
Kuvioiden selitteet 
 

Väkivallan yleisyys lasten ja nuorten kokemana 
 

 

Kuvio 1. Niiden lasten ja nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet fyysistä uhkaa vuoden aikana 

vuosina 2002-2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.- sekä 8.- ja 9.-luokilla, 

lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten ja nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet fyysistä uhkaa 

vuoden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko sinulle viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 

tehty seuraavia asioita?". Kysymyksen osiot: 1) varastettu tai yritetty varastaa käyttämällä väkivaltaa tai 

uhkaamalla sillä, 3) uhattu vahingoittaa fyysisesti, 4) käyty fyysisesti kimppuusi kuten lyöty, potkittu tai 

käytetty jotain asetta. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) ei. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat 

ilmoittaneet vaihtoehdon 1 vähintään yhteen kysymyksen kohtaan. Osuus lasketaan vähintään yhteen 

kysymyksen osioon vastanneista. 

 

Kuvio 2. Niiden lasten ja nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun 

huoltapitävän aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa pojat 

ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.- sekä 8.- ja 9.-luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten ja nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai 

muun huoltapitävän aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko 

vanhempasi tehnyt sinulle seuraavia asioita viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 

1) tarttunut sinuun niin, että sinuun sattui, 2) töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti, 3) tukistanut sinua, 4) 

läimäyttänyt sinua, 5) lyönyt sinua nyrkillä tai esineellä, 6) potkaissut sinua, 7) satuttanut sinua muuten 

fyysisesti. Vastausvaihtoehdot: 1) ei, 2) 1-2 kertaa, 3) 3 kertaa tai useammin, 4) on tehnyt, mutta en muista 

montako kertaa. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4 vähintään 

yhteen kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista. 

Vanhemmilla tarkoitettiin kysymyksessä esimerkiksi äitiä tai äitipuolta, isää tai isäpuolta, 

adoptiovanhempia, sijaisperheen vanhempia tai lastensuojelulaitoksen ohjaajia. 

 

Kuvio 3. Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun huoltapitävän 

aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa ulkomaalaistaustaiset 

ja suomalaistaustaiset, sukupuolivähemmistöt ja cissukupuoliset, sekä seksuaalivähemmistöt ja 

heterot perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun 

huoltapitävän aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko 

vanhempasi tehnyt sinulle seuraavia asioita viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 

1) tarttunut sinuun niin, että sinuun sattui, 2) töninyt tai ravistellut sinua vihaisesti, 3) tukistanut sinua, 4) 

läimäyttänyt sinua, 5) lyönyt sinua nyrkillä tai esineellä, 6) potkaissut sinua, 7) satuttanut sinua muuten 



fyysisesti. Vastausvaihtoehdot: 1) ei, 2) 1-2 kertaa, 3) 3 kertaa tai useammin, 4) on tehnyt, mutta en muista 

montako kertaa. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4 vähintään 

yhteen kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista. 

Vanhemmilla tarkoitettiin kysymyksessä esimerkiksi äitiä tai äitipuolta, isää tai isäpuolta, 

adoptiovanhempia, sijaisperheen vanhempia tai lastensuojelulaitoksen ohjaajia. 

 

Kuvio 4. Niiden lasten ja nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun 

huoltapitävän aikuisen henkistä väkivaltaa vuoden aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa pojat 

ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.- sekä 8.- ja 9.-luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten ja nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai 

muun huoltapitävän aikuisen henkistä väkivaltaa vuoden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko 

vanhempasi tehnyt sinulle seuraavia asioita viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 

1) kieltäytynyt puhumasta sinulle pitkän aikaa, 2) loukannut sanallisesti, esimerkiksi haukkunut sinua, 3) 

nöyryyttänyt tai nolannut sinua, 4) uhannut hylätä tai jättää sinut yksin, 5) heittänyt, lyönyt tai potkinut 

esineitä (esim. paiskonut ovia), 6) lukinnut sinut johonkin paikkaan, 7) uhannut sinua väkivallalla. 

Vastausvaihtoehdot: 1) ei, 2) 1-2 kertaa, 3) 3 kertaa tai useammin, 4) on tehnyt, mutta en muista montako 

kertaa. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4 vähintään yhteen 

kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista. Vanhemmilla 

tarkoitettiin kysymyksessä esimerkiksi äitiä tai äitipuolta, isää tai isäpuolta, adoptiovanhempia, 

sijaisperheen vanhempia tai lastensuojelulaitoksen ohjaajia. 

 

Kuvio 5. Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun huoltapitävän 

aikuisen henkistä väkivaltaa vuoden aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa 

ulkomaalaistaustaiset ja suomalaistaustaiset, sukupuolivähemmistöt ja cissukupuoliset sekä 

seksuaalivähemmistöt ja heterot perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa 

oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun 

huoltapitävän aikuisen henkistä väkivaltaa vuoden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko 

vanhempasi tehnyt sinulle seuraavia asioita viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 

1) kieltäytynyt puhumasta sinulle pitkän aikaa, 2) loukannut sanallisesti, esimerkiksi haukkunut sinua, 3) 

nöyryyttänyt tai nolannut sinua, 4) uhannut hylätä tai jättää sinut yksin, 5) heittänyt, lyönyt tai potkinut 

esineitä (esim. paiskonut ovia), 6) lukinnut sinut johonkin paikkaan, 7) uhannut sinua väkivallalla. 

Vastausvaihtoehdot: 1) ei, 2) 1-2 kertaa, 3) 3 kertaa tai useammin, 4) on tehnyt, mutta en muista montako 

kertaa. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4 vähintään yhteen 

kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista. Vanhemmilla 

tarkoitettiin kysymyksessä esimerkiksi äitiä tai äitipuolta, isää tai isäpuolta, adoptiovanhempia, 

sijaisperheen vanhempia tai lastensuojelulaitoksen ohjaajia.  

 

 

 

 



 

Kuvio 6. Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana vuosina 

2019 ja 2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet vuoden aikana 

seksuaaliväkivaltaa. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut jotain seuraavista viimeksi 

kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 1) pakottamista riisuuntumaan, 2) kehon intiimien 

alueiden koskettelua vasten tahtoasi, 3) yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista 

ja 4) rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista sinulle vastineeksi seksistä. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) 

en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vähintään yhteen kysymyksen osioon vaihtoehdon 

1. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista. 

 

Kuvio 7. Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana vuosina 

2019 ja 2021, tarkastelussa ulkomaalaistaustaiset ja suomalaistaustaiset, sukupuolivähemmistöt ja 

cissukupuoliset sekä seksuaalivähemmistöt ja heterot perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet vuoden aikana 

seksuaaliväkivaltaa. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut jotain seuraavista viimeksi 

kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 1) pakottamista riisuuntumaan, 2) kehon intiimien 

alueiden koskettelua vasten tahtoasi, 3) yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista 

ja 4) rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista sinulle vastineeksi seksistä. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) 

en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vähintään yhteen kysymyksen osioon vaihtoehdon 

1. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista. 


