miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa. Oletko samaa 
vai eri mieltä? Lue väitteet huolellisesti ja vastaa rengastamalla joka riviltä vain yksi kohta.

täysin 
samaa 
mieltä

jokseenkin 
samaa 
mieltä

vaikea 
sanoa

jokseenkin 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

192.
On vain muutamia ihmisiä, joihin voin täydel-
lisesti luottaa

1 2 3 4 5

193.
Useimmiten voin olla varma, että muut ihmi-
set tahtovat parastani

1 2 3 4 5

194.
Jos en ole varovainen, muut ihmiset käyttävät 
minua hyväkseen 

1 2 3 4 5

195. Ystäväni/kaverini ovat usein pettäneet minut 1  2 3 4 5
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SINUUN ITSEESI KOHDISTUNEET TEOT

Seuraavat kysymykset käsittelevät Sinuun itseesi kohdistuneita tekoja:

196. Onko sinua kiusattu koulussa tai koulumatkalla?
Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1 kyllä 2 ei
Aikaisemmin?   1 kyllä 2 ei

197. Onko joku varastanut tai yrittänyt varastaa Sinulta jotain käyttämällä väkivaltaa tai 
uhkaamalla sillä:
Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1 kyllä 2 ei
Aikaisemmin?   1 kyllä 2 ei

198. Onko sinulta muuten varastettu jotain: 
Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1 kyllä 2 ei
Aikaisemmin?   1 kyllä 2 ei

199. Onko joku uhannut vahingoittaa sinua fyysisesti:
Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1 kyllä 2 ei
Aikaisemmin?   1 kyllä 2 ei

200. Onko joku käynyt fyysisesti kimppuusi, kuten lyönyt, potkinut tai käyttänyt jotain asetta:
Viimeisten 12 kuukauden aikana?  1 kyllä 2 ei
Aikaisemmin?   1 kyllä 2 ei
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KYSYMYS LAKITIEDOSTA 

201. Kun nuori tulee tietyn ikäiseksi, hänestä tulee rikosoikeudellisesti vastuullinen. Tiedät-
kö sinä, mikä on Suomessa rikosvastuun ikäraja? 
1 en tiedä
2 Suomessa nuori saavuttaa rikosvastuun ikärajan kun hän täyttää _____ vuotta.

KYSYMYS TELEVISION JA LEHTIEN SEURAAMISESTA

202. Kuinka monta tuntia katsot televisiota yhden päivän aikana? 
Keskimäärin noin _______ tuntia.

en kos-
kaan

harvoin joskus usein aina

203.
Katsotko televisiosta Poliisi-TV:tä ja/tai 
Rikosraporttia?

1 2 3 4 5

204.
Luetko sanomalehdistä uutisia väkivalta- 
ja muista rikoksista?

1 2 3 4 5

VÄKIVALLAN PELKO JA TURVALLISUUDEN TUNNE

Väkivaltaa voi  joskus kohdata erilaisissa tilanteissa tai olosuhteissa. Miten turvalliseksi tun-
net olosi seuraavissa paikoissa?

Tunnen oloni …

hyvin tur-
valliseksi

turvatto-
maksi

turvalliseksi
hyvin tur-

vattomaksi

205.
Iltaisin kotikuntani/kaupunkini
keskustassa

1 2 3 4

206. Alueella, jossa asun 1 2 3 4

207. Koulumatkalla 1 2 3 4

208. Koulun pihalla välitunnilla 1 2 3 4
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YSTÄVÄT JA KAVERIT

209. Kuinka usein vietät vapaa-aikaasi seuraavien henkilöiden kanssa? Ympäröi jokaisel-
ta riviltä yksi kohta. (Jos sinulla ei ole esim. poika-/tyttöystävää, ympäröi kohta ”en 
koskaan”.)

Vietän vapaa-aikaani …
en kos-
kaan

harvoin joskus usein aina

a. Yksin 1 2 3 4 5
b. Vanhempieni kanssa 1 2 3 4 5
c. Poika-/tyttöystäväni kanssa 1 2 3 4 5
d. Kahdestaan parhaan kaverini kanssa 1 2 3 4 5
e. Isommassa kaveriporukassa 1 2 3 4 5
f. Vanhempien siskojeni/veljieni kanssa 1 2 3 4 5

g.
Muiden itseäni vanhempien nuorten 
kanssa

1 2 3 4 5

h.
Niiden kavereiden kanssa, joihin tutustuin 
edellisessä asuinpaikassa

1 2 3 4 5

210. Ajattele niitä ystäviä/kavereita, joiden kanssa vietät eniten vapaa-aikaasi. Kuinka usein 
sinun vanhempasi viettävät aikaa heidän vanhempiensa kanssa?
1 ei koskaan 2 harvoin 3 joskus 4 usein

OSALLISTUTKO OHJATTUUN HARRASTUSTOIMINTAAN

211. Seuraavassa on lueteltu joukko järjestetyn harrastustoiminnan muotoja.  Kuinka sään-
nöllisesti osallistut näiden toimintaan? Ympäröi joka riviltä vain yksi vastausvaihtoehto. 
(Jos et kuulu järjestöön/toimintaan, vastaa ”en koskaan”.)

Osallistun toimintaan …

en kos-
kaan

harvoin 
melko

usein
sään-
nölli-
sesti

a. Seurakunnan toiminta 1 2 3 4
b. Koulun kerho tai oppilastoiminta 1 2 3 4
c. Musiikkiopisto tai kuoro 1 2 3 4
d. Partio, 4H tai muu vastaava 1 2 3 4
e. Itsepuolustus- tai kamppailulaji 1 2 3 4
f. Muu urheiluseura tai -järjestö 1 2 3 4
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KYSYMYKSIÄ SUHTEISTASI VANHEMPIIN, OPETTAJIIN JA MUIHIN

Ympäröi joka riviltä vain yksi vaihtoehto.

212. Vanhempani…
ei kos-
kaan

harvoin joskus usein aina

a. Tukevat ja kannustavat minua 1 2 3 4 5
b. Tietävät, keiden nuorten kanssa olen vapaa-ajallani 1 2 3 4 5
c. Haluavat tutustua kavereihini 1 2 3 4 5
d. Haluavat tutustua kavereideni vanhempiin 1 2 3 4 5
e. Tarkistavat, olenko siellä, missä olen sanonut olevani 1 2 3 4 5
f. Seuraavat koulumenestystäni 1 2 3 4 5
g. Ovat iltaisin poissa kotoa 1 2 3 4 5
h. Haluavat, että perhe syö yhdessä iltaisin 1 2 3 4 5
i. Osallistuvat koulun vanhempainiltoihin 1 2 3 4 5

j.
Käyttävät suhteitaan jotta saisin kesä- tai muun työpai-
kan

1 2 3 4 5

213. Opettajani…
ei kos-
kaan

harvoin joskus usein aina

a. Tukevat ja kannustavat minua 1 2 3 4 5
b. Ovat kiinnostuneita siitä, miten voin 1 2 3 4 5
c. Menevät väliin jos oppilaat tappelevat 1 2 3 4 5
d. Saavat järjestyksen pysymään tunneilla 1 2 3 4 5
e. Tietävät, missä vietämme välituntimme 1 2 3 4 5
f. Valvovat, etteivät oppilaat tupakoi 1 2 3 4 5

214. Aikuiset naapurustossani…
ei kos-
kaan

harvoin joskus usein aina

a. Huomauttaisivat minua, jos käyttäydyn sopimattomasti 1 2 3 4 5

b.
Ilmoittaisivat vanhemmilleni, jos näkisivät minun olevan 
luvatta pois koulusta

1 2 3 4 5

c.
Puuttuisivat asiaan, jos joku tekisi graffiteja alueen 
rakennusten seiniin

1 2 3 4 5
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SEURUSTELU

215. Onko sinulla koskaan ollut vakituista poika/tyttöystävää?
1 ei → siirry suoraan kysymykseen 220
2 on yksi
3 olen seurustellut useamman kuin yhden kanssa

216. Kuinka vanha olit, kun aloit ensimmäisen kerran seurustella vakituisesti?  
_______-vuotias.

217. Onko sinulla tällä hetkellä vakituista poika/tyttöystävää?
1 ei  → siirry suoraan kysymykseen 220
2 on 

218. Kuinka vanha nykyinen poika/tyttöystäväsi on?
______-vuotias.

219. Onko nykyinen poika/tyttöystäväsi seurustelunne aikana lyönyt, läimäyttänyt tai käyttä-
nyt muuta ruumiillista väkivaltaa sinua kohtaan?
1 ei ole 2 on kerran  3 on useammin kuin kerran

KYSYMYKSIÄ RANGAISTUKSISTA

220. Ovatko vanhempasi (isä, äiti, isäpuoli tai äitipuoli) koskaan rankaisseet sinua ruu-
miillisesti kuten tukistamalla, piiskaamalla, läimäyttämällä tai muulla tavalla?
1 eivät ole → siirry suoraan seuraavalle sivulle ☞
2 ovat

221. Ovatko vanhempasi rankaisseet sinua ruumiillisesti kuluneen vuoden aikana, siis viime 
huhtikuun jälkeen?
1 eivät ole 2 ovat, noin _____ kertaa
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TOISEN PUOLESTA VARASTAMINEN

Sellaistakin tapahtuu, että nuori varastaa kaupasta tai kioskista jonkun toisen puolesta pyyn-
nöstä tai painostettuna. Seuraavat kysymykset koskevat sellaisia tilanteita.

222. Oletko koskaan varastanut kaupasta tai kioskista jonkun toisen henkilön puolesta?
1 en ole → siirry seuraavalle sivulle
2 olen, noin ________ kertaa.

Muistele sitä, kun varastit kaupasta tai kioskista jonkun toisen puolesta. Jos sinulle on sat-
tunut näin monta kertaa, muistele sitä kertaa, jolloin varastit eniten tavaraa tai rahaa jonkun 
toisen henkilön puolesta.

223. Kuinka vanha sinä olit silloin? 
_______ -vuotias.

224. Kuinka vanha oli se, jonka puolesta varastit? 
_____ -vuotias. (Arvioi, jos et tiedä tarkkaan. Jos heitä oli useita, ajattele sitä, joka oli heistä 
vanhin.)

225. Mikä oli hänen sukupuolensa?
1 mies/poika 2 nainen/tyttö  3 ryhmässä oli molempia

226. Kuka hän oli?
1 perheenjäsen 2 tyttöystävä/poikaystävä 3 muu henkilö

227. Mitkä seuraavista sopivat siihen tilanteeseen:
kyllä ei

minulle maksettiin varastamisesta 1 2
varastin maksaakseni velkani 1 2
minua jonkin verran painostettiin 1 2
halusin toisten suosiota ja hyväksyntää 1 2
minua uhattiin väkivallalla jos en varastaisi 1 2

228. Miksi pyytäjä tai vaatija ei varastanut itse? (Selosta)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI!

Sulje vastauksesi sinulle jaettuun kuoreen. 

Kukaan koulussa ei näe vastauksiasi. Vastaukset 
toimitetaan suoraan tutkijoille Helsinkiin.

Jos jokin asia jäi vaivaamaan Sinua, kannattaa puhua asiasta esimerkiksi koulusi ter-
veydenhoitajan tai jonkun muun aikuisen kanssa.

Lisätietoa ja apua saat halutessasi myös seuraavilta tahoilta:

� Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lasten ja  nuorten puhelin: 0800-120400 (mak-
suton)

 www.mll.fi

� Rikosuhripäivystys, Auttava puhelin: 0203-16116 (puhelun hinta lankapuhelimesta 
8,21 snt/puhelu + 2 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 22,9 snt/min.

 www.rikosuhripaivystys.fi

� Väestöliitto: Nuorten Avoimen Ovet, puh. (09) 644 066 (ppm)
 www.seksuaaliterveys.org
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Paikallisyhteisöjen sosiaalisen pääoman 
merkitys nuorten masentuneisuudessa 
ja rikekäyttäytymisessä1

Noora Ellonen

Alkuperäisjulkaisu ilmestynyt: Nuorisotutkimus 2/2005, 32–62.

Sosiaalisen pääoman keskustelussa korostetaan usein vahvasti sen kykyä edistää 
yksilöiden hyvinvointia. Sosiaalinen pääoma nähdään ikään kuin yhteisöllisenä 
ominaisuutena, joka tuottaa jäsenilleen erilaisia voimavaroja. Nuorten 
näkökulmasta näitä voimavaroja ovat muun muassa sosiaalinen tuki ja sosiaalinen 
kontrolli. Osoitankin tässä artikkelissa juuri sosiaalisen tuen ja kontrollin avulla 
sosiaalisen pääoman positiivisen yhteyden nuorten masentuneisuuteen sekä 
rikekäyttäytymiseen. Stakesin kouluterveyskyselyn avulla osoitan, että sosiaalinen 
pääoma on yhteydessä näihin nuorten pahoinvoinnin oireisiin paitsi yksilötasolla, 
myös yhteisötasolla: sosiaalisen pääoman vaikutus on sidoksissa yhteisön muihin 
ominaisuuksiin. Sosiaalinen pääoma on näin ollen hyvin kontekstisidonnainen 
käsite.

N
uorten masennus ja rikekäyttäyty-

minen ovat merkittäviä haasteita 

nuorten hyvinvoinnista puhuttaes-

sa. Masennus on yleisimpiä suomalaisten 

nuorten pahoinvoinnin oireita (Niemelä & 

Sipola & Vornanen 1994). Tutkimusten mu-

kaan 10–11 % yläasteikäisistä nuorista kär-

sii masennuksesta ja jopa useimmilla on 

löydettävissä lieviä masennuksen oireita 

(Kääriäinen ym. 2005; Kaltiala-Heino ym. 

2001). Masennuksella tarkoitetaan tällöin 

yleistä mielialan laskua, masentuneisuutta, 

johon kuuluvat muun muassa kyvyttömyys 

nauttia elämästä ja hoitaa tavallisia asioi-

ta, päätösten tekemisen ja toteuttamisen 

vaikeus sekä itsetunnon selvä lasku (Beck 

1967; 1987). Masennuksella on osoitettu 

olevan myös vakavia psyykkisiä, sosiaalisia 

ja fyysisiä seurauksia (ks. esim. Reynolds 

1990).

Liite 3 Alkuperäisjulkaisut
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Rikekäyttäytyminen puolestaan voidaan 

nähdä yleisimpänä pahoinvointia ilmentä-

vänä toimintana (Marcotte & Marcotte & 

Bouffard 2002). Tällöin sillä viitataan pait-

si rikosten tekemiseen, myös yleisesti nor-

meja rikkovaan toimintaan. Tässä mielessä 

rikekäyttäytyminen on erityisen yleistä nuor-

ten keskuudessa. Nuoruutta onkin kutsuttu 

elämänkaaren rikollisimmaksi ajaksi. (Kivi-

vuori 2002a.) Uhkaavaksi tekijäksi rikekäyt-

täytyminen muodostuu erityisesti tekojen 

toistuessa (Patterson & DeBaryshe & Ram-

sey 1989; Sampson & Laub 1993), mikä 

muodostaa merkittävän syrjäytymisen vaa-

ran ja uhkaa näin hyvinvointia myös aikuise-

na. Tutkimusten mukaan masennus ja rike-

käyttäytyminen ilmenevät usein myös yhtä 

aikaa (Beyers & Loeber 2003), jolloin ne voi-

daan yhdessä nähdä erityisen merkittävänä 

nuorten hyvinvointia uhkaavana tekijänä.

Syitä masennukseen ja rikekäyttäytymi-

seen on perinteisesti haettu sekä yksilön 

biologisista tekijöistä että erilaisista tausta-

tekijöistä (Parker 2001; Rochier 1989). Esi-

merkiksi vanhempien yksinhuoltajuuden, 

työttömyyden sekä alhaisen koulutustason 

on osoitettu olevan yhteydessä nuorten mie-

lialaongelmiin (Kaltiala-Heino ym. 2001). 

Vastaavasti rikekäyttäytyminen on sitä ylei-

sempää, mitä enemmän nuorella on näi-

tä perhetaustaan liittyviä riskitekijöitä (Kivi-

vuori 2002b). Entistä enemmän masennus-

ta ja rikekäyttäytymistä pyritään selittämään 

kuitenkin myös yksilön sosiaalisella ympä-

ristöllä. Masennuksen ehkäisy yhdistetään 

usein saatuun sosiaaliseen tukeen (Kobak 

ym. 1991; Papini & Roggman 1992; Wong 

& Wiest 1999) sekä yhteisöllisyyden koke-

miseen (Olsson ym. 1999; Forkel & Silberei-

sen 2001). Rikekäyttäytymisen ehkäisemi-

nen puolestaan yhdistetään pääasiassa so-

siaalisen kontrollin eri muotoihin (Rochier 

1989; Sampson & Laub 1993). Useat tut-

kimukset osoittavat niiden toimivan ikään 

kuin puskureina masennuksen, rikekäyttäy-

tymisen ja niitä aiheuttavien virikkeiden, ku-

ten erilaisten negatiivisten elämäntapahtu-

mien välissä (Cornwell 2003; Cohen & Wills 

1985). Nuorten kohdalla erityisen tärkeäksi 

nousee vanhempien, opettajan ja vertais-

ryhmän sosiaalinen tuki (Colarossi & Eccles 

2003) sekä sosiaalinen kontrolli (Sampson 

& Laub 1993).

Teoreettisesti sekä sosiaalinen tuki et-

tä sosiaalinen kontrolli voidaan liittää sosiaa-

lisen pääoman käsitteeseen. Sosiaalinen 

pääoma ymmärretään tällöin yhteisön omi-

naisuutena, joka tuottaa resursseja jäsen-

tensä käyttöön. Nämä resurssit syntyvät 

ihmisten välisen formaalin ja informaalin 

kanssakäymisen tuloksena, joka perustuu 

jäsenten väliseen luottamukseen, normei-

hin ja vastavuoroisuuteen. Sosiaalinen tuki 

ja sosiaalinen kontrolli ovat siis ikään kuin 

ilmentymiä yhteisössä olevasta sosiaalises-

ta pääomasta. (Ellonen & Korkiamäki, tulos-

sa.) Tämän perusteella voidaankin olettaa, 

että myös sosiaalisella pääomalla on yhteys 
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nuorten masentuneisuuden ja rikekäyttäyty-

misen ilmentymiseen. Tämän yhteyden to-

teaminen on tämän artikkelin ensimmäinen 

tarkoitus.

Artikkelin toinen tarkoitus on selvittää 

kontekstin vaikutusta edellä kuvattuun yh-

teyteen. Useissa tutkimuksissa masennusta 

ja rikekäyttäytymistä selitetään yksilötason 

muuttujilla, kuten yksittäisillä traumaattisilla 

tapahtumilla (esim. Olsson 1999), yksilöta-

son taustamuuttujilla, kuten perheen talou-

dellisella tilanteella tai sosioekonomisella 

asemalla (esim. Kaltiala-Heino ym. 2001) tai 

yksilön kokemalla sosiaalisella tuella (esim. 

Sheeber ym. 1997). Sosiaalisen ympäris-

tön vaikutuksen tarkastelussa yksilötason 

muuttujat ovat kuitenkin rajallisia. Tutkimus-

ten mukaan yhteisön muilla ominaisuuksilla 

on vaikutusta siihen, miten sosiaalisesti tuo-

tetut resurssit vaikuttavat yksilöihin (esim. 

Cook ym. 2002; Kaltiala-Heino ym. 2001). 

Esimerkiksi perheessä tuotettujen sosiaalis-

ten resurssien vaikutus yksilöön voi riippua 

vanhempien koulutustaustasta tai työllisyys-

tilanteesta ja koulussa tuotettujen resurssien 

vaikutus muun muassa koulun koosta ja il-

mapiiristä (ks. esim. Veenstra 2000; Stewart 

2003; Subramanian & Lochner & Kawachi 

2002). Toisaalta sosiaaliset resurssit, kuten 

sosiaalinen tuki ja kontrolli, voivat myös ku-

muloitua yhteisötasolle. Kun useat yksittäi-

set yhteisön jäsenet tukevat ja kontrolloivat 

toisiaan, muodostuu koko yhteisöön tukeva 

ja kontrolloiva ilmapiiri. Tällöin voidaan pu-

hua yhteisötason sosiaalisista resursseista 

– sosiaalisesta pääomasta – joka vaikuttaa 

yksilöön hänen oman kokemuksensa ”yli”.

Voidaankin olettaa, että jos ja kun 

sosiaalisen pääoman ja masennuksen sekä 

rikekäyttäytymisen väliltä löytyy positiivinen 

yhteys, riippuu osa tästä yhteydestä sen yh-

teisön ominaisuuksista, jossa sosiaalinen 

pääoma ilmenee. Sosiaalisen pääoman ja 

masennuksen sekä rikekäyttäytymisen vä-

lisestä yhteydestä olisi siten löydettävissä 

paitsi yksilötason myös yhteisötason vaiku-

tus. Vaikutuksen suuruus ja merkitys mitä il-

meisimmin vaihtelee siis eri yhteisöjen ja yk-

silöiden välillä. Tämän selvittäminen on ar-

tikkelin toinen tarkoitus.

Yhteisötason ottaminen mukaan analyy-

siin on erityisen mielekästä keskusteltaessa 

juuri sosiaalisesta pääomasta ja sen vaiku-

tuksista. Sosiologisen tutkimustradition mu-

kaanhan sosiaalinen pääoma muodostuu 

paikallisissa yhteisöissä, jotka perustuvat 

spontaanisti solmittuihin sosiaalisiin suhtei-

siin (Stolle 2003; Stolle & Hooghe 2003). 

Hyvin toimiessaan verkostot tuottavat jä-

senilleen resursseja, mikä parhaimmillaan 

edistää sekä yksilön että yhteisön hyvinvoin-

tia. Näiden resurssien muodostaminen puo-

lestaan edellyttää yhteisöltä luottamusta, 

yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä jonkinas-

teista yhteistä arvopohjaa. Kyse on siis so-

siaalisten suhteiden, luottamuksen, sosiaali-

sen tuen ja sosiaalisen kontrollin muodosta-

masta kokonaisuudesta eli yhteisön ominai-
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suudesta ja kyvystä toimia pikemminkin kuin 

yksittäisten tekijöiden ilmenemisestä.

Artikkelin näkökulmana on tarkastella 

masentuneisuutta, rikekäyttäytymistä ja nii-

hin vaikuttavia sosiaalisia resursseja nimen-

omaan sosiaalisen pääoman näkökulmasta. 

Tämän seurauksena sekä masentuneisuus 

että rikekäyttäytyminen nähdään pitkälti an-

nettuina nuorten hyvinvoinnin ongelmina. 

Tavoitteena ei ole saavuttaa kausaalista se-

lityssuhdetta sosiaalisen pääoman ja ma-

sentuneisuuden sekä rikekäyttäytymisen 

välille, vaan osoittaa sosiaalisen pääoman 

merkitsevyys näitä hyvinvoinnin ongelmia 

selitettäessä sekä yksilö- että yhteisötasol-

la. Samalla luodaan perustaa yhteyden tar-

kemmalle tutkimiselle2. Artikkelin empiirise-

nä aineistona käytetään Stakesin kouluter-

veyskyselyn aineistoa. Kyselyssä tarkas-

tellaan laajasti suomalaisten kahdeksas- ja 

yhdeksäsluokkalaisten elinoloja, koulukoke-

muksia, terveyttä sekä terveystottumuksia, 

ja siihen osallistuu vuosittain yli 90 % suo-

malaisista peruskouluista. Tässä tutkimuk-

sessa käytetään vuosien 2002–2003 yh-

distettyä aineistoa, jossa kokonaishavainto-

määrä on 100 789 nuorta.

Sosiaalinen pääoma

Sosiaalisesta pääomasta on viimeisen vuo-

sikymmenen aikana tullut sosiaalitieteiden 

suosituimpia käsitteitä (Woolcock 2000; 

Ruuskanen 2002). Sosiaalista pääomaa 

on pyritty nostamaan fyysisen ja inhimilli-

sen pääoman rinnalle yhdeksi hyvinvoin-

nin tuottajaksi ja sen ylläpitäjäksi. Alkupe-

rältään termi ei kuitenkaan ole viime vuo-

sikymmenen keksintö. Terminä sosiaalisen 

pääoman juuret löytyvät aina 1800-luvulta, 

ja nykykeskustelunkin taustat vuosikym-

menten takaa. 1980-luvulla sosiologit Ja-
mes Coleman (1988) ja Pierre Bourdieu 

(1986) nostivat käsitteen yhteiskuntatieteel-

lisen keskustelun piiriin. Vielä laajempaan 

keskusteluun käsite nousi Robert Putna-
min Italian aluehallinnon uudistusta kos-

kevan tutkimusraportin Making democracy 

work (1993) myötä, jossa hän nosti sosiaa-

liset ympäristöt hallinnon epäonnistumisen 

taustalle.

Käsitteellä ei ole yhtä, kaikkien hyväk-

symää määritelmää. Yhteisymmärrystä ei 

ole saavutettu sosiaalisen pääoman omi-

naisuuksista eikä kaikista sen vaikutuksis-

ta. Erityisenä vedenjakajana voidaan pitää 

sosiaalisen pääoman syntyperään liittyviä 

yhteisöllisen ja institutionaalisen näkökul-

mien eroja. Yhteisöjä korostavan näkökul-

man mukaan ihmiset voivat spontaanisti 

muodostaa haluamiaan sosiaalisia verkos-

toja, joissa sosiaalinen pääoma muodostuu, 

kun taas institutionaalinen näkökulma ko-

rostaa instituutioiden ja politiikan merkitystä 

verkostojen muodostumisessa ja näin myös 

sosiaalisen pääoman alkuperänä. Tämän 

perusteella sosiaalisen pääoman vaikutus-
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ten tutkimus onkin pitkälti jakautunut valtio-

opilliseen (political science) ja sosiologiseen 

tutkimustraditioon. Sosiologinen traditio pyr-

kii selittämään hyvinkin erilaisia sosiaalisen 

pääoman vaikutuksia yksilöön tai rajattuun 

ryhmään tietyssä kontekstissa, kun taas val-

tio-opilliset tai muut poliittiset tieteet käyttä-

vät normatiivisempaa ja rajatumpaa otetta ja 

tutkivat sosiaalisen pääoman yhteiskunnal-

lisia vaikutuksia, erityisesti demokratian to-

teutumisen näkökulmasta. (Stolle & Hooghe 

2003.) Yhteisenä piirteenä sosiaalisen pää-

oman määritelmille voidaan kuitenkin pitää 

sosiaalisten verkostojen, normien ja luotta-

muksen merkitystä, jolloin sosiaalinen pää-

oma muodostuu ihmisten välisten formaa-

lien ja informaalien suhteiden vaikutuksesta 

(ONS 2001). Näkökulmaeroista huolimatta 

sosiaalisella pääomalla voidaan siis sanoa 

olevan yhteiset käsitteelliset juuret.

Tämä artikkeli nojautuu sosiologiseen 

tutkimustraditioon ja näkee paikalliset yhtei-

söt sosiaalisen pääoman syntyperänä. So-

siaalinen pääoma nähdään yhteisöjen omi-

naisuutena, joka tuottaa voimavaroja jäsen-

tensä käyttöön. Näistä voimavaroista tässä 

keskitytään sosiaaliseen tukeen ja sosiaali-

seen kontrolliin. Sekä sosiaalinen tuki että 

sosiaalinen kontrolli voidaan nähdä myös 

mekanismeina, jotka toimivat ikään kuin vä-

littäjinä sosiaalisten rakenteiden ja lopputu-

loksen välillä. Yhteisöissä oleva sosiaalinen 

pääoma välittyy tällöin yksilöille näiden me-

kanismien kautta. Sosiaalinen pääoma ei 

siis ole yhtä kuin sosiaaliset rakenteet. Kos-

ka tarkoituksena on tarkastella sosiaalisen 

pääoman yhteyttä nuorten masennukseen 

ja rikekäyttäytymiseen, käsitteitä lähesty-

tään nuorten näkökulmasta. Kyse on tällöin 

pääasiassa perheen, ystävien, koulun ja 

asuinalueen tuottamasta sosiaalisesta tues-

ta ja kontrollista sekä niiden kyvystä vaikut-

taa ehkäisevästi nuorten masennukseen ja 

rikekäyttäytymiseen ja sitä kautta vaikuttaa 

nuorten hyvinvointiin.

Sosiaalinen tuki ja sosiaalinen 
kontrolli

Sosiaalinen tuki voidaan määritellä useal-

la eri tavalla. Voidaan keskittyä pelkästään 

tuen tunnepuoleen, kuten toisesta välittämi-

sen ja koetun yhteenkuuluvuuden tuntee-

seen (Kaltiala-Heino ym. 2001). Usein klas-

sikoksikin kutsutun Sidney Cobbin (1976) 

määritelmä on tästä hyvä esimerkki, sillä se 

keskittyy pääasiassa sosiaalisiin verkostoi-

hin kuulumiseen ja siinä koettuun rakkau-

den sekä arvostuksen tunteeseen. Määritel-

mää voidaan kuitenkin laajentaa myös ma-

teriaalisilla tai kommunikatiivisilla piirteillä 

(Kaltiala-Heino ym. 2001). Hyvä esimerkki 

laajemmasta sosiaalisen tuen määritelmäs-

tä on Charles Tardyn (1985) määritelmä, 

jossa sosiaalinen tuki koostuu neljästä eri 

tuen tyypistä: emotionaalisesta, instrumen-

taalisesta ja informatiivisesta tuesta sekä 
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arvioinnista. Emotionaalisella tuella tarkoi-

tetaan luottamusta, välittämistä ja empa-

tiaa, instrumentaalisella tuella erilaisia re-

sursseja, kuten rahaa ja aikaa, informatiivi-

sella tuella tarkoitetaan neuvontaa ja opas-

tusta sekä arvioinnilla henkilökohtaisen 

palautteen antoa. Aineiston rajallisuuden 

takia sosiaalinen tuki kattaa tässä artikke-

lissa pelkästään emotionaalisen ja kommu-

nikatiivisen tuen.

Myös sosiaalisen tuen mittauksesta voi-

daan erottaa eri tapoja. Voidaan pyrkiä mit-

taamaan todellista tarjottua tukea, jonka 

operationalisointi on usein hyvin hankalaa, 

tai mitata koettua sosiaalista tukea. Koettu 

sosiaalinen tuki on helpommin mitattavissa, 

mutta sen tulos voi poiketa paljonkin todel-

lisuudessa tarjotusta sosiaalisesta tuesta. 

Vääristymä voi johtua joko tuen huomaa-

mattomuudesta tai sen tahattomasta tai ta-

hallisesta torjunnasta, joka puolestaan voi 

johtua esimerkiksi yksilön kärsimästä ma-

sennuksesta. (Kaltiala-Heino ym. 2001.)

Sosiaalista kontrollia puolestaan voi-

daan rikollisuuden näkökulmasta pitää se-

kä rikollisuutta ehkäisevänä että rikollisuut-

ta lisäävänä tekijänä. Kontrolli-sana viittaa 

ennemminkin edelliseen, kun taas jälkim-

mäisestä puhutaan usein kontrolliteorian 

leimaamisteoreettisena näkökulmana. Lei-

maamisteoriat keskittyvät sosiaalisen ym-

päristön teon jälkeisiin reaktioihin, kontrol-

linäkökulma puolestaan keskittyy sosiaali-

sen ympäristön ehkäisevään vaikutukseen. 

Kontrolliteoria perustuu kriminologian klas-

siseen näkökulmaan siitä, että ihminen te-

kee rikoksia, jos niiden hyöty on haittaa suu-

rempi. Tämä eroaa positivistisesta teorias-

ta, jossa ihminen nähdään lähtökohdiltaan 

hyvänä ja pahat teot johtuvat jostain erityi-

sestä syystä. (Rochier 1989; Gottfredson & 

Hirschi 1990.) Nuorten kohdalla rikollisuutta 

on selitetty erityisesti yksilön heikkojen sitei-

den kautta. Tällöin viitataan usein perhee-

seen, naapurustoon ja kouluun (Honkatu-

kia 1998). Eri tutkimusten mukaan ne nuo-

ret, jotka ovat tiukasti sidoksissa esimerkiksi 

perheeseen ja muihin ihmisiin sekä käyvät 

mielellään koulua, tekevät vähemmän rikok-

sia (Kempf 1993).

Yksi tunnetuimmista kontrolliteoriois-

ta on Travis Hirschin (1969) sosiaalisen 

kontrollin teoria. Sitä on käytetty lukuisissa 

empiirisissä tutkimuksissa, joissa on kerät-

ty itse ilmoitettuja rikoksia koskeva aineisto. 

(Kempf 1993.) Teorian mukaan sitoutumi-

nen lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan estää ih-

mistä tekemästä rikoksia. Tätä voidaan Hir-

schin mukaan mitata neljällä ulottuvuudella: 

kiintymys (attachment) eli yksilön suhteet lä-

heisiin ihmisiin, sitoutuminen (commitment) 

eli kokemukset yhteisön arkitoimien palkit-

sevuudesta, osallistuminen (involvement) eli 

yksilön osallistumisaktiivisuus edellä mainit-

tuihin toimintoihin sekä usko (belief) eli yksi-

lön luottamus yhteisön normien moraaliseen 

oikeuteen. (Hirschi 1969.) Hirschin uudem-

massa teoriassa painotetaan myös itsekont-
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rollin merkitystä normien rikkomisessa. Sen 

muodostumisessa Hirschi näkee vanhem-

pien sosiaalisella kontrollilla erityisen suu-

ren merkityksen (ks. Gottfredson & Hirschi 

1990).

Paremmin nuorten tutkimiseen sopii kui-

tenkin Robert Sampsonin ja John Laubin 

(1993) versio sosiaalisen kontrollin teorias-

ta. He yhdistävät sosiaalisen kontrollin teo-

rian klassiseen rikollisuuden teoriaan, jossa 

ihmiset ovat heterogeenisiä ja pohjimmiltaan 

omaa hyötyä tavoittelevia. Heidän teoriaan-

sa kutsutaan ikäporrasteiseksi informaalin 

sosiaalisen kontrollin teoriaksi. Sampsonin 

ja Laubin mukaan rikollinen käyttäytyminen 

on ainakin osaltaan tulosta rikkoutuneesta 

yhteisöstä tai rikkoutuneista ihmissuhteista. 

He lisäävät tähän kuitenkin elämänkulun ke-

hityksen näkökulman niin, että informaalia 

sosiaalista kontrollia tuottavat tahot vaihte-

levat iän mukaan. Esimerkiksi nuoruudessa 

keskeisiä ovat sosiaaliset suhteet vanhem-

pien, kavereiden ja koulun kanssa. Keskei-

nen idea kehitysnäkökulman ja sosiaalisen 

kontrollin teorian yhdistämisessä on hait-

tojen kumulatiivinen jatkuvuus. Häiriökäyt-

täytymisen negatiiviset vaikutukset estävät 

tulevaisuuden tervettä kehitystä sekä edis-

tävät häiriökäyttäytymisen stabilisoitumis-

ta ajan myötä. Tässä artikkelissa sosiaalis-

Sosiaalista tukea kuvaavat muuttujat

Opettajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti (täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri miel-
tä, täysin eri mieltä)

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä (täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä, täy-
sin eri mieltä)

Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit jutella luottamuksellisesti 
(ei ole, on yksi, on kaksi, on useampia)

Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi (en juuri koskaan, silloin täl-
löin, melko usein, usein)

Jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä, kuinka usein saat apua kotona (aina kun tarvitsen, 
useimmiten, harvoin, en juuri koskaan)

Jos jostain syystä haluat mennä terveydenhoitajan vastaanotolle, kuinka helppo sinne on pääs-
tä (erittäin helppo, melko helppo, melko vaikea, erittäin vaikea)

Sosiaalista kontrollia kuvaavat muuttujat

Opettajat ovat kiinnostuneita mitä minulle kuuluu (täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri miel-
tä, täysin eri mieltä)

Tietävätkö vanhempasi, missä vietät viikonloppuiltasi (tietävät aina, tietävät joskus, useimmi-
ten eivät tiedä)

Kauanko olet asunut nykyisellä asuinpaikkakunnallasi (alle vuoden, 1–4 vuotta, 4–9 vuotta, 
yli 9 vuotta)

Tuntevatko vanhempasi useimmat ystäväsi (molemmat tuntevat, vain isä tuntee, vain äiti tun-
tee, ei kumpikaan tunne)

Taulukko 1. 
Sosiaalisen 
pääoman muut-
tujat.
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ta kontrollia lähestytään pitkälti Sampsonin 

ja Laubin ajatusten mukaan pyrkien selvit-

tämään sekä sosiaalisten suhteiden eheyt-

tä että koettua sosiaalista kontrollia nimen-

omaan vanhempien, koulun ja asuinalueen 

taholta.

Sekä sosiaalista tukea että sosiaalista 

kontrollia tarkastellaan tässä tutkimuksessa 

usean muuttujan avulla. Muuttujat on kerät-

ty kouluterveyskyselyn kysymyslomakkeen 

eri kohdista, sillä lomake ei sisällä erillistä 

kohtaa sosiaalisen pääoman mittaamiseen. 

Muuttujilla on pyritty ottamaan huomioon 

nuoren koko sosiaalinen elinympäristö: mu-

kana on perheen, ystävien, koulun ja asuin-

alueen tuottamaa sosiaalista tukea ja sosiaa-

lista kontrollia kuvaavia muuttujia. Ennen 

varsinaista analyysia selittävien muuttujien 

joukosta poistettiin voimakkaasti keskenään 

korreloivat muuttujat.3 Lopulliseen analyy-

siin mukaan valitut sosiaalista pääomaa 

kuvaavat muuttujat ja niiden vastausvaih-

toehdot näkyvät taulukossa 1. Muuttujat on 

ryhmitelty sen mukaan, kuvaavatko ne mie-

lestäni sosiaalista tukea vai sosiaalista kont-

rollia. Raja näiden välillä on joissain kohtaa 

kuitenkin hyvin häilyvä ja jotkut muuttujat 

voitaisiin luokitella tuen sijaan kontrolliksi ja 

päinvastoin. On vaikea erottaa, ovatko esi-

merkiksi keskustelut opettajan kanssa tukea 

vai kontrollia. Tämän tutkimusasetelman 

kannalta se on kuitenkin merkityksetöntä, 

koska sekä sosiaalisella tuella että kontrol-

lilla mitataan sosiaalista pääomaa.

Masentuneisuus ja 
rikekäyttäytyminen

Masennuksella tarkoitetaan tässä tutki-

muksessa yleistä mielialan laskua, ma-

sentuneisuutta (depressiivisyyttä). Masen-

tuneisuus useimmiten väistyy tietyn ajan 

kuluessa ja on tuttua useille ihmisille jos-

sain elämänvaiheissa (Beck 1967; 1987; 

ks. myös Tontti 2000). Masentuneisuutta 

tässä mielessä ei tulekaan sekoittaa klii-

nisten depressioiden kanssa, jotka heiken-

tävät erilaisia psyykkisiä toimintoja ja saat-

tavat vaatia jopa psykiatrista sairaalahoitoa. 

Depressiivisyys voi kuitenkin muuttua kliini-

seksi depressioksi kestäessään pitkään tai 

ollessaan vaikeusasteeltaan vakava. Tä-

män diagnoosin tekeminen vaatii kuitenkin 

lääkärin ammattitaitoa. Depressiivisyydelle 

ja depressiolle yhteistä ovat kyvyttömyys 

nauttia ja hoitaa tavallisia asioita, päätösten 

ja suunnitelmien tekemisen ja toteuttamisen 

vaikeus sekä itsetunnon selvä lasku. (Raita-

salo 1995; Beck 1967; 1987.)

Masentuneisuutta on mitattu kouluter-

veyskyselyssä käyttäen Beckin 13-osioises-

ta masennusmittarista tehtyä suomalaista 

versiota (ks. Kaltiala-Heino ym. 1999). Mit-

tarissa kysytään suhtautumista tulevaisuu-

teen ja menneisyyteen, käsityksiä omasta 

itsestä, tyytyväisyyttä elämään, mielialaa, 

kykyä päätösten tekoon, suhtautumista ih-

misiin, nukkumista ja ruokahalua. Mittari 

mittaa sekä depressiivisyyden esiintymistä 



183

että sen vaikeusastetta. Vastauksiin perus-

tuvat yksilökohtaiset masentuneisuuspiste-

määrät on laskettu Raitasalon (1995) pis-

teytysohjeen mukaisesti, jolloin muuttujan 

vaihteluväli on 0–36. Pistemäärä 0–4 mer-

kitsee, että henkilöllä ei ole masentuneisuut-

ta, pistemäärä 5–7 merkitsee lievää masen-

tuneisuutta, pistemäärä 8–15 keskivaikeaa 

masentuneisuutta ja yli 15 pistemäärä vai-

keaa masentuneisuutta. (Kaltiala-Heino ym. 

1999; Raltasalo 1995.)

Rikekäyttäytymisellä puolestaan tarkoi-

tetaan kiellettyä käyttäytymistä, joka sisäl-

tää paitsi rikoksia, myös normeja rikkovia 

kiellettyjä tekoja. Käsitettä lähestytään siis 

hyvin sosiologisesti: lain rikkomisen lisäksi 

rikekäyttäytymisellä tarkoitetaan tässä myös 

niitä toimia, jotka vaarantavat tai haittaavat 

yhteiskuntaa vaikkakaan niitä ei ole määri-

telty rikokseksi. Tämä erotuksena legaalista 

lähestymistavasta, joka sitoo rikoksen lain 

rikkomiseen (Laitinen & Aromaa 1993, 13–

17). Rikekäyttäytymistä on kysytty kouluter-

veyskyselyssä 6-osioisen kysymyksen avul-

la. Siinä vastaajalta tiedusteltiin, oliko hän 

syyllistynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden 

aikana johonkin seuraavista teoista: töhrimi-

nen, koulun tai muun omaisuuden vahingoit-

taminen, varastaminen, tappeleminen tai 

pahoinpitely. Vastausvaihtoehdot olivat: en 

ole, kerran, 2–4 kertaa ja yli 4 kertaa.

Analyysissa masentuneisuutta ja rike-

käyttäytymistä tarkastellaan erikseen. Sitä 

varten molemmista mittareista muodostet-

tiin omat summamuuttujat siten, että mah-

dolliset puuttuvat tiedot joissain osioissa 

koodattiin nolliksi, jolloin summamuuttujien 

arvo muodostui vastattujen osioiden pe-

rusteella. Analyysi toteutettiin käyttämällä 

lineaarista sekamallia. Lineaarista sekamal-

lia voidaan pitää yksitasoisen regressiomal-

lin laajennuksena. Siinä otetaan huomioon 

hierarkkisten aineistojen eri tasojen vaiku-

tukset satunnaistekijöinä. Jos ajatellaan esi-

merkkinä oheista kouluaineistoa, voidaan 

koululla ajatella olevan vaikutus sosiaalisen 

pääoman ja masennuksen sekä rikekäyttäy-

tymisen yhteyteen, jolloin se nähdään sa-

tunnaismuuttujana. Tällöin mallista löytyy 

satunnaistekijöitä sekä oppilastasolta että 

koulutasolta, jolloin voidaan puhua 2-taso-

mallista. Malli on tällöin muotoa Yij = β0 + 

β1xij + uj + eij, jossa β ja β1 ovat (vrt. yksita-

soinen regressioanalyysi) mallin kiinteä osa, 

joka määrää Y:n odotusarvon. Mallin satun-

naisosassa otetaan huomioon koulun satun-

naisvaikutus ja se määrää mallin kovarians-

sirakenteen. Mallissa on kaksi riippumaton-

ta satunnaistermiä uj ja eij, joille oletetaan 

eij ~N(0,σ2) ja uj~N(0,σ2) . Kouluun j kuulu-

van oppilaan i varianssi on tällöin siis muo-

toa Var(Yij) = Var(u j + e ij) = σ2u + σ2, jo-

ka koostuu kouluvarianssista σ2u (”between 

koulu”) ja oppilastason jäännösvarianssista 

σ2 (”within koulu”). Tämän myötä myös sa-

man koulun oppilaat korreloivat keskenään, 

jota kutsutaan niin sanotuksi sisäkortelaa-

tioksi. (Goldstein 2003.) Sosiaalitieteissä 
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menetelmästä käytetään usein myös mo-

nitasomallin nimitystä (ks. Goldstein 2003). 

Menetelmällä pyritään saamaan esiin mah-

dollinen yhteisötason vaikutus sosiaalisen 

pääoman ja masennuksen sekä rikekäyttäy-

tymisen yhteydessä sekä turvaamaan mah-

dollisimman oikeanlainen yhteyden tulkinta. 

Saman yhteisön yksilötason havainnot nimit-

täin todennäköisesti korreloivat keskenään 

”altistuessaan” saman yhteisön vaikutuksel-

le. Yksitasoiset regressiomallit eivät ota tätä 

huomioon, mikä johtaa helposti tilastollisiin 

virhepäätelmiin. Analyysin tarkoituksena on 

näin löytää mahdollisimman hyvä kokonais-

kuva sosiaalisen pääoman ja masennuksen 

sekä rikekäyttäytymisen yhteydestä.

Sekä masentuneisuuden että rikekäyt-

täytymisen osalta analyysissa muodoste-

taan samanlaiset mallit. Ensimmäisissä 

malleissa masentuneisuutta ja rikekäyttäy-

tymistä selitetään kaikilla sosiaalisen pää-

oman muuttujilla ja huomioon otetaan yhtei-

sötason satunnaisvaikutus. Toiseen malliin 

otetaan mukaan ainoastaan ensimmäises-

sä mallissa merkittäviksi selittäjiksi osoittau-

tuneet muuttujat ja koulutason vaikutuksen 

lisäksi mukaan otetaan kuntatason vaiku-

tus, jolloin mallista tulee kolmitasoinen. Täl-

lä pyritään eliminoimaan se vaihtoehto, et-

tä koulutason yläpuolella olisi yhteisötasoa 

enemmän vaikutusta omaavaa taso, joka 

liittäisi vaikutuksen syntymisen pikemminkin 

kuntatason ominaisuuksiin kuin yhteisöjen 

ominaisuuksiin. Kolmannessa mallissa sa-

moista muuttujista muodostetaan vielä yk-

sitasoinen regressiomalli, jolla tarkistetaan 

yhteisötason vaikutuksen merkitsevyys suh-

teessa yksilötason selitysmalliin. Lopuksi 

malleja verrataan keskenään, jotta saadaan 

selville, mikä malleista kuvaa yhteyttä par-

haiten.

Koska tarkoituksena on tarkastella ni-

menomaan sosiaalisen pääoman muuttujien 

merkitystä, masentuneisuuteen ja rikekäyt-

täytymiseen voimakkaasti yhteydessä ole-

vat yksilölliset taustatekijät on vakioitu kai-

kissa muodostetuissa malleissa pois. Näitä 

tekijöitä ovat sukupuoli, ikä, perherakenne, 

isän ja äidin koulutus sekä vanhempien työl-

lisyystilanne (ks. esim. Kaltiala-Heino 2001). 

Mallinnusta varten molempiin summamuut-

tujiin tehtiin myös logaritmimuutos. Monita-

somalleissa nimittäin pääsääntöisesti ole-

tetaan vastemuuttujien olevan normaalisti 

jakautuneita, mutta sekä masentuneisuu-

den että rikekäyttäytymisen jakaumat olivat 

alkuperäisesti suhteellisen vinoja. Logarit-

mointi normalisoi jakaumia analyysia var-

ten. Tulosten tulkintavaiheessa muutos on 

kuitenkin purettu ja estimaatit on palautet-

tu normaaliin skaalaan. Analyysit toteutettiin 

R-ohjelmalla (ks. www.r-project.org).
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Sosiaalisen pääoman puute 
lisää masentuneisuutta

Ensimmäisessä mallissa masentuneisuut-

ta selitettiin sosiaalista pääomaa kuvaavil-

la muuttujilla niin, että yhteisötason vaiku-

tus otettiin huomioon. Kaikki valitut selittäjät 

osoittautuivat merkityksellisiksi riskitasol-

la P < 0,0001, kun käytettiin T-testiä (vapa-

usaste 93305). Mallissa koulutason varians-

si oli 0,0056 yksilötason varianssin ollessa 

0,6296.

Toisessa mallissa tarkasteltiin kouluta-

son vaikutuksen lisäksi mahdollista kuntata-

son vaikutusta. Myös tässä kaikki muuttujat 

osoittautuivat merkityksellisiksi riskitasolla 

P < 0,0001 T-testiä käytettäessä (vapaus-

aste 93305). Kuntatason vaikutus mallissa 

oli 0,0008, koulutason 0,0049 ja oppilasta-

son varianssi 0,6296. Kolmantena mallina 

samoista muuttujista muodostettiin yksita-

soinen regressioanalyysi. Lopuksi malleja 

testattiin suhteessa toisiinsa, jotta saataisiin 

selville, mikä malli kuvaa sosiaalisen pää-

oman ja masentuneisuuden välistä yhteyttä 

parhaiten. (Ks. taulukko 2.)

Informaatiokriteereiden (ks. esim. Pin-

heiro & Bates 2000; Nummenmaa ym. 

1997) mukaan kaksitasoinen malli selittää 

sosiaalisen pääoma ja masennuksen välistä 

yhteyttä parhaiten. Testauksessa on lisäksi 

käytetty uskottavuussuhdetestiä, joka myös 

tukee ensimmäisen mallin paremmuutta. On 

syytä tarkastella mallia vielä tarkemmin, jot-

ta saadaan parempi kuva tutkittavasta yhtey-

destä.

Kaikki sosiaalista tukea ja kontrollia ku-

vaavat muuttujat osoittautuivat mallissa ti-

lastollisesti merkityksellisiksi selitettäessä 

nuorten masentuneisuustasoa, kun yksilöl-

liset taustatekijät oli vakioitu pois. Yhteys on 

kaikkien muuttujien kohdalla myös oletetun 

suuntainen; mitä enemmän nuoret saavat so-

siaalista tukea tai kontrollia, sitä alhaisempi 

on heidän masentuneisuustasonsa. Yhteyt-

tä kuvaavat estimaatit on esitetty muuttujit-

tain taulukossa 3. Taulukossa analyysia var-

ten tehty logaritminmuutos on purettu ja es-

timaatit on palautettu normaaliin skaalaan. 

Siitä huolimatta estimaattien tulkinnassa tu-

lee olla varovainen: niistä voidaan päätellä 

vaikutuksen suunta, mutta ei suoranaisesti 

Malli AlC B1C
L.rajoit.
tod.näk.

Testi
L.

suhdeluku
P-arvo

Yksitasoinen 200165,1 200399,4 -100057,6

Kaksitasoinen 199934,8 200178,4 -99941,4 1 vs 2 232,33468 <,0001

Koimetasoinen 199933,1 200186,1 -99939,57 2 vs3 3,67187 0,553

Taulukko 2. Ma-
sennuksen se-
litysmallien tes-
taus.
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sen suuruutta. Negatiiviset etumerkit muut-

tujissa ”läheisiä ystäviä”, ”keskustelut van-

hempien kanssa” sekä ”asuinvuodet paikka-

kunnalla” johtuvat alkuperäisten muuttujien 

koodauksen suunnasta, mutta niissäkin vai-

kutussuunta pysyy samansuuntaisena. Esi-

merkiksi mitä enemmän nuorilla on läheisiä 

ystäviä, sitä matalampi on heidän masentu-

neisuustasonsa.

Yhteydestä on myös löydettävissä mer-

kittävä yhteisötason vaikutus, sillä mallien 

testaus hylkäsi sekä yksitasoisen että kol-

mitasoisen selitysmallin. Osa sosiaalisen 

pääoman ja masentuneisuuden välisestä 

yhteydestä on siis selitettävissä sen yhtei-

sön ominaisuuksilla, missä sosiaalinen pää-

oma muodostuu. Ominaisuudet voivat viita-

ta joko yhteisön rakenteellisiin ominaisuuk-

siin, kuten demografisiin tunnuspiirteisiin tai 

yhteisön kokoon. Toisaalta ne voivat viitata 

myös sosiaalisen tuen ja kontrollin kumuloi-

tumiseen, jolloin kyse on yhteisön sosiaali-

sista ominaisuuksista: tukevasta ilmapiiris-

tä, koheesiosta tai muusta sellaisesta. Ana-

lyysi ei siis kerro, mikä yhteisön ominaisuus 

vaikuttaa tutkittuun yhteyteen. Se kuitenkin 

paljastaa, että sosiaalisen pääoman yhteys 

nuorten masennukseen on kontekstisidon-

nainen, eikä sitä voi tarkastella ottamatta 

huomioon kontekstiin liittyviä piirteitä. Kon-

tekstisidonnaisuutta tukee myös laskettu si-

säkorrelaatio (0,009), joka kuvaa sitä, että 

yksilötason havainnot tietyssä yhteisössä 

korreloivat keskenään.

Merkitsevät muuttujat Estimaatit

Opettajat ovat kiinnostuneita kuulumisista 1,0754

Opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti 1,1607

Luokan oppilaat viihtyvät keskenään 1,1008

Läheisiä ystäviä -1,0847

Vanhemmat tietävät viikonloppuiltojen menoista 1,1199

Keskustelut vanhempien kanssa -1,1523

Saa kotona apua koulunkäynnissä 1,1535

Asuinvuodet paikkakunnalla -1,0242

Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsy 1,1024

Vanhemmat tuntevat ystäviä 2 1,0736

Vanhemmat tuntevat ystäviä 3 1,1044

Vanhemmat tuntevat ystäviä 4 1,3019

Taulukko 3. Masen-
tuneisuutta selittävien 
muuttujien estimaatit.
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Kuten sanottu, esitetyt estimaatit ei-

vät suoraan kerro muuttujien selitysosuut-

ta nuorten masennuksesta vaan pikemmin-

kin vaikutuksen suunnan ja merkitsevyyden. 

Toisaalta, analyysissa käytetty aineisto on 

kokonaishavaintomäärältään niin suuri, että 

merkitsevyydet voivat tilastollisesti osoittau-

tua merkityksellisiksi, vaikka yhteys sisällöl-

lisesti olisi hyvinkin marginaalinen. Selittä-

vien muuttujien merkitystä tuleekin tarkas-

tella vielä tutkimalla selittävissä muuttujissa 

tapahtuvia muutoksia suhteessa masennus-

luokkiin.

Kaikki muuttujat ”vanhemmat tietävät 

viikonloppuiltojen menoista” -muuttujaa lu-

kuun ottamatta ovat neliluokkaisia, joten 

on tarkasteltava, minkä verran masentunei-

suustasoon vaikuttavat kussakin selittäväs-

sä muuttujassa tapahtuva maksimimuutos 

eli kolmen yksikön muutos. Muuttuja ”van-

hemmat tuntevat useimmat ystäväni” poik-

keaa muista järjestysasteikollisista muut-

tujista, jonka takia sen estimaatit on muo-

dostettu luokittain niin, että kutakin luokkaa 

verrataan perustasoon eli vastaukseen ”mo-

lemmat tuntevat” (2=isä tuntee, 3=äiti tun-

tee, 4= ei kumpikaan tunne).

Kaikkien muuttujien kohdalla kolmen yk-

sikön muutos, eli ”saa erityisen paljon ky-

seistä sosiaalisen pääoman muotoa” ja ”saa 

erityisen vähän kyseistä sosiaalisen pää-

oman muotoa” aiheuttaa vähintään kolmen 

yksikön muutoksen. Suurin muutos tapah-

tuu muuttujan ”vanhemmat tuntevat useim-

mat ystäväni” kohdalla. Siinä ero sen välillä, 

tunteeko kumpikaan vanhemmista nuoren 

ystäviä tai että molemmat tuntevat heitä, ai-

heuttaa neljän yksikön muutoksen masentu-

neisuustasossa. jos tarkastellaan muutoksia 

suhteessa masennusluokitukseen, voidaan 

todeta, että maksimimuutos yksittäisessä 

selittävässä muuttujassa voi parhaimmil-

laan aiheuttaa masennustason muutoksen 

jopa luokasta toiseen.

Rikekäyttäytymisen taustalla 
yhteisö

Rikekäyttäytymisen osalta muodostettiin 

samanlainen analyysi. Ensimmäisessä mal-

lissa rikekäyttäytymistä selitettiin kaikilla so-

siaalista pääomaa kuvaavilla muuttujilla, ja 

mukaan huomioitiin yhteisötason vaikutus. 

Muuttujaa ”luokan oppilaat viihtyvät yhdes-

sä” lukuun ottamatta kaikki muuttujat osoit-

tautuivat merkityksellisiksi riskitasolla P < 

0,0001, kun käytettiin T-testiä (vapausas-

te 93305). Koulutason varianssi oli mallis-

sa 0,0007 oppilastason varianssin ollessa 

0,0588.

Toiseen malliin otettiin mukaan vain 

ensimmäisessä mallissa merkityksellisiksi 

osoittautuneet muuttujat eli muuttuja ”luo-

kan oppilaat viihtyvät yhdessä” jätettiin mal-

lista pois. Mukaan laskettiin koulutason li-

säksi kuntatason vaikutus. Se oli 0,000006, 

koulutason varianssin ollessa 0,0007 ja op-
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pilastason 0,0590. Ennen mallien testaa-

mista (taulukko 4.) muodostettiin myös rik-

keiden osalta yksitasoinen regressiomalli.

Informaatiokriteereiden mukaan kaksi-

tasoinen malli kuvaa tilannetta myös rike-

käyttäytymisen osalta parhaiten. Vastaa-

vasti käytetty uskottavuussuhdetesti tukee 

tätä. Tarkastellaan myös tätä mallia hieman 

tarkemmin.

Yhtä muuttujaa lukuun ottamatta (”luo-

kan oppilaat viihtyvät yhdessä”) kaikki so-

siaalisen pääoman muuttujat osoittautuivat 

mallissa tilastollisesti merkitseviksi. Yhtä lu-

kuun ottamatta muuttujien yhteys rikekäyt-

täytymiseen oli myös oletetun suuntainen: 

sosiaalista pääomaa kuvaavat muuttujat vä-

hentävät rikekäyttäytymisen tasoa (ks. tau-

lukko 5). Poikkeuksena tästä oli läheisten 

ystävien määrä: mitä useampi läheinen ys-

tävä nuorella on, sitä helpommin hän tekee 

rikkeitä. Tulos myötäilee niitä nuorten rikol-

lisuutta käsitteleviä tutkimuksia, joiden mu-

kaan nuorten tiiviit ystäväpiirit lisäävät rikol-

lista käyttäytymistä (ks. esim. Honkatukia 

1998, 63–83). Erityisesti pojille normien rik-

komisen on sanottu olevan jopa keskeinen 

vuorovaikutuksen muoto (Thorne & Luria 

1986, 181). Sosiaalisen pääoman näkökul-

masta tulos näyttää kuitenkin mielenkiintoi-

semmalta: kaikki sosiaalinen pääoma ei tuo-

takaan yleisesti hyväksyttäviä seurauksia.

Yhteydestä on myös rikekäyttäytymisen 

osalta löydettävissä yhteisötason vaikutus. 

Kun tarkastellaan muuttujien merkitystä si-

sällöllisesti, voidaan todeta, että muutokset 

sosiaalisen pääoman muuttujissa vaikutta-

vat rikekäyttäytymisen tasoon vähemmän 

kuin masennuksen tasoon. jos selittävissä 

muuttujissa tapahtuu kolmen yksikön mak-

simimuutos, vaikuttaa se kaikkien muuttu-

jien osalta keskimääräiseen rikekäyttäyty-

misen tasoon vähintään kolme yksikköä. 

Mikään muuttujista ei kuitenkaan aiheuta yli 

3,3 yksikön muutosta eli vaikutus on hieman 

pienempi ja tasaisempi kuin masennuksen 

osalta. jos kuitenkin tarkastellaan vaikutuk-

sen varianssia sekä yksilö- että yhteisöta-

solla, voidaan todeta, että yhteyden vaih-

telu rikekäyttäytymisen osalta on huomat-

tavasti pienempi kuin masennuksen osalta. 

Tämä puolestaan kertoo siitä, että sosiaali-

sen pääoma muuttujat selittävät paremmin 

rikekäyttäytymistä kuin masentuneisuutta. 

Toisin sanoen sosiaalinen pääoma selittää 

Malli AlC B1C
Lrajoit.
tod.näk.

Testi
L. 

suhdeluku
P-arvo

Yksitasoinen -3746,635 -3531,036 1896,318

Kaksitasoinen -4017,939 -3792,966 2032,969 1 vs 2 273,30378 <,0001

Kolmetasoinen -4019,02 -3784,674 2034,511 2 vs 3 3,08246 0,0791

Taulukko 4. Ri-
kekäyttäytymisen 
selitysmallien tes-
taus.
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useammissa tapauksissa rikekäyttäytymis-

tä kuin masentuneisuutta, mutta sen seli-

tysosuus rikekäyttäytymisessä on pienem-

pi kuin masennuksen. Toisaalta se kertoo 

myös siitä, että rikekäyttäytyminen on kon-

tekstisidonnaisempi käsite: yhteisön omi-

naisuudet vaikuttavat rikekäyttäytymiseen 

enemmän kuin masennukseen.

Muuttujien merkitsevyyttä tarkasteltaes-

sa tulee vielä huomioida, että oletettavasti 

valitut sosiaalisen pääoman muuttujat omaa-

vat jonkinasteista interaktiota keskenään eli 

tietyt merkitsevyydet tulevat esille, kun joku 

toinen muuttuja on mukana (ks. esim. Met-

sämuuronen 2002). Esimerkiksi koulua ja 

luokkatovereita koskevien selittäjien vaiku-

tuksen suuruus masentuneisuustasoon voi-

si riippua siitä, onko yksilöllä läheisiä ystäviä 

vai ei. Näiden mukaan ottaminen tekisi yh-

teyden kuvaamisesta realistisemman mut-

ta toisaalta niiden yhdistäminen muodostet-

tuihin malleihin olisi aineiston koon vuoksi 

teknisesti hyvin hankalaa, eivätkä ne sinäl-

lään muuttaisi selitysmalleja. Tyydynkin täs-

sä toteamaan niiden oletetun olemassaolon 

mahdollisuuden.

Paikallisyhteisöt nuorten tukena

Artikkelin tarkoituksena oli tarkastella pai-

kallisyhteisöjen sosiaalisen pääoman yh-

teyttä nuorten masentuneisuuteen ja rike-

käyttäytymiseen. Sosiaalista pääomaa mi-

tattiin erityisesti sosiaalista tukea ja kontrol-

lia kuvaavilla muuttujilla, jotka nähtiin tässä 

Merkitsevät muuttujat Estimaatit

Opettajat ovat kiinnostuneita kuulumisista 1,0084

Opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti 1,0627

Läheisiä ystäviä 1,0141

Vanhemmat tietävät viikonloppuiltojen menoista 1,1022

Keskustelut vanhempien kanssa -1,0120

Saa kotona apua koulunkäynnissä 1,0113

Asuinvuodet paikkakunnalla -1,0127

Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsy 1,0003

Vanhemmat tuntevat ystäviä 2 1,0355

Vanhemmat tuntevat ystäviä 3 1,0077

Vanhemmat tuntevat ystäviä 4 1,0719

Taulukko 5. Rikekäyttäy-
tymistä selittävien muut-
tujien estimaatit.
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sosiaalisen pääoman tuottamiksi voimava-

roiksi. Tavoitteena oli selvittää, ovatko nä-

mä muuttujat merkityksellisiä selitettäessä 

nuorten masentuneisuutta ja rikekäyttäyty-

mistä ja onko yhteydestä löydettävissä yh-

teisötason kontekstuaalivaikutusta.

Tulosten mukaan voidaan sanoa, että 

sosiaalisella pääomalla on positiivinen vai-

kutus nuorten masentuneisuuden ja rike-

käyttäytymisen tasoon. Tämä paitsi tukee 

niitä tutkimustuloksia, joiden mukaan so-

siaalinen tuki ehkäisee masentuneisuutta 

ja sosiaalinen kontrolli rikekäyttäytymistä, 

myös laajentaa tätä yhteyttä. Sosiaalinen 

pääoma voidaan nähdä laajempana yhtei-

sön tuottamana ominaisuutena ja sosiaali-

nen tuki ja sosiaalinen kontrolli sen tuotta-

mina voimavaroina.

Yhteydestä on myös löydettävissä selvä 

kontekstuaalivaikutus. Sosiaalisen pääoman 

ja masentuneisuuden sekä rikekäyttäytymi-

sen välinen vaikutussuhde on yhteydessä 

yhteisön muihin ominaisuuksiin. Perhees-

sä kyse voi olla esimerkiksi vanhempien so-

sioekonomisesta asemasta, asuinalueella 

alueen koosta ja koulussa esimerkiksi ilma~ 

piiristä tai omista vaikutusmahdollisuuksis-

ta. Toisaalta kyse voi olla myös yhteisön so-

siaalisista ominaisuuksista, kuten yhteisölli-

syydestä tai tukevasta ilmapiiristä. joka ta-

pauksessa sosiaalisen pääoman vaikutus 

on yhteydessä yhteisön muihin ominaisuuk-

siin, mikä selittää sekä yhteisötasolla että 

yksilötasolla esiintyvän vaihtelun sosiaalisen 

pääoman positiivisissa vaikutuksissa. Kaikki 

sosiaalinen pääoma ei siis tuota yhtä posi-

tiivisia vaikutuksia, eikä yksittäisellä tuella 

tai kontrollilla ole yhtä merkittävää vaikutus-

ta kaikissa konteksteissa. Kyse on yhteisön 

rakenteellisten ominaisuuksien, sosiaalisten 

suhteiden, luottamuksen, sosiaalisen tuen 

ja sosiaalisen kontrollin muodostamasta ko-

konaisuudesta eli yhteisön ominaisuudesta 

ja kyvystä toimia, eikä niinkään näiden yk-

sittäisten tekijöiden olemassaolosta.

Vaikkakaan yhteisötason vaikutus ei ole 

analyysin mukaan erityisen suurta verrattu-

na pelkkään yksilötason selitysmalliin, eikä 

tällä menetelmällä pystytä määrittämään, 

mikä yhteisön ominaisuus tutkittuihin yh-

teyksiin vaikuttaa, tukee sen merkitsevyys 

kuitenkin tutkimuksen hypoteeseja. Oikein 

käytettynä sosiaalinen pääoma vaikuttaa 

vähentävästi nuorten masentuneisuuteen ja 

rikekäyttäytymiseen ja yhteys on sidoksissa 

paikallisiin yhteistöihin. Yhteys riippuu paitsi 

yhteisön kyvystä tuottaa sosiaalisia resurs-

seja, myös siitä, millainen yhteisö on muil-

ta ominaisuuksiltaan. Sosiaalisen pääoman 

vaikutuksia ei tulisikaan tutkia ottamatta 

huomioon sitä kontekstia, missä sosiaalis-

ta pääomaa tuotetaan. Sosiaalinen pääoma 

voidaan siis todella nähdä paikallisten yhtei-

söjen ominaisuutena, joka tuot~ taa resurs-

seja yksilöidensä käyttöön.

Tämänkaltaiset tulokset sosiaalisen pää-

oman merkityksellisyydestä luovat mielen-

kiintoisen asetelman puhuttaessa nuorten 
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hyvinvoinnista. Ne korostavat erityisesti pai-

kallisten toimijoiden roolia nuorten terveen 

kehityksen turvaajana. Osoittamalla van-

hempien merkityksen ne toisaalta lisäävät 

huolta perinteisen perherakenteen murene-

misen vaikutuksista nuortemme hyvinvoin-

tiin. Toisaalta ne nostavat esiin myös muita 

merkitseviä tahoja. Sekä kaverit, koulu että 

asuinympäristö ovat osa nuoren sosiaalista 

elinympäristöä, jossa edellytykset terveelle 

kehitykselle muodostuvat. Erityisen tärkeäk-

si ne muodostuvat niille lapsille ja nuorille, 

joiden lähtökohdat ovat perhetausta huo-

mioon ottaen vaikeimmat. Tulokset luovat-

kin mielenkiintoisen jatkotutkimusasetelman 

nimenomaan paikallisyhteisön merkitykselli-

syydestä nuorten hyvinvoinnista puhuttaes-

sa.
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2. Artikkeli on osa väitöskirjatutkimukseni artikkeli-
sarjaa, jossa tarkoituksena on laajasti tutkia so-
siaalisen pääoman yhteyttä nuorten hyvinvoin-
tiin paikallisessa kontekstissa. Tutkimus on osa 
Suomen Akatemian Sosiaalinen pääoma ja luot-
tamusverkostot -tutkimushankkeeseen kuuluvaa 
projektia Koulu ja paikallisyhteisö nuoren tukiver-
kostona (207367)

3. Poistetut muuttujat: ”Opettajat rohkaisevat minua 
ilmaisemaan mielipiteeni” (täysin samaa mieltä, 
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samaa mieltä, eri mieltä, täysin eri mieltä), ”Jos 
sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä kuinka 
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1. Johdanto
Lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan tarkas-

tella monella tasolla. Hyvinvointi rakentuu niin 

makrotason toimintaympäristöissä – kunnan, 

yhteiskunnan ja globaalillakin tasolla – kuin ar-

kielämään ja lähiympäristöön sijoittuvilla aree-

noilla – perheen, ystävien, koulun ja esimerkik-

si sosiaalityön ympäristöissä. Viimeaikainen tie-

teellinen keskustelu on korostanut taloudellisen 

ja inhimillisen pääoman rinnalla näissä mikro-, 

meso- ja makrotason yhteisöissä mahdollisesti 

sijaitsevan sosiaalisen pääoman merkitystä hy-

vinvoinnille. Sosiaalinen pääoma onkin viimei-

sen vuosikymmenen aikana noussut yhdeksi so-

siaalitieteellisen tutkimuksen suosituimmista kä-

sitteistä (Ruuskanen 2002, 5; Woolcock 2000, 

25). Ruuskasen (2002, 5–6) mukaan käsitteen 

kiehtovuus perustuu sen näennäiselle yksinker-

taisuudelle: ajatus siitä, että luottamukselliset ih-

missuhteet ja naapuriapu voivat parantaa hyvin-

vointia, sopii hyvin kaikkien arkiajatteluun.

Myös sosiaalityön tutkimus on kiinnostunut 

sosiaalisesta pääomasta, joskin se on usein koh-

dannut käsitteen ongelmallisuuden. Käsitteen 

soveltuvuutta sosiaalityön teoriaan ja käytäntöön 

on epäilty johtuen ennen kaikkea käsitteen laaja-

alaisuudesta (mitäänsanomattomuudesta) ja sitä 

selittävien teorioiden ristiriitaisuudesta. Toisaalta 

on nähty myös käsitteen mahdollisuudet sosiaa-

listen suhteiden ja niiden tarjoamien resurssien 

välisten yhteyksien avaamisessa (Nysaether 

2004). Sosiaalisen pääoman on sanottu olevan 

hyödyllinen myös luottamuskäsitteen näkyväk-

si tekemisessä ja merkityksen tunnistamisessa 

(Kankaanniemi 2001; Nysaether 2004). Sosiaali-

työn ammattikäytäntöjen tasolla puolestaan on 

korostettu rakenteellisen sosiaalityön mahdolli-

suuksia toimia sosiaalisen pääoman vahvistaja-

na demokraattisessa kansalaisyhteiskunnassa 

sekä yhdyskuntatyön ja ekologisen sosiaalityön 

roolia sosiaalisen pääoman herättäjänä alueel-

lisissa yhteisöissä (Kankaanniemi 2001; Boeck 

ym. 2001; Sherraden & Ninacs 1998). Lisäksi 

sosiaalisen pääoman tavoittelemista on pidetty 

yhdistävänä tekijänä kolmannen sektorin toimi-

Noora Ellonen ja Riikka Korkiamäki

SOSIAALINEN PÄÄOMA LASTEN JA 
NUORTEN HYVINVOINNIN RESURSSINA 
Sosiaalinen pääoma -käsitteen käyttö kansainvälisessä 
lapsuus- ja nuorisotutkimuksessa1

Alkuperäisjulkaisu ilmestynyt: H. Forsberg, A. Ritala-Koskinen & M. Törrönen (toim.) Lapset ja sosiaa-
lityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointeja. Jyväksylä: PS-kustannus, 221–250.
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joiden ja formaalin sosiaalityön välillä (Matthies, 

Närhi & Wards 2001; Sherraden & Ninacs 1998; 

Yeung 2004). 

Sosiaalisen pääoman käsite on ulottautu-

nut myös ajankohtaiseen lapsuutta ja nuoruutta 

koskevaan keskusteluun. Esimerkiksi eduskun-

nan tulevaisuusvaliokunnan arviointiraportissa 

sosiaalisen (alku)pääoman todetaan ehkäise-

vän kasvavaan teknologian käyttöön liittyviä, lap-

sen tasapainoista kehitystä haittaavia ongelmia 

(Mustonen & Pulkkinen 2003). Lapsiin, nuoriin ja 

heidän hyvinvointiinsa liitettynä sosiaalisen pää-

oman käsite kuitenkin ilmenee erityisen haasta-

vana. Tässä artikkelissa tehtävänämme onkin tar-

kastella, mitä oikeastaan on lasten ja nuorten so-

siaalinen pääoma. Kysymme, millaisena lasten 

ja nuorten sosiaalinen pääoma näyttäytyy vallit-

sevassa tieteellisessä argumentoinnissa. Analy-

soimme tieteellisiä sosiaalista pääomaa käsitte-

leviä artikkeleita, joissa tutkimuskohteena ovat 

lapset tai nuoret. Tarkoituksenamme on muodos-

taa käsitys siitä, miten sosiaalinen pääoma näh-

dään näissä lapsia ja nuoria käsittelevissä tut-

kimuksissa. Pyrimme selvittämään, mitkä näi-

den tutkimusten mukaan ovat lasten ja nuorten 

sosiaalisen pääoman lähteet, miten sosiaalisen 

pääoman katsotaan ilmenevän käytännössä se-

kä mihin sen oletetaan vaikuttavan. Johtopäätök-

senä esitämme, miten lasten ja nuorten sosiaa-

lista pääomaa voitaisiin tarkastella aikaisempaa 

dynaamisemmin ottaen paremmin huomioon 

lapsuuden ja nuoruuden erityispiirteet. Ajatukse-

namme on, että yhteisöllisen kontekstin merkitys 

hyvinvoinnin rakentumisessa on suuri, ja että yh-

teydet sosiaalisen pääoman ja lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin välillä ovat monimuotoiset.

2. Sosiaalisen pääoman 
käsite lasten ja nuorten 
näkökulmasta 

Suosiostaan huolimatta sosiaalisen pääoman 

käsitteelle ei ole onnistuttu laatimaan yhtä ylei-

sesti hyväksyttyä määritelmää. Keskustelu niin 

sosiaalisen pääoman syntyperästä, ominaisuuk-

sista kuin vaikutuksistakin on ollut ristiriitais-

ta. (Woolcock 2000, 29.) Käsitteellisellä tasolla 

keskustelu on jakautunut suhteellisen johdon-

mukaisesti kahteen eri – yksilöä tai yhteiskun-

taa korostavaan – näkökulmaan. Sosiaalisen 

pääoman alkuperää tutkittaessa näitä toisistaan 

poikkeavia suuntauksia kutsutaan yhteisöllisek-

si ja institutionaaliseksi näkökulmaksi. Yhteisö-

jä korostavan näkökulman mukaan ihmiset ovat 

vapaita muodostamaan spontaaneja sosiaalisia 

verkostoja, jotka toimivat sosiaalisen pääoman 

lähteenä, kun taas institutionaalinen lähestymis-

tapa lähtee ajatuksesta, jonka mukaan sosiaa-

listen suhteiden muodostusta ohjaavat valtiolli-

nen politiikka ja instituutiot. Sen mukaan julkiset 

toimet, taloudellinen tilanne ja poliittiset instituu-

tiot vaikuttavat sosiaalisen pääoman muodos-

tumiseen ja luovat mahdolliset tilanteet sosi-

aalisten verkostojen syntymiselle. Sosiaalisen 

pääoman vaikutuksia tutkittaessa puolestaan 

puhutaan sosiaalisten verkostojen ja kansalais-

asenteiden näkökulmista. Sosiaalisia verkostoja 
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korostava näkökulma painottaa sosiaalisen pää-

oman vaikutusta tiettyyn rajattuun ryhmään ja 

sen yksilöihin, kun taas kansalaisasenteita ko-

rostava näkökulma tarkastelee sosiaalisen pää-

oman vaikutusta laajemmin yhteiskuntaa koske-

viin kansalaisasenteisiin, erityisesti demokratian 

toteutumiseen. (Stolle 2003; Stolle & Hooghe 

2003.) 

Käsitteellisen monitahoisuuden ja näkö-

kulmaerojen myötä myös sosiaalisen pääoman 

empiirinen tutkimus on jakautunutta. Tutkimus-

kohteet vaihtelevat sosiaalisen pääoman synty-

perästä sen ilmenemiseen, ominaisuuksiin ja 

monitahoisiin vaikutuksiin. Oman tutkijakuntan-

sa muodostavat ne sosiaalisen pääoman tutki-

jat, joiden kiinnostuksen kohteena on sosiaalisen 

pääoman rappeutuminen nyky-yhteiskunnassa 

(esim. Putnam 2000). Näiden toisistaan eriyty-

neiden tutkimusteorioiden ja -käytäntöjen taus-

talta löytyy kuitenkin yhtenevä käsitys siitä, että 

sosiaalinen pääoma kiinnittyy sosiaalisiin verkos-

toihin, normeihin ja luottamukseen. Yleensä so-

siaalinen pääoma ymmärretäänkin sosiaaliseksi 

voimavaraksi, joka muodostuu ja kehittyy ihmis-

ten välisissä formaaleissa ja informaaleissa suh-

teissa (ONS 2001, 26). 

Sosiaalitieteissä sosiaalisen pääoman kä-

sitteelliset juuret on yleensä jäljitetty kolmikkoon 

Bourdieu, Putnam ja Coleman. Ranskalainen 

sosiologi Pierre Bourdieu teoretisoi sosiaalista 

pääomaa lähtökohtanaan yhteiskunnan jakautu-

minen. Bourdieun mukaan sosiaalinen pääoma 

toimii taloudellisen ja kulttuurisen pääoman ohel-

la yhteisöllisten erojen ylläpitämisen resurssina. 

Yhteisöjä ylläpidetään symbolisin keinoin, joiden 

hallinta on edellytys sosiaalisen pääoman käytöl-

le ja kasaamiselle. Sosiaalinen pääoma on siis 

ryhmäjäsenyyteen liittyvä yksilön ominaisuus. 

(Bourdieu 1986, 248–252.) Bourdieun teoriaa on 

kuitenkin kritisoitu elitistiseksi ja arkipäivään kiin-

nittymättömäksi (Morrow 1999), eikä se huomioi 

lapsia tai nuoria erityisryhmänä. Bourdieulle so-

siaalinen pääoma ei myöskään ole ollut keskei-

sin pääoman muoto vaan hän on tarkastellut so-

siaaliselle pääomalle rinnakkaisia ilmiöitä pitkälti 

kulttuurisen ja symbolisen pääoman käsitteiden 

turvin (Bourdieu 1986; ks. myös Siisiäinen 2003, 

210).

Myös amerikkalaista sosiaalisen pääoman 

tutkimussuuntausta edustavan Robert Putnamin 

teoriassa lapset jäävät vähälle huomiolle. Put-

namin mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu 

historiallisesti kehittyneiden sosiaalisten käytän-

töjen myötä ja ilmenee sosiaalisia verkostoja yl-

läpitävänä aktiivisena yhdistystoimintana, paikal-

listen asioiden seuraamisena ja osallistumisena 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Keskeistä so-

siaalisessa pääomassa ovat kansalaishyveet, 

kansalaisaktiivisuus ja yhteisöllinen infrastruk-

tuuri. (Putnam 1993; 2000.) Lapset ja nuoret ovat 

kuitenkin jo ikänsä puolesta lähes kokonaan de-

mokraattisen kansalaisjärjestelmän ulkopuolella, 

jääden siten Putnamin teoriassa ulkokohtaiseen 

asemaan. Myöskään Putnamin käyttämä yleisty-

neen luottamuksen (generalized trust) käsite2 ei 

yksiselitteisesti istu lasten ja nuorten kokemus-

maailmaan. Lapsilla ja nuorilla luottamuksen ko-

keminen liittyy ennen kaikkea läheisiin sosiaali-
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siin suhteisiin, ei niinkään julkisiin instituutioihin 

tai yhteiskunnallisiin järjestelmiin. (Morrow 2004, 

68–69.)

Lapsiin ja nuoriin sosiaalisen pääoman käsi-

te on liitetty pääasiassa James Colemanin (esim. 

1988; 1990) töihin viitaten. Sosiaalisen pää-

oman käsitettä hyödyntäen Coleman pyrki se-

littämään, miksi ikätovereiden hyväksyntä saat-

taa olla lapsille jopa vanhempien hyväksyntää 

tärkeämpää. Olennaista Colemanin sosiaalisen 

pääoman määrittelyssä ovat rakenteelliset teki-

jät. Sosiaalisen pääoman vaikutukset, pääoman 

muoto ja määrä resurssina vaihtelevat sosiaali-

sen rakenteen kuten perheen ja sen verkostojen 

ominaisuuksista riippuen. Kaikista sosiaalisista 

suhteista ei kuitenkaan automaattisesti seuraa 

positiivisia vaikutuksia: Colemanin mukaan vain 

verkosto, joka kykenee muodostamaan norme-

ja ja ylläpitämään niitä, tuottaa sosiaalista pää-

omaa. Myös vastavuoroisuuden velvoite ja infor-

maation kulku ovat Colemanille keskeisiä sosiaa-

lisen pääoman muotoja. Vastavuoroisuudessa 

on Colemanin mukaan kyse luottamuksesta se-

kä odotuksesta lunastamattomien vastapalvelus-

ten suorittamiseen. Informaation kululla hän puo-

lestaan viittaa sosiaalisten verkostojen määrästä 

ja tiiviydestä riippuvaan tiedon saannin helppou-

teen tai vaikeuteen. Colemanin mukaan tärkeää 

sosiaalisen pääoman muodostumisessa on, että 

yhteisön jäsenet tuntevat toisensa, luottavat toi-

siinsa ja kontrolloivat toisiaan. Tällaista sosiaa-

listen suhteiden toimivuutta Coleman kutsuu sul-

keumaksi (closure). Erityisen merkittävänä hän 

puhuu sukupolvien välisestä sulkeumasta (inter-

generational closure), jossa lasten vanhemmat 

tuntevat lastensa ystävien vanhemmat muodos-

taen tiiviin sosiaalisen verkoston. Sulkeuma syn-

nyttää ja ylläpitää normeja luoden näin lapsille 

suotuisan kasvuympäristön. (Coleman 1988.)

Sekä Coleman että Putnam ovat pyrkineet 

hyvin yleistävään määritelmään sosiaalisen pää-

oman käsitteestä, eikä yhteiskunnan monimuo-

toisuutta näissä määritelmissä oteta huomioon 

(vrt. Bourdieu 1986). Lapsia ja nuoria ei kuiten-

kaan voida tarkastella homogeenisena joukko-

na. Erot sukupuolessa, iässä ja kulttuurisessa 

taustassa vaikuttavat siihen, miten lapsi tai nuori 

hahmottaa maailmaa (Morrow 1999). Lea Pulkki-

nen (2002) on pyrkinyt korostamaan lähtökohtai-

sia eroja lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman 

välillä käyttämällä sosiaalisen alkupääoman kä-

sitettä. Sosiaalinen alkupääoma koostuu Pulkki-

sen mukaan niistä arvoista ja normeista, tukevis-

ta sosiaalisista verkostoista ja luottamuksesta, 

jotka pieni lapsi saa ikään kuin lahjaksi kasvuyh-

teisöltään. Tämä alkupääoma voi sittemmin kas-

vaa ja karttua aktiivisen kasvatuksen ja passiivi-

sen ympäristövaikutuksen tuloksena. (Emt., 44; 

ks. myös Pekonen & Pulkkinen 2002.) Kokonai-

suudessaan sosiaalisen pääoman teoretisointi 

näyttää kuitenkin rakentuneen hyvin aikuiskes-

keisestä näkökulmasta, jossa lapset ja nuoret 

näkemyksineen ja kokemuksineen ovat jääneet 

marginaaliin. 
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3. Tutkimustehtävä ja 
aineisto
Perinteisten sosiaalisen pääoman määritelmien 

soveltaminen voidaan siis nähdä lasten ja nuor-

ten näkökulmasta problemaattisena. Miten tämä 

ongelmallisuus on ratkaistu empiirisissä tutki-

muksissa – vai onko mitenkään? Tässä käsite-

analyysin ja kirjallisuuskatsauksen välimaastoon 

sijoittuvassa tarkastelussa kysymme, millaisena 

sosiaalinen pääoma näyttäytyy tieteellisissä lap-

sia ja nuoria tarkastelevissa tutkimuksissa. 

Tätä tarkastelua varten teimme kirjallisuus-

haun kaikista käytettävissämme olevista tieto-

kannoista hakusanoilla sosiaalinen pääoma (so-

cial capital) sekä lapset (child*/school aged) ja/

tai nuoret (youth*/young people/young adult*/

adolescen*), hyödyntäen myös kirjaston haku-

palvelua3. Haun ulkopuolelle jäivät sosiaalisen 

pääoman sisarkäsitteitä (esim. cultural capi-

tal, symbolic capital) käyttäneet tekstit sekä kir-

joitukset, joissa lapsiin tai nuoriin viitattiin mah-

dollisesti muiden kuin edellä mainittujen termien 

kautta. Rajoittautuminen sosiaalinen pääoma 

-käsitettä käyttäviin teksteihin tulostui hakutulok-

sissa runsaana määränä pohjoisamerikkalaisia 

artikkeleita, joiden käsitykset yhteisöstä, yhteis-

kunnasta ja kulttuurista perustuvat ensisijaises-

ti Putnamin ja Colemanin kirjoituksiin. Sivuun jäi 

siis koko joukko Bourdieun teksteistä teoriansa 

omaksuvia, pääasiassa eurooppalaisia kirjoituk-

sia, joiden sosiaaliseen pääomaan rinnastetta-

vat kulttuurisen ja symbolisen pääoman analyysit 

olisivat todennäköisesti tuottaneet rikkaamman 

kuvan sosiaalisesta pääomasta kuin nyt muka-

na olevat artikkelit. Tämän artikkelin rajoitukse-

na onkin otettava huomioon, että lähtökohtainen 

valinta ”vaatia” analysoitavilta teksteiltä sosiaali-

nen pääoma -käsitteen käyttöä on johtanut tie-

tynlaisen sosiaalisen pääoman analyysiin. Toi-

senlaiset käsitevalinnat olisivat saattaneet tuot-

taa monipuolisemman kuvan lasten ja nuorten 

sosiaalisista suhteista ja prosesseista. Tarkoituk-

senamme kuitenkin on tutkia, miltä nimenomaan 

sosiaalinen pääoma lasten ja nuorten näkökul-

masta näyttää.

Hakutulosten (30.6.2004) perusteella sosiaa-

linen pääoma paikantuu lapsuus- ja nuoriso-

tutkimuksen kentällä hyvin eri tavoin. Tavalli-

simpia ovat tutkimukset, jotka eivät sinänsä hae 

kiinnekohtaa sosiaalisesta pääomasta vaan viit-

taavat käsitteeseen pikemminkin oikeuttaakseen 

kysymyksenasettelunsa tai perustellakseen tut-

kimusaihettaan. Sosiaalisen pääoman katso-

taan yksiselitteisesti liittyvän lasten ja nuorten 

hyvinvointiin, eikä käsitettä näissä tutkimuksis-

sa alisteta analyysille tai kriittiselle pohdinnalle 

(ks. esim. Kärkkäinen 2004; Suutari 2002). Mel-

ko yleisiä ovat myös tutkimukset, joissa sosiaali-

sen pääoman käsite on keskeisessä asemassa, 

mutta kiinnittyminen lapsuuden tai nuoruuden te-

matiikkaan tapahtuu löyhästi. Tutkimuksen koh-

teena ovat olleet esimerkiksi perhe-elämän muu-

tosten ja kansalaistason sosiaalisen pääoman 

väliset yhteydet (Hughes & Stone 2003; Stone & 

Hughes 2001), lasten päivähoito osana kansan-

talouden kehitystä (Kajanoja 1999a) tai kolman-

nen sektorin yhdistysten, kuten nuorisoseurojen, 

sosiaaliseen pääomaan liittyvät piirteet ja käytän-
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nöt (Jurvansuu 2002). Monet tutkimuksista tar-

kastelevat myös perheen sosiaalista pääomaa, 

jota on yleisesti pidetty merkittävänä lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin tuottajana (esim. Edwards 

2002; 2004; Parcel ym. 1996), tai asuinyhteisön 

sosiaalisen pääoman yhteyttä lasten ja lapsiper-

heiden hyvinvointiin (esim. Kilpatrick ym. 2003; 

Korbin & Coulton 1996). Tällöinkin lapset ja nuo-

ret nähdään tavallisimmin osana sosiaalista insti-

tuutioita, ei tarkastelun kohteena sinänsä.

Kapeimmalle tasolle sosiaalisen pääoman 

lapsuustutkimusten kentällä sijoittuvat ne sosiaa-

lisen pääoman tutkimukset, joissa lapset ja nuo-

ret ovat selvästi tutkimuskohteen asemassa. 

Useimmiten tutkimuskohteena ovat nuoret, tosin 

tutkimusten nuoruus varioi suuresti. Harva tut-

kimus lähestyy pienempiä lapsia, ja alle koulu-

ikäiset ovat tutkimuskohteina jääneet lähes ko-

konaan sosiaalinen pääoma -tarkastelun ulko-

puolelle. Varhaislapsuutta sosiaalisen pääoman 

näkökulmasta ovat käsitteellisellä tasolla lähes-

tyneet suomalaisetkin tutkijat (Forssén ym. 2002; 

Pulkkinen 2002), mutta empiirinen tutkimus var-

haislapsuuden sosiaalisesta pääomasta puuttuu 

toistaiseksi niin kotimaisesta kuin kansainväli-

sestäkin tieteellisestä keskustelusta.

Nämä empiiriset sosiaalisen pääoman tutki-

mukset, joissa lapset tai nuoret ovat tutkimuskoh-

teena, ovat analyysimme kohteena tässä artikke-

lissa. Aineistosta rajattiin siis pois kaikki kirjalli-

suushaussa löytyneet tekstit, joissa sosiaalisen 

pääoman käsitettä käytettiin vain viittauksen-

omaisesti tai joissa tarkasteltiin esimerkiksi per-

heen tai asuinalueen sosiaalista pääomaa fo-

kusoitumatta lapsiin tai nuoriin. Rajautuminen 

empiirisiin tutkimuksiin puolestaan sulki analyy-

simme ulkopuolelle muun muassa ne kotimai-

set tekstit, joissa lapsuuden sosiaalista pääomaa 

tarkasteltiin käsitteellisellä tasolla ilman empiiris-

tä aineistoa (esim. Forssén ym. 2002; Pulkkinen 

2002). Suomalaisia tutkimuksia ei siis tarkaste-

luun jäänyt.

Rajausten jälkeen aineiston kooksi jäi 31 

empiiristä artikkelia, kaikki englanninkielisiä. Val-

taosa artikkeleista on pohjoisamerikkalaisten yh-

teiskuntatieteilijöiden, pääasiassa sosiologien, 

kirjoittamia. Edustettuna on myös monikansalli-

sia ja monitieteisiä kirjoituksia. Muutama artikkeli 

lähestyy lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa 

terveys- tai kasvatustieteiden tai psykiatrian nä-

kökulmista, puhtaasti sosiaalityön aspektista ei 

yksikään. Alueellisen sosiaalityön mahdollisuu-

det asukkaiden sosioekonomisten olojen paran-

tamisessa ja sitä kautta alueen sosiaalisen pää-

oman kehittämisessä huomioidaan yhdessä ar-

tikkelissa (ks. Drukker ym. 2003), muuten so-

siaalityölle ei aineiston artikkeleissa jää tilaa. 

Aineiston artikkelit on esitelty Liitteessä 1.

Aineiston artikkelit lähestyvät sosiaalisen 

pääoman käsitettä pääasiassa sosiaalisia ver-

kostoja ja yhteisöjä korostavasta näkökulmasta. 

Sosiaalinen pääoma nähdään siis yhteisöissä 

syntyvänä ominaisuutena ja sen vaikutuksia tar-

kastellaan rajattuun ryhmään tai yksilöön4. Yksi-

löiden ja yhteisöjen välisten erojen huomioiminen 

jää kuitenkin artikkeleissa vähäiseksi. Pääsään-

töisesti yhteisöjä tarkastellaan Putnamin ja Cole-

manin käsitteellistyksiin luottaen, pohtimatta so-
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siaalisen pääoman kulttuurisidonnaisia merkityk-

siä. Ensisijaisesti artikkelit keskittyvät sosiaalisen 

pääoman vaikutusten tarkasteluun, yksinomaan 

sosiaalisen pääoman lähteitä tai sen ilmenemis-

tä ei tutkita. Erot lähteiden ja vaikutusten, syiden 

ja seurausten välillä jäävät kuitenkin – kuten so-

siaalisen pääoman tutkimuksissa usein – hämä-

riksi. Myös käsitetason kriittinen pohdinta on vä-

häistä: sosiaalisen pääoman käsite otetaan pit-

kälti annettuna, ennen kaikkea Colemanin (1988; 

1990) teoretisointiin nojaten. 

Seuraavassa tarkastelemme, millaisena 

lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma määrit-

tyy näissä 31 artikkelissa. Analyysimme perus-

tuu ennen kaikkea artikkeleiden empiriaosuu-

teen. Käsitteelliset taustoitukset jäävät luennas-

samme huomiotta, ja keskitymme siihen, miten 

sosiaalinen pääoma tuotetaan tutkimuskäytän-

töjen tasolla. Sosiaalisen pääoman aineistossa 

saamia määrityksiä olemme lähestyneet kolmen 

teema-alueen kautta. Tarkastelumme kohtee-

na ovat olleet ensinnäkin sosiaalisen pääoman 

lähteet (missä lasten ja nuorten sosiaalinen pää-

oma syntyy?). Toiseksi olemme tarkastelleet, mi-

ten sosiaalisen pääoman käsite aineiston tutki-

muksissa on operationalisoitu. Tämän olemme 

tulkinneet kuvaavan sitä, miten aineiston kirjoit-

tajat katsovat sosiaalisen pääoman ilmenevän 

käytännössä (miten lasten ja nuorten sosiaalinen 

pääoma ilmenee?). Kolmanneksi olemme selvit-

täneet, mihin aineiston kirjoittajat sanovat sosiaa-

lisella pääomalla olevan vaikutusta (mihin lasten 

ja nuorten sosiaalinen pääoma vaikuttaa?). 

4 Missä lasten ja nuorten 
sosiaalinen pääoma syntyy?

Aineistossamme sosiaalisen pääoman alkuperä 

liitetään yksimielisesti sosiaalisiin verkostoihin. 

Ajoittain kirjoittajat ovat tarkastelleet sosiaalisen 

pääoman syntymistä sosiaalisissa verkostoissa 

tai sosiaalisissa suhteissa yleensä (Harpham 

ym. 2004; Raffo & Reeves 2000), tavallisimmin 

sosiaalisen pääoman syntyminen on kuitenkin 

liitetty tiettyyn toimintaympäristöön (ks. Tauluk-

ko 1).

Sosiaalisen pääoman lähde
Tarkastelun kohteena 
(lkm) artikkelissa

Perhe 18

Koulu 13

Asuinalue 10

Kaverit / vertaisryhmä 8

Yhdistykset / järjestöt 2

Yksilökohtaiset sosiaaliset verkostot 1

TAULUKKO 1. Sosiaalisen pää-
oman lähteet aineiston artikkeleis-
sa (n=31)
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Valtaosa artikkeleista paikantaa sosiaalisen 

pääoman synnyn perheyhteisöön. Perheellä on 

artikkeleissa säännönmukaisesti tarkoitettu ydin-

perhettä, vanhempia ja sisaruksia, laajemman 

sukuyhteisön jäädessä tarkastelun ulkopuolelle 

(vrt. Pulkkinen 2002, 160–163). Lasten ja van-

hempien välisen vuorovaikutuksen laatu, van-

hempien ajallinen ja energiallinen panostus lap-

siinsa sekä ”oikeaan” ja ”väärään” sosiaalistavat 

normit on Colemania seuraten nähty sosiaalisen 

pääoman tekijöinä perheessä (esim. Caspi ym. 

1998; Hagan ym. 1995; Sun & Li 2001; Wright 

ym. 2001). 

Sisarusten väliset sosiaaliset suhteet ja nii-

den laatu jäävät aineiston kirjoittajilta kommen-

toimatta. Sen sijaan rakenteelliset tekijät, kuten 

sisarusten lukumäärä, huomioidaan sosiaalisen 

pääoman tekijänä. Esimerkiksi tutkimuksessaan 

afrikkalaisten tyttöjen esiaviollisesta seksuaali-

käyttäytymisestä Djamba (2002) mittaa sosiaa-

lista pääomaa ainoastaan sisarusten lukumää-

rällä (ks. myös Runyan 1998). Ratkaisunsa hän 

perustaa Colemanin väitteeseen, jonka mukaan 

sisarusten suuri määrä vähentää vanhempien 

lapsiinsa kohdistamaa valvontaa ja siten sosiaa-

lista pääomaa (ks. Coleman 1988, 111). Sosiaali-

sen pääoman on katsottu olevan seurausta myös 

muista perheen rakenteellisista ominaisuuksista, 

kuten perhemuodosta (kahden huoltajan per-

he), perheen hyvästä taloudellisesta tilanteesta 

ja vanhempien korkeasta koulutustasosta (Caspi 

ym. 1998; Hagan ym. 1995; Morgan & Sorensen 

1999; Runyan 1998).

Lähes puolet aineiston 31 artikkelista tarkas-

telee koulua sinä yhteisönä, tai yhtenä niistä yh-

teisöistä, joissa sosiaalinen pääoma muodostuu. 

Näissä artikkeleissa koulu pyritään näkemään 

kokonaisvaltaisena yhteisönä, jossa tärkeää on 

sekä opettajien ja oppilaiden välinen, opettajien 

ja vanhempien välinen että vanhempien keski-

näinen vuorovaikutus. Monipuolinen yhteistyö eri 

osapuolten välillä mahdollistaa kirjoittajien mu-

kaan sosiaalisen pääoman esiintymiselle välttä-

mättömän jaetun sosiaalisen normiston syntymi-

sen. (Croninger & Lee 2001; Morgan & Sorensen 

1999). Kouluyhteisön on katsottu voivan myös 

tuottaa sosiaalista pääomaa muihin, esimerkik-

si perheen systeemeihin (Anguiano 2004). Toi-

saalta oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen 

tarkastelu jää aineiston kirjoituksissa lähes ko-

konaan huomiotta (ks. kuitenkin Cartland ym. 

2003). Ajoittain sosiaalinen pääoma on nähty 

puolestaan suoraviivaisena seurauksena tietyn, 

erityisesti katolisen, koulun oppilaana olemisesta 

(esim. Teachman & Paasch 1996; 1997). Yleis-

tys perustetaan Colemanin (1988) teesiin kato-

lisen koulun ylivertaisuudesta yleisiin kouluihin 

nähden5. 

Sosiaalisen pääoman käsite on usein liitet-

ty maantieteellisesti rajautuviin yhteisöihin (esim. 

Putnam 1993), joista erityisesti asuinaluetta6 on 

pidetty merkityksellisenä sosiaalisen pääoman 

syntysijana. Aineiston artikkeleista joka kolmas 

käsittelee asuinaluetta sosiaalisen pääoman läh-

teenä. Vaikka asuinalue näyttäytyy siis lasten ja 

nuortenkin kohdalla merkityksellisenä sosiaali-
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sen pääoman tuottajana, jää se kuitenkin perhe- 

ja kouluyhteisöjen varjoon. 

Aineiston kirjoittajat näkevät erityisesti asuin-

alueella toimivat organisaatiot ja aktiviteetit sosi-

aalisen pääoman muotoutumisen keskiössä. Ur-

heilujärjestöt, kirkko, vanhempaintoiminta ja yh-

teiset virkistäytymistilaisuudet välittävät lapsille 

ja nuorille asuinyhteisössä vallitsevia arvoja ja 

normeja. Sosiaalisen pääoman katsotaan raken-

tuvan siinä sosialisaatioprosessissa, jossa lapset 

omaksuvat yhteisössä suotavana pidetyt arvos-

tukset ja käytännöt. (Ainsworth 2002; Crowder & 

South 2003; Sun 1999.) Asuinaluerajoja ylittäviä 

yhdistyksiä ja järjestöjä, ja erityisesti niihin osal-

listumista sosiaalisen pääoman lähteenä ovat 

tutkineet erityisesti Stolle ja Hooghe (2002; ks. 

myös Croninger & Lee 2001). 

Asuinalueelle paikantuvaa sosiaalista pää-

omaa on tarkasteltu myös yhteisön kollektiivise-

na ominaisuutena. Kun kouluun ja perheeseen 

liittyvät tutkimukset liittävät sosiaalisen pääoman 

usein yhteisöissä esiintyviin yksilöiden välisiin 

suhteisiin, kuten oppilas–opettaja- tai lapsi–van-

hempi -suhteeseen, kuvataan ja mitataan asuin-

alueen kollektiivista sosiaalista pääomaa usein 

yhteisöllisillä ominaisuuksilla kuten kollektiivisel-

la sosialisaatiolla tai asuinyhteisön koheesiolla. 

Usein käytetään myös yksilötason havaintojen 

aggregaatteja. Tällöin yhteisötason sosiaalisella 

pääomalla katsotaan olevan itsenäinen, yksilölli-

sistä ominaisuuksista riippumaton vaikutus sekä 

yhteisöön että yksilöihin (Crowder & South 2003; 

Drukker ym. 2003; Sun 1999). Usein tämän yh-

teisöllisen hyödyn on kuitenkin katsottu välittyvän 

lasten ja nuorten voimavaraksi perheen kautta: 

asuinalueen sosiaalinen pääoma realisoituu äi-

din kokemana sosiaalisena tukena, josta myös 

lapset hyötyvät (esim. Barber 2001; Runyan ym. 

1998).

Lasten ja nuorten vertaissuhteiden tarkas-

teleminen sosiaalisen pääoman lähteenä on ai-

neiston artikkeleissa jäänyt yllättävän vähälle ot-

taen huomioon erilaisten toveri- ja vertaisryhmien 

suuren merkityksen lasten hyvinvoinnin kannal-

ta (Forssén ym. 2002, 94; Cotterell 1996). Vain 

neljässä artikkelissa käsitellään lasten tai nuor-

ten arkista ystävyyttä ja toveruutta sosiaalisen 

pääoman kontekstissa (Barber 2001; Goodwin 

& Armstrong-Esther 2004; Markward ym. 2003; 

Raffo & Reeves 2000). McCarthyn (McCarthy & 

Hagan 1995; McCarthy ym. 2002) ja Stephenso-

nin (2001; 2002) tutkimusten kohteena puoles-

taan ovat kadulla elävien, kodittomien lasten ja 

nuorten vertaisverkostot. Näissä katuyhteisöissä 

lapset ja nuoret pyrkivät aktiivisesti tuottamaan 

sosiaalista pääomaa, joka rakentuu sosiaalisen 

tuen, luottamuksen ja yhteisöllisen normikontrol-

lin käytännöissä (Stephenson 2001, 532). Myös 

nuorten keskinäiset holhoavat käytännöt tuotta-

van sellaista tukea ja oppia, ”rikollista pääomaa” 

(criminal capital), jota nuoret tarvitsevat kadulla 

selvitäkseen (McCarthy & Hagan1995; McCart-

hy ym. 2002). 

Svetlana Stephensonin (2001; 2002) tutki-

mat katulapset etenivät ”katu-urallaan” liikkumal-

la useiden järjestäytyneiden katuyhteisöjen välil-

lä. Tätä liikkuvuuden tuottamaa moninkertaista 

hyötyä – osallisuutta usean yhteisön luottamuk-
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sesta ja sosiaalisesta tuesta – Stephenson kut-

suu sosiaalisen pääoman kasautumiseksi (ac-

cumulation of social capital). Vastaaviin, yksilöl-

lisesti muotoutuviin sosiaalisen pääoman mah-

dollisuuksiin viittaavat Raffo ja Reeves (2000) 

kehitellessään teoriaansa yksilöidyistä sosiaali-

sen pääoman systeemeistä (individualized sys-

tems of social capital). He näkevät sosiaalisen 

pääoman muotoutuvan yksilökohtaisissa, kun-

kin lapsen tai nuoren kohdalla omanlaisissa so-

siaalisten verkostojen kombinaatioissa. Nuoren 

elämässä vaikuttavissa moninaisissa yhteisöis-

sä syntyvät sosiaaliset pääomat liittyvät toisiin-

sa kunkin nuoren henkilökohtaiseksi sosiaalisen 

pääoman kokonaisuudeksi. Koulun ja perheen li-

säksi nuorten vertaisverkostot ovat merkittäväs-

sä asemassa sosiaalisen pääoman systeemisen 

kokonaisuuden rakentumisessa. (Raffo & Ree-

ves 2000.)

5 Miten lasten ja nuorten 
sosiaalinen pääoma 
ilmenee?

Sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden olemassa-

olosta kumpuava sosiaalinen pääoma ilmenee 

aineistossamme mitä moninaisimpina ihmisten 

välisen kanssakäymisen käytäntöinä. Määritel-

lessään millä tavoin sosiaalista pääomaa mit-

taavat, aineiston kirjoittajat tuottavat samalla 

käytännöllistä sisältöä sosiaalisen pääoman kä-

sitteelle. Seuraavassa artikkeleiden monimuo-

toinen operationalisointi on luokiteltu rakenteel-

lisiin, asenteellisiin ja toiminnallisiin sosiaalisen 

pääoman piirteisiin (ks. Taulukko 2). Toiminnal-

listen piirteiden osalta tarkastelemme erikseen 

sosiaalista tukea, sosiaalista kontrollia ja osal-

listumista. 

Colemania (1988; 1990) seuraten reilu kol-

mannes artikkeleista tarkastelee rakenteellisia 

tekijöitä, kuten vanhempien koulutusta (Hagan 

ym. 1995) tai sosioekonomista asemaa (Morgan 

& Sorensen 1999), niinä piirteinä, joista lasten tai 

nuorten sosiaalisen pääoman tunnistaa. Muuta-

massa artikkelissa sosiaalista pääomaa on mi-

tattu jopa yksinomaan rakenteellisin piirtein. Per-

herakenteen lisäksi esimerkiksi asuinaika tietyl-

lä asuinalueella (Crowder & South 2003) tai kou-

lunvaihtokertojen määrä (Teachman & Paasch 

1997) on nähty lasten sosiaalista pääomaa ku-

vaavana osoittimena. Useimmiten sosiaalisen 

pääoman on kuitenkin nähty ilmenevän raken-

teellisten, toiminnallisten ja asenteellisten tekijöi-

den summana (ks. Liite 1). 

Sosiaalisen pääoman asenteellisiksi piirteik-

si on tässä tarkastelussa luokiteltu luottamus, yh-

teenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunteet, kou-

lun ja kodin ilmapiiri sekä arvot, asenteet ja ar-

vostukset. Lasten ja nuorten kokemaa luotta-

musta on aineiston artikkeleissa tutkittu varsin 

vähäisessä määrin – siitä huolimatta, että luot-

tamuksen käsitteestä on viime aikoina muodos-

tunut yksi keskeisimmistä sosiaalisen pääoman 

keskustelua määrittävistä termeistä (ks. esim. 

Hooghe & Stolle 2003). Harpham, Grant ja Rodri-

guez (2004) ovat tosin mitanneet asuinalueella 

koettua yleistynyttä luottamusta ja McCarthy tut-
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kijatovereineen luottamusta vertaisverkoston si-

sällä (McCarthy & Hagan 1995; McCarthy ym. 

2002). Drukkerin (Drukker ym. 2003) näkemyk-

sen mukaan lasten sosiaalinen pääoma asuin-

alueella puolestaan ilmenee siinä, missä määrin 

alueen aikuiset luottavat lapsiin. 

Luottamuksen ohella lasten ja nuorten so-

siaalisen pääoman on katsottu näkyvän yhtei-

söllisyydestä kumpuavana turvallisuutena (Mc-

Carthy ym. 2002) sekä yhteenkuuluvuuden tun-

teena koulussa (Cartland ym. 2003; Ravanera 

ym. 2003), vertaisryhmässä (McCarthy & Hagan 

1995; McCarthy ym. 2002; Stephenson 2001; 

2002) tai asuinalueella (Ravanera ym. 2003; 

Morrow 2000). Koulun tai kodin ilmapiiri (Parcel 

& Dufur 2001) sekä lasten asenteet rikollisuutta 

kohtaan (McCarthy & Hagan 1995; Wright ym. 

2001) ovat myös toimineet sosiaalista pääomaa 

ilmentävinä mittareina.

Sosiaalinen tuki nousee aineistossamme 

tutkituimmaksi sosiaalisen pääoman ilmenemis-

muodoksi. Vanhempien ja lapsen sekä opetta-

jan ja oppilaan välinen suhde on tässä luokiteltu 

sosiaalinen tuki -kategoriaan kirjoittajien itsensä 

tuottamaa kategorisointia seuraten – olkoonkin, 

että ajoittain on vaikeaa, jopa mahdotonta mää-

ritellä, ovatko esimerkiksi opettajan ja oppilaan 

väliset luokkatilan ulkopuolella käydyt keskuste-

lut (Croninger & Lee 2001) tukea vai kontrollia. 

Lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa ilmentä-

vät sosiaalisen tuen muodot näyttäytyvätkin hy-

vin monimuotoisina. Markwardin (2003) tarkas-

tellessa sosiaalisen tuen eri ulottuvuuksia – emo-

tionaalista, instrumentaalista, informatiivista ja 

arvioivaa tukea – ovat useat aineiston kirjoittajat 

tulkinneet sosiaalisena pääomana tiettyjä sosiaa-

liseksi tueksi luokiteltavissa olevia sosiaalisia 

käytäntöjä. Harpham, Grant ja Rodriguez (2004) 

ovat esimerkiksi tutkineet, saako nuori naapu-

reiltaan tietoa ja neuvoja, kertovatko he nuorelle 

työnteosta tai auttavatko he häntä taloudellisesti. 

Myös vanhempien osallistuminen lapsensa kou-

lunkäyntiin ja muihin aktiviteetteihin, kiintymyk-

sen osoittaminen ja lapsen rohkaiseminen ovat 

osoitus sosiaalisesta tuesta – ja sosiaalisesta 

pääomasta (Anguiano 2004; Barber 2001; Furs-

tenberg & Hughes 1995; Sun & Li 2001). Muu-

tamassa aineiston artikkelissa sosiaalisen pää-

oman osoittimena tarkastellaan myös, missä 

määrin lapset haluavat keskustella vanhempien-

Sosiaalisen pääoman ilmeneminen
Tarkastelun kohteena 
(lkm) artikkelissa

Rakenteelliset ominaisuudet 12

Asenteelliset ominaisuudet 11

Toiminnalliset ominaisuudet
Sosiaalinen tuki
Sosiaalinen kontrolli
Osallistuminen / osallisuus
Asuinalueen organisoituminen/kollektiivinen tehokkuus

17
10
14
2

TAULUKKO 2. So-
siaalisen pääoman 
ilmeneminen aineis-
ton artikkeleissa 
(n=31)
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sa kanssa, kokevat voivansa puhua vanhemmil-

le huolistaan tai kokevat tulevansa hyväksytyik-

si (Barber 2001; Furstenberg & Hughes 1995; 

Sun & Li 2001). Lisäksi Wright, Cullen ja Miller 

(2001) ovat kiinnostuneita siitä, paljonko aikaa 

nuori haluaa viettää perheensä kanssa pelaten 

tai muuten puuhaten ja kuinka tärkeää yhtei-

nen tekeminen nuoren mielestä on. Useammin 

lapset ja nuoret ilmenevät kuitenkin sosiaalisen 

 tuen kohteina, vanhempien, opettajien ja asuin-

alueen muiden aikuisten heille antaman tuen yk-

sipuolisina vastaanottajia (Anguiano 2004; Cas-

pi ym. 1998; Croninger & Lee 2001; Harpham 

ym. 2004; Markward 2003; Morgan & Sorensen 

1999; Runyan ym. 1998).

Kolmannes artikkeleista käsittelee sosiaa-

lista kontrollia lasten ja nuorten sosiaalisen pää-

oman käytännöllisenä piirteenä. Lapset näyttä-

vät kokevan sosiaalista kontrollia pääasiassa 

vanhempiensa taholta, mutta myös asuinalueen 

merkitys sosiaalisen kontrollin ylläpitäjänä on 

huomioitu. Muun muassa aikuisten valmius ojen-

taa muitakin kuin omia lapsiaan kuvastaa asuin-

yhteisön informaalia sosiaalista kontrollia (Druk-

ker ym. 2003; Harpham ym. 2003; O’Brian Caug-

hy ym. 2003). Myös asuinalueen organisoitumis-

kyky ja kollektiivinen tehokkuus asuinalueella 

realisoituvat lasten ja nuorten suhteen usein ai-

kuisten ylläpitämänä kollektiivisena sosiaalisena 

kontrollina (Barber 2001; Drukker ym. 2003).

Tyypillisimmillään sosiaalista kontrollia on 

mitattu kysymällä, paljonko lapset ajattelevat 

vanhempiensa ”oikeasti” tietävän tekemisistään 

(esim. Barber 2001; Parcel & Dufur 2001) ja kuin-

ka hyvin heidän vanhempansa tuntevat lastensa 

kaverit (esim. Furstenberg & Hughes 1995; Mor-

gan & Sorensen 1999). Sosiaalisen kontrollin toi-

mivuutta on katsottu osoittavan myös, jos van-

hemmat tuntevat lapsensa ystävien vanhem-

pia (esim. Ainsworth 2002; Morgan & Sorensen 

1999; Sun 1999; Sun ja Li 2001). Sen sijaan riit-

tämättömänä sosiaalisen kontrollin merkkinä ja 

sosiaalisen pääoman puutteena on tulkittu esi-

merkiksi nuoren mahdollisuutta tavata ystäviään 

iltakahdeksan jälkeen, yöpyä ystävänsä luona tai 

lähteä lomamatkalle ilman vanhempiensa hyväk-

syntää (Hagan ym. 1995). 

Sosiaalinen kontrolli näyttäytyy aineistossa 

melko yksipuolisesti vanhempien tai asuinalueen 

muiden aikuisten lapsiin kohdistamana valvonta-

na. Ainoastaan Barber (2001) huomioi vanhem-

pien psykologisen kontrollin kysyessään, suhtau-

tuuko äiti tai isä nuoreen vähemmän ystävällises-

ti, jos hän on asioista eri mieltä kuin vanhempan-

sa, tai vaihtaako vanhemmat puheenaihetta, jos 

nuorella on asiaan jotain sanottavaa. Barber viit-

taa myös vertaisryhmän sosiaaliseen kontrolliin 

tutkiessaan riketekoihin taipuvaisen ystäväpiirin 

vaikutusta nuoren lainvastaiseen ja väkivaltai-

seen käyttäytymiseen, mutta jättää epäselväksi, 

käsittääkö hän nuorten vertaisyhteisön sosiaa-

lisen kontrollin sosiaalisena pääomana samoin 

kuin aikuisten lapsiin kohdistaman kontrollin.

Aineiston artikkelit ovat lähestyneet osallis-

tumista lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman 

piirteenä kolmesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin 

osallistumisella on viitattu vanhempien osallistu-

miseen ympäröivän yhteisön toimintoihin, kuten 
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kirkollisiin aktiviteetteihin tai vaikuttamispyrkimyk-

siin koulun tasolla (Anguiano 2004; Furstenberg 

& Hughes 1995; Runyan ym. 1998). Tästä lap-

set ja nuoret ulkoistavasta näkökulmasta poike-

ten osallistumisella on, toiseksi, tarkoitettu lasten 

osallisuutta marginaalisissa vertaisverkostois-

sa, jotka toimivat sosiaalisen pääoman lähteenä 

(McCarthy & Hagan 1995; McCarthy ym. 2002; 

Raffo & Reeves 2000; Stephenson 2001; 2002). 

Kolmanneksi, ja yleisimmillään, osallistuminen 

on kuitenkin tarkoittanut kansalaisosallistumis-

ta, esimerkiksi lasten ja nuorten mahdollisuuksia 

vaikuttaa asuinalueellaan (Morrow 2000). Merk-

kinä sosiaalisen pääoman olemassaolosta on 

pidetty myös nuorten osallistumista marsseihin 

ja mielenosoituksiin tai vapaaehtoistyöhön sekä 

yhteistoimintaa naapureiden kanssa jonkin yh-

teisöllisen ongelman ratkaisemiseksi (esim. Har-

pham ym. 2004; Ravanera ym. 2003). Järjestö-

toimintaan osallistumisen on puolestaan katsottu 

kehittävän sellaisia osallistumisen tapoja ja taito-

ja, jotka myöhemmin siirtyvät osaksi aikuisuuden 

integroivia käytäntöjä (Stolle & Hooghe 2002). 

Goodwin ja Armstrong-Esther (2004, 58) kuiten-

kin viittaavat haastattelu- ja kyselyaineistojensa 

antiin todetessaan, että lapset ja nuoret kokevat 

aikuis- ja asuinaluelähtöisiin toimintoihin osallis-

tumisen vaikeana jopa silloin, kun toiminnot on 

suunniteltu nimenomaan edistämään lasten ja 

nuorten osallistumista ja sosiaalista pääomaa. 

6 Mihin lasten ja nuorten 
sosiaalinen pääoma 
vaikuttaa?7

Sosiaalinen pääoma tai sen puute näyttää vai-

kuttavan laajasti lasten ja nuorten hyvinvoin-

tiin. Aineistomme artikkeleissa vaikutusten tut-

kiminen on ollut enimmäkseen ongelmalähtöis-

tä: sosiaalisen pääoman on katsottu ehkäisevän 

tai vähentävän erilaisia lasten ja nuorten hyvin-

voinnin kannalta haitallisina pidettyjä ilmiöitä ku-

ten koulukeskeytyksiä (Crowder & South 2003), 

nuorisotyöttömyyttä (Caspi ym. 1998) tai mie-

lialaongelmia (Harpham ym. 2004). Kuitenkin 

myös sosiaalisen pääoman vaikutukset lasten 

suotuisaan kasvuun, kehitykseen ja yleiseen hy-

vinvointiin ovat olleet tarkastelun kohteena. (Ks. 

Taulukko 3.) Pääsääntöisesti sosiaalisen pää-

oman vaikutukset on nähty lapsille ja nuorille 

myönteisinä. 

Vajaa kolmannes artikkeleista tarkaste-

lee sosiaalisen pääoman vaikutusta lasten tai 

nuorten koulunkäyntiin. Sosiaalisen pääoman 

on nähty vaikuttavan ensinnäkin koulumenes-

tykseen: lapsen osallisuus perheessä, koulussa 

tai asuinalueella sijaitsevasta sosiaalisesta pää-

omasta on tulostunut hyvinä arvosanoina keskei-

sissä oppiaineissa (Ainsworth 2002; Anguiano 

2004; Morgan & Sorensen 1999; Sun 1999; Sun 

& Li 2001). Toiseksi sosiaalisen pääoman on to-
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dettu vähentävän koulukeskeytysten määrää. 

Opettajalta saatu sosiaalinen tuki, kouluyhteisön 

sosiaalinen kontrolli sekä koulun ja kodin välinen 

yhteistyö sosiaalisen pääoman käytäntöinä vai-

kuttavat koulukeskeytyksiä ennalta ehkäiseväs-

ti (Croninger & Lee 2001; Teachman & Paasch 

1996; 1997). Asuinalueen sosiaalisen pääoman 

yhteys koulukeskeytyksiin puolestaan välittyy lä-

hinnä sosiaalisen kontrollin ja kollektiivisen hyö-

dyn kautta (Crowder & South 2003).

Sosiaalisen pääoman vaikutus rikolliseen tai 

ei-toivottuun käyttäytymiseen riippuu aineiston 

perusteella siitä, minkä yhteisön sosiaalisesta 

pääomasta on kysymys. Perheessä, koulussa tai 

asuinalueella rakentuvan sosiaalisen pääoman 

on katsottu tuottavan sellaisia resursseja (sosiaa-

lista kontrollia), jotka estävät nuorten rikekäyt-

täytymistä (Barber 2001; Cartland 2003; Djamba 

2003, Hagan ym. 1995; Wright ym. 2000). Eri-

tyisesti sosiaalisen pääoman kumuloituminen 

 usean eri yhteisön – perheen, koulun ja asuin-

alueen – yhteisvaikutuksena näyttää toimivan 

rikekäyttäytymistä ehkäisevänä tekijänä (Barber 

2001; ks. myös Markward ym. 2003). Sen sijaan 

lasten ja nuorten vertaisryhmät ja ikätoverit on 

usein nähty kielteistä käyttäytymistä lisäävänä 

yhteisöllisyytenä (Barber 2001; McCarthy & Ha-

gan 1995). 

Aineiston kirjoittajien mukaan sosiaalinen 

pääoma vaikuttaa myönteisesti lasten ja nuorten 

terveyteen sekä kasvuun ja kehitykseen. Erityi-

sesti asuinalueelle paikantuvan sosialisen pää-

oman on katsottu vähentävän lasten ja nuorten 

mielenterveyteen liittyviä ongelmia (Harpham 

ym. 2004; O’Brien Caughy ym. 2003) sekä pa-

rantavan elämänlaatua terveellisten elintapojen 

omaksumisen kautta (Drukker ym. 2003; Morrow 

2000). Tutkiessaan sosiaalisen pääoman vaiku-

tusta nuorten terveyskäyttäytymiseen Goodwin ja 

Armstrong-Esther (2004) ovat todenneet nuorten 

omaehtoisten yhteisöjen paitsi lisäävän tervey-

dellisesti haitallista käyttäytymistä, kuten tupa-

koimista ja päihteiden käyttöä, myös ehkäisevän 

tehokkaasti riskikäyttäytymistä vertaisverkostois-

ta kumpuavan informaalin oppimisen kautta. So-

siaalisen pääoman on katsottu vaikuttavan suo-

Sosiaalisen pääoman vaikutus
Tarkastelun kohteena 
(lkm) artikkelissa

Koulunkäyntiin 9

Rikolliseen/ei toivottuun käyttäytymiseen 7

Terveyteen 6

Suotuisaan kehitykseen 4

Yhteiskunnalliseen integraatioon /sopeutumiseen 4

Selviytymiseen kadulla 4

TAULUKKO 3. So-
siaalisen pääoman 
vaikutukset aineis-
ton artikkeleissa 
(n=31)
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tuisasti myös lasten ja nuorten kokonaisvaltai-

seen kehitykseen (Furstenberg & Hughes 1995; 

Raffo & Reeves 2000; Runyan ym. 1998). Esi-

merkiksi sosiaalinen pääoma perheessä voi vä-

hentää negatiivisten elämäntapahtumien, kuten 

vanhempien avio-ongelmien lapsiin kohdistuvia 

kielteisiä vaikutuksia (Sun & Li 2001).

Sosiaalista integraatiota voidaan tarkastella 

yhtäältä yhteiskunnallisen sosialisaation näkö-

kulmasta ja toisaalta sosiaalisena kiinnittymisenä 

paikallisiin lähi- ja vertaisyhteisöihin. Aineistom-

me artikkelit ovat olleet enimmäkseen kiinnos-

tuneita sosiaalisen pääoman vaikutuksista las-

ten ja nuorten yhteiskunnalliseen integraatioon. 

Lapsuus- ja nuoruusiän sosiaalisen pääoman 

on katsottu esimerkiksi ehkäisevän nuorten työt-

tömyyttä (Caspi ym. 1998), edistävän aikuisiän 

yhteiskunnallista osallisuutta (Stolle & Hooghe 

2002) sekä vähentävän nuorten syrjäytymisris-

kiä (Ravanera ym. 2003). Parcel ja Dufur (2001) 

ovat tarkastelleet sosiaalisen pääoman vaikutuk-

sia nuorten sopeutumiseen ja sosialisaatioon ja 

todenneet erityisesti perheeseen paikantuvan 

sosiaalisen pääoman vähentävän nuorten häi-

riökäyttäytymistä. Muista poikkeavissa tutkimuk-

sissaan Stephenson (2001; 2002) ja McCarthy 

(McCarthy & Hagan 1995; McCarthy ym. 2002) 

tarkastelevat lasten ja nuorten sosiaalista integ-

roitumista vertaisryhmiinsä, paikallisiin katuyhtei-

söihin. He toteavat vahvan kiinnittymisen kadulla 

eläviin vertaisverkostoihin edesauttavan lasten ja 

nuorten kadulla selviytymistä.

7. Johtopäätöksiä ja 
pohdintaa
Artikkeliaineistomme perusteella lasten ja nuor-

ten sosiaalinen pääoma näyttäytyy yhtäältä yk-

siselitteisenä, toisaalta monimuotoisena8. Yksi-

selitteisyys ilmenee tarkasteltavien yhteisöjen 

yksipuolisuutena ja stabiiliutena. Ensisijaises-

ti perheeseen, kouluun ja asuinalueeseen kes-

kittyvät tutkimukset sivuuttavat monia lasten ja 

nuorten elämässä vaikuttavia vaihtuvia ja jous-

tavia yhteisöllisyyksiä. Yksiselitteiseltä vaikutta-

vat myös sosiaalisen pääoman seuraukset: so-

siaalista pääomaa omaava tai siihen osallinen 

lapsi menestyy koulussa, ei käyttäydy lainvas-

taisesti, noudattaa terveitä elintapoja ja sopeu-

tuu yhteiskunnallisiin normeihin. Hänestä kas-

vaa aktiivinen, yhteiskuntaan hyvin integroitunut 

kansalainen. Se miten näihin vaikutuksiin pääs-

tään – millaisia ovat sosiaalisen pääoman hyvin-

vointiin vaikuttavat mekanismit – jäävät useim-

missa artikkeleissa kuitenkin konkretisoimatta. 

Sosiaalisen pääoman monimuotoisuus puo-

lestaan tulee esiin tarkasteltaessa, miten sosiaa-

linen pääoma on aineiston tutkimuksissa opera-

tionalisoitu. Perheen, asuinalueen ja sosiaalisen 

verkoston rakenteellisten piirteiden ohella sosi-

aalisena pääomana on pidetty muun muassa tur-

vallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita sekä 

koulun ja kodin hyvää ilmapiiriä. Sosiaalisen pää-

oman moninaiset käytännöt ilmenevät lasten ja 

nuorten aikuisilta saamana sosiaalisena tukena, 

koulun ja kodin tai lasten vanhempien välisenä 
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yhteistyönä sekä lasten ja vanhempien välisinä 

toimivina suhteina. Lisäksi sosiaalinen pääoma 

näkyy vanhempien, opettajien ja asuinalueen 

muiden aikuisten lapsiin kohdistamana valvonta-

na sekä vanhempien ja lapsen itsensä aktiivise-

na osallistumisena. Aineiston artikkelit tuovatkin 

monipuolisesti esiin sosiaalisissa verkostoissa 

eläviä lasten ja aikuisten välisiä kanssakäymisen 

käytäntöjä.

Kaiken kaikkiaan lasten ja nuorten tutkimi-

nen sosiaalisen pääoman näkökulmasta on kui-

tenkin vielä vähäistä. Tämä ei sinänsä ole outoa. 

Jo käsitetasolla lapsuus ja nuoruus vierastavat 

sosiaalista pääomaa. Se tieteellinen keskustelu, 

johon sosiaalinen pääoma tavallisesti liitetään, 

näyttääkin äkkiseltään jäävän melko kauas lap-

suuden ja nuoruuden tematiikasta. Toisaalta yh-

teisöt, verkostot, tuki, kontrolli ja osallisuus ovat 

juuri niitä elementtejä, jotka vahvasti määrittävät 

lasten ja nuorten arkipäivää. Kuitenkin silloin, 

kun lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma on ol-

lut tutkimuksen kohteena, ovat tutkimukset kiin-

nittyneet mieluummin sosiaalinen pääoma -dis-

kurssiin kuin viimeaikaiseen lapsuus- ja nuoruus-

tutkimukseen. Tämän seurauksena esimerkiksi 

lasten ja nuorten aktiivinen toimijuus sekä lap-

suuden ja nuoruuden sosiaalisille suhteille omi-

naiset piirteet, kuten suhteiden informaalius, kon-

tekstisidonnaisuus ja vertaisryhmän suuri merki-

tys, ovat jääneet vähäiselle huomiolle.

Kohteesta toimijaksi
Aineistossamme lapset ja nuoret näyttäytyvät 

enimmäkseen ympäristönsä toimenpiteiden, ku-

ten tuen tai kontrollin, kohteina. Toisinaan lap-

set jäävät kokonaan ulkopuolisen asemaan, 

esimerkiksi kun sosiaalista pääomaa mitataan 

vanhempien ja opettajien välisenä suhteena tai 

vanhempien kiinnittymisenä asuinyhteisöön. Yk-

sinomaan rakenteellisten tekijöiden tarkastelu 

sosiaalisen pääoman osoittimena puolestaan 

syrjäyttää lapsen ja häntä ympäröivän yhteisön 

välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen. Ajoittain 

lapset kyllä huomioidaan sosiaalisen pääoman 

tuottamien resurssien käyttäjinä tai hyödyntäji-

nä, mutta viime kädessä artikkelit päätyvät to-

teamukseen ulkopuolisten reunaehtojen mää-

räävyydestä lasten ja nuorten elämässä. Lasten 

ei monestikaan katsota kykenevän toiminnallaan 

luomaan tai muokkaamaan omaa tai lähiyhtei-

sönsä sosiaalista pääomaa. Sosiaalisten suhtei-

den laatu ja lasten verkostoilleen antamat merki-

tykset tulevat helposti sivuutetuiksi. Aktiivisempi 

näkemys lapsista ja nuorista lähtisi ajatuksesta, 

jonka mukaan lapset itse sekä käyttävät että ra-

kentavat omaa ja toimintaympäristöjensä sosiaa-

lista pääomaa (ks. esim. Alanen 2001, 164–165; 

Cieslik & Pollock 2002). Aineiston artikkeleista 

selkeä vähemmistö tavoittaa lapset tällä tavalla, 

omaehtoisten yhteisöjensä aktiivisina toimijoina 

(ks. esim. Stephenson 2001; 2002).
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Alueellisuudesta paikallisuuteen
Huomionarvoista on myös se, mistä sosiaalisen 

pääoman yhteisöstä kulloinkin puhutaan. Lasten 

ja nuorten arki rakentuu mitä moninaisimmissa 

yhteisöllisissä suhteissa niin perheen, toveripii-

rin kuin esimerkiksi koulun ympäristöissä. Mitä 

vanhemmasta lapsesta on kysymys, sitä jousta-

vammin hän liikkuu yhteisöstä toiseen ja voi kul-

loinkin valita tarpeitaan parhaiten tyydyttävän 

yhteisön. Panellin (2002, 114) mukaan lapsia ja 

nuoria ei voikaan täysin ymmärtää huomioimat-

ta niitä vaihtuvia konteksteja, jotka ympäröivät 

ja muokkaavat heidän kokemuksiaan (ks. myös 

Gordon ym. 2000; Törrönen 1999). Esimerkiksi 

asuinalueeseen rajautuva yhteisökäsite ei vält-

tämättä kohtaa lapsuuden ja nuoruuden erityi-

syyttä. Jos pikkulapset kiinnittyvätkin vielä tii-

viisti perheen, kodin ja lähiympäristön yhteisöi-

hin, rakentuvat jo kouluikäisen lapsen tärkeät 

yhteisöllisyydet omaa asuinaluetta laajemmalla 

reviirillä (ks. Kyttä 1999). Myös monet uudenlai-

set yhteisöllisyydet, kuten internetin keskuste-

lupalstojen ympärille rakentuvat virtuaaliyhtei-

söt, määrittävät osaltaan lasten ja nuorten arkea 

tänä päivänä. Lapsille ja nuorille yhteisö onkin 

enemmän sosiaalinen kuin maantieteellinen kä-

site (Morrow 2004; Rasmusson 1998). Artikke-

leista useat tavoittavatkin lasten ja nuorten arki-

elämää määrittävän paikallisen kontekstin – tai 

paikallisten kontekstien – merkityksen, mutta 

sen empiirinen osoittaminen jää vähäiseksi.

Vertaissuhteiden merkitys
Sosiaaliset verkostot lapsuudessa ja nuoruu-

dessa perustuvat pääasiassa dynaamisiin in-

formaaleihin, ei staattisiin formaaleihin suhtei-

siin (Morrow 2000). Epämuodollisiin suhteisiin 

katsotaan liittyvän sellaisia intiimejä ja luotta-

muksellisia elementtejä, sosiaalisen pääoman 

edellytyksiä, joita muodollisten suhteiden viral-

lisuus ja byrokraattinen luonne ei useinkaan ky-

kene tarjoamaan (Goodwin & Armstrong-Esther 

2004; Gordon & Jordan 1999). Useat aineistom-

me artikkeleista ovat kuitenkin tarkastelleet esi-

merkiksi opettajan ja oppilaan välisiä suhteita, 

epämuodollisten vertaissuhteiden jäädessä vä-

hemmälle.

Nämä vertaisverkostoissa esiintyvät sosiaa-

liset käytännöt ja nuorten informaalit suhteet ovat 

perinteisesti olleet nuorisotutkimuksen ominta 

aluetta. Esimerkiksi nuorten alakulttuuritutkimus 

niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin kiinnittyy 

vahvasti vertaisverkoston ja -yhteisön käsitteisiin 

(ks. Puuronen 1997). Nuorten vertaisryhmiä ja 

niiden merkitystä käsittelevä laajamittainen tut-

kimus ei kuitenkaan ole kohdannut sosiaalisen 

pääoman tutkimusta: aineiston kirjoittajista vain 

muutama tarkastelee sosiaalista pääomaa lasten 

ja nuorten vertaisverkostojen näkökulmasta. Sa-

moin lasten ja nuorten keskinäisiä suhteita usein 

määrittävät ikä ja sukupuoli ovat jääneet tarkas-

telemissamme sosiaalisen pääoma tutkimuk-

sissa lähes vaille huomiota. Kuitenkin lasten ja 
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nuorten sosiaalisen pääoman on todettu raken-

tuvan nimenomaan sidoksissa ikään ja sukupuo-

leen (Morrow 2001, 40–42; 2004).

Sosiaalisen pääoman 
negatiivisuus?
Vertaisverkostojen vaikutus lapselle ja nuorelle 

voi olla sekä positiivinen että, ainakin ulkopuoli-

sen silmin, negatiivinen (Nylund 2004, 189; Suu-

tari 2002, 112–116). Kuitenkin sosiaalisen pää-

oman muiden kuin hyvien vaikutusten olemas-

saolo on usein kokonaan kielletty: negatiivisia 

vaikutuksia omaavien yhteisöllisten resurssien 

ei ole katsottu voivan olla sosiaalista pääomaa 

ylipäätään (Portes & Landolt 1996, 2). Tätä on 

perusteltu esimerkiksi käsitteen pääomaisuudel-

la. Sosiaalisen pääoman, kuten muidenkin pää-

oman muotojen, on katsottu ilmenevän tuloksel-

lisuutena, jolloin sosiaalinen pääoma on kuvat-

tavissa vain taloudellisen kasvun tai hyvinvoin-

nin kautta (Kajanoja 1999b,10). Kuitenkin monet 

yhteisölliset sosiaalisen tuen, kontrollin, osalli-

suuden, luottamuksen ja vastavuoroisuuden – 

sosiaalisena pääomana mielletyt – käytännöt oi-

keuttavat käyttäytymiseen, jota yleisesti hyväk-

sytystä näkökulmasta voidaan pitää kielteisenä. 

Ääriesimerkkinä ovat rasistiset käytännöt, joiden 

legitimiteettiä uusinnetaan yhteisöllisen yhteen-

kuuluvuuden ja kontrollin käytännöin (esim. Per-

ho 2000). 

Kuitenkin myös yhteisöissä, joissa sosiaali-

nen pääoma tuottaa negatiiviseksi määrittynyt-

tä käyttäytymistä, vallitsee monenlaisia tuen ja 

vastavuoroisuuden käytäntöjä (Hyväri 2001; Ny-

lund 2004, 189). Raffo ja Reeves (2000) totesi-

vat sosiaalisen pääoman olevan vahva juuri niillä 

nuorilla, joiden sosiaalinen pääoma kehittyi kou-

lunkäynnin vastustamisen, kavereiden kanssa 

oleilun ja rahan hankkimisen yhteisöllisissä käy-

tännöissä. Nuorten sosiaaliset verkostot tarjosi-

vat sellaista epämuodollista tukea, käytännöllis-

tä oppia ja informaatiota laillisista ja laittomista 

työmahdollisuuksista, joiden turvin he selvisivät 

epävakaiden työmarkkinoiden aiheuttamista vai-

keuksista (emt., 159–160; ks. myös McCarthy & 

Hagan 1995; Stephenson 2001; 2002).

Bourdieun (1986) teoretisointia seuraten voi-

daan sosiaalinen pääoma nähdä myös keskei-

senä erontekojen välineenä. Symbolisen merk-

kijärjestelmän kautta yhteisön jäsenet määritte-

levät, kuka pääsee sisään – osalliseksi sosiaali-

sen pääoman tuottamista resursseista – ja kuka 

ei. Mitä tiiviimpi yhteisö, sitä tiukemmat rajat. 

Sosiaalinen pääoma voidaan näin ollen nähdä 

myös syrjäytymistä – yhteisön ulkopuolelle jää-

mistä – tuottavana yhteisön ominaisuutena. Esi-

merkiksi Stephensonin (2001; 2002) kuvaamat 

moskovalaiset katulapset pyrkivät etenemään 

”katulapsiurallaan” siirtymällä katuyhteisöstä toi-

seen sen mukaan, minkä yhteisön he kulloinkin 

katsoivat parhaiten palvelevan tarpeitaan. Tunku 

erääseen hyvänä pidettyyn, prostituutiota ja huu-

mekauppaa hyljeksivään katuyhteisöön, Systee-

miin, oli kova sen tarjoamien emotionaalisten ja 

käytännöllisten resurssien vuoksi. Siksi Systee-

min oli myös aktiivisesti kehitettävä sosiaalisen 

sulun mekanismeja, jotka estivät riittämättömästi 
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kulttuurista pääomaa ja sosiaalisia taitoja omaa-

via lapsia pääsemästä yhteisöön. Lapsilla, jotka 

eniten olisivat tarvinneet Systeemin sosiaalis-

ta pääomaa, oli vähiten mahdollisuuksia päästä 

siitä osalliseksi. (Emt., 538–540.) Yhtä lailla so-

siaalinen pääoma voi toimia myös tiiviistä yhtei-

söstä ulospääsyn estämisen tai vaikeuttamisen 

välineenä. 

Sosiaalisesta pääomasta lasten ja 
nuorten hyvinvointiin
Lapsuuden ja nuoruuden erityispiirteiden huo-

mioiminen ja olemassa olevan lapsuus- ja nuo-

risotutkimuksen hyödyntäminen voidaan siis 

nähdä merkittävimpänä haasteena tarkastel-

taessa sosiaalista pääomaa lasten ja nuorten 

kannalta. Esimerkiksi laajalla nuorten sosiaali-

sia verkostoja ja alakulttuureja tai lasten hyvin-

vointia ja vuorovaikutusta perheessä käsittele-

vällä tutkimuksella olisi annettavaa myös lasten 

ja nuorten sosiaalisen pääoman tutkimukselle. 

Myös useat sosiaalisen pääoman sukulaiskä-

sitteet, kuten yhteisö, verkosto, tuki ja kontrol-

li, ovat paljolti tutkittuja ja tulkittuja. Tämänkin 

käsitteellisen keskustelun anti tulisi sosiaalisen 

pääoman tutkimuksessa paremmin hyödyntää. 

Tällöin sosiaalinen pääoma voisi näyttäytyä en-

tistä hyödyllisempänä käsitteenä ja aikaisempaa 

käyttökelpoisempana välineenä lasten ja nuor-

ten sosiaalisten prosessien tarkastelussa. Myös 

sosiaalisten suhteiden yhteys lasten ja nuorten 

hyvinvointiin näyttäytyisi monimuotoisempana, 

ei suoraviivaisina yhteyksinä verkostojen ja hy-

vinvoinnin välillä (ks. Nylund 2004, 187). 

Oheiseen kuvioon olemme pyrkineet pel-

kistämään, miten lasten ja nuorten sosiaalinen 

pääoma voitaisiin ymmärtää dynaamisemmin – 

huomioiden sekä lapsen aktiivinen toimijuus et-

tä paikallisen kontekstin merkitys, unohtamatta 

kuitenkaan yhteisön tuottamia rakenteellisia reu-

naehtoja, jotka osaltaan kontekstoivat lasten ja 

nuorten hyvinvointia. Keskeistä on lapsen osalli-

suus paikallisyhteisössä ja siinä esiintyvien suh-

teiden, normien, tuen ja kontrollin määrittelyssä. 

Sosiaaliset suhteet tai sosiaalinen pääoma eivät 

siis automaattisesti tulostu lasten ja nuorten hy-

vinvointina, eivätkä pahoinvointina, vaan edellyt-

tävät toimijoiden vastavuoroisia tuen, kontrollin 

ja osallisuuden käytäntöjä. Tällaisten paikallisis-

sa yhteisöissä elävien prosessien kautta sosiaa-

lisen pääoman voidaan nähdä joko edistävän tai 

estävän lasten ja nuorten hyvinvointia. 
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Lasten ja nuorten sosiaalinen 
pääoma ja sosiaalityö
Miksi sitten puhua sosiaalisesta pääomasta? 

Miksei tyytyä perinteikkäämpiin sosiaalisten 

suhteiden, verkoston, yhteisön, sosialisaation 

tai sosiaalisen tuen ja kontrollin käsitteisiin? On 

oletettavaa, että esimerkiksi kotimainen sosiaa-

lityön tutkimus omaa lasten ja nuorten sosiaa-

lista pääomaa koskevaa tietoa, joka vain on do-

kumentoitu sosiaalisen pääoman tutkimuspe-

rinteestä poikkeavia käsitteitä käyttäen. Tämän 

olemassa olevan tiedon konkretisoiminen ja au-

ki kirjoittaminen saattaisi tuottaa amerikkalai-

sia sosiaalisen pääoman tutkimuksia käyttökel-

poisempaa tietoa lasten ja nuorten sosiaalises-

ta pääomasta suomalaisen sosiaalitutkimuksen 

käyttöön ja suomalaisia sosiaalityön ammatti-

käytäntöjä kehitettäessä. 

Haasteellisuudestaan huolimatta sosiaalisen 

pääoman käsitettä voidaan pitää hyödyllisenä 

sen yhdistäessä mielekkäällä tavalla paitsi useita 

teoreettisia käsitteitä myös monien tieteenalojen 

perinteitä mahdollistaen uudenlaiset rajanylityk-

set myös lapsi- ja nuorisotutkimuksessa. Lisäksi 

sosiaalista pääomaa ja erityisesti sen käytäntöjä 

tutkimalla voidaan tehdä näkyväksi niitä polkuja, 

joita sosiaalisten verkostojen ja lasten tai nuorten 

hyvinvoinnin välillä esiintyy. On vain huomioitava 

polkujen yksilöllisyys: erot iässä, sukupuolessa ja 

esimerkiksi kulttuuritaustassa tulisi huomioida ai-

kaisempaa aktiivisemmin. Sosiaalisen pääoman 

tutkiminen ei myöskään anna mahdollisuutta si-

Kuvio 1. Sosiaalinen pääoma ja las-
ten ja nuorten hyvinvointi paikallisyh-
teisössä

Lapsen / nuoren hyvinvointi

Yhteisön rakenteelliset tekijät 
(demografiset, taloudelliset, 
poliittiset ja sosiokulttuuriset 
piirteet ja muutokset

Sosiaaliset suhteet
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Normit
Arvostukset
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vuuttaa sitä paikallista kontekstia, jossa lapsi tai 

nuori kulloinkin elää ja toimii. Tällöin juuri lasten 

ja nuorten näkemykset toimintaympäristöistään 

hyvinvointikokemusten rakentajina korostuvat. 

Sosiaalinen pääoma viittaa lapsiin ja nuo-

riin jonkin positiivisen ominaisuuden haltijoina, ei 

esimerkiksi kielteiseen käyttäytymiseen syyllis-

tyjinä tai huonon kohtelun uhreina. Sosiaalityön 

käytäntöjen ja ratkaisumallien ollessa usein sekä 

ongelmalähtöisiä että yksilökohtaisia tuo sosiaa-

lisen pääoman käsite sosiaalityöhön monimuo-

toisuutta. Paikallisten yhteisöjen, verkostojen, 

tuen ja yhteisöllisen kapasiteetin korostaminen 

on voimavarakeskeistä sosiaalityötä parhaimmil-

laan. Tärkeää onkin tunnistaa paikallisen toimin-

taympäristön merkitys hyvinvoinnin kontekstina 

ja varmistaa lasten osallisuus yhteisöllisistä tuen 

ja kontrollin käytännöistä.

Sosiaalinen pääoma -käsitteen funktionaali-

suus, sen valjastaminen esimerkiksi sosiaali- ja 

koulutuspoliittisten ohjelmien alle, tulostuu hel-

posti sosiaalisten verkostojen merkitysten huo-

mioimisena vain silloin, kun niiden tuottamat vai-

kutukset ovat näiden ohjelmien tavoitteiden mu-

kaisia. Erityisesti sosiaalityön kontekstissa, ja eri-

tyisesti lapsista ja nuorista puhuttaessa, korostuu 

sosiaalisen pääoman välineellisyys, hyödynnet-

tävyys ja resurssinomaisuus. Lapsille ja nuoril-

le sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat kuitenkin 

merkityksellisiä niiden tuottamista vaikutuksista 

riippumatta. Tästä huolimatta sosiaalinen pää-

oma voidaan taloudellisen ja inhimillisen pää-

oman tavoin nähdä voimavarana, joka edistää 

yhteisöstä osallisten lasten ja nuorten hyvinvoin-

tia, erityisesti heidän omasta näkökulmastaan. 

Erilaisissa yhteisöissä piilevän sosiaalisen pää-

oman valjastamista ”hyötykäyttöön” voidaan pi-

tää lasten ja nuorten hyvinvointiin tähtäävän so-

siaalityön tehtävänä ja tavoitteena. Sosiaalityön 

rooli sosiaalisen pääoman rakentajana, aktivoija-

na ja ylläpitäjänä voitaisiinkin huomioida nykyis-

tä laajemmin – ottaen kuitenkin lapset ja nuo-

ret huomioon toimijoina, oman sosiaalisen pää-

omansa aktiivisina rakentajina.

Viitteet
1 Artikkeli on kirjoitettu osana Suomen Akatemian 

Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tut-
kimusohjelmaan kuuluvaa tutkimusprojektia 
Koulu ja paikallisyhteisö nuoren tukiverkostoina 
(207367). Artikkeli on kirjoitettu tiiviissä yhteis-
työssä, ja kirjoittajien nimet on laitettu aakkosjär-
jestykseen.

2 Putnamin (1993) mukaan kansalaisaktiivisuus 
rakentaa sellaista sosiaalista pääomaa, joka va-
kiinnuttuaan ilmenee koko yhteiskuntaa kokoa-
vana yleistyneenä luottamuksena. Näkemyksen 
mukaan luottamus esimerkiksi julkisen tai kol-
mannen sektorin toimijoihin kuvastaa yhteisössä 
vallitsevaa sosiaalista pääomaa. (Ks. esim. Ilmo-
nen 2002; Ruuskanen 2002, 14).

3 Kesäkuussa 2004 yksin Academic Search Elite 
-tietokannasta löytyi yhteensä 1071 sosiaalista 
pääomaa käsittelevää artikkelia. Näistä kuitenkin 
vain alle 100 käsitteli lapsia tai nuoria ja heidän 
sosiaalista pääomaansa. Artikkeleita, jotka tar-
kastelivat lapsia, nuoria ja sosiaalista pääomaa 
suhteessa sosiaalityöhön, oli neljä.

4 Poikkeuksen muodostaa Stollen ja Hooghen 
(2002) artikkeli The roots of social capital, joka 
lähestyy sosiaalista pääomaa institutionaalisen 
lähestymistavan mukaisesti.

5 Colemanin (1988, 114–115) mukaan katolisten 
koulujen paremmat oppimistulokset ovat seu-
rausta yleisiä kouluja suuremmasta sosiaalisen 
pääoman määrästä, joka rakentuu katolisille kou-
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luille tyypillisissä oppilaiden vanhempien välisis-
sä tiiviissä vuorovaikutussuhteissa (intergenera-
tional social closure).

6 Asuinaluetta sosiaalisen pääoman lähteenä tar-
kastelevissa, pääasiassa pohjoisamerikkalaisis-
sa tutkimuksissa on tavallisesti käytetty käsitettä 
neighborhood. Amerikkalainen neighborhood ei 
välttämättä löydä vastinettaan suomen kielessä 
ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä artikke-
lissa käytämme asuinalueen käsitettä neighbor-
hoodin suomenkielisenä vastineena.

7 Tarkastelemme tässä ennen kaikkea sitä, mihin 
sosiaalisen pääoman on aineiston artikkeleissa 
katsottu vaikuttavan. Sen yksityiskohtaiselle ku-
vaamiselle, millaisia sosiaalisen pääoman vaiku-
tukset tutkimusten mukaan ovat, ei tässä artikke-
lissa ole tilaa.

8 On huomattava, että aineistosta tekemämme 
johtopäätökset ovat johtopäätöksiä aineiston ar-
tikkeleiden tuottamasta kuvasta siitä, mitä on las-
ten ja nuorten sosiaalinen pääoma. Sen selvittä-
minen, mitä todella on lasten ja nuorten sosiaa-
linen pääoma heidän kokemustensa tasolla, on 
tätä kirjallisuuskatsausta seuraavien jatkotutki-
mustemme pääasiallinen haaste.
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Johdanto
Sosiologisen ajattelun yhtenä keskeisenä läh-

tökohtana on ajatus siitä, että yksilölliset ilmiöt 

ovat osittain selitettävissä ja ymmärrettävissä 

suhteessa sosiaaliseen ympäristöön (Valkonen 

1970). Jo Durkheim (1895) kirjoitti aikanaan, että 

tutkimalla yksinomaan yksittäisiä ihmisiä emme 

saa selville koko totuutta yksilöllisistä ilmiöistä. 

Durkheim (1897) esitti klassisia tuloksia muun 

muassa itsemurhien yhteydestä sosiaalisen ym-

päristön koheesion ja integraation asteeseen. 

Monitasoanalyysit ja niiden 
soveltaminen sosiaalitieteissä1

Noora Ellonen: YTM, lehtori (ma.), Porin yksikkö, Tampereen yliopis-
to, noora.ellonen@uta.fi

Janus vol. 14 (2) 2006, 127–138

Tiivistelmä
Artikkelissa tarkastellaan monitasoanalyysien 
perusperiaatteita ja niihin liittyviä keskeisiä kä-
sitteitä. Monitasoanalyysit esitellään artikkelis-
sa hyvänä välineenä vastata sosiaalitieteiden 
peruskysymykseen yksilön ja sosiaalisen ympä-
ristön välisestä suhteesta. Artikkelissa esitellään 
kaikki perusmonitasomallit: sekamallit, lineaari-
nen monitasomalli sekä logistinen monitasomal-
li. Monitasomallinnusta lähestytään artikkelissa 
koulututkimuksen kautta. Koulumaailma tarjoaa 
yksinkertaisen monitasotutkimukselle sopivan 
hierarkkisen rakenteen sekä paljon hyviä esi-
merkkejä monitasoisista tutkimuksista. Artikke-
lissa pohditaan myös monitasoanalysoinnin kes-
keisiä rajoituksia sekä ongelmia.

Abstract
Article deals with the basis of multilevel analysis. 
Multilevel modelling is seen as useful method for 
social science research to answer basic sociolo-
gical questions about the relation between indi-
viduals and social environment. Article introdu-
ces the basic models of multilevel analysis: mi-
xed models, linear multilevel models and logistic 
multilevel models. Also the main limitations and 
problems of multilevel analysis are discussed. 
In addition some practical advice and useful 
references are provided. Educational research 
is used as exampIes of multilevel modelling. It 
provides familiar and simple natural hierarchi-
cal structure: individual-level, cross-level and 
school-level. It also provides a lot of examples 
of multilevel studies.
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Siitä lähtien yksilöllisiin ilmiöihin vaikuttavat yh-

teisölliset ominaisuudet ovat olleet aktiivisen tut-

kimuksen kohteena. Kysymystä siitä, miksi ih-

miset pärjäävät paremmin toisissa yhteisöissä 

kuin toisissa, on pohdittu niin teoreettisesti kuin 

empiirisestikin (Kawachi & Berkman 2000). Eri-

tyisesti sosiaalisen ympäristön merkitys tervey-

teen on saanut paljon huomiota erilaisten sosi-

aalisiin verkostoihin liittyvien teorioiden kautta 

(ks. Berkman & Glass 2000; Kawachi & Berk-

man 2000), mutta myös muut yksilölliset ilmi-

öt, kuten käyttäytyminen ja hyvinvointi, ovat ol-

leet tutkimuksen kohteena (ks. esim. Sampson 

2001). Myös viime aikoina virinnyt sosiaalisen 

pääoman keskustelu on tuonut oman lisänsä so-

siaalisen ympäristön merkityksen tutkimiseen. 

Yhteisölliseen sosiaalisen pääoman on todet-

tu vaikuttavan muun muassa terveyteen, käyt-

täytymiseen ja hyvinvointiin (ks. esim. VeenstraVeenstra 

2000; Goodwin & Armstrong-Esther 2004; Stolle 

& Hooghe 2002; Morrow 2000; Gordon & Jordan 

1999; Ellonen 2005).

Käytännössä sosiaalisen ympäristön merki-

tys ihmisten toimintaan viittaa hierarkkiseen so-

siaaliseen systeemiin. Ihmiset ovat osa mikro-ta-

son ryhmiä, kuten perhettä, koulua, työpaikkaa 

tai asuinaluetta sekä makro-tason ryhmiä, kuten 

kansallisuutta. Näillä kaikilla on vaikutuksensa 

ihmisten toimintaan. Toisin sanoen ihmiset ovat 

riippuvaisia sosiaalisesta ympäristöstään ja sen 

yksilöistä. Käytännössä tämä tulee esille muun 

muassa ryhmien samanlaistavana vaikutukse-

na: samaan ryhmään kuuluvat ihmiset ”altistu-

vat” samalle ryhmävaikutukselle, jonka seurauk-

sena saman ryhmän jäsenet muistuttavat tietyiltä 

osin toisiaan. Esimerkiksi saman koulun oppilaat 

muistuttavat käyttäytymiseltään enemmän toisi-

aan kuin kahden eri koulun oppilaat ja suoma-

laiset muistuttavat enemmän toisiaan kuin suo-

malainen ja esimerkiksi intialainen. Tämän huo-

mioon ottaminen on oleellinen lähtökohta kun 

tutkitaan sosiaalisen ympäristön merkitystä: yk-

silöllisiä ilmiöitä ei voida selittää yksinomaan yk-

silötason tekijöillä.

Empiirisesti tämä muodostaa merkittävän 

haasteen, sillä perinteiset analyysimenetelmät 

perustuvat olettamukseen siitä, että havainnot 

ovat toisistaan riippumattomia. Niihin ei myös-

kään samanaikaisesti voi sisällyttää muuttujia eri 

tasoilta. Esimerkiksi kun oppilaan koulumenes-

tystä selitetään tavallisessa regressiomallissa 

oppilaan motivaatiolla, näyttäytyy motivaatio yk-

sinomaan yksilötason ilmiönä ja ihmiset ympäris-

töstään irrallisina yksilöinä. Tosiasiassa koulun 

sosiaalisella ympäristöllä on kuitenkin suuri mer-

kitys yksilön motivaation muodostumiseen (ks. 

esim. Renchler 1992; Ryan 2001; Guay &Valle-

rand 1996), jolloin motivaatio ei olekaan yksin-

omaan yksilötason ilmiö, eivätkä ihmiset irralli-

sia sosiaalisesta ympäristöstään. Koulun ominai-

suuksilla voi myös olla vaikutusta siihen, miten 

motivaatio on yhteydessä koulumenestykseen. 

Riippuen koulun muista ominaisuuksista toisis-

sa kouluissa yksilöiden motivaatiolla voi olla suu-

rempi merkitys koulumenestykseen kuin toisissa. 

Näiden vaikutusten huomioon ottaminen taval-

lisissa yksitasoisissa regressioanalyyseissä on 

hankalaa, osittain jopa mahdotonta. Toisin sa-
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noen yksitasoiset selitysmallit antavat arvokas-

ta tietoa yksilöllisten ilmiöiden välisistä suhteista, 

mutta ovat usein puutteellisia sosiaalisen ympä-

ristön vaikutusten osalta.

Viime vuosina yleistyneet monitasoanalyysit 

ovat tuoneet yhden mahdollisuuden tämän on-

gelman ratkaisuun. Monitasoanalyyseissä käyte-

tyt monitasoiset analyysimallit huomioivat aineis-

ton sisäisen korreloituneisuuden ja mahdollista-

vat eri tasoja kuvaavien muuttujien tuomisen sa-

maan selitysmalliin. Toisin sanoen niiden avulla 

voidaan tarkastella sosiologian peruskysymyksiä 

yksilön ja sosiaalisen ympäristön välisestä suh-

teesta samassa analyysissä. Tässä artikkelissa 

esitellään monitasoanalyysien perusperiaatteita 

ja niihin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Monitasoana-

lyysejä lähestytään artikkelissa koulututkimuksen 

kautta. Koulumaailma tarjoaa rakenteensa vuok-

si yksinkertaisen ja kaikille tutun esimerkin mo-

nitasoisten aineistojen tarkasteluun sekä antaa 

paljon hyviä tutkimusesimerkkejä. Monitasoana-

lyysejä on tehty paljon myös muilla sosiaalitietei-

den aloilla, joista hyviä kotimaisia esimerkkejä 

ovat muun muassa huono-osaisuuden ja kuollei-

suuden alueellisia eroja käsittelevät tutkimukset 

(Blomgren 2005; Valkonen & Kauppinen 2001), 

terveys- ja terveydenhuoltotutkimukset (Nord-

berg & Häkkinen 1997; Elovainio ym. 2000; Ris-

sanen ym. 2002; ks. myös Keskimäki ym. 2001) 

sekä nuorisotutkimukset (Karvonen ym. 2005; 

Karvonen ym. 2001; Ellonen 2005).

Kontekstuaalianalyysistä 
monitasomalleihin
Monitasoisten analyysimenetelmien kenttä on 

vielä toistaiseksi suhteellisen sekava eikä ter-

minologiakaan ole mitenkään vakiintunutta. Kä-

sitteitä kuten monitasotutkimus, (multilevel re-

search), monitasoanalyysi (multilevel analysis), 

kontekstuaalianalyysi (contextual analysis), se-

kamalli (mixed model), satunnaiskertoimien mal-

li (random coefficient model, random effects mo-

del) ja varianssikomponenttimalli (variance com-

ponent model) käytetään sekaisin, jopa päällek-

käin (Goldstein 2003; Diez-Roux 2002). Vaikka 

kaikki termit viittaavat analyyseihin, joissa ote-

taan huomioon yksilön ja ympäristön suhde, ei-

vät kaikki ole täysin yhdenmukaisia.

Kontekstuaalianalyysillä viitataan yleisesti 

ottaen tutkimustapaan, jossa huomioidaan so-

siaalisen ympäristön merkitys yksilöllisiä ilmiöi-

tä selitettäessä. Kontekstuaalianalyysi tarkoit-

taakin yksinkertaisesti yhteisöllisten tekijöiden ja 

sosiaalisten ympäristöjen ominaisuuksien syste-

maattista käsittelyä survey-tutkimuksessa (Joki-

vuori & Hietala, tulossa). Kontekstuaalianalyy-

si-käsitettä käytetään usein analyyseistä, joissa 

yhteisötason vaikutus on otettu huomioon jollain 

muulla tavalla, kuin monitasoisia tilastomenetel-

miä käyttäen. Hyvä esimerkki tästä löytyy kon-

tekstuaalianalyysiä käsittelevästä luvusta kirjas-

sa Monimuuttujamenetelmien käyttö survey-ai-

neistossa (Jokivuori & Hietala, tulossa).

Tutkimuksista, jotka käyttävät erilaisia moni-

tasoisia tilastomenetelmiä selvittämään yhteisön 

vaikutusta yksilöön, käytetään sen sijaan usein 
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nimeä monitasoanalyysi tai monitasotutkimus. 

Monitasoanalyysit ovat usein kehittyneempiä 

kuin kontekstuaalianalyysit. Ne ottavat huomioon 

muun muassa eri tasojen välisen vaihtelun.

Käsitteet, jotka viittaavat analyysi-sanan si-

jaan sanaan malli, kuten esimerkiksi sekamal-

li, satunnaiskertoimien malli ja varianssikompo-

nenttimalli, viittaavat puolestaan monitasoisiin ti-

lastomenetelmiin, joilla käytännössä toteutetaan 

monitasoanalyysejä. Monitasomalleilla voidaan 

käsitellä useita eritasoisia muuttujia samassa 

mallissa ja ne mahdollistavat aineiston sisäisen 

korreloituneisuuden ja eri tasojen välisen vaihte-

lun huomioimisen. Mallit poikkeavat hieman toi-

nen toisistaan ja mallin valinta määräytyy aineis-

ton rakenteen sekä tutkimuskysymyksen pohjal-

ta. Käytännössä erot ovat suhteellisen pieniä, ja 

tutkimuksissa näkeekin usein käytettävän ana-

lyyseistä yleistä monitasomalli-nimitystä.

Hierarkkiset aineistot
Monitasoanalyysin lähtökohta on tutkittavan il-

miön luonnollisesti hierarkkinen rakenne. Toisin 

sanoen tutkimuksessa tarkastellaan ilmiöitä, joi-

ta on luonnollista jäsentää monitasoisesti ja jois-

sa on käsitteitä usealta eri tasolta. Tämä tulee 

ottaa huomioon jo aineistoa kerättäessä, ja si-

ten monitasomalleja ei tule soveltaa aineistoi-

hin, joiden keruuvaiheessa ei ole otettu huomi-

oon hierarkkista rakennetta. Myös hierarkkisuu-

den luonnollisuus on oleellista. Toisin sanoen 

ryhmätaso on todellisuudessa olemassa oleva 

yhteisö, eikä sitä muodosteta yksinomaan tutki-

musta varten. Kouluaineistot ovat tyypillisiä esi-

merkkejä aineistoista, jotka sisältävät luonnolli-

sen monitasoisen rakenteen. Aineisto on kolmi-

tasoinen: alinna on yksilötaso, keskellä luokka-

taso ja ylinnä koulutaso. (Malin 2005.)

Hierarkkisessa aineistossa havainnot toden-

näköisesti korreloivat keskenään ainakin joiden-

kin ilmiöiden osalta. Henkilöiden jakautumisesta 

osajoukkoihin, kuten esimerkiksi koulussa luok-

kiin, seuraa homogenisoitumista ryhmän sisäl-

lä, jolloin ryhmän jäsenien välille muodostuu riip-

puvuussuhde. Korrelaatio syntyy näin ollen ryh-

män kaikille jäsenille yhteisistä tekijöistä, jotka 

vaihtelevat ryhmittäin. (Malin 2005.) Saman luo-

kan kaikki oppilaat esimerkiksi ”altistuvat” saman 

opettajan opetukselle.

Perinteisiä yksitasoisia tutkimusmenetelmiä 

käytettäessä aineiston hierarkkisuutta pyritään 

usein huomioimaan disaggregoimalla ylemmän 

tason muuttujat alemmalle tasolle tai aggregoi-

malla alemman tason muuttujat ylemmälle tasol-

le. Toisin sanoen monistetaan ylemmän tason 

muuttujat jokaista ryhmän jäsentä kuvaavaksi 

muuttujaksi (disaggregointi) tai lasketaan tietystä 

muuttujasta ryhmäkeskiarvo ryhmämuuttujaksi 

summaamalla ja kokoamalla yksilötason muuttu-

jia ryhmätason muuttujiksi (aggregointi). Molem-

mat tavat ovat kuitenkin ongelmallisia. Disaggre-

gointi rikkoo muuttujien välistä riippumattomuu-

soletusta ja aggregoidun aineiston analyysi jät-

tää huomiotta ryhmien sisäisen vaihtelun. (Malin 

2005.) Molemmat johtavat helposti sellaiseen 

virheelliseen toimintatapaan, jossa aineisto ana-

lysoidaan yhdellä tasolla ja johtopäätökset teh-
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dään koskemaan toista tasoa (Hox & Kreft 1994). 

Jos ylemmän tason havaintoja tulkitaan alem-

malle tasolle, on kyseessä niin sanottu ekologi-

nen harha (Robinson 1950), ja jos alemman ta-

son havaintoja tulkitaan koskemaan ylempää ta-

soa, on kyseessä niin sanottu atomistinen harha 

(Malin 2005; Diez-Rouxin 1998).

Sisäkorrelaatio
Hierarkkisessa aineistossa siis oletetaan, että 

samaan ryhmään kuuluvat havainnot, esimer-

kiksi saman luokan oppilaat, muistuttavat jos-

sain määrin toisiaan. Käytännössä ryhmän si-

säinen korreloituneisuus kuvaa havaintojen ti-

lastollista riippuvuutta tietyn ryhmän sisällä 

tietyn ilmiön suhteen. Tätä kutsutaan sisäkorre-

laatioksi (intraclass correlation). Ajatellaan esi-

merkiksi tilannetta, jossa selitetään kouluviih-

tyvyyttä koulumenetyksellä. Toisissa kouluissa 

oppilaan viihtyvyys on hyvällä tasolla riippumat-

ta koulumenestyksestä ja toisissa kouluissa viih-

tyvyys paranee koulumenestyksen myötä. Täl-

löin tilanteessa on negatiivinen sisäkorrelaatio ja 

koulujen väliset erot vähenevät koulumenestyk-

sen kasvaessa. Ryhmän sisäinen korreloitunei-

suus onkin aina hyvä tarkistaa. Sisäkorrelaatio 

lasketaan jakamalla ryhmien välinen varianssi 

muuttujan kokonaisvarianssilla, eli ryhmien vä-

lisen ja ryhmän sisäisen varianssin summalla. 

(Goldstein 2003.)

(σ2
u + σ2)
σ2

uρ = 

Sisäkorrelaation itseisarvo vaihtelee arvojen 0 

ja 1 välillä. Mikäli sisäkorrelaatiota ei ole eli sen 

arvo on 0, havaintoyksiköiden välillä ei ole kes-

kinäistä riippuvuutta tutkitun muuttujan suhteen. 

Mikäli arvo on 1, havaintoyksiköiden välinen riip-

puvuus on täydellinen mitatun muuttujan suh-

teen. Tällöin kaikki ryhmän jäsenet ovat täysin 

toistensa kaltaisia kyseisen muuttujan suhteen. 

Kun sisäkorrelaatio on suurempi kuin nolla mutta 

alle yksi, ovat samaan ryhmään kuuluvat havain-

toyksiköt selitettävän asian suhteen keskenään 

homogeenisempia kuin koko aineiston havain-

toyksiköt. Tällöin oletus havaintoyksiköiden vä-

lisestä riippumattomuudesta ei täyty. Mikäli tätä 

riippuvuutta ei oteta huomioon tulokset poikkea-

vat oikeasta sitä enemmän, mitä enemmän sisä-

korrelaatio poikkeaa nollasta. (Malin 2005.)

Sisäkorrelaatiota laskettaessa tulee muis-

taa, ettei se ole sama asia kuin perinteinen korre-

laatiokerroin. Kun perinteisellä korrelaatiolla tar-

kastellaan kahden muuttujan välistä riippuvuut-

ta, tarkastellaan sisäkorrelaatiolla yhtä muuttujaa 

ja havaintoyksiköiden samankaltaisuutta tuon 

muuttujan suhteen. Sisäkorrelaatio kertoo suo-

raan myös sen, kuinka paljon ryhmäkeskiarvo-

jen ero selittää muuttujan kokonaisvarianssista. 

Jos sisäkorrelaatio on esimerkiksi 0,20, on 20 

% muuttujan kokonaisvarianssista selitettävissä 

ryhmien välisillä keskiarvoeroilla. (Malin 2005.)

Yhteisötason muuttujat
Yhteisötason muuttujat jaetaan pääasiassa ai-

toihin ryhmätason muuttujiin sekä yksilötason 
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muuttujista laskettuihin aggregaatteihin (Malin 

2005). Luokkatasolla opettajaa kuvaavat muuttu-

jat, kuten opettajan sukupuoli tai kokemus opet-

tajan työstä, ovat aitoja ryhmätason muuttujia. 

Niiden arvo on täsmällisesti sama kaikilla luokan 

oppilailla, koskeehan kyseinen ominaisuus heitä 

kaikkia. Koulutasolla vastaavasti koulun koko on 

aito ryhmätason muuttuja. Aitojen ryhmätason 

muuttujien vaikutusta kutsutaan usein konteksti-

vaikutukseksi (Macintyre & Ellaway 2000).

Yhteisötasolle aggregoiduissa muuttujissa 

kaikilla ryhmään kuuluvilla on myös sama ar-

vo, mutta niiden arvot on laskettu yksilötason 

muuttujista (Malin 2005). Esimerkiksi kouluta-

solla oppilaiden kokemaa sosiaalista tukea ku-

vaavista muuttujista lasketaan koko koulua ku-

vaava keskiarvo, joka kuvaa siis koulun ominai-

suutta ja koskee siten koulun jokaista oppilasta. 

Näiden muuttujien vaikutuksia kutsutaan usein 

kompositionaalivaikutukseksi (Macintyre & Ella-

way 2000). Kun mallissa käytetään aggregoituja 

muuttujia, on yksilötason vaikutus pidettävä pää-

asiassa aina mukana mallissa sen vaikutuksen 

vakioimiseksi (Malin 2005).

Monitasoiset analyysimallit
Monitasoiset analyysimallit sisältävät sekä yksi-

lö- että ryhmätason vaikutuksia. Esimerkiksi op-

pilaan koulumenestykseen vaikuttaa sekä yksi-

lötason ominaisuus, kuten motivaatio, että ryh-

mätason ominaisuus, kuten koulun sosiaalinen 

ilmapiiri. Nämä vaikutukset ovat huomioitavis-

sa monitasoanalyysissä kahdella eri tapaa. En-

sinnäkin koulutason kerroin voidaan estimoida 

yhteisesti kaikille aineiston kouluille, jolloin ker-

roin on kaikille kouluille sama. Tätä kutsutaan 

kiinteiden vaikutusten (fixed effects) analyysik-

si. Estimoitujen kertoimien voidaan antaa myös 

vaihdella koulukohtaisesti, jolloin kerroin riip-

puu kyseisen koulun virhetermistä ja vaihtelee 

näin kouluittain. Tätä kutsutaan satunnaisvaiku-

tusten (random effects) analyysiksi. (Diez-Roux 

2002.) Esimerkiksi tutkittaessa koulun ilmapiirin 

vaikutusta koulumenestykseen, voidaan ilmapii-

rimuuttujan antaa vaihdella koulujen välillä. Täl-

löin saadaan eri selitysmalleja eri koulujen vä-

lillä.

Vastaavasti yksilötason kertoimet ovat es-

timoitavissa kahdella tapaa. Selittävän muuttu-

jan kerroin voidaan pitää kiinteänä, jolloin se on 

kaikille havainnoille sama. Vaihtoehtoisesti ker-

toimen voidaan antaa vaihdella ylemmän tason 

yksiköiden välillä, jolloin muuttuja saa kussakin 

koulussa oman kertoimensa. Tällöin yksilöta-

son satunnaiset termit siis estimoidaan koulu-

jen sisällä. Tutkimuksen kysymyksenasettelusta 

riippuu, käytetäänkö kiinteiden vai satunnaisten 

vaikutusten mallia. Mallissa voi olla periaattees-

sa rajoittamaton määrä selittäviä tekijöitä, joiden 

kertoimet voivat olla kumpia tahansa. Kannattaa 

kuitenkin huomioida, että satunnaiskertoimien 

käyttäminen hankaloittaa tulosten tulkintaa ja 

useiden satunnaiskertoimien käyttäminen saat-

taa tehdä tulosten tulkinnasta jopa mahdotonta.

Monitasoisen aineiston analyysimallit jae-

taan usein kahteen ryhmään; sekamallit ja mo-

nitasomallit. Molemmat ovat yleisten lineaaristen 
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mallien (regressiomallien ja varianssianalyysi-

mallien) laajennuksia. Sekamallit ovat perintei-

sempi tapa tarkastella erilaisia ympäristön vai-

kutuksia, kun taas monitasomallit ovat verraten 

uusia menetelmiä. Sekamallien teoria perustuu 

lähinnä normaalijakaumaan ja se soveltuu par-

haiten kaksitasoisten aineistojen analysointiin. 

Monitasomallit ovat puolestaan monipuolisimpia 

useaa eri tasoa2 käsitteleviä malleja. Niiden avul-

la voidaan selvittää myös erilaisia yhdysvaikutuk-

sia, ja aineiston hierarkkinen rakenne on mallin-

nuksessa suhteellisen vapaa. Monitasomalleilla 

voidaan tarkastella myös useanlaisia vastemuut-

tujia3: lineaaristen monitasomallien avulla voi-

daan tutkia jatkuvia ja normaalisti jakautuneita 

vastemuuttujia ja yleistetyllä lineaarisella monita-

somallilla dikotomisia tai luokka-asteisia muuttu-

jia. (Hox 2002; Fitzmaurice ym. 2004.)

Käytännössä monitasomallit ovat sosiaalitie-

teissä selvästi sekamalleja yleisempiä. Käytän-

nön esimerkkejä kouluaineistolla tehdyistä line-

aarisista monitasoanalyyseistä löytyy muun mu-

assa artikkeleista Multilevel modelling in repea-

ted measures of the quality of Finnish school life 

(Malin & Linnakylä 2001) sekä Evaluation of well-

being in schools – A multilevel analysis of gene-

ral subjective well-being (Konu, Lintonen & Autio 

2002). Artikkelissa Paikallisyhteisöjen sosiaali-

sen pääoman merkitys nuorten masentuneisuu-

dessa ja rikekäyttäytymisessä (Ellonen 2005) on 

puolestaan sovellettu kaksitasoista sekamallia.

Sekamallit ja lineaariset 
monitasomallit

Normaalisti jakautuneiden vastemuuttujien tar-

kasteluun soveltuvat sekamallit ja lineaariset 

monitasomallit toimivat kutakuinkin samalla pe-

riaatteella. Ne voidaan kuvata tavallisen yksita-

soisen regressioanalyysin laajennuksena. Kun 

selitetään esimerkiksi oppilaiden koulumenes-

tystä heidän motivaatiollaan, kirjoitetaan yksita-

soinen regressiomalli muotoon Yi = β0 + β1Xi + 

ei, jossa Yi viittaa selitettävään muuttujaan (kou-

lumenestys), Xi selittävään muuttujaan (motivaa-

tio), β0 ja β1 mallissa estimoitaviin regressioker-

toimiin (β1 on selittävän tekijän kerroin ja β0 mal-

lin vakiotermi) sekä ei virhetermiin. Kun mallista 

halutaan tehdä kaksitasoinen eli ottaa koulutaso 

mukaan tarkasteluun, tulee malliin sekä yksilö-

tason virhetermi ei että koulutason virhetermi uj, 

joka kertoo koulujen poikkeaman vakiotermistä. 

Malli kirjoitetaan tällöin muotoon Yij = β0 + β1Xij 

+ uj + eij, jossa kiinteä osa β0 + β1Xij määrittää 

regressiokertoimet ja satunnaisosa uj + eij vir-

hetermit. Mallia kutsutaan kiinteden kertoimien 

malliksi. 

Kiinteiden kertoimien mallissa kaikilla kou-

luilla on siis yhteinen koulutaso virhetermi. Kun 

mallista tehdään satunnaiskertoimien malli, saa 

jokainen koulu oman virheterminsä u1j, joka ker-

too koulukohtaisen eron vakiotermiin β0. Tällöin 

oletetaan, että β1j = β1 + u1j. Malli kirjoitetaan 

tällöin muotoon Yij = β0 + β1Xij + u1jXij + u0j + 

eij. Mallissa kiinteä osa β0 + β1Xij on ennallaan, 

mutta satunnaisosaan on nyt lisätty termi u1jXij. 

Tätä termiä kutsutaan satunnaiskertoimeksi ja 
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se riippuu virhetermistä. (Hox 2002; Goldstein 

2003.) )

Seuraavassa tarkastellaan erilaisia malleja 

graafisesti4. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa 

oppilaan koulumenestystä selitetään yksilön mo-

tivaatiolla. Kuviossa 1 on tavallinen yksitasoinen 

regressiomalli Yi = β0 + β1Xi + ei, jossa Yi viittaa 

koulumenestykseen, β1Xi motivaatioon, β0 va-

kioon ja ei virhetermiin. Malli on kaikille oppilaille 

yhteinen eikä sisällä aineiston koulurakennetta. 

Regressiosuora kertoo, että mitä korkeampi mo-

tivaatio oppilaalla on, sitä paremmin hän pärjää 

koulussa.

Kun malliin otetaan koulutason vaikutus mu-

kaan, tulee malliin myös koulutason virhetermi. 

Annetaan koulutason vaikutuksen vaihdella sa-

tunnaisesti, jolloin jokainen koulu saa oman vir-

heterminsä ja tällöin myös oman regressiosuo-

ransa (kuvio 2). Kaikkien koulujen regressiosuo-

rat ovat kuitenkin samansuuntaisia, sillä selittä-

vän muuttujan regressiokerroin pidetään mallissa 

kiinteänä. Mallin avulla voidaankin todeta kunkin 

koulun osalta koulutason vaikutuksen suuruus 

läksyihin kulutetun ajan ja koulumenestyksen 

suhteessa sekä tarkastella koulujen välisiä eroja 

ja yhtäläisyyksiä. Mallia kutsutaan usein englan-

ninkielisellä termillä random intercept model, jota 

suoraan suomennettuna voisi kutsua satunnais-

vakiomalliksi. Mallista kuulee käytettävän myös 

satunnaistermien malli -nimitystä.

Kuviossa 3 koulutason vaikutuksen lisäksi 

myös selittävän muuttujan kertoimesta tehdään 

satunnainen vaikutus eli sen annetaan vaihdel-

la kouluittain. Virhetermejä on tällöin kolme: op-

pilaan, selittävän muuttujan kertoimen koulukoh-

tainen sekä koulutason vaikutuksen virhetermi. 

Mallissa kullakin koululla on edelleen oma reg-

ressiosuoransa, mutta ne eivät välttämättä ole 

enää samansuuntaisia: selittävät muuttujat saa-

vat erisuuruisia kertoimia eri kouluissa. Mallin 

avulla voidaan muun muassa selvittää ja verrata 

koulukohtaisia tietoja läksyihin kulutetun ajan ja 

koulumenestyksen suhteesta. Mallia kutsutaan 

usein englanninkielisellä termillä random coeffi-

cient model, joka voidaan suomentaa satunnais-

kertoimien malliksi.

Kuvio 1. Yksi- ja monitasoisten analyysimaIlien regressiosuorat
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Mikäli koulun merkitystä koulumenestyksen 

ja motivaation yhteyteen halutaan tarkastella vain 

jossain tietyssä koulussa, voidaan sitä tarkastel-

la myös koulukohtaisella yksilötason regressio-

malIilla. Malli tulee kuitenkin muodostaa jokaisen 

tutkittavan koulun kohdalta erikseen. Mikäli halu-

taan yleistää tuloksia koskemaan koulujen välis-

tä vaihtelua, tulee mallista tehdä kaksitasoinen. 

Laajojen aineistojen ollessa kyseessä monitaso-

mallit ovat myös lukijaystävällisempiä, sillä koko 

analyysi saadaan sovitettua samaan malliin.

Logistinen monitasomalli
Lineaaristen monitasomallien soveltuessa yk-

sinomaan jatkuvien ja normaalijakautuneiden 

vastemuuttujien analysointiin, voidaan yleiste-

tyillä lineaarisilla monitasomalleilla (generalized 

linear multilevel models) analysoida myös muun-

laisia vastemuuttujia (Fitzmaurice ym. 2004). 

Esimerkiksi logistisella monitasomallilla, jota pi-

detään yleistettyjen lineaaristen monitasomalli-

en erikoistapauksena, voidaan analysoida diko-

tomisia vastemuuttujia. Dikotomisella muuttujal-

la tarkoitetaan muuttujaa, jonka arvot vaihtele-

vat nollan ja yhden välillä: ominaisuus joko on 

olemassa kyseisellä havaintoyksiköllä (1) tai sitä 

ei ole olemassa (0). Esimerkiksi oppilas joko on 

motivoitunut tai ei ole motivoitunut.

Logistisessa monitasomallissa alemman ta-

son varianssi on yleensä kiinnitetty (σ2 = 1), ja 

kiinnostus on ylempien tasojen kertoimissa. Täl-

löin ei myöskään sisäkorrelaatiota voida laskea. 

Kiinnostuksen kohteena voivat esimerkiksi olla 

koulukohtaiset erot koulumenestyksessä ja sii-

hen vaikuttavat yksilö- ja yhteisötason tekijät. 

Analyysi aikaa tällöin ylemmän tason yksiköiden 

välisten erojen laskemisesta tutkittavan asian, 

tässä esimerkissä koulumenestyksen, suhteen. 

Tämän niin sanotun tyhjän mallin jälkeen mal-

liin lisätään erilaisia yksilö- ja yhteisötason se-

littäviä muuttujia seuraten samalla koulujen väli-

sen vaihtelun muutosta. Tällöin saadaan selville, 

paljonko käytetyt koulutason muuttujat selittävät 

koulujen välisiä eroja koulumenestyksessä, kun 

mallissa olevat yksilölliset tekijät on vakioitu pois. 

Alemman tason varianssi voidaan tietyissä tapa-

uksissa myös vapauttaa, jolloin puhutaan niin sa-

notusta extra-binomiaalisesta vaihtelusta. Sen 

käyttö on kuitenkin vähäisempää ja toteutus sekä 

tulkinta monimutkaisempaa5. Artikkelista Factors 

behind low reading literacy achievement (Linna-

kylä, Malin & Taube 2004) löytyy kotimainen esi-

merkki tavallisesta kaksitasoisesta logistisesta 

monitasomallista.

Ongelmista ja rajoituksista
Monitasoanalyyseihin liittyy suhteellisen pal-

jon ongelmia ja rajoituksia (ks. esim. Diez-Roux 

1998; Pickett & Pearl 2000; Maas & Hox 2004). 

Lähtökohtaisen rajoituksen monitasomallinnuk-

selle muodostavat aineiston ominaisuudet. En-

sinnäkin aineiston luonnollinen monitasoisuus 

tulee osoittaa niin teoreettisesti kuin empiirises-

tikin. Toisin sanoen hierarkkisuus tulee ottaa 

huomioon jo aineiston keruuvaiheessa ja sen 

olemassaolo tulee osoittaa esimerkiksi sisä-

korrelaation tai niin sanotun tyhjän mallin avul-
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la. Toiseksi aineistossa tulee olla riittävästi ha-

vaintoja. Erityisesti ylempien tasojen osajoukko-

ja, esimerkiksi kouluja, tulee olla riittävän paljon, 

jotta niitä kuvaavia parametreja on mahdollista 

estimoida. Sen sijaan alemman tason havainto-

jen suuri määrä ei ole yhtä välttämätöntä. Toi-

sin sanoen vaikka jossain koulussa olisi huomat-

tavasti vähemmän oppilaita kuin toisissa, se ei 

estä monitasomallinnuksen tekoa, mikäli koulu-

ja on kokonaisuudessaan riittävästi. (Keskimä-

ki ym. 2001.) Virheiden mahdollisuus kuitenkin 

kasvaa, jos alemman tason havainnot ovat kovin 

vähäisiä. Esimerkiksi kouluaineistossa reilusti 

alle kahdenkymmenen oppilaan koulut muodos-

tavat jo riskin luotettavan mallin muodostami-

seen. Snijders & Bosker (2002) ovat esittäneet 

teoksessaan hyviä argumentteja otoskoon suu-

ruuden arvioimisesta.

On myös tarkkaan pohdittava, mitä monita-

soanalyysillä halutaan selvittää ja minkä tyyppi-

nen mallinnus siihen sopii, sillä suurin monita-

somallinnuksen rajoite (toisaalta myös mahdol-

lisuus) on teoreettisten oletusten sisällyttäminen 

malliin. Monitasoanalyysit ovat suhteellisen help-

po rakentaa, mutta niiden tulkinta on huomatta-

vasti vaikeampaa. Tilastollisesti merkitsevät se-

litysasteet voivat olla sisällöllisesti täysin merki-

tyksettömiä. Malli tuleekin rakentaa niin, että se 

on helposti tulkittavissa. Mikäli tulkinnasta herää 

epäilys, tulee malli kyseenalaistaa. Tulosten tul-

kintaa helpottaa tulosten graafinen tarkastelu, jo-

ka on suositeltavaa myös analyysin eri vaiheis-

sa.

Mahdollinen rajoittava tekijä on myös se, et-

tä toistaiseksi esimerkiksi SPSS ei tarjoa mah-

dollisuutta hyvään monitasomallinnukseen. Lisä-

palikan kautta tietyt kaksitasoiset lineaariset se-

kamallit ovat mahdollisia, mutta monimutkaisem-

paan monitasomallinnukseen vaaditaan muita 

ohjelmia. Käyttökelpoisia monitasomallinnuksiin 

sopivia tilasto-ohjelmia on useita, joista suosi-

tuimpia lienevät MLwiN (Rasbash ym. 2000) se-

kä HLM (Raudenbush ym. 2000). Muita soveltu-

via tilasto-ohjelmia ovat muun muassa SAS ja R, 

jotka soveltuvat vain kaksitasoisten analyysien 

tekoon6.

Keskeisimpinä ongelmina voidaan mainita 

riski virhepäätelmistä. Diez-Roux (1998) erot-

taa neljä eri monitasoanalyyseihin liittyvää virhe-

päätelmän mahdollisuutta: ekologinen, atomisti-

nen, psykologistinen ja sosiologistinen. Ekologi-

nen virhepäätelmähän tarkoittaa sitä, että ylem-

män tason havainnoista tehdään johtopäätöksiä 

alemman tason ilmiöihin. Atomistinen virhepää-

telmä on tämän vastakohta, eli alemman tason 

havainnoista johdetaan päätelmiä ylemmälle ta-

solle. Psykologistinen virhepäätelmä puolestaan 

viittaa siihen, että analyysissä ei oteta huomioon 

jotain olennaista ryhmätason muuttujaa, jonka 

seurauksena johtopäätökset ovat puutteelliset. 

Esimerkiksi tietty käyttäytyminen voi olla tilanne- 

tai tapasidonnaista, jolloin sen selittäminen yk-

sinomaan esimerkiksi koulun rakenteellisilla omi-

naisuuksilla johtaa virhepäätelmiin. Vastaavasti 

virheellisiin päätelmiin päädytään, mikäli jotain 

olennaista yksilötason tekijää ei huomioida mal-
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lissa. Esimerkiksi jos kiinnostuksen kohteena on 

oppilastoimikuntaan osallistumisen aktiivisuus, 

ei sitä voida selittää yksinomaan koulun aktiivi-

suuteen innostavalla ilmapiirillä, vaan yksilöllinen 

kiinnostus vaikuttamiseen on otettava myös huo-

mioon. Ilman sitä päädytään sosiologistiseen vir-

hepäätelmään.

Ongelman voivat muodostaa myös niin sa-

notut sekoittavat tekijät. Näillä tarkoitetaan te-

kijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten selitettä-

vä muuttuja vaikuttaa vastemuuttujaan tai omi-

naisuuksia, joiden perusteella tutkittavat ryhmät 

ovat eri asemassa suhteessa vastemuuttujaan. 

Tyypillisiä sekoittavia tekijöitä ovat ikä ja suku-

puoli. Esimerkiksi vertailtaessa eri koulujen so-

siaalisen ympäristön merkitystä oppilaiden ma-

sennustasoon, tulee ikä ja sukupuoli huomioida 

mallissa, sillä esimerkiksi tytöillä on huomatta-

vasti suurempi riski masennusoireisiin kuin po-

jilla. Hierarkkisissa aineistoissa näiden sekoit-

tavien tekijöiden vaikutukset ovat huomattavasti 

monimutkaisempia kuin yksitasoisissa malleis-

sa, sillä ne voivat esiintyä paitsi samalla tasol-

la, myös eri tasojen välillä (Keskimäki ym. 2001). 

Ongelma kärjistyy juuri sosiaali- ja ihmistieteille 

tyypillisissä kysymyksenasetteluissa. Usein voi-

daan kysyä, selittyykö tutkittavan muuttujan vaih-

telu todella selittävällä muuttujalla, vai tuntemat-

tomaksi jääneillä sekoittavilla tekijöillä (ks. esim. 

Rinne ym. 2004).

Myös multikollineaarisuus on vaikeampi on-

gelma monitasoanalyyseissä kuin yksilötason 

analyyseissä. Hankalaksi siitä tekee sen, että 

multikoliineaarisuutta voi esiintyä sekä samal-

la tasolla että eri tasojen välillä. (Keskimäki ym. 

2001.) Multikollineaarisuudella tarkoitetaan tilan-

netta, jossa selittävät muuttujat korreloivat eri-

tyisen voimakkaasti keskenään. Esimerkiksi tie-

tyissä tilanteissa motivaatio ja lahjakkuus voivat 

korreloida voimakkaasti keskenään. Tällöin mo-

lempien muuttujien käyttäminen saman vaste-

muuttujan selittämiseen voi johtaa multikolline-

aarisuuteen. Tämä on tyypillinen ongelma so-

siaalitieteissä; useat sosiaalitieteille tyypilliset 

käsitteet ovat vaikeasti muodostettavissa yksise-

litteisiksi havaintokäsitteiksi.

Lopuksi
Tässä artikkelissa on esitelty monitasoanalyy-

sien perusperiaatteita ja niihin liittyviä keskei-

siä käsitteitä. Monitasomalleja lähestyttiin artik-

kelissa koulututkimuksen kautta, sillä se tarjoaa 

rakenteensa vuoksi yksinkertaisen, kaikille tu-

tun esimerkin monitasoisten aineistojen tarkas-

teluun sekä paljon hyviä tutkimusesimerkkejä. 

Koulututkimusten lisäksi monitasomallinnusta 

on tehty muun muassa hyvinvointitutkimuksen, 

terveystutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen 

kentällä.

Monitasomallit on tarkoitettu hierarkkisten 

aineistojen analysointiin. Niiden avulla voidaan 

analysoida eritasoisia muuttujia samassa ana-

lyysimallissa ja ottaa huomioon aineiston sisäi-

nen korreloituneisuus sekä muuttujien välinen 

vaihtelu eri tasoilla. Toisin sanoen niiden avulla 

päästään kiinni sosiologian peruskysymykseen 

sosiaalisen ympäristön merkityksestä yksilön 
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käyttäytymiseen. Tästä huolimatta monitasomal-

lit ovat suhteellisen vähän käytettyjä kotimaises-

sa sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Osittain 

tämä johtunee siitä, että monitasoanalyysien 

kenttä on vielä suhteellisen selkiytymätön ja ter-

minologialtaan sekava. Myös analyysien toteutus 

vaatii erilaisten, sosiaalitieteilijöiden peruskoulu-

tukseen kuulumattomien ohjelmien opettelua. 

Monitasoanalyyseillä tehdyt tutkimustulokset pu-

huvat kuitenkin niiden käyttökelpoisuuden puo-

lesta. Monitasoanalyysien avulla on saatu arvok-

kaita tuloksia yksilön, yhteisön ja sosiaalisen ym-

päristön välisistä suhteista.

Monitasomallit ovat hyödyllinen väline myös 

nykyhetken sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tut-

kimuksen polttavissa kysymyksissä. Kysymykset 

alueellisista hyvinvointieroista, alueiden ja eri-

laisten toimintamallien terveys- ja hyvinvointivai-

kutuksista sekä kansalaisosallistumisesta ovat 

monitasoanalyysien ominta kenttää. Vastaavas-

ti monitasoanalyysiä voidaan käyttää kansainvä-

lisissä vertailuissa esimerkiksi selvittämään hy-

vinvointivaltiomallien tai poliittisten järjestelmien 

yhteyttä tiettyihin kansallisiin ja kansainvälisiin il-

miöihin. Monitasomallit ovat jo tuoneet uutta nä-

kökulmaa muun muassa sosiaalisen pääoman 

keskusteluun.

Monitasotutkimuksen haasteina tulee puo-

lestaan ottaa huomioon tutkimuskentän selkeyt-

täminen niin terminologian kuin menetelmien 

käytönkin osalta. Myös tutkittavat asiat ja tulok-

set vaativat usein selventämistä. Yhteisötason 

vaikutus käsitteenä jää tutkimuksissa helposti lii-

an epäselväksi, ellei sitä konkretisoida suhtees-

sa tutkimusasetelmaan. Suurin haaste monitaso-

mallinnuksessa onkin teoreettisten oletusten si-

joittaminen tilastolliseen mallin. Vaikeus näkyy 

myös tulosten tulkinnassa; ne jäävät usein ana-

lyysin antiin nähden suhteellisen kapeaksi ja yk-

sioikoiseksi. Tulosten tulkinnan kautta haasteek-

si muodostuu myös tutkimustulosten sovelletta-

vuus. Miten arvokkaita tutkimustuloksia yksilön 

ja yhteisön välisestä suhteesta voidaan soveltaa 

käytännön toimien parantamiseen? Vielä toistai-

seksi tähän vastaaminen jää useissa tutkimuk-

sissa lapsen kenkiin.
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Adolescence is a phase of life characterized by 
transitions across numerous developmental do-
mains. These challenges are often intertwined 
with a range of behavioural problems (Dryfoos 
1990). Some of these problems are age-norma-
tive. For boys especially a small amount of de-
viant behaviour can be seen as normal social 
interaction. It is characterized as experimen-
tal behaviour (Salmi 2005). Still, more frequent 
and more severe behaviour problems may dis-
rupt current and future developmental trajecto-

ries. Adolescent delinquency has been shown 
to correlate for example with high levels of drug 
and alcohol use, school dropout, school failure, 
risky sexual behaviour, and mental health prob-
lems (Boles and Biglan and Smolkowski 2006; 
Dryfoos 1990; Ritakallio et al., 2005; Windle and 
Mason 2004). 

Therefore, the prevention of adolescent de-
linquency is important both to individual adoles-
cents as well as society at large. Prevention at 
the societal level is, however, quite difficult be-

Adolescent delinquency and social control 
in Finnish schools: A multilevel analysis1

Reseacher Noora Ellonen, Police College of Finland, BOX 123, FI-
33721 Tampere, Finland, E-mail: noora.ellonen@poliisi.fi, noora.el-
lonen@uta.fi

Alkuperäisjulkaisu: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, tulossa

ABSTRACT
The importance of local community in the pre-
vention of juvenile delinquency has often been 
emphasized from the theoretical, practical, and 
political points of view. The role of the school in 
particular has recently gained attention along 
with the growing field of research on local com-
munities and crime. This study examined the 
significance of school-related social control in 
preventing adolescents’ active delinquent be-
haviour. The study is based on a random clus-
ter sample of Finnish 15–16-year-olds and con-
ducted by employing multilevel logistic regres-
sion analysis. Results indicate that social control 
in schools, as a community characteristic, helps 
reduce boys’ active delinquency even after cru-

cial individual-level characteristics have been 
taken into account. However, if there is wide 
variation in how social control is perceived, the 
positive effect diminishes. In the case of girls theIn the case of girls the 
meaning of the school-level social control was 
insignificant. Both the average and standard de-
viation indicated that the effect would be similar 
to that of the boys but statistically they were in-
significant. Study affirms the earlier studies oftudy affirms the earlier studies of 
the meaning of the school as a shared social en-
vironment and emphasizes the different dimen-
sions in school-level phenomena. 
Keywords: Adolescents, delinquency, social 
control, school-level determinants, multilevel 
analysis 
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cause of the hidden nature of juvenile delinquen-
cy. In Finland, on average, only 10% of offenc-
es made by adolescents are recognized by the 
authorities (Kivivuori 2005). This phenomenon is 
very similar in other Nordic Countries (Kivivuo-
ri 2007). This invisibility makes the responsibility 
of local community essential. Schools in particu-
lar may play an important preventative role. Ad-
olescents spend over half of their waking hours 
in school, exposing themselves to its social envi-
ronment, which either enhances or reduces their 
interest in delinquency. However, there is a pau-
city of research on the school as a shared envi-
ronment influencing adolescents’ deviant behav-
iour. 

The purpose of this study is to examine 
school-related social control as a preventive 
measure against adolescent active delinquency. 
At the individual level, the role of school and so-
cial control in adolescent delinquency is already 
widely recognized (e.g. Barber 2001; Hagan et 
al. 1995; Huebner and Betts 2002; Jenkins 1995; 
1997; Mason amd Windle 2002; McNeal 1995; 
Nash and Bowen 1999; Thornberry et al. 1985), 
but less is known regarding social control as a 
community characteristic related to school and 
its affect on adolescent behaviour. Specifically, 
does school social control as a community-level 
variable explain serious delinquent behaviour? If 
so, are there gender differences in that effect and 
how much of it explains the differences between 
schools in adolescent’s delinquency rates? Ac-
tive delinquency refers here to conduct consist-
ing at least 25 crimes per year2. In other words it 
refers to adolescents, who have been highly de-
linquent during the past year but do not neces-
sary be it anymore. The study is based on the 
Finnish Self-Report Delinquency Study, which 
was collected in 2004. The data is based on a 
random cluster sample of Finnish 15–16-year-
old adolescents and the analysis is employed by 
multilevel logistic analysis.

Social control and adolescent 
delinquency
Social control is one of the most studied pre-
ventive factors against adolescent delinquency 
(Barber 2001; Hagan et al. 1995; Hirschi 1969; 
Huebner and Betts 2002; Mason and Windle 
2002; Nash and Bowen 1999; Sampson and 
Laub 1993). The basic assumption regarding so-
cial control and delinquency is that when the so-
cial bonds of an individual are weak or broken, 
an individual is more likely to engage in delin-
quent behaviours (Hirschi 1969). Travis Hirschi 
(1969) has elaborated, in his famous social con-
trol theory, four different aspects to describe how 
individuals bond to society: attachment, commit-
ment, involvement and belief. With attachment 
Hirschi refers to bonds made with significant 
others, like parents or teachers. Commitment 
refers to individual’s level of investment in con-
ventional aspirations and acceptance of general 
means to achieve those goals. Involvement re-
fers to participation in conventional activities and 
belief refers to the individual’s trust in the moral 
validity of social rules. 

Robert Sampson and John Laub (1993) have 
also theorized the concept of social control. Ba-
sically their theory is based on Hirschi’s thoughts 
but they have added the life course perspective 
to the theory. They argued that the importance of 
the different social bonds vary at different stag-
es of life. For example in childhood the family is 
the most important source of social control while 
in later adolescence peers become as important, 
sometimes even more important. (Sampson and 
Laub 1993.) 

Sampson and Laub’s theory can be seen as 
a suitable way for studying adolescents, while 
the differences in adolescents’ age groups are 
also now widely recognized (Aalberg and Siimes 
1999; Joronen 2005; Zarrett and Eccles 2006). 
The only major lack in this theory is that it does 
not take gender differences clearly into account. 
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There is lot of research about gender differences 
in delinquent behaviour as well as in the context 
of informal and formal social control (Mason and 
Windle 2002; Nakhaie and Silverman and La-
Grande 2000; Huebner and Betts 2002). These 
studies are an important factor also related to 
age-graded theory of social control (Mason and 
Windle 2002) and are therefore taken account in 
this study. 

Social control as community-
level characteristic
Social control is usually defined as a communi-
ty-related characteristic (Hirschi 1969, Sampson 
and Laub 1993). Communities, such as neigh-
bourhoods or families provide social control for 
their members which keep them from delinquent 
behaviour.  More recently social control has also 
been connected to other community-level phe-
nomena, such as collective efficacy (Sampson 
et al. 1999) or social capital (Salmi and Kivivu-
ori, 2006). By collective efficacy Sampson and 
colleagues (1999) refer to a community’s capac-
ity to interfere and solve problems and provide 
a good developmental environment for adoles-
cents. They believe that social control is one of 
those capacities. Salmi and Kivivuori (2006), as 
well as many other researchers (Korkiamäki & 
Ellonen forthcoming), see social control instead 
as a mechanism or manifestation of community 
social capital. In these studies social control is 
seen as an indicator, through which community 
social capital comes across to individuals (Kork-
iamäki & Ellonen forthcoming; Salmi and Kivivu-
ori 2006). 

Theoretically, the relationship between a 
community with high social control and lower 
levels of delinquency is seen as self-evident. In 
relation to adolescents in particular, most crim-
inological theories have in some way implicat-
ed the essence of adult-provided social control 
(Gottfredson 2001). Empirically, however, this 

assumption is not straightforward. Most empiri-
cal social control studies analyze social control 
at one level only. Typically, social control is mea-
sured and analyzed at the individual level, and 
the connection to community-level social control 
is only theoretical (Salmi and Kivivuori 2006). In 
other cases social control is measured and ana-
lyzed at purely the community level, ignoring the 
individual level (Sampson et al. 1997; Sampson 
et al. 1999). Both methods fail to analyze the re-
lationship between levels; in other words, they 
fail to answer the question whether community-
level social control really affects individual-level 
outcomes, as traditional theories suggest.

One reason may be the fact that social con-
trol as a community-level characteristic is diffi-
cult to measure. It is unclear as to how exactly 
respondents assess social control or any other 
community social process (Oberwittler 2004). It 
has often been maintained that, for example, the 
observation and experience of crime or mental 
disorder may influence individuals’ perception of 
social processes and the individuals’ behaviour 
(see e.g. Bellair 2000; Liska and Warner 1991). If 
this is true, the causal link between adolescents’ 
behaviour and contextual characteristics may be 
unclear. This suggests that an effort should be 
made to control community-level reciprocal ef-
fects of crime and social organization. Additional-
ly, examining community social control is neces-
sary if we are to develop a better understanding 
of the meaning of ecological theory, which is now 
based on a rather vague understanding (Ober-
wittler 2004).

Does school matter?
Those rather rare studies that do empirical-
ly consider social control as a community-lev-
el phenomenon, concentrate mostly on neigh-
bourhoods (Oberwittler 2004). There is, how-
ever, a lot of other context essential to adoles-
cent development. One of the most meaningful 
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contexts in adolescents’ lives is school. Adoles-
cents spend over half of their waking hours in 
school exposing themselves to the effects of 
social interactions happening there. Therefore, 
most criminological theories have at least some-
how examined schools. Although there is some 
disagreement regarding the direction of the ef-
fect of schools (Gottfredson 2001), there are 
school-related phenomena that have consistent-
ly been shown to be related to adolescents’ de-
linquency. These include commitment to school 
(Jenkins 1995), involvement in school (McNeal 
1995), attendance at school (Thornberry et al. 
1985), school social bonds (Jenkins 1997) and 
school climate (Gottfredson and Gottfredson 
1985; Welsh 2000). 

In addition to these individual-level studies, 
educational researchers have provided evidence 
of school community-level effects. Most of these 
studies, however, concern educational achieve-
ment (see e.g. Griffith 2002; Meijnen et al. 2003; 
Opdenakker and Van Damme 2001; Tremblay et 
al. 2001) or school efficacy (De Jong et al. 2005; 
Fleming et al. 2001; Rowe and Hill 1998; Sharp 
and Croxford 2003), leaving individual-level be-
haviour, such as delinquency, mostly aside. Also 
effects of school social control have mostly been 
neglected (see however Gottfredson 2001; Gott-
fredson et al. 2005). Those studies on multiple 
levels, however, show that the school as mean-
ingful shared social environment should be taken 
seriously when regarding the influences on ado-
lescent well-being. The magnitude of the school 
contextual effect is shown to be even greater 
than the neighbourhood-contextual effect (Ober-
wittler 2004). 

Community effects of the school
To study school-level effects, it is important to 
distinguish between different types of effects. 
First, a difference should be made between 
contextual variables and school-level practic-

es. The school context includes characteristics 
like the demographic status, structural and envi-
ronmental characteristics. The contextual effect 
depends mostly on the intake and is similar for 
each student. This is different from school prac-
tice, which includes administrative leadership, 
curricular content, utilization of resources, and 
classroom instructional style, which will inevita-
bly vary between schools. School practice can 
additionally buffer the effect of the context. The 
effect of an unfavourable context may be buff-
ered through the effort and talent of the staff of 
the school (Raudenbush and Willms 1995). Al-
though the effect of school practice has at some 
level been shown to be dependent on the con-
textual characteristics (Sampson 2001), it can 
still provide either a favourable or unfavourable 
environment for an adolescent’s development.

Secondly, contextual variables may be iden-
tified as two different types. There are structur-
al variables (called contextual effects), such as 
school size, school socioeconomic status, teach-
ers’ experience, etc. There are also social fac-
tors (called compositional effects) such as school 
or class climate or atmosphere (Torsheim and 
Wold 2001). For example, pupils’ experiences 
of perceived social support or social control can 
be aggregated to describe the school-level social 
support or control as a communal variable ( Ma-
cintyre and Ellaway 2000; Malin 2005). 

Compositional effects can also be divided 
into two types. Similar to adult surveys, it is not 
only the level of supportive working climate that 
matters, it is also the equal distribution of that 
climate. There is evidence that unequal distri-
bution of the working climate has a negative ef-
fect on the members of the work place although 
the climate would be supportive for some peo-
ple (Elovainio and Kivimäki and Helkama 2001; 
Elovainio et al. 2006; Elovainio et al. 2002; Lin-
dell and Brandt 2000). Similar results have also 
recently been found in the relationship between 
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the school and adolescent outcomes. For exam-
ple, Anderman (2002) showed that high level of 
school-level sense of belonging predicted not on-
ly positive outcomes for some students but also 
mental health problems for those who were not 
as attached to school. Additionally, Ellonen and 
colleagues (2007) had shown that wide variation 
in school-level social support predicts depressive 
symptoms in adolescents. 

These results thus suggest that the distinc-distinc-
tion between the level of resources concerning 
the community climate and heterogeneity in per-
ceptions related to those resources should be 
made when evaluating the significance of the 
compositional effects of the school. This distinc-This distinc-
tion is made in this study. The main questionsThe main questions 
of the study are: Does the level of school social 
control and related variation in perceptions deter-
mine adolescents’ active delinquency, and if so, 
are there gender differences? Additionally, how 
much can these variables explain the school-lev-
el differences in adolescents’ active delinquen-
cy? Based on earlier studies, it is hypothesized 
that higher levels of school social control will be 
related to less risk of adolescent delinquent be-
havior. In addition, more variation the perception 
of school social control will be related to greater 
risk of delinquency. 

Finnish schools as a research 
targets
Finnish schools are exceptional research tar-
gets. They are very homogeneous. The school 
system is based on equality by gender, race, re-
gion, and socio-economic background, which in 
turn, means that there is little social segregation 
or self-selection between schools. This results 
in few differences in socioeconomic and other 
well-being characteristics. This can be seen for 
example in PISA (Programme for International 

Student Assessment) studies as well as other 
studies. Studying well-being in general, Konu, 
Lintonen and Autio (2002), for example, arrived 
at the conclusion that only 1% of the variation in 
adolescents’ well-being occurred at the school 
level, the rest occurring at the individual level. 

This is important to take account when ap-
plying results based on Finnish school data. On 
the one hand, it could be that some crucial re-
lationships may be overlooked that otherwise 
would have appeared if there was a wider varia-
tion between schools in the dependent variable. 
On the other hand, if there are even minor dif-
ferences and variables between and within these 
Finnish schools, one can expect them to be 
found in a more heterogeneous school system as 
well. Based on previous research, studying some 
school-level variables should be of benefit. 

Methods

Participants
The research is based on the Finnish Self-Report 
Delinquency Study (FSRD) from the year 2004. 
The survey was conducted among 9th graders 
(15–16-year-olds) in 55 Finnish-speaking munic-
ipal comprehensive schools. The schools con-
stituted a random cluster sample with the geo-
graphical area and community residential densi-
ty as stratification criteria. The survey was con-
ducted during a lesson supervised by a liaison 
teacher. Students answered anonymously and 
85% of them completed the questionnaire (N = 
5142). The schools from which fewer than 70 re-
sponses were obtained were excluded to ensure 
reliable results. The final number of participants 
amounted to 4,609 (49% girls and 51% boys). 



240

Measurements

Delinquency
Delinquency was measured using the stand-
ard indicator system of the Finnish Self-Re-
port Delinquency Study (Kivivuori 2005; Salmi 
and Kivivuori 2006). This instrument was orig-
inally developed from a questionnaire used in 
an international self-report delinquency study 
(Junger-Tas and Terlouw and Klein 1994). The 
dependent variable of active delinquent behav-
iour was based on 14 offence items: graffiti writ-offence items: graffiti writ- items: graffiti writ-
ing/painting, destruction of property at school, 
destruction of property outside school, shoplift-
ing, stealing at school, stealing at home, buying 
stolen goods, auto theft, taking part in a fight, 
beating up somebody, use of soft drugs, misuse 
of legal medicine, use of other than soft drugs, 
and drunken driving3. 

Data is thus based on a self-report system. 
Adolescents were asked to estimate, how many 
times during the last year they have committed 
these offences. In these kinds of surveys, self-
report incidences are usually limited to maximum 
annual offences to ensure reliable results (Kivi-
vuori 2007). These limits have varied in different 
studies (e.g. Ring 1999; Kivivuori 2007). Studies 
based on this data, as well as in many similar 
youth studies (Kivivuori 2007) has usually been 
limited to 25 annual offences (Kivivuori 2005). 
This limit of maximum 25 annual offences per 
crime is also used in this study.

The 14 offences were summed to have one 
delinquent variable. When the limit of a maximum 
25 annual offences per crime was used, the vari-
able ranged between 0 and 350. Because the 
study’s purpose is to explain active delinquency, 
not exiguous deviant behaviour explained by ad-
olescents’ experimental nature, only those who 
had committed at least 25 offences in the past 

year were selected for further analysis4. Like in 
other studies based in this data a concept of ac-
tive delinquency is used to describe this behav-
iour although it is important to notice that those 
adolescents do not necessary be active in delin-
quency any more. They have just been highly de-
linquent during the past year. Only 7 % of adoles-
cents belong to this group. They had, however, 
committed over half of all the offences reported 
during one year. Adolescent delinquency is thus 
much attributed to a small group of adolescents. 
(Kivivuori 2005.) The number of those adoles-
cents is 299 (40% girls and 53% boys). 

School-level social control
School-level social control was examined via 
an aggregated variable of teachers’ social con-
trol. The teachers’ social control was also a self-
rated measurement, which means that adoles-
cents reported their own experience of teach-
er’s provided social control. It was a four-item 
scale which contained questions about how of-
ten teachers ‘cut in if pupils are fighting’, ‘can 
maintain order in the classroom’, ‘know where 
pupils spend their breaks’ and ‘make sure that 
pupils do not smoke (in the school area)’. The 
Likert response scale (1 = never, 2 = seldom, 3 
= sometimes, 4 = often, 5 = always) was used 
to answer these questions. For final social con-
trol variables these variables were summed (al-
pha .67). The summed variable ranged between 
0 and 20. For final analysis it was brought back 
to the original scale from 1 to 5 and the values 
were reversed, so that higher value reflected 
lower level of social control (1=always, 5= nev-
er). Finally the variable was aggregated to arrive 
at the school-level. The school-level mean was 
used to describe the level of school social con-
trol and standard deviation was used to describe 
the variation of the social control. 
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Individual-level social control
The summed social control measure was also 
used to measure individual-level perception of 
social control. This was done because in mul-
tilevel modelling, it is useful to take into account 
the individual-level variable that is synonymous 
with the school-level variable in order to avoid 
misinterpretations (Malin 2005). The original in-
tent was to use the variable as the original five-
scale measure (1 = never, 5 = always) but the 
scale ‘never experiencing social control’ yielded 
very little variance in the scale point, therefore 
the scales ‘never’ and ‘seldom’ were combined. 
The individual-level social control variable thus 
ranged from 1 (never or seldom) to 4 (always). 

Individual-level background 
variables
To study effects of school-level social control, 
some individual-level variables affecting ado-
lescent delinquency had also to be taken into 
account. Hypothetically, these variables could 
range from all the risk factors listed in previ-
ous research concerning adolescents’ family 
background (Farrington 1995; Gottfredson and 
2001; Salmi  and Kivivuori 2006). But accord-
ing to previous research that utilized this data, 
the essential risk factors for Finnish adolescents 
are sex, age, family structure, and family eco-
nomical status (Salmi, 2005; Salmi and Kivivuo-
ri 2006)5. Age was categorized into two groups, 
15-year-olds and 16-year-olds. Family structure 
was classified as a nuclear family or other family 
structure and the family’s economical status was 
categorized by adolescents’ subjective experi-
ence of economical hardship into two groups: 
experiencing no problems and experiencing at 
least some problems.

Data Analysis
A multilevel logistic regression analysis (con-
ducted with the software MLwiN 1.1 and the pa-
rameters estimated using the RIGLS method) 
procedure was used to analyze the data. Logis-
tic regression was used because the delinquen-
cy variable produced a highly skewed result. highly skewed result. 
The variable was thus dichotomised to indicate 
whether the respondent had committed at least 
25 offences during last (1) year or not (0). Mul-Mul-
tilevel analysis is needed to explain individual-
level outcomes with school-level characteristics 
(Goldstein 2003; Hox 2002.) Because prelimi-Because prelimi-
nary results showed major differences between 
sexes in compositional effects studied here, the 
final multilevel analysis was conducted sepa-
rately for boys and girls. 

First, multilevel logistic regression analysis 
was used to estimate whether there were any 
variation between upper-level units. This model 
is usually called an empty or null model in mul-
tilevel modeling. Secondly, some individual-level 
characteristics were added to the model. Finally, 
school-level variables of social control were add-
ed to better understand the relationship between 
school social control and adolescent active delin-
quent behavior.

Before presenting the final multilevel model, 
however, some descriptive results will be intro-
duced. Firstly, the differences between schools 
regarding adolescents’ active delinquent behav-
ior will be presented. Secondly, the differences 
between schools in the level of school social con-
trol, and variation in school social control will be 
presented. This will allow for a better understand-
ing of the differences. 
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Results

Descriptive Results

Differences between schools in 
adolescent active delinquency
As far as the original sum variable of all 14 delin-
quency questions is concerned, the differences 
between schools (N = 44) are notably small. In a 
school in which the average level of delinquency 
was the lowest, adolescents had committed on 
average 2.35 offences in the past year, while in 
a school with the highest average level of de-
linquency, the congruent number was 8.02 of-
fences in the past year. Most of the respondents 
go to school (50%) where adolescents had com-
mitted on average 4.37 to 5.95 offences in the 
past year.

When considering active delinquency (at 
least 25 annual offences), the differences are 
slightly bigger. In schools with the least amount 
of active delinquent behaviour, only 1% of ado-
lescents were involved in active delinquency, 
whereas in schools with the greatest amount of 
delinquent behaviour, the corresponding per-
centage was 10%. Most of the respondents 
(50%), however, went to a school in which on av-
erage 4–6% of students were involved in active 
delinquent behaviour.

Differences between schools in 
adolescent active delinquency 
and social control.
In schools in which students felt little social con-
trol, the average value of social control variable 
was 3.36, which means that adolescents report-
ed sometimes experiencing social control from 
teachers. In schools in which students felt high 
social control, the value of the variable was 4.67 
on average, which means they reported always 

experiencing social control. Half of all adoles-
cents attended schools where they often expe-
rienced social control on average (3.6–3.9). 

Main Results

Multilevel analysis of school 
social control and adolescents’ 
active delinquency
The final multilevel analysis was conducted sep-
arately for boys and girls. In both cases, the In both cases, the 
analysis was conducted in four models. First, an 
empty model was tested. This states the exis-
tence of the variation between schools in ado-
lescent active delinquency. Secondly, individu-
al-level variables that were shown to be signifi-
cant risk factors of adolescent delinquency were 
included in the model. Next, social control as 
an individual perception was added to the third 
model. Finally, the variables of school level so-
cial control were included in the fourth model6.

Boys
In the case of boys, school-level variation was 
0.085 in the empty model (Table 1). Individu-
al-level variables, age, family background, and 
the family’s economical situation, reduced this 
variation by 34%. In other words, these individ-
ual-level factors, characteristics of the school 
input, explain over a third of school-level varia-
tion in adolescent active delinquent behaviour. 
Also at the individual level, these factors explain 
boys’ delinquency strongly. Boys who live in a 
family structure other than a nuclear family, or 
boys who have families that encounter some 
financial troubles are more likely to engage in 
delinquent activity. Age was statistically insig-
nificant, which can be explained by the fact that 
15- and 16-year-old adolescents are usually in 
the same (9th) grade and at the same develop-
mental stage. 



243

Social control had a positive effect on boys’ 
individual-level perceptions. Boys who experi-
enced less social control engaged in more ac-
tive delinquent behaviour than boys who expe-
rienced more social control. However, it did not 
matter if they ‘often’ or ‘sometimes’ experienced 
social control compared to ‘always’ experiencing 
social control. The negative effect was only found 
when adolescents experience social control sel-
dom or not at all. 

The effect of social control is also visible 
when change in variance between schools re-
garding boys’ delinquency is examined. As the 
individual-level experiences of social control 
were taken into account, differences between 
schools increased by 41%. This suggests that 
adolescents’ experiences of social control vary 
between schools, which results in different levels 
of delinquency. It is, however, noteworthy that the 
subjective experience of teacher provided social 
control was measured, not the objective amount 
of social control. As pointed out earlier, analys-
ing social control at the individual level is debat-
able because of the communal nature of the phe-
nomenon. The individual-level experience of so-
cial control is thus taken into account here only 
because when used this way it does not interfere 
with community-level interpretations. 

In addition, there was a strong relationship 
between school-level social control and boys’ 
delinquency at the school level. The amount ofThe amount of 

school-level social control was significantly as-
sociated with boys’ delinquency. Although esti-
mates of school-level variables do not directly re-
veal the amount of the effect, the result suggests 
that in schools, where there is less school-level 
social control, boys are likely to take part in ac-
tive delinquent behaviour. When individual-level 
experiences of social control are allowed for in 
the model, the lack of social control in schools 
increases the risk of delinquency for those boys, 
who also experience social control at the individ-
ual level.  This can be seen as being the essence 
of the community effect. 

Additionally, if there is wide variation among 
students in the perception of school as a social 
controlled environment, the risk is even greater. 
That is, if some boys experience perceiving a lot 
of social control from teachers, and some ado-
lescent boys perceive little or no social control 
from teachers, the positive effect of school so-
cial control diminishes and the risk of boy’s de-
linquency increases. Variables of school-lev-
el social control (average and variation) explain 
as much as 29% of the variation in boys’ delin-
quency between schools, even when all individu-
al variables including the individual experience of 
social control are taken into account. About half 
of the 29% is contributable to the influence of the 
level of social control and other half of the varia-
tion is contributable to the perceptions related to 
social control. 
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Girls
For girls, the school-level variation was 0.015 in 
the empty model (see Table 2). Individual-level 
factors strongly explained girls’ delinquent be-
haviour at the individual level. For girls, the risk 
of living in a family structure other than a nuclear 
family or living in a family with financial troubles 
seems to be related even more strongly to de-
linquency than for boys; girls living in a family 
structure other than a nuclear family or living in 
a family with financial troubles have a 1.9 times 
greater risk in engaging in delinquent activity, as 
compared to girls from a nuclear family or from a 
family with no financial troubles. Age was signifi-
cantly related to delinquent behaviour; 16-year-
old girls are more likely to engage in delinquent 

behaviour than 15-year-old girls, which can be 
seen interesting because 15 and 16-years girls 
are usually in the same class. 

In addition to these background factors, in-
dividual-level social control had a positive effect 
on girls. Social control seemed to be even more 
substantial for girls than boys. Girls who ‘sel-
dom’ or ‘never’ experience social control from 
their teachers are over three times more likely to 
engage in active delinquent behaviour than girls 
who experience social control from their teach-
ers. Furthermore, girls who reported only ‘some-
times’ experiencing social control are at a greater 
risk of delinquency compared to girls who report-
ed ‘always’ experiencing social control. Similar 
to boys, the differences between schools in girls’ 

Table 1
Explanatory Variables of Boys Active Delinquent Behavior (N=2351)a

Frequency %
Mean (std)

OR 95 % CI Variance Change in
variance %

Empty model 0.085
INDIVIDUAL-LEVEL VARIABLES
Age

15 years olds
16 years olds

59
39 1.1 0.9–1.3

Family structure
Nuclear family (mother and father)
Other family structures

68
32 1.5 1.3–1.7

Family’s economic situation
No financial troubles
Financial problems

85
14 1.8 1.5–2.1

0.059 -34
Perceived social control
Always
Often 
Sometimes
Seldom or never

17
48
25

7

1.1
1.0
2.0

0.4–1.8
0.3–1.7
1.1–2.9

0.083 +41
SCHOOL-LEVEL VARIABLES
School-level social control (average)b 3.8 (0.3) 1.2 1.0–1.6
School-level social control (STD) 0.8 (0.1) 1.3 1.0–1.8 0.059 -29

a. Individual-level variables frequencies and school-level variables means and standard deviations are presented 
in the first column. OR refers to odd rations, which indicates the magnitude of variables, 95% CI refers to confi-
dence intervals, which indicates the statistical significance of these variables.  
b. The school-level social control variable is revised. Higher value means lower level of social control.  
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active delinquent behaviour increased when in-
dividual-level experiences of social control were 
taken into account. 

Other individual-level factors, like age and 
family background factors did not, however, ex-
plain the differences between schools in girls’ 
delinquency as they did for boys. On the contra-
ry, when these factors were taken into account, 
variation between schools increased as much as 

73%. This suggests that girls who engage in ac-
tive delinquent behaviour are from more hetero-
geneous backgrounds than delinquent boys. Al-
so the effect of school-level social control was in-the effect of school-level social control was in-he effect of school-level social control was in-
significant for girls. Both the average and stand-
ard deviation indicated that the effect would be 
similar to that of the boys but statistically they 
were insignificant. 

Table 2
Explanatory Variables of Girls Active Delinquent Behavior (N=2258)a 

Frequency % 
Mean (std)

OR 95 % CI Variance Change in 
variance %

Empty model 0.015
INDIVIDUAL-LEVEL VARIABLES
Age

15 years olds
16 years olds

62
36 1.2 1.2–1.6

Family structure
Nuclear family (mother and father)
Other family structures

67
33 1.9 1.9–2.1

Family’s economic situation
No financial troubles
Financial problems

79
21 1.9 1.6–2.2

0.026 +73
Perceived social control

Always
Often 
Sometimes
Seldom or never

15
53
28

4

1.9
2.1
3.3

0.8–3.0
1.0–3.2
2.2–4.4

0.033 +29
SCHOOL-LEVEL VARIABLES
School-level social control (average)b 3.8 (0.3) 1.1 0.7–1.5
School-level social control (STD) 0.7 (0.1) 1.1 0.4–1.8 0.022 -33

a. Individual-level variables frequencies and school-level variables means and standard deviations are presented 
in the first column. OR refers to odd rations, which indicates the magnitude of variables, 95 % CI refers to confi-
dence intervals, which indicates the statistical significance of these variables.  
b. The school-level social control variable is revised. Higher value means lower level of social control. 



246

Conclusion
The purpose of the study was to examine the 
effect of school-level social control on adoles-
cents’ delinquent behaviour. Specifically, wheth-
er the amount of social control or the variation in 
control determine delinquency. If so, does this 
explain differences between the levels of delin-
quency found in different schools. Gender dif-
ferences in these relations were also under ex-
amination. 

The analysis was based on a random cluster 
sample of Finnish 15–16-year-olds and conduct-
ed using a multilevel logistic regression analysis. 
School-level social control was measured by the 
school-level average and standard deviation of 
social control provided by the teachers. Signifi-
cant individual-level variables, such as sex, age, 
family structure and family’s economical situa-
tion, were taken into account in the analysis. 

The results suggest that social control at 
school determines boys’ delinquent behaviour 
but not girls’. Boys who attended schools having 
a high rate of school-level social control were at 
a lower risk of engaging in delinquent behaviour, 
as compared to boys who attended schools that 
did not have such high levels. However, if social 
control was applied unevenly, the positive effect 
on boys diminishes and the risk of delinquency 
increases. Therefore, for boys, the hypothesis of 
this study was supported. 

School-level social control explained as 
much as 29% of the differences between schools 
in boys’ active delinquent behaviour. This sug-
gests that boys are homogeneously suscepti-
ble to school compositional effects, at least in 
the case of social control. It is also interesting to 
note that the individual-level experiences of so-
cial control were taken into account in the model, 
which means that school-level social control al-
so affects those who experience no social control 
otherwise. This can be seen as the essence of 
studying community effects. 

Girls, however, were not affected by school 
social control. The effect of social control seemed 
to be positive when girls were concerned but the 
results were statistically insignificant. This sug-
gests that girls are less susceptible to school 
compositional variables than boys. At the individ-
ual level, however, the effect of the experiences 
of social control was significant for both girls and 
boys. 

The result of this study is thus divided. On 
the one hand school social control can decrease 
the risk of adolescent boys’ engaging in active 
delinquency. But the level of school social con-
trol is not enough to prevent risk of delinquent 
behaviour. School social control should also be 
distributed equally to all students. The meaning 
of this variation in environmental perceptions is 
not usually taken into account in studying ecolog-
ical contextual effects. The result seems, how-
ever, understandable. An organized shared en-
vironment is emphasized in many criminological 
theories such as social control theory. Therefore, 
it is important to take the effect of variation within 
the school into account in this type of study. Us-
ing only school average variables to describe the 
social mechanisms of the school compensates 
for the differences in schools, but loses the im-
portant information about the occurrence of so-
cial organization.

On the other hand this study reveals major 
gender difference in the meaning of school so-
cial control. Determining why this occurs takesDetermining why this occurs takes 
some conjecture. There is strong evidence that 
delinquency in general varies between genders 
(Kivivuori 2007). There are also studies that have 
shown gender differences in relations between 
delinquency and social control, but they are not 
always congruent with each other (Mason and 
Windle 2002; Nakhaie and Silverman and La-
Grande 2000; Huebner and Betts 2002). Some 
studies have also suggested that girls must be 
exposed to more risk factors of deviant behav-
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iour than boys in order to involve themselves in 
actual delinquent action (Storvoll and Wichstrom 
and Pape 2003). From this point of view, girls are 
more out of order when involved in deviant be-
haviour, which could mean that mere control is 
no longer sufficient to stop the behaviour. 

Additionally there are studies that have 
shown that girls’ engagement in delinquent be-
haviour may be mediated more by association 
with their delinquent peers, as compared to boys 
(Nichols et al. 2006). This suggests that girls are 
more influenced more by a small group, such 
as a peer group, as opposed to the school as a 
whole unit. Studies on Finnish adolescent friend-
ship groups may be interpreted similarly. Studies 
report that girls rely on and seek advice, help, 
and support more often from their friends as 
compared to their male counterparts. (Välimaa(Välimaa 
1996; Rönkä and Poikkeus 2000). When consid-When consid-
ering Sampson and Laub’s (1993) social control 
theory, perhaps at this stage of life peers are the 
most important social bond to girls and therefore 
also most influential. As for boys, the most impor-
tant and influential bonds are with adults, such 
as parents and teachers. This thus suggests that 
not just age differences but also gender differ-
ences should be taken into account when apply-
ing the concept of social control. 

There are some methodological limitations 
that qualify the results of this study. First, the 
analysis is based on cross-sectional data, which 
causes problems in drawing causal inferences. 
This can be even more crucial in multilevel stud-
ies, because there remain doubts about wheth-
er a significant community-level effect is merely 
the result of a self-selection bias or some spe-
cific circumstance that lead respondents to as-
sess social mechanisms some certain way. Sec-
ondly, excluding schools from which fewer than 
70 responses were obtained to the survey can 

be seen limiting the representative nature of the 
data only to mid-size and large schools. Without 
the exclusion there could have, however, been 
even greater limitation because the influence of 
the random variation.

Thirdly, social control was only measured by 
using teacher provided social control. In schools 
there are also many other adults who provide so-
cial control and also other students can act as 
social control providers. Teacher provided so-
cial control was also measured by asking stu-
dents about it, which could give us a different pic-
ture than some more objective measure would 
give. Additionally the school social control scale 
reflects only direct control - monitoring, orderli-
ness and discipline functions - from teachers. 
The measure does not tap the more indirect so-
cial control, such as emotional control. This may 
have some implications for the results. 

Fourthly, there are some problems in the ex-
tent of the data. Although the total number of re-
spondents is quite high, the number of adoles-
cents involved in active delinquent behaviour is 
quite small (299). When these adolescents are 
divided between schools, there are schools in 
which the number of adolescent involved in ac-
tive delinquent behaviour is very small, consist-
ing of only a few adolescents. However, there 
were only a few of the very-low or no delinquen-
cy schools, and overall, the number of schools is 
adequate. In multilevel analysis it is more essen-
tial that there are enough upper-level units, as 
the number of observations per every unit is not 
as crucial (Snijders and Bosker 2002). In addi-
tion, similar results were found regarding school 
where the level of active delinquent behaviour 
was lower (15 offences per year) and the number 
of respondents large. Therefore, there were few 
low-adolescent delinquency schools and there-
fore this did not distort the results of the study. 
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Endnotes
1 The article is a part of the project Local community 
and school as sources of trust and social support of 
adolescents funded by Finnish Academy (207367). I 
would like to thank research professor Matti Rimpelä 
and Special researcher Sakari Karvonen for authori-
tative comments during the writing process. 
2 Term of active delinquency is used also in other ju-
venile delinquency studies to refer more serious delin-
quent behavior than just experimental behavior (e.g. 
Salmi and Kivivuori 2006)  
3 Same summed variable have been used in many oth-
er studies based on this data (Kivivuori 2005, Salmi 
2005, Salmi and Kivivuori 2006)

4 This kind of cut-point has been used also in other 
studies based on this data. More of this group of ado-
lescents attending serious delinquency can be read 
from (Kivivuori 2005)  
5 Distributions of independent background variables 
as well as social control variable can be seen in Salmi 
& Kivivuori 2006. In that article the cut point of active 
delinquency is a bit different but the distributions are 
quite same. 
6 Some of the schools (5) were excluded from the 
analysis of the girls, because they had no girls engag-
ing in active delinquent behaviour.
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