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TIIVISTELMÄ

Kämppi Katariina, Välimaa Raili, Ojala Kristiina, Tynjälä Jorma, Haapasalo Ilona, 
Villberg Jari & Kannas Lasse
Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Poh-
joismaissa 1994-2010. WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study)

Tässä raportissa kuvataan 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemuksia, kouluviihty-
vyyttä ja sosiaalisia suhteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia vuodesta 1994 vuoteen 
2010 Suomessa. Tutkimustulokset perustuvat WHO-Koululaistutkimuksen suomenkie-
listä perusopetusta antavista kouluista kerättyihin aineistoihin vuosilta 1994, 1998, 2002, 
2006 ja 2010. Raportissa tarkastellaan kaikilla vuosiluokilla koetun koulumenestyksen ja 
9. luokan oppilaiden koulutusorientaation yhteyksiä koulukokemuksiin. Lisäksi vertail-
laan oppilaiden kokemuksia Pohjoismaissa 1994–2010 koulusta pitämisestä, koulutyöstä 
kuormittumisesta, oppilaiden välisistä suhteista ja koulukiusaamisesta. Näitä teemoja kä-
sitellään myös vuoden 2010 kansainvälisessä lähes 40 HBSC-tutkimukseen osallistuneen 
maan vertailussa. 

Kansainvälisessä vertailussa koulusta pitämisessä sijoituttiin edelleen heikosti. Suomalais-
ten koululaisten koulutyöstä kuormittuminen yleistyi yläluokilla 2006–2010 ja kansainvä-
lisesti vertaillen Suomi oli eniten kuormittuneiden kolmanneksessa vuonna 2010. Opetta-
jien ja oppilaiden välisen suhteen kehitys 2006–2010 oli edelleen myönteistä. Ylimääräistä 
apua opettajalta tarvittaessa saatiin yhä yleisemmin. Oppilaiden välisissä suhteissa ei ta-
pahtunut olennaisia muutoksia Suomessa ja kansainvälisesti Suomen sijoitus oli keski-
tasoa tai sitä heikompi. Suomessakin pääosa oppilaista koki oppilaiden väliset suhteet 
hyvinä. Koulukiusaaminen yleistyi Suomessa hieman 2006–2010, mutta kansainvälisesti 

Oppilaiden myönteinen kokemus turvallisuudesta pysyi ennallaan tai jopa hieman yleistyi 
Suomessa 2006–2010. Koulumenestyksensä paremmaksi kokeneet oppilaat ja lukioon ai-
kovat 9-luokkalaiset kokivat koulun yleisemmin myönteisesti kuin heikommin menestyvät 
oppilaat ja ammatilliseen koulutukseen aikovat 9-luokkalaiset. Nämä erot ovat pysyneet 
samansuuntaisina 1990-luvun alkuvuosista lähtien.
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JOHDANTO 

Suomalaiset koululaiset menestyvät oppisaavutusten kansainvälisissä vertailuissa erin-
omaisesti. Suomi on osallistunut PISA-tutkimusohjelmaan sen alusta vuodesta 2000 
asti ja maamme sijoitus on ollut parhaiden joukossa jokaisella mittauskerralla ja kaikilla 
tutkituilla sisältöalueilla lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteiden osaamisessa 
(OECD 2010). Suomalaisen perusopetuksen ja opettajankoulutuksen erinomaisuus tun-
netaan maailmalla tällä hetkellä jopa paremmin kuin Suomessa. 

Hyvistä oppisaavutustuloksista huolimatta suomalaisten nuorten kouluviihtyvyys näyt-
täytyy kansainvälisissä vertailuissa varsin heikkona (Kannas ym. 1995, Linnakylä & Malin 
1997, Samdal 1998, Samdal ym. 2004). Koulussa viihtyminen on huomionarvoinen asia, 
sillä oppilaat viettävät tuhansia tunteja kouluympäristössä. Noiden tuntien aikana oppi-
laat hankkivat monia uusia tietoja ja taitoja, mutta ennen kaikkea he kasvavat ja raken-
tavat käsitystä itsestään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Näillä käsityksillä on huomattava 
merkitys lasten ja nuorten opiskeluhaluihin ja oppimiseen läpi elämän. (Linnakylä 1993.) 

Sekä kielteiset että myönteiset koulukokemukset heijastuvat oppilaan kokonaiskehityk-
seen. Oppilaiden kokemukset koulusta kuitenkin vaihtelevat. Joidenkin mielestä koulussa 
on kivaa, opettajat ovat innostavia, luokkakaverit kannustavia ja koulutehtävät riittävän 
haastavia. Toisten mielestä koulussa on ikävää, opettajat ovat epäreiluja, luokkatoverit 
masentavia ja koulupäivät tylsiä. (Linnakylä & Malin 1997.) Tässä tutkimuksessa tar-
kastellaan, kuinka suomenkielisten 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ovat 
muuttuneet vuodesta 1994 vuoteen 2010. Koulukokemuksista tarkastellaan koulusta pi-
tämistä, kouluun sitoutumista, koulutyöstä kuormittumista, opettajan ja oppilaan välistä 
suhdetta, oikeudenmukaisuuden kokemuksia, oppilaiden välisiä suhteita, koulussa koet-
tua turvallisuutta sekä vanhempien tukea koulutyölle. Raportista selviää, onko vuodesta 
1994 vuoteen 2006 saakka ilmennyt myönteinen kehitys oppilaiden koulukokemuksissa 
ja kouluviihtyvyydessä jatkunut vuoteen 2010. Lisäksi tarkastellaan 5-, 7- ja 9-luokka-
laisten koetun koulumenestyksen ja 9. luokan oppilaiden koulutusorientaation yhteyksiä 
koulukokemuksiin. Ajallisen vertailun lisäksi suomalaiskoululaisten koulukokemuksia 
vertaillaan lähes 40 HBSC-tutkimukseen osallistuneen maan koululaisten koulukoke-
muksiin vuonna 2010. Pohjoismainen vertailu kattaa vuodet 1994, 1998, 2002, 2006 ja 
2010.
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Myönteisillä koulukokemuksilla rakennetaan hyvinvointia 

Kouluympäristöä voidaan pitää nuorten työympäristönä ja koulunkäyntiä nuorten työ-
nä (Liinamo & Kannas 1995, Samdal ym. 1998). Koulu ei kuitenkaan ole nuorille ai-
noastaan työpaikka, vaan se on myös tärkeä kasvu- ja kehitysyhteisö. Nuoret viettävät 
koulussa huomattavan suuren osan päivästään, joten ei ole samantekevää kuinka nuoret 
koulunkäynnin ja kouluympäristön kokevat. 

Koulukokemukset ajoittuvat lapsen ja nuoren tärkeisiin kehitysvaiheisiin ja ne ovat yh-
teydessä itsetuntoon ja terveyskäyttäytymiseen, jotka puolestaan vaikuttavat tulevaisuu-
den terveydentilaan ja elämään tyytyväisyyteen (Bradshaw & Keung 2011). Kouluaika 
muokkaa lasten ja nuorten käsityksiä itsestä ja yhteisöjen toiminnasta sekä asennetta 
työtä kohtaan. Työympäristönä koulu voidaankin nähdä fyysisten ja psykososiaalisten 
tekijöiden kokonaisuutena (Pitkänen 2002), joka muodostuu oppilaiden ja henkilöstön 
asenteista, kokemuksista, arvoista, ihmissuhteista, yksilön tarpeiden ja menestyksen ar-
vostuksesta, fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta, itsetunnon vahvistamisesta ja tu-
kemisesta sekä oppimisen tukemisesta (Henderson & Rowe 1998).

Tutkimukset Suomessa ja muissa maissa osoittavat, että koulukokemukset ovat yhtey-
dessä lasten ja nuorten koettuun terveyteen ja oireiluun sekä terveystottumuksiin (mm. 
Samdal 1998, Samdal & Dür 2000, Savolainen 2001, Torsheim & Wold 2001, Konu 
2002, Ravens-Sieberer ym. 2004, Haapasalo ym. 2012). Myönteiset koulukokemukset 
ovat yhteydessä paremmaksi koettuun terveyteen ja hyvinvointiin ja suojaavat terveyttä 
vaarantavalta käyttäytymiseltä kuten päihteiden käytöltä (Fletcher ym. 2008). Negatiivi-
set kokemukset koulussa ovat puolestaan yhteydessä huonommaksi koettuun terveyteen 
ja häiriökäyttäytymiseen sekä heikompaan koulumenestykseen ja koulupudokkuuteen 
(Archambault ym. 2009). Lisäksi koulukokemuksilla on yhteys lasten ja nuorten välittö-
mään terveydentilaan. Vuoden 2007 Kouluterveyskyselyn tuloksissa päivittäiseen ja vii-
koittaiseen oireiluun olivat yhteydessä erityisesti koulun psyykkiset ja sosiaaliset työolot 
(oppilas kokee, ettei tule kuulluksi koulussa, koulussa on huono työilmapiiri, ei tule toi-
meen koulukavereiden kanssa, oppilaalla on opiskeluvaikeuksia ja hän on joutunut kou-
lukiusatuksi), terveystottumukset (epäterveelliset ruokatottumukset, vähäinen liikunta, 
epäsäännölliset nukkumistottumukset sekä alkoholin käyttö ja tupakointi) ja sairaudet 
(pitkäaikaissairaudet ja masentuneisuus) (Pietikäinen 2007).

Kouluviihtyvyys koostuu ihmissuhteista ja olosuhteista

Kouluviihtyvyys on moniulotteinen käsite, jonka tarkka määrittely on haastavaa. Kou-
luviihtyvyyteen liittyvät kaikki ne tekijät, jotka ympäröivät oppilasta koulussa, myös op-
pilas itse (Soininen 1989).  Samdal (1998) määrittelee kouluviihtyvyyden elämänlaadun 
ja hyvinvoinnin käsitteen kautta: kouluviihtyvyys rakentuu tunne-elämän osa-alueista 
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kuten onnellisuudesta, hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä koulussa. Linnakylän (1993) 
mukaan kouluelämän laatu ilmenee oppilaiden yleisenä tyytyväisyytenä ja hyvinvointi-
na heidän positiivisten ja negatiivisten koulukokemustensa näkökulmasta. Konu (2002) 
puolestaan näkee kouluhyvinvoinnin laajana kokonaisuutena, joka on jaettavissa kou-
lun olosuhteisiin (koulun fyysinen ympäristö, opetusjärjestelyt, välitunnit, ruokailu jne.), 
sosiaalisiin suhteisiin (oppilaiden keskinäiset suhteet, opettaja-oppilassuhteet, kotien ja 
koulun yhteistyö, suhteet ympäröivään yhteisöön), itsensä toteuttamisen mahdollisuuk-
siin (mahdollisuudet opiskella omien kykyjen ja taitojen mukaisesti) ja terveydentilaan 
(oireilu).

Kouluviihtyvyys on paitsi monen tekijän summa, myös altis vaihteluille. Oppilaan arviot 
liittyvät usein omaan senhetkiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen, joten olosuhteiden 
muuttuessa arviot saattavat vaihdella. Myös kulttuurisilla tekijöillä voi olla vaikutuksensa 
siihen, miten oppilaat arvioivat omaa työskentely-ympäristöään ja eri toimijoiden roolia 
siinä. (Välijärvi 2005.) Saattaa esimerkiksi olla, että suomalaiset nuoret ilmaisevat ar-
vionsa kouluoloistaan kielteisemmin tai kriittisemmin kuin useimpien muiden maiden 
nuoret. Haapasalo ym. (2010) esittävät joitakin mahdollisia kulttuurisidonnaisia seli-
tyksiä suomalaisten oppilaiden negatiivisille koulukokemusten arvioinnille. Ensinnäkin 
suomalaiselle kulttuurille tyypillinen tapa on tuoda negatiiviset asiat esille, positiivinen 
palaute on sen sijaan harvinaisempaa. Toiseksi Suomessa koulutusta pidetään itsestään-
selvyytenä, eikä sitä ehkä siksi osata arvostaa. Kouluviihtyvyydestä saatu kuva riippuu 
paljon siitä, miten se on määritelty ja kuka sitä määrittelee – oppilas, opettaja vai tutkija 
(Soininen 1989).

Aiempien tutkimusten perusteella on havaittu, että keskeisiä kouluviihtyvyyttä selittäviä 
tekijöitä ovat olleet oppilaan ikä, sukupuoli, elämäntyyli, koulumenestys, kodin sosioe-
konominen asema (Linnakylä 1993; Liinamo & Kannas 1995; Samdal ym. 1998, Currie 
ym. 2008a) ja oppilaan suunnitelma peruskoulun jälkeisestä opiskelusta (Haapasalo ym. 
2010). Nuoremmat oppilaat viihtyvät koulussa vanhempia oppilaita paremmin ja tytöt 
poikia paremmin. Lukioon aikovat 9. luokan oppilaat viihtyvät koulussa paremmin kuin 
ammatilliseen koulutukseen aikovat. Heikommin koulussa menestyvät oppilaat viihtyvät 
koulussa huonommin kuin hyvin menestyvät oppilaat (Samdal ym. 1998, Haapasalo ym. 
2010). Toisaalta oppilaat, jotka tuntevat kuuluvansa kouluun ja joiden mielestä opettajat 
tukevat heitä ja kohtelevat tasapuolisesti, myös menestyvät koulussa paremmin (Libbey 
2004, Archambault ym. 2009). Oppilaiden kokema osallisuus on tärkeää paitsi koulu-
menetyksen kannalta, myös oppilaiden mielenterveyden edistäjänä (Shochet ym. 2006). 
Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kuvaavista tekijöistä parempaan kouluviihtyvyy-
teen on todettu olevan yhteydessä oppilaiden kannustaminen aktiiviseen osallistumiseen 
oppitunneilla, oikeudenmukainen suhtautuminen oppilaisiin, henkilökohtaisen kiinnos-
tuksen osoittaminen oppilaita kohtaan ja realististen odotusten kohdistaminen oppilai-
siin. (Brunell ym. 1996). 
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WHO-Koululaistutkimuksen kansainvälisessä raportissa kävi ilmi, että suomalaisnuoret 
vastasivat viihtyvänsä koulussa hyvin harvemmin kuin vertailumaiden oppilaat vuon-
na 2002 (Currie ym. 2004). Tämä sai aikaan vilkkaan keskustelun lasten ja nuorten hy-
vinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Vuonna 2006 kerätyn aineiston mukaan 
Suomen tilanne ei ollut muuttunut merkittävästi (Currie ym. 2008a). Kouluhyvinvoin-
nin ja -viihtyvyyden edistämisen toimenpiteinä Suomessa ovat viime aikoina olleet esillä 
turvallisuus, ongelmien ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen, koulukiusaamisen vä-
hentäminen, koulupudokkuuden ehkäisy, oppilashuollon kehittäminen, oppilaiden osal-
listumismahdollisuuksien parantaminen, aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen sekä 
nykyistä laajempien ja luovempien kurinpitokeinojen mahdollinen salliminen.

Koulu-uupuminen ehkäistään yhdessä

Koulu on nuorten työtä ja liiallinen kuormittuneisuus koulussa aiheuttaa koulu-uupu-
musta. Koulutyöstä stressaantuminen tai voimat ylittävä kuormittuminen saattaa paitsi 
vaikeuttaa oppimista myös vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Kuormittuneet oppi-
laat kokevat hermostuneisuuden ja alakuloisuuden tunteita muita yleisemmin, heillä on 
yleisemmin pää- ja selkäsärkyjä ja he käyttävät päihteitä muita yleisemmin (Torsheim & 

8. ja 9. luokan oppilaista raportoi koulu-uupumusta. Koulu-uupumus on yleisempää hei-
kommin koulussa menestyneillä oppilailla ja tytöillä kuin pojilla (Salmela-Aro ym. 2008). 

Nuorten koulu-uupumus ja vanhempien työuupumus ovat yhteydessä toisiinsa: työuu-
pumuksesta kärsivien vanhempien lapset kokevat koulu-uupumusta muita nuoria toden-
näköisemmin. Uupumuksen tunteet olivat perheissä jaettuja erityisesti samaa sukupuolta 
olevien nuorten ja vanhempien kesken. Samaa sukupuolta oleva vanhempi siis näyttää 
toimivan roolimallina uupumuksen kehittymisessä. Vanhemman uupumus voi näyttäytyä 
myös kielteisenä kasvatustyylinä ja alentuneena osallisuutena nuorten elämässä. Myös 
perheen taloudellinen tilanne vaikutti jaetun uupumuksen tasoon. (Salmela-Aro ym. 
2010.)

Oppilaiden kokemien koulupaineiden vähentämisessä suojaavilla tekijöillä on tärkeä roo-
li. Näiksi suojaaviksi tekijöiksi voidaan lukea vanhemmilta saadun tuen lisäksi opettajal-
ta ja koulutovereilta saatu tuki sekä luokan kannustava ilmapiiri (Huebner ym. 2004). 
Salmela-Aron ym. (2008) mukaan koulu-uupumusta peruskoulussa vähensi erityisesti 
koulun tuki ja opettajan taholta saatu positiivinen motivointi. Vastaavasti koulu-uupu-
mukseen oli yhteydessä negatiivinen kouluilmapiiri, joka ilmeni kiireisenä ja rauhattoma-
na työskentelyilmapiirinä. 

Vanhempien ja opettajan tuen lisäksi koulutovereilla on tärkeä merkitys koulu-uupumuk-
sen ehkäisyssä. Oppilaan koulutovereilta saaman tuen taso on kiinteässä yhteydessä kou-
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luun liittyvän stressin kokemuksiin (Vieno ym. 2004). Runsaaksi koettu koulutovereilta 
saatu tuki on yhteydessä sekä elämään tyytyväisyyteen (Danielsen ym. 2009) että pysty-
vyyden tunteeseen (Vieno ym. 2007). Kouluissa tulisikin kiinnittää erityisestä huomiota 
hyvän ja kannustavan ryhmähengen rakentumiseen ja ylläpitoon yhteisten projektien ja 
sääntöjen luomisen sekä esimerkiksi yhteisöllisen oppimisen pedagogisten ratkaisujen 
avulla (Danielsen ym. 2009).   

Horjuuko turvallisuudentunne koulussa?

Turvallisuuden kokeminen on hyvinvoinnin keskeinen edellytys. Perusopetukseen osal-
listuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on kirjattu perusopetuslakiin (nro 

psyykkisestä, sosiaalisesta ja pedagogisesta turvallisuudesta. Oppilailla, opettajilla ja van-
hemmilla turvallisuuden kokemus koostuu eri asioista. (Piispanen 2008.) Salovaara ja 
Honkonen (2011) kuvaavat turvallisuutta oppilaan tunteeksi ja kokemukseksi siitä, onko 
koulussa hyvä olla. Ahosen (2008) mukaan oppilaat tarvitsevat turvallisuudentunteen 
muodostamiseen ennen kaikkea aikuisen aitoa läsnäoloa ja siitä syntyvää välittämisen 
tunnetta. Pelkästään sääntöjä laatimalla ja niitä noudattamalla ei turvallisuuden tavoit-
teeseen päästä. Turvallinen koulu vaatii yhteistyötä oppilaiden, vanhempien, rehtorin, 
opettajien ja muun henkilöstön välillä (Markkula & Öörni 2009). 

Oppilaiden täytyy kokea olonsa luokassa niin turvalliseksi, että he voivat jakaa omia mie-
lipiteitään. Oppilaat odottavat myös varmuutta siitä, että mahdollisesti esiin nousevat on-
gelmat otetaan vakavasti ja niiden ratkaisemiselle on koko kouluyhteisön tuki. (Kiilakoski 
2009.) Esimerkiksi väkivallasta ja sen uhasta keskusteleminen vaatii hyvän ja turvallisen 
ilmapiirin. Vuoden 2011 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan neljä viidestä yläluokan 
oppilaasta on sitä mieltä, että luokan ilmapiiri tukee vapaata mielipiteen ilmaisua ja että 
luokan oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä (Puusniekka 2011). 

Vuonna 2007 Jokelassa, vuonna 2008 Kauhajoella ja vuonna 2012 Orivedellä tapah-
tuneet kouluväkivaltatapaukset järkyttivät turvallisuudentunnetta Suomen kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Oppilaiden selviytymistä ja tuen ja hoidon saantia muutama kuukausi 
ampumissurmien jälkeen on raportoitu kahdessa julkaisussa (Haravuori ym. 2009, Suo-
malainen ym. 2009). Kahden vuoden seurantajakson lopussa noin kymmenellä prosen-
tilla ampumissurmien koulujen oppilaista ja opiskelijoista oli merkittäviä traumaperäisen 
stressihäiriön oireita. Pitkään oireilevia on ollut yhtä paljon kuin vastaavissa kansainväli-
sissä tutkimuksissa on todettu olevan. Jatkohoidon tarve voi heillä kestää useita vuosia. 
(Haravuori ym. 2012.) Tässä raportissa esitellään oppilaiden kokemaa turvallisuudentun-
netta koulussa WHO-Koululaistutkimuksen aineistojen avulla vuodesta 2002 vuoteen 
2010, joten ilmiötä voidaan tarkastella sekä ennen ja että jälkeen Jokelan ja Kauhajoen 
koulusurmia ja niitä seuranneita koulu-uhkauksia.
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Kouluilla on velvollisuus taata oppilailleen turvallinen opiskeluympäristö. Koulusurmat 
vahvistivat käsitystä kriisitilanteisiin varautumisen ja turvallisuutta tukevien toimien tär-
keydestä. Vuoden 2011 alusta oppilaitosten on pitänyt ottaa käyttöönsä perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt päivitykset, jotka pohjautuvat vuonna 2010 
tehtyihin lakimuutoksiin. Opetussuunnitelman perusteiden oppilashuoltoa koskevassa 
osiossa tarkennettiin ja vahvistettiin sekä terveyttä ja hyvinvointia että turvallisuuden 
edistämistä koskevia tavoitteita (Opetushallitus 2010). Niiden mukaan oppimisympäris-
tön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria ja se tulee ottaa 
huomioon koulun kaikessa toiminnassa. 

Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvin-
vointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa, joka 
perustuu myönteiseen vuorovaikutukseen, keskinäisen huolenpitoon ja varhaiseen tu-
keen oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen 
oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edis-
tää kouluyhteisön hyvinvointia. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan 
osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. (Opetushallitus 2012b.) 

Lokakuussa 2010 Opetushallitus asetti työryhmän, jonka tuli laatia päivittyvä ja tieto-
verkkovälitteinen turvallisuusopas koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Alkuvuodesta 
2012 julkaistu Opetustoimen turvallisuusopas sisältää laajasti ohjeistusta ja tietoutta siitä, 
miten opetuksen järjestäjät voivat laatia turvallisuussuunnitelmat siinä laajuudessa kuin 
lainsäädäntö edellyttää. Oppaan tavoitteena on antaa käytännön ohjeita koulutuksen jär-
jestäjille ja rehtoreille turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen, perustella määräyksiä ja 
ohjeita sekä ohjata tiedon lähteille. Opas tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaistur-
vallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmi-
en yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen. (Opetushallitus 2012a.)

Tämän lisäksi vuonna 2012 valmistui Oppilas- ja opiskelijahuollon opas -verkkosivusto, 
jonka tavoitteena on tukea oppilas- ja opiskelijahuollon suunnittelua ja riittävän yhden-
mukaista johtamista, kehittämistä ja toteuttamista paikallisella tasolla. Oppaan lähtö-
kohtana on tukea opetussuunnitelman mukaisen oppilas- ja opiskelijahuollon ja siihen 
kuuluvien palveluiden järjestämistä yhteistyössä. Opetushallitus on laatinut oppaan yh-
teistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Oppaassa käsitellään terveyden, 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisen että yksilöllisen oppilas-
huollon näkökulmasta. Oppaan yhteyteen on laadittu myös erillinen laaja kokonaisuus, 
joka käsittelee psykososiaalista tukea äkillisissä kriiseissä. (Opetushallitus 2012a,c.)
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TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan WHO-Koululaistutkimuksen aineistoihin perustuen 
kuinka suomenkielisten koulujen oppilaiden koulukokemukset ovat muuttuneet vuodes-
ta 1994 vuoteen 2010. Lisäksi vertaillaan koulukokemusten muutoksia Pohjoismaissa 
1994-2010 ja koulukokemuksia 36 maassa vuonna 2010.

Tutkimuksen tarkoituksena oli:

- kuvata oppilaiden koulukokemusten ja kouluviihtyvyyden muutoksia Suo-
messa 1994-2010: indikaattoreina olivat koulusta pitäminen, kouluun 
sitoutuminen, koulutyön koettu kuormittavuus, opettaja-oppilas suhde, 
oikeudenmukaisuuden kokeminen, oppilaiden väliset suhteet, turvallisuus 
koulussa ja vanhempien tuki koulutyölle

- tarkastella asuinpaikan, koetun koulumenestyksen, koetun kodin ilmapiirin, 
oppilaiden arvioiman perheen taloudellisen tilanteen ja varallisuuden 
sekä 9-luokkalaisten koulutusorientaation yhteyksiä koulukokemuksiin eri 
tutkimusvuosina

- vertailla koulukokemusten ja kouluviihtyvyyden muutoksia Pohjoismaissa 
1994-2010: tarkastelussa olivat mukana koulusta pitäminen, koulutyön 
kuormittavuus, oppilaiden väliset suhteet ja koulukiusaaminen

- vertailla vuoden 2010 koulukokemuksia kansainvälisesti 36 maan kesken 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
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TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Aineistot

Tutkimus perustuu WHO-Koululaistutkimuksen kyselyaineistoihin. WHO-Koululais-
tutkimus on Suomessa käytetty nimitys WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa yhteis-
työssä toteutettavasta HBSC-tutkimuksesta (Health Behaviour in School-aged Children 
study, HBSC). HBSC-tutkimus on kansainvälinen pitkäkestoinen tutkimus, jossa tarkas-
tellaan monipuolisesti 11-, 13- ja 15-vuotiaiden koululaisten koettua terveyttä ja hyvin-
vointia, terveystottumuksia ja koulukokemuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa lasten ja 
nuorten terveyden kokemuksista ja terveyskäyttäytymisestä, tiedottaa näistä tuloksista, 
tukea kouluikäisten terveydenedistämistyötä ja vaikuttaa terveyskasvatukseen ja terveys- 
ja koulutuspolitiikkaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla (Currie ym. 2008a). 

HBSC-tutkimus alkoi vuonna 1984 neljän maan (Suomi, Englanti, Norja ja Itävalta) tut-
kijoiden yhteistyönä ja on vähitellen laajentunut käsittämään yli 40 maata ja aluetta Eu-
roopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tutkimuksen aineistot on kerätty vuosina 1984, 1986, 
1990, 1994, 1998, 2002, 2006 ja 2010. Koulukokemuksia koskevat kysymykset olivat en-

tutkimukseen osallistui 41 maata ja aluetta Euroopasta sekä Yhdysvallat ja Kanada. Ai-
neiston keruuajankohta Suomessa on maalis-toukokuu. Seuraava aineistonkeruun ajan-
kohta on keväällä 2014.

HBSC-tutkimukseen osallistuvat maat sitoutuvat noudattamaan kansainvälistä tutki-
musprotokollaa, jossa määritellään kyselyn sisällön lisäksi tutkimuksen perusjoukko, 
otantamuoto ja aineiston tavoitekoko (Roberts ym. 2007). HBSC-tutkimuksen aineistot 
kerätään joka neljäs vuosi kussakin tutkimusmaassa kansainvälisen tutkimusprotokollan 
mukaisesti strukturoiduin kyselylomakkein koulutuntien aikana.  Oppilaat vastasivat ni-
mettöminä kyselyyn. Tutkimusprotokolla määrittelee kaikille maille yhteiset kysymykset, 
jotka mahdollistavat laajan kansainvälisen vertailun. Osallistujamaat voivat lisäksi liittää 
kyselyynsä vapaavalintaisia kysymyssarjoja protokollassa määritellyistä aiheista ja erillisiä 
kysymyksiä kansallisesti tärkeistä aiheista. (Roberts ym. 2007, Currie ym. 2008a.) 
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Kansainvälisen tutkimusprotokollan mukaan kyselyyn vastaajien keski-ikä tulee olla 
mahdollisimman lähellä 11,5, 13,5 tai 15,5 vuotta. Lisäksi otosten tavoitekoko kussakin 
maassa on 1500 oppilasta jokaisesta tutkimuksen kohteena olevasta ikäryhmästä. Kukin 
kansainväliseen tutkimukseen osallistuva maa käyttää saatavilla olevia kansallisia koulu-
rekisterejä otantakehyksenä. Vähintään 95 prosenttia kohdejoukosta pitää sisältyä otan-
takehykseen. (Roberts ym. 2007.) Useimmat tutkimukseen osallistuneet maat käyttivät 
ositteita otannassaan varmistaakseen maantieteellisen kattavuuden (Currie & Roberts 
2004). Aineistonkeruuajankohta vaihtelee johtuen erilaisista käytännön syistä, kuten mm. 
siitä, että oppilaan vuosiluokan määritys vaihtelee maittain.

Tässä raportissa kuvataan ajan kuluessa ilmenneitä muutoksia oppilaiden koulukokemuk-
sissa Suomessa sekä vertaillaan tuloksia soveltuvin osin kansainvälisesti. Lisäksi tarkastel-
laan koulukokemusten ja eräiden taustatekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusaineistona 
käytettiin yhdistettyä aineistoa vuosilta 1994, 1998, 2002, 2006 ja 2010. Tutkimuksen 
perusjoukko oli suomenkielisten peruskoulujen yleisopetuksen 5., 7. ja 9. luokkien oppi-
laat. Vastaajina oli kunakin tutkimusvuonna 4187 - 6723 oppilasta ja vastausprosentti oli 
85 % - 95 % (liite 1). Tutkimukseen osallistui 206 - 294 koulua aineiston keruuvuodesta 
riippuen. Tähän tutkimukseen ei sisällytetty vuosina 1994, 1998 ja 2006 kerättyjä ruot-
sinkielisten koulujen aineistoja.

Koulukokemuksia ja taustatekijöitä kuvaavat indikaattorit

Tulokset esitetään havainnollisesti pääasiassa prosenttijakaumina. Tuloksia esitellään läpi 

koulukokemuksia kuvaavaa muuttujaa ryhmiteltiin faktorianalyysin avulla kuudeksi sum-
mamuuttujaksi. Nämä muodostavat raportin rungon. Kukin summamuuttuja muodos-
tettiin yksittäisistä 5-portaisista Likert-asteikollisista (vastausvaihtoehdot: ”Täysin samaa 
mieltä”, “Samaa mieltä”, “En osaa sanoa”, “Eri mieltä” ja “Täysin eri mieltä”) väittämis-
tä laskemalla muuttujien arvot yhteen ja sen jälkeen jakamalla saatu summa muuttujien 
määrällä. Näin saatiin summamuuttujat, joiden tunnuslukuna on keskiarvo. Keskiarvon 
vaihteluväli on 1-5, suuremman arvon kuvatessa myönteistä suhtautumista kunkin sum-
mamuuttujan kuvaamaan ilmiöön. Summamuuttujien sisäistä konsistenssia eli yhtenäi-
syyttä arvioitiin Cronbachin alfa-kertoimien avulla (taulukko 1).
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Taulukko 1.   Vuoden 2010 koulukokemuksia kuvaavista väittämistä muodostetut 
summamuuttujat, niiden sisäinen konsistenssi ja yksittäisten muuttujien lataukset (fakto-
rien kärkimuuttujat lihavoitu)

SUMMAMUUTTUJAT (kysytty vuosina) Lataus
KOULUUN SITOUTUMINEN (2002-2010)* 0,867
Pidän koulussa olemisesta 0,955
Menen mielelläni kouluun 0,873
Pidän koulussa tehtävistä asioista 0,599

KOULUTYÖSTÄ KUORMITTUMINEN (2002-2010)* 0,766

Minulla on liikaa koulutyötä 0,789
Koulutyö on minusta väsyttävää 0,743
Koulutyö on minusta vaikeaa 0,601

OPETTAJA-OPPILASSUHDE (1994-2010) 0,696
Opettajani ovat kiinnostuneita siitä mitä minulle 
kuuluu

0,713

Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman 
mielipiteeni oppitunneilla

0,701

Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä 0,446

OIKEUDENMUKAISUUDEN KOKEMINEN (1994-2010) 0,759

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset 0,770
Oppilaita kohdellaan koulussamme liian ankarasti 0,684
Opettajat kohtelevat meitä oppilaita 
oikeudenmukaisesti

0,390

OPPILAIDEN VÄLISET SUHTEET (1998-2010) 0,727
Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja 
auttavaisia

0,734

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä 0,680

Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen 0,674

VANHEMPIEN TUKI KOULUTYÖLLE (2002-2010) 0,770
Jos minulla on ongelmia koulussa, vanhempani ovat 
valmiita auttamaan

0,871

Vanhempani rohkaisevat minua menestymään 
koulussa

0,757

Vanhempani tulevat mielellään kouluun 
keskustelemaan opettajien kanssa

0,563

* kysytty vain 7. ja 9. luokalla
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Summamuuttujien lisäksi tarkastellaan muutamia yksittäisiä muuttujia. Yksittäisten 
5-luokkaisten Likert-asteikollisten väittämien vastausvaihtoehdot yhdistettiin analyysissä 
seuraavasti: ”Täysin samaa mieltä” ja “Samaa mieltä” –luokat yhdistettiin yhdeksi “Sa-
maa mieltä” -luokaksi, samoin kuin “Täysin eri mieltä” ja “Eri mieltä” yhdeksi “Eri 
mieltä” -luokaksi.

Koulukokemuksiin liittyvät taustatekijät 

Koulukokemusten taustatekijöinä tarkasteltiin asuinpaikkaa, koettua koulumenestystä, 
koettua kodin ilmapiiriä, nuoren arvioimaa perheen taloudellista tilannetta ja varallisuutta 

-
taatiota (lukio vs. ammatillinen koulutus). Taustamuuttujia kartoitettiin alla olevilla kysy-
myksillä. Taustamuuttujien jakaumat on esitetty taulukoissa 2 (pojat) ja 3 (tytöt) vuosilta 
1994, 1998, 2002, 2006 ja 2010. 

Minkälaisella paikkakunnalla asut nykyisin?
Oman näkemyksesi mukaan: mitä mieltä luokanopettajasi tai luokanvalvojasi 
on koulumenestyksestäsi luokkatovereihisi verrattuna? Hänen mielestään 
koulumenestykseni on…
Millaiseksi koet kotisi ilmapiirin?
Mitä mieltä olet perheen taloudellisesta tilanteesta?
FAS (perheen varallisuusindeksi): 
  Kuinka monta tietokonetta perheesi omistaa?  
  Onko perheelläsi oma auto?  
  Onko sinulla oma huone?  
  Kuinka monta kertaa viimeisen vuoden aikana olet   
  matkustanut perheesi kanssa jonnekin lomalle?
Mitä luulet tekeväsi, kun olet käynyt peruskoulun loppuun? (9lk)

Vuonna 2010 noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oppilaista asui kaupungissa ja noin 
40 prosenttia maaseudulla (taulukot 2 ja 3). Pojista 15 prosenttia ja tytöistä 22 prosenttia 
koki koulumenestyksensä oikein hyväksi. Valtaosa oppilaista, pojat tyttöjä yleisemmin, 
koki kodin ilmapiirin ja perheensä taloudellisen tilanteen erittäin tai melko hyväksi. Sen 
sijaan perheiden varallisuutta pojat ja tytöt arvioivat samankaltaisesti: yli puolet perheistä 
kuului oppilaiden arvion mukaan varallisuudeltaan ylimpään luokkaan. Yli puolet 9. luo-
kan pojista ja kaksi kolmesta 9. luokan tytöstä aikoi pyrkiä lukioon peruskoulun jälkeen.

Taustatekijöissä on havaittavissa kiinnostavia ajassa tapahtuneita muutoksia (taulukot 2 
ja 3). Sekä pojat että tytöt ovat kokeneet koulumenestyksensä yleisemmin oikein hyväksi 
2000-luvulla. Myös perheen taloudellisen tilanteen kokeminen ja varallisuus ovat muut-
tuneet ajan myötä myönteisemmiksi. Vuonna 1994 perheen taloudellisen tilanteen koki 



18

erittäin tai melko hyväksi noin 40 prosenttia oppilaista, kun vastaava osuus vuonna 2010 
oli vajaat 80 prosenttia. Perheen varallisuusindeksi muodostettiin neljästä kysymyksestä 
(ks. edellä), joiden yhteenlaskettu summa vaihtelee välillä 0-7. Varallisuusindeksi jaettiin 
kolmeen luokkan: matala (0-3), keskitaso (4-5) ja korkea (6-7). Varallisuudeltaan korke-
aan luokkaan kuului oppilaiden arvion mukaan noin kolmannes perheistä vuonna 2002, 
kun vastaava osuus vuonna 2010 oli yli puolet. Tytöillä 9. luokan koulutusorientaatio 
on muuttunut siten, että lukioon aikovien osuus on pienentynyt vuodesta 1994 vuoteen 
2010 seitsemän prosenttia. Muutoin taustatekijöiden jakaumissa ei ole tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia.

Taulukko 2.  Taustatekijöiden jakaumat pojilla vuosina 1994-2010 (%)

Asuinpaikka 1994 1998 2002 2006 2010
kaupunki 60 61 63 60 63
maaseutu 40 39 37 40 37

Koettu koulumenestys 1994 1998 2002 2006 2010

oikein hyvä 7 8 15 16 15
hyvä 38 44 43 45 43
keskitasoa tai sen alle 54 48 42 39 42
Kodin ilmapiiri nuoren 
kokemana

1994 1998 2002 2006 2010

erittäin tai melko hyvä 87 89 91 90 92
ei hyvä eikä huono 11 9 8 8 7
melko tai erittäin huono 2 2 1 2 1
Perheen taloudellinen tilanne 
nuoren kokemana

1994 1998 2002 2006 2010

erittäin tai melko hyvä 41 57 70 76 80
keskinkertainen 51 37 26 21 17
ei kovin tai ollenkaan hyvä 8 6 4 3 3
FAS – perheen 
varallisuusindeksi

1994 1998 2002 2006 2010

korkea - - 36 43 54
keskinkertainen - - 47 44 40
matala - - 17 13 6

Koulutusorientaatio 9. luokalla 1994 1998 2002 2006 2010

lukio 56 56 52 48 56

ammatillinen tai oppisopimus 44 44 48 52 44
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Taulukko 3.  Taustatekijöiden jakaumat tytöillä vuosina 1994-2010 (%)

Taustamuuttujien yhteyksiä koulukokemuksiin tarkasteltiin summamuuttujien, niiden 
kärkimuuttujien (suurin lataus) ja joidenkin muiden yksittäisten muuttujien osalta. Asuin-
paikalla ja FAS:lla (oppilaiden arvio perheen varallisuudesta) ei havaittu olevan yhteyttä 
koulukokemuksiin. Perheen taloudellisen tilanteen ja kodin ilmapiirin kokeminen olivat 
yhteydessä koulukokemuksiin joiltakin osin. Yleisimmin koulukokemuksiin olivat yhtey-
dessä koettu koulumenestys ja 9-luokkalaisten koulutusorientaatio, joten nämä yhteydet 
on esitetty tulososassa. Taustatekijätarkasteluissa luokka-asteet olivat 5. luokka sekä 7. ja 
9. luokka yhdessä.

Asuinpaikka 1994 1998 2002 2006 2010
kaupunki 61 61 61 61 63
maaseutu 39 39 39 39 37
Koettu koulumenestys 1994 1998 2002 2006 2010
oikein hyvä 8 9 14 17 22
hyvä 39 48 46 47 46
keskitasoa tai sen alle 53 43 40 36 32
Kodin ilmapiiri nuoren 
kokemana

1994 1998 2002 2006 2010

erittäin tai melko hyvä 84 85 86 88 87
ei hyvä eikä huono 12 11 11 9 10
melko tai erittäin huono 4 4 3 3 3
Perheen taloudellinen tilanne 
nuoren kokemana

1994 1998 2002 2006 2010

erittäin tai melko hyvä 38 51 67 72 73
keskinkertainen 53 42 28 25 22
ei kovin tai ollenkaan hyvä 9 7 5 3 5
FAS – perheen 
varallisuusindeksi

1994 1998 2002 2006 2010

korkea - - 32 41 51
keskinkertainen - - 49 47 41
matala - - 19 12 8

Koulutusorientaatio 9. luokalla 1994 1998 2002 2006 2010

lukio 74 73 71 66 67

ammatillinen tai oppisopimus 26 27 29 34 33
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Kansainvälinen vertailu

Tässä tutkimuksessa vertailtiin koulukokemuksissa tapahtuneita muutoksia Pohjoismais-
sa vuodesta 1994 vuoteen 2010 sekä vuoden 2010 koulukokemuksia kaikissa HBSC-
maissa, joissa kysyttiin koulukokemuksia. Pohjoismaat valittiin trendivertailuun HBSC-
maista melko samankaltaisten koulutusjärjestelmiensä vuoksi. Pohjoismaisen vertailun 
ikäryhmät olivat 11-vuotiaat sekä 13- ja 15-vuotiaat yhdessä. 

Kansainvälisesti vertailtiin seuraavia koulukokemuksia:
koulusta pitäminen 
koulutyön koettu kuormittavuus
oppilaiden väliset suhteet
kiusatuksi joutuminen
toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuminen

Kansallinen vertailu tehtiin luokka-asteiden välillä, mutta kansainvälinen vertailu teh-
tiin ikäryhmien välillä, koska vuosiluokat eivät ole täysin toisiaan vastaavia eri maissa. 
Laajemman vuoden 2010 aineistoon perustuvan vertailun ikäryhmät olivat 11-, 13- ja 
15-vuotiaat omina ryhminään ja tarkasteltavat koulukokemukset samat kuin pohjoismai-
sessa vertailussa.



21

TULOKSET

Tässä luvussa kuvataan oppilaiden koulukokemuksia esittämällä tuloksia oppilaiden 
koulusta pitämisestä, kouluun sitoutumisesta, koulutyöstä kuormittumisesta, opettajan 
ja oppilaan välisistä suhteista, oikeudenmukaisuuden kokemisesta, oppilaiden välisistä 
suhteista, yksinäisyyden kokemisesta sekä ystävyyssuhteista. Lisäksi kuvataan oppilaiden 
kokemaa turvallisuutta koulussa ja vanhempien tukea koulutyölle.

KOULUSTA PITÄMINEN

Koulusta pitämistä selvitettiin vuosina 1994 ja 1998 kysymyksellä ”Mitä pidät koulun-
käynnistä tällä hetkellä”. Vuosina 2002 - 2010 kysymyksen muoto oli ”Mitä pidät kou-
lusta tällä hetkellä?”. Vastausvaihtoehdot olivat vuosina 1994 - 1998 “Hyvin paljon”, 
“Melko paljon”, “En kovin paljon” ja “En lainkaan sekä vuosina 2002 - 2010 “Paljon”, 
“Jonkin verran”, “En kovin paljon” ja “En lainkaan”.

Oppilaat pitivät koulusta vuonna 2006 yleisemmin kuin aikaisempina tutkimusvuosina. 
Vuodesta 2006 vuoteen 2010 koulusta pitäminen pysyi 7. ja 9. luokalla lähes samalla ta-
solla, sen sijaan 5-luokkalaisista pojista useammat ja tytöistä harvemmat pitivät koulusta 
paljon vuonna 2010. Koulusta paljon pitäviä oli 8 prosenttia kaikista oppilaista vuosi-
na 1994-2002, kun vastaava osuus vuosina 2006 ja 2010 oli 16 prosenttia. Yleisimmin 
koulusta pidettiin 5. ja 7. luokalla. Vuonna 2010 koulusta piti paljon 5. luokan pojista 
20 prosenttia, 7. luokan pojista 12 prosenttia ja 9. luokan pojista 7 prosenttia (kuvio 1). 
Tyttöjen vastaavat osuudet olivat 21 prosenttia, 19 prosenttia ja 13 prosenttia (kuvio 
2). Pojat suhtautuivat kaikilla vuosiluokilla tyttöjä kielteisemmin kouluun. Vuonna 2010 
koulusta piti paljon 13 prosenttia kaikista pojista ja 18 prosenttia kaikista tytöistä. Sama-
na vuonna koulusta ei pitänyt lainkaan 2-13 prosenttia pojista ja 2-7 prosenttia tytöistä. 
Huomattavaa on, että 5-luokkalaisista pojista vain 2 prosenttia ei pitänyt vuonna 2010 
koulusta lainkaan, kun vastaava osuus vuonna 2006 oli 11 prosenttia.
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Kuvio 1. Poikien vastaukset kysymykseen “Mitä pidät koulunkäynnistä (94-98)/kou-
lusta (02-10) tällä hetkellä?” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Kuvio 2.  Tyttöjen vastaukset kysymykseen “Mitä pidät koulunkäynnistä (94-98)/kou-
lusta (02-10) tällä hetkellä?” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%) 
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Koulusta pitämisen muutokset koulumenestyksen ja koulutus-orientaation 
mukaan 1994-2010

Koulumenestyksensä oikein hyväksi arvioineet oppilaat pitivät koulusta paljon tai jonkin 
verran yleisemmin kuin koulumenestyksensä heikommaksi arvioineet oppilaat. Yhteys 
oli havaittavissa sekä 5. luokalla (kuvio 3) että 7. ja 9. luokan yhdistetyssä aineistossa 
(kuvio 4). Vuonna 2010 5. luokalla koulusta piti paljon tai jonkin verran 90 prosenttia 
koulussa oikein hyvin menestyneistä, 80 prosenttia hyvin menestyneistä ja reilu puolet 
heikommin menestyneistä. Vastaavat osuudet 7. ja 9. luokan yhdistetyssä aineistossa oli-
vat pojilla ja tytöillä 80 prosenttia oikein hyvin menestyneistä oppilaista sekä 40 prosent-
tia heikommin menestyneistä pojista ja noin puolet tytöistä. 5. luokalla koulusta pidettiin 
harvemmin kaikissa osaryhmissä vuodesta 1994 vuoteen 2002 ja vuodesta 2002 vuoteen 
2010 koulusta pitäminen yleistyi pojilla. Tytöillä koulusta pitäminen yleistyi vuodesta 
2002 vuoteen 2006, mutta vuodesta 2006 vuoteen 2010 se pysytteli lähes samalla tasolla 
tai heikkeni. 7. ja 9. luokan yhdistetyssä aineistossa muutokset olivat samansuuntaisia 
kuin 5. luokalla, mutta eivät niin jyrkkiä. 

Kuvio 3.  Koulusta paljon tai jonkin verran pitäneiden 5-luokkalaisten osuus koulume-
nestyksen mukaan pojilla ja tytöillä 1994-2010 (%)
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Kuvio 4.  Koulusta paljon tai jonkin verran pitäneiden 7- ja 9-luokkalaisten osuus kou-
lumenestyksen mukaan pojilla ja tytöillä 1994-2010 (%)

Lukioon aikovat 9. luokan oppilaat pitivät yleisemmin koulusta paljon tai jonkin verran 
kuin ammatilliseen koulutukseen aikovat (kuvio 5). Vuonna 2010 kolme neljästä lukioon 
aikovasta oppilaasta piti koulusta paljon tai jonkin verran, kun vastaava osuus ammatil-
liseen koulutukseen aikovista pojista oli joka kolmas ja tytöistä joka toinen. Vuodesta 
1994 vuoteen 1998 yhä harvempi oppilas piti koulusta, kun taas vuodesta 1998 vuoteen 
2006 koulusta pitäminen yleistyi sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen aikovilla. 
Vuodesta 2006 vuoteen 2010 koulusta pitämisessä ei tapahtunut juurikaan muutoksia 
osaryhmien sisällä. Pojilla koko aikavälin vaihtelut olivat jyrkempiä kuin tytöillä, suunta 
oli kuitenkin molemmilla sama.

Kuvio 5.  Koulusta paljon tai jonkin verran pitäneiden 9-luokkalaisten poikien ja tyttö-
jen osuudet koulutusorientaation mukaan 1994-2010 (%)
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Koulusta pitämisen muutokset Pohjoismaissa vuosina 2002-2010

Pohjoismaisessa vertailussa 11-vuotiaat suomalaiskoululaiset jäävät koulusta pitämisessä 
häntäpäähän, vaikka kyseisen ikäryhmän koulusta pitäminen yleistyikin Suomessa vuo-
desta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 6). Islannissa 11-vuotiaiden koulusta pitäminen yleistyi 
vuodesta 2006 vuoteen 2010. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa koulusta pitämisessä ei 
tapahtunut samalla aikavälillä olennaisia muutoksia. Vuonna 2010 muissa Pohjoismaissa 
11-vuotiaista pojista noin 85 prosenttia ja tytöistä reilu 90 prosenttia piti koulusta paljon 
tai jonkin verran, kun vastaavat osuudet Suomessa olivat pojista noin 70 prosenttia ja 
tytöistä noin 80 prosenttia.

Kuvio 6. 11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Mitä pidät kou-
lusta tällä hetkellä?” Pohjoismaissa 2002-2010 (%)



26

13- ja 15-vuotiaiden koulusta pitämisen muutokset Pohjoismaissa vuodesta 2002 vuo-
teen 2010 olivat pieniä (kuvio 7). Koulusta pitäminen yleistyi tällä aikavälillä Suomessa ja 
Tanskassa pojilla, muissa osaryhmissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuonna 2010 
13- ja 15-vuotiaista ruotsalaisista ja tanskalaisista koulusta piti paljon tai jonkin verran 
noin 80 prosenttia, norjalaisista noin 85 prosenttia, islantilaisista noin 90 prosenttia ja 
suomalaisista pojista 60 prosenttia ja tytöistä 70 prosenttia.

Kuvio 7.  13- ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Mitä pidät 
koulusta tällä hetkellä?” Pohjoismaissa 2002-2010 (%)
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Koulusta pitäminen: Suomi kansainvälisessä vertailussa 2010

Suomi sijoittuu heikoimpaan kolmannekseen kaikissa ikäryhmissä koulusta pitämisen 
kansainvälisessä vertailussa vuonna 2010 (kuviot 8, 9, 10). Vain harvoin suomalaiset 
koululaiset pitivät koulusta paljon verrattuna muiden maiden koululaisiin. Kun laskettiin 
yhteen koulusta paljon ja jonkin verran pitävien osuudet Suomen sijoitus nousi kaikissa 
ikäryhmissä pysytellen kuitenkin heikoimmassa kolmanneksessa. Yleisimmin koulusta 
pidettiin paljon tai jonkin verran Makedoniassa, Armeniassa, Saksassa, Islannissa, Grön-
lannissa, Norjassa, Turkissa, Romaniassa ja Alankomaissa. Harvimmin koulusta pidettiin 
Kroatiassa, Virossa, Puolassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Italiassa, Suomessa, Espanjas-
sa ja Kreikassa. Suomi sijoittui koulusta pitämisessä Pohjoismaista selvästi heikoimmin. 
Kaikki muut Pohjoismaat olivat kärkikymmenikössä tai sen välittömässä tuntumassa, 
lukuun ottamatta 15-vuotiaita ruotsalaisia poikia ja tyttöjä. 
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Kuvio 8. 11-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka pitivät koulusta paljon tai jonkin verran vuon-
na 2010 (%)
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Kuvio 9. 13-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka pitivät koulusta paljon tai jonkin verran vuon-
na 2010 (%)
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Kuvio 10. 15-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka pitivät koulusta paljon tai jonkin verran vuon-
na 2010 (%)
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KOULUUN SITOUTUMINEN

Kouluun sitoutumista tarkastellaan aluksi summamuuttujan avulla kokonaiskuvan saami-
seksi. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittämien pohjalta. Kouluun sitoutumis-
ta mittaavat väittämät kysyttiin 7. ja 9. luokan oppilailta.

Kouluun sitoutumista kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraavista väittämistä:
Pidän koulussa olemisesta
Menen mielelläni kouluun
Pidän koulussa tehtävistä asioista 

Kouluun sitoutumisessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia sitä kuvaavan summamuut-
tujan keskiarvon mukaan vuodesta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 11). Tytöt olivat poikia 
sitoutuneempia kouluun. Pojilla ei ollut juurikaan eroa vuosiluokkien välillä, tytöillä si-
toutuminen kouluun oli hieman yleisempää 7. luokalla.

Kuvio 11. Kouluun sitoutuminen vuosiluokan mukaan pojilla ja tytöillä 2002-2010 
(suurempi arvo kuvaa myönteistä suhtautumista)
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Pidän koulussa olemisesta

Oppilaat pitivät koulussa olemisesta yhä yleisemmin vuodesta 2002 vuoteen 2010, tytöt 
poikia yleisemmin (kuvio 12). Pojilla ei ollut eroa 7- ja 9-luokkalaisten arvioissa, mutta 
tytöt pitivät koulussa olemisesta 7. luokalla 9. luokkaa yleisemmin. Vuonna 2010 kaikista 
pojista vajaa 40 prosenttia ja kaikista tytöistä vajaa 50 prosenttia piti koulussa olemisesta.

Kuvio 12. 7. ja 9. luokan poikien ja tyttöjen vastukset väittämään ”Pidän koulussa ole-
misesta” 2002-      2010 (%)

Pidän koulussa olemisesta koulumenestyksen ja koulutusorientaation 
mukaan 2002-2010

Koulussa olemisesta pitivät yleisemmin ne oppilaat, jotka kokivat koulumenestyksensä 
oikein hyväksi tai hyväksi (kuvio 13). Oikein hyväksi koulumenestyksensä kokeneista po-
jista joka toinen ja tytöistä kaksi kolmesta piti koulussa olemisesta. Sen sijaan heikommin 
koulussa menestyneistä pojista joka neljäs ja tytöistä joka kolmas piti koulussa olemises-
ta. Muutokset vuodesta 2002 vuoteen 2010 olivat pieniä sekä pojilla että tytöillä.
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Kuvio 13. ”Pidän koulussa olemisesta” väittämästä samaa mieltä olleiden 7. ja 9. luokan 
poikien ja tyttöjen osuudet koetun koulumenestyksen mukaan 2002-2010 (%)

Lukioon aikovat pitivät koulussa olemisesta yleisemmin kuin ammatilliseen koulutukseen 
aikovat (kuvio 14). Vuonna 2010 lukioon aikovista oppilaista noin puolet ja ammatilli-
seen koulutukseen aikovista noin neljäsosa piti koulussa olemisesta. Koulussa olemisesta 
pitäneiden poikien osuus kasvoi vuodesta 2002 vuoteen 2006 erityisesti lukioon aikovilla 
ja pysyi vuodesta 2006 vuoteen 2010 molemmissa osaryhmissä lähes samalla tasolla. 
Tytöillä koulussa olemisesta pitäminen pysyi molemmissa osaryhmissä lähes ennallaan 
vuodesta 2002 vuoteen 2010.

Kuvio 14.  ”Pidän koulussa olemisesta” väittämästä samaa mieltä olleiden 9-luokkalais-
ten poikien ja tyttöjen osuudet koulutusorientaation mukaan 2002-2010 (%)
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Menen mielelläni kouluun

Kouluun mielellään menevien oppilaiden osuus kasvoi vuodesta 2002 vuoteen 2010 (ku-
vio 15). Muutos oli myönteinen kaikilla vuosiluokilla pojilla ja tytöillä. Oppilaiden arviot 
kouluun menemisestä olivat myönteisemmät 7. luokalla kuin 9. luokalla. Tytöt suhtau-
tuivat kouluun menemiseen poikia myönteisemmin, vuonna 2010 reilu 40 prosenttia 
kaikista pojista ja yli puolet kaikista tytöistä meni mielellään kouluun.

Kuvio 15.  7. ja 9. luokan poikien ja tyttöjen vastaukset väittämään ”Menen mielelläni 
kouluun” 2002-2010 (%)

Pidän koulussa tehtävistä asioista  

Oppilaiden arvioissa siitä, pitivätkö he koulussa tehtävistä asioista, ei tapahtunut olennai-
sia muutoksia vuodesta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 16). Erot vuosiluokkien välillä olivat 
pieniä, mutta tytöt pitivät koulussa tehtävistä asioista yleisemmin kuin pojat. Vuonna 
2010 kaikista pojista vajaa 30 prosenttia ja kaikista tytöistä vajaa 40 prosenttia piti kou-
lussa tehtävistä asioista. ”En osaa sanoa” vastanneiden osuus oli suuri, lähes puolet op-
pilaista ei osannut arvioida väittämää.
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Kuvio 16. 7. ja 9. luokan poikien ja tyttöjen vastaukset väittämään ”Pidän kou-
lussa tehtävistä asioista” 2002-2010 (%)

 
KOULUTYÖN KOETTU KUORMITTAVUUS

Koulutyön kuormittavuutta kartoitettiin kysymyksellä “Kuinka paljon tunnet rasittuva-
si koulutyöstä?” Vastausvaihtoehdot olivat “En lainkaan”, “Vähän”, “Jonkin verran” ja 
“Paljon”. 

Koulutyön kokemisessa jonkin verran tai paljon rasittavana ei ole nähtävissä selkeää 
trendimäistä kehitystä vuodesta 1994 vuoteen 2010 (kuviot 17 ja 18). 5. luokan pojat 
kokivat koulutyön vähemmän kuormittavana vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2006, 5. 
luokan tyttöjen arvioissa ei tapahtunut samalla aikavälillä olennaisia muutoksia. 7. ja 9. 
luokalla kuormittavuuden kokeminen yleistyi. Yläluokkien oppilaat kokivat koulutyön 
kuormittavana 5-luokkalaisia yleisemmin. Vuonna 2010 koulutyötä piti paljon tai jonkin 
verran kuormittavana 26 prosenttia 5-luokkalaisista, 45 prosenttia 7-luokkalaisista ja 61 
prosenttia 9-luokkalaisista. Poikien ja tyttöjen välillä ei ollut juurikaan eroja koulutyön 
kuormittavuuden kokemisessa, ainoastaan 9. luokalla tytöt kuormittuivat koulutyöstä 
poikia yleisemmin. 
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Kuvio 17.  Poikien vastaukset kysymykseen “Kuinka paljon tunnet rasittuvasi koulutyös-
tä?” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Kuvio 18.  Tyttöjen vastaukset kysymykseen “Kuinka paljon tunnet rasittuvasi koulu-
työstä?” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)
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Koulutyön koettu kuormittavuus koulumenestyksen mukaan 1994-2010

Heikommin koulussa menestyneet kokivat yleisemmin koulutyön paljon tai jonkin ver-
ran kuormittavana kuin koulussa oikein hyvin menestyneet (kuviot 19 ja 20). Vuonna 
2010 noin puolet 5. luokalla koulussa heikommin ja reilu 10 prosenttia oikein hyvin me-
nestyneistä koki koulutyön paljon tai jonkin verran kuormittavana. 7. ja 9. luokan pojista 
koulutyön koki kuormittavana reilu puolet heikommin menestyneistä ja 40 prosenttia 
oikein hyvin menestyneistä, tytöillä vastaavat osuudet olivat kaksi kolmesta heikommin 
menestyneistä ja reilu puolet oikein hyvin menestyneistä oppilaista. Vuodesta 1994 vuo-
teen 2010 koulutyöstä kuormittumisessa ei ole nähtävissä selkeää trendimäistä kehitystä.

Kuvio 19.  5. luokan pojat ja tytöt, jotka kuormittuivat koulutyöstä jonkin verran tai pal-
jon koulumenestyksen mukaan 1994-2010 (%)
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Kuvio 20.  7. ja 9. luokan pojat ja tytöt, jotka kuormittuivat koulutyöstä jonkin verran tai 
paljon koulumenestyksen mukaan 1994-2010 (%)

Koulutyön koettu kuormittavuus: muutokset Pohjoismaissa vuosina 1994-
2010

11-vuotiaat oppilaat kokivat koulutyön paljon ja jonkin verran kuormittavana pääsään-
töisesti yhä harvemmin Suomessa ja Ruotsissa vuodesta 1994 vuoteen 2010 (kuvio 21). 
Norjassa ja Islannissa muutokset vuosien välillä olivat pieniä. Tanskassa kuormittunei-
suuden kokeminen puolestaan yleistyi vuodesta 1994 vuoteen 2010. Vuonna 2010 Suo-
messa, Islannissa ja Tanskassa pojista vajaa kolmannes ja tytöistä noin neljännes arvioi 
koulutyön paljon ja jonkin verran, vastaavat osuudet olivat Norjassa 14 prosenttia sekä 
pojista että tytöistä ja Ruotsissa 9 prosenttia pojista ja 5 prosenttia tytöistä.
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Kuvio 21.  Koulutyöstä paljon tai jonkin verran kuormittuneet 11-vuotiaat pojat ja tytöt 
Pohjoismaissa 1994-2010 (%)

13- ja 15-vuotiailla koulutyön kuormittuneisuuden kokeminen pääosin yleistyi Norjassa, 
Tanskassa ja Islannissa (kuvio 22). Suomessa kuormittuneisuuden kokemisen trendi oli 
laskeva vuodesta 1994 vuoteen 2006, mutta vuodesta 2006 vuoteen 2010 koulutyös-
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tä kuormituttiin jälleen yleisemmin. Ruotsissa vuodesta 2002 vuoteen 2010 muutos oli 
pääosin laskeva. Vuonna 2010 Suomessa ja Islannissa lähes puolet pojista ja yli puolet 
tytöistä raportoi kokevansa koulutyön jonkin verran ja paljon kuormittavana. Norjassa 
vastaavat osuudet olivat reilu kolmannes pojista ja vajaa puolet tytöistä, Tanskassa noin 
kolmannes pojista ja tytöistä sekä Ruotsissa vajaa neljännes pojista ja reilu kolmannes 
tytöistä.

Kuvio 22.  Koulutyöstä paljon tai jonkin verran kuormittuneet 13 ja 15-vuotiaat pojat ja 
tytöt Pohjoismaissa 1994-2010 (%)
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Koulutyön koettu kuormittavuus: Suomi kansainvälisessä vertailussa 2010

Suomalaiset oppilaat kuuluvat koulutyön kuormittavuuden kokemisessa kaikissa ikäryh-
missä ylimpään kolmannekseen vuonna 2010 (kuviot 23, 24, 25). Koulutyö koettiin pal-
jon ja jonkin verran kuormittavana yleisimmin Turkissa, Espanjassa, Sloveniassa, Portu-
galissa, Kreikassa, Suomessa ja Islannissa. Harvimmin koulutyö koettiin kuormittavaksi 
Ruotsissa, Alankomaissa, Grönlannissa, Latviassa, Ranskassa, Puolassa, Slovakiassa ja 
Unkarissa. Pohjoismaista Islannissa koulutyön kuormittavuutta arvioitiin Suomen kaltai-
sesti, kun taas muissa Pohjoismaissa koulutyö koettiin kuormittavana harvemmin.

Kuvio 23.  Koulutyöstä paljon tai jonkin verran kuormittuneet 11-vuotiaat pojat ja tytöt 
vuonna 2010 (%)
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Kuvio 24.  Koulutyöstä paljon tai jonkin verran kuormittuneet 13-vuotiaat pojat ja tytöt 
vuonna 2010 (%)
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Kuvio 25.  Koulutyöstä paljon tai jonkin verran kuormittuneet 15-vuotiaat pojat ja tytöt 
vuonna 2010 (%)
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Koulutyöstä kuormittuminen

Tuloksia tarkastellaan aluksi koulutyöstä kuormittumista kuvaavan summamuuttujan 
avulla kokonaiskuvan saamiseksi. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittämien 
pohjalta. Koulutyöstä kuormittumista mittaavat väittämät kysyttiin vain 7. ja 9. luokalla.

Koulutyöstä kuormittumista kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraavista väittä-
mistä:

Minulla on liikaa koulutyötä (02-10)
Koulutyö on minusta vaikeaa (02-10)
Koulutyö on minusta väsyttävää (02-10)

Koulutyöstä kuormittumisessa 7. ja 9. luokalla ei tapahtunut olennaisia muutoksia sitä 
kuvaavan summamuuttujan mukaan vuodesta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 26). Erot vuo-
siluokkien sekä poikien ja tyttöjen välillä olivat pieniä.

Kuvio 26.  Koulutyöstä kuormittuminen vuosiluokan mukaan pojilla ja tytöillä 2002-
2010 (suurempi arvo kuvaa myönteistä suhtautumista)

Minulla on liikaa koulutyötä

Vuodesta 2002 vuoteen 2010 pienempi osuus oppilaista oli sitä mieltä, että heillä on lii-
kaa koulutyötä (kuvio 27). Vuonna 2010 kaikista oppilaista joka kolmas ja vuonna 2002 
noin joka toinen oppilas koki koulutyön määrän liian suureksi. Pojat arvioivat koulun-
työn määrää samankaltaisesti 7. ja 9. luokalla, kun taas tytöt kokivat koulutyön määrän 
yleisemmin liian suurena 9. luokalla 7. luokkaan verrattuna.
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Kuvio 27.  Oppilaiden vastaukset väittämään ”Minulla on liikaa koulutyötä” vuosiluokan 
mukaan pojilla ja tytöillä 2002-2010(%)

Minulla on liikaa koulutyötä koulumenestyksen ja koulutusorientaation 
mukaan 2002-2010

Heikommin koulussa menestyneet oppilaat olivat yleisemmin sitä mieltä, että heillä oli 
liikaa koulutyötä (kuvio 28). Vuonna 2010 noin 40 prosenttia heikommin menestyneistä 
ja noin kolmannes paremmin menestyneistä 7- ja 9-luokkalaisista koki koulutyön mää-
rän liian suureksi. Pojat ja tytöt arvioivat koulutyön määrää samansuuntaisesti. Vuodesta 
2002 vuoteen 2006 koulutyön määrän arvioinnissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia, 
vuodesta 2006 vuoteen 2010 koulutyön määrä liian suureksi arvioineiden oppilaiden 
osuus pieneni kaikissa osaryhmissä.
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Kuvio 29.  ”Minulla on liikaa koulutyötä” väittämästä samaa mieltä olleiden 9-luokka-
laisten poikien ja tyttöjen osuudet koulutusorientaation mukaan 2002-2010 (%)

Kuvio 28.  ”Minulla on liikaa koulutyötä” väittämästä samaa mieltä olleiden 7- ja 9-luok-
kalaisten poikien ja tyttöjen osuudet koulumenestyksen mukaan 2002-2010 (%)

Ammatilliseen koulutukseen aikovat 9. luokan oppilaat kokivat lukioon aikovia oppilaita 
yleisemmin, että heillä on liikaa koulutyötä (kuvio 29). Vuonna 2010 koulutyön määrän 
koki liian suureksi noin 40 prosenttia ammatilliseen koulutukseen ja noin 30 prosent-
tia lukioon aikovista oppilaista. Tytöillä koulutusorientaation yhteyttä koulutyön määrän 
kokemiseen ei ollut havaittavissa enää vuonna 2010. Vuodesta 2002 vuoteen 2006 väit-
tämän ”Minulla on liikaa koulutyötä” arvioissa ei tapahtunut juurikaan muutoksia, kun 
taas vuodesta 2006 vuoteen 2010 pienempi osuus oppilaista koki koulutyön määrän liian 
suureksi kaikissa osaryhmissä.
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Koulutyö on minusta väsyttävää

Pojat kokivat koulutyön väsyttävänä yhä yleisemmin vuodesta 2002 vuoteen 2006, kun 
taas vuodesta 2006 vuoteen 2010 koulutyö oli väsyttävää yhä harvempien poikien mie-
lestä (kuvio 30). Tytöt kokivat koulutyön väsyttävänä yhä yleisemmin vuodesta 2002 
vuoteen 2010. Vuonna 2010 koulutyön arvioi väsyttävänä joka toinen 7-luokkalaisista ja 
kaksi kolmesta 9-luokkalaisesta. Erot poikien ja tyttöjen arvioiden välillä olivat pieniä.

Kuvio 30.  Oppilaiden vastaukset väittämään ”Koulutyö on minusta väsyttävää” vuosi-
luokan mukaan pojilla ja tytöillä 2002-2010(%)

Koulutyö on minusta vaikeaa

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 oppilaiden arviot koulutyön vaikeudesta pysyivät pääsään-
töisesti lähes samalla tasolla, ainoastaan 9. luokan tytöistä yhä suurempi osuus piti koulu-
työtä vaikeana (kuvio 31). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 puolestaan pienempi osuus kaik-
kien osaryhmien oppilaista arvioi, että koulutyö on heistä vaikeaa. 7. luokalla koulutyön 
koki vaikeana joka viides oppilas ja 9. luokalla joka neljäs oppilas. Pojat ja tytöt arvioivat 
koulutyön vaikeutta samansuuntaisesti.
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Kuvio 31.  Oppilaiden vastaukset väittämään ”Koulutyö on minusta vaikeaa” vuosiluo-
kan mukaan pojilla ja tytöillä 2002-2010 (%)

OPETTAJA-OPPILAS SUHDE

Opettaja-oppilas suhdetta tarkastellaan aluksi sitä kuvaavan summamuuttujan avulla ko-
konaiskuvan saamiseksi. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittämien pohjalta.

Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraavis-
ta väittämistä:

Opettajani ovat kiinnostuneita siitä mitä minulle kuuluu
Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla
Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä

Opettajan ja oppilaan välinen suhde muuttui myönteisemmäksi sitä kuvaavan summa-
muuttujan keskiarvon mukaan tarkasteltuna vuodesta 1994 vuoteen 2010 (kuvio 32). 
Oppilaiden arviot oppilaiden ja opettajien välisistä suhteista olivat myönteisemmät alem-
milla vuosiluokilla, poikien ja tyttöjen arviot olivat samankaltaiset.
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Kuvio 32.  Opettajan ja oppilaan välinen suhde vuosiluokan mukaan pojilla ja tytöillä 
1994-2010 (suurempi arvo kuvaa myönteistä suhtautumista)

Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu

Opettajien kiinnostus oppilaiden kuulumisista pääsääntöisesti yleistyi vuodesta 1994 
vuoteen 2006, mutta silti väittämästä samaa mieltä olleiden osuudet olivat vielä keväällä 
2006 varsin pienet (kuviot 33 ja 34). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 samaa mieltä väittä-
mästä olleiden poikien osuus kasvoi 5. luokalla ja pysyi ennallaan 7. ja 9. luokalla. Tytöistä 
vuosien 1994 ja 2010 välillä yhä useammat olivat sitä mieltä, että heidän opettajansa olivat 
kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. Vuonna 2010 lähes kolmannes kaikista oppilaista 
oli samaa mieltä väittämästä “Opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu”. 
“En osaa sanoa” vastanneiden osuus oli suuri, lähes puolet vastanneista. Yläluokkia tar-
kastellessa väittämästä samaa mieltä olleiden oppilaiden osuus pieneni alempiin luokkiin 
verrattuna, samalla kun eri mieltä olleiden oppilaiden osuus kasvoi. 
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Kuvio 33.  Poikien vastaukset väittämään “Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä mi-
nulle kuuluu” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Kuvio 34.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä 
minulle kuuluu” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu koulumenestyksen 
mukaan 1994-2010

Oppilaat, jotka kokivat koulumenestyksensä oikein hyväksi tai hyväksi olivat yleisemmin 
sitä mieltä, että heidän opettajansa olivat kiinnostuneita heidän kuulumisistaan (kuviot 35 
ja 36). Erot eri tavoin koulussa menestyvien kesken olivat suuremmat 5. luokalla kuin 7. 
ja 9. luokan yhdistetyssä aineistossa. Vuonna 2010 60 prosenttia 5-luokkalaisista oikein 
hyvin menestyvistä oppilaista koki opettajiensa olleen kiinnostuneita kuulumisistaan, 
vastaava osuus heikommin menestyneistä oli neljäsosa. 7. ja 9. luokalla noin 40 prosent-
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tia oikein hyvin menestyneistä ja noin 20 prosenttia heikommin menestyneistä oppilaista 
oli sitä mieltä, että heidän opettajansa olivat kiinnostuneita heidän kuulumisistaan.

Kuvio 35.  ”Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu” väittämästä samaa 
mieltä olleiden 5. luokan poikien ja tyttöjen osuudet koetun koulumenestyksen mukaan 
1994-2010 (%)

Kuvio 36.  ”Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu” väittämästä sa-
maa mieltä olleiden 7. ja 9. luokan poikien ja tyttöjen osuudet koetun koulumenestyksen 
mukaan 1994-2010 (%)
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Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla

Oppilaat tunsivat saaneensa opettajiltaan rohkaisua mielipiteensä ilmaisuun yhä yleisem-
min vuodesta 1994 vuoteen 2006 (kuviot 37 ja 38). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 poiki-
en arviot pysyivät ennallaan, sen sijaan tytöt tunsivat saaneensa opettajiltaan rohkaisua 
kaikilla vuosiluokilla yhä yleisemmin. Vuonna 2010 väittämästä “Opettajat rohkaisevat 
minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla” samaa mieltä oli yli puolet kaikista 
oppilaista, kun vuonna 1994 vastaava osuus oli vain noin kolmasosa. Yläluokkien op-
pilaat kokivat saaneensa harvemmin rohkaisua opettajiltaan mielipiteidensä ilmaisuun. 
Vuonna 2010 viidesluokkalaisista 65 prosenttia koki saaneensa opettajalta rohkaisua 
mielipiteensä ilmaisuun, kun vastaava osuus 7-luokkalaisista oli noin 50 prosenttia ja 
9-luokkalaisista 45 prosenttia. Tytöt kokivat saaneensa rohkaisua opettajiltaan kaikilla 
vuosiluokilla poikia yleisemmin.

Kuvio 37.  Poikien vastaukset väittämään “Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan 
oman mielipiteeni oppitunnilla” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)
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Kuvio 38.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan 
oman mielipiteeni oppitunnilla” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä

Oppilaat kokivat saaneensa tarvittaessa ylimääräistä apua opettajiltaan pääsääntöisesti 
yhä yleisemmin vuodesta 1994 vuoteen 2010 (kuviot 39 ja 40). Poikkeuksena trendiin 
2000-luvulla 7. ja 9. luokan tyttöjen arviot ylimääräisen avun saannista pysyivät lähes 
samalla tasolla. Vuonna 2010 kaikista oppilaista 71 prosenttia koki saaneensa ylimää-
räistä apua tarvittaessa, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 61 prosenttia. Yläluokkien 
oppilaat eivät mielestään saaneet apua opettajaltaan yhtä yleisesti kuin 5. luokan oppilaat. 
Vuonna 2010 kolme neljästä viidesluokkalaisesta ja alle kaksi kolmesta 9-luokkalaisesta 
koki saaneensa tarvittaessa apua. Poikien ja tyttöjen väliset erot olivat tässä väittämässä 
pieniä.
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Kuvio 39. Poikien vastaukset väittämään “Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä” 
vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Kuvio 40.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä 
vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

OIKEUDENMUKAISUUDEN KOKEMINEN

Tuloksia tarkastellaan aluksi oikeudenmukaisuuden kokemuksia kuvaavan summamuut-
tujan avulla kokonaiskuvan saamiseksi. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittä-
mien pohjalta.

Oikeudenmukaisuuden kokemuksia kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraavista 
väittämistä:
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Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset
Oppilaita kohdellaan koulussamme liian ankarasti
Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti

Oikeudenmukaisuuden kokeminen yleistyi hieman 5. luokalla ja 7. luokan tytöillä, mut-
ta pysyi muissa osaryhmissä lähes ennallaan vuodesta 1994 vuoteen 2010 (kuvio 41). 
Alemmilla vuosiluokilla oikeudenmukaisuutta koettiin yleisemmin. Poikien ja tyttöjen 
erot oikeudenmukaisuuden kokemisessa olivat pieniä.

Kuvio 41.  Oikeudenmukaisuuden kokeminen vuosiluokan mukaan pojilla ja tytöillä 
1994-2010 (suurempi arvo kuvaa myönteistä suhtautumista)

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset

Koulunsa sääntöjä piti oikeudenmukaisina yhä useampi 5-luokkalainen vuodesta 1994 
vuoteen 2010 (kuviot 42 ja 43). 7. luokalla ja 9. luokan tytöillä kehitys oli myönteinen 
vuodesta 1994 vuoteen 2006, mutta vuonna 2010 palattiin vuoden 2006 tasolle. 9. luo-
kan poikien arvioissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuodesta 1994 vuoteen 2010. 
Vuonna 2010 kaikista oppilaista 61 prosenttia piti koulunsa sääntöjä oikeudenmukaisina, 
kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 52 prosenttia. Yläluokilla koulunsa sääntöjä oikeu-
denmukaisina pitävien osuus oli pienempi kuin 5. luokalla. Vuonna 2010 kaikista 5-luok-
kalaisista sääntöjä piti oikeudenmukaisina kolme neljästä, 7-luokkalaisista kaksi kolmesta 
ja 9-luokkalaisista joka toinen. Tytöt arvioivat koulunsa säännöt oikeudenmukaisiksi poi-
kia yleisemmin. Vuonna 2010 kaikista tytöistä 66 prosenttia oli väittämästä samaa mieltä, 
kun vastaava osuus pojista oli 56 prosenttia.
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Kuvio 42.  Poikien vastaukset väittämään “Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset” 
vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Kuvio 43.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Koulumme säännöt ovat oikeudenmukai-
set” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset koulumenestyksen ja 
koulutusorientaation mukaan 1994-2010

Koulunsa sääntöjä pitivät oikeudenmukaisina yleisemmin ne 7. ja 9. luokan oppilaat, 
jotka kokivat koulumenestyksensä oikein hyväksi tai hyväksi (kuvio 44). Vuonna 2010 
kaksi kolmesta koulumenestyksensä oikein hyväksi tai hyväksi kokeneesta oppilaasta piti 
koulunsa sääntöjä oikeudenmukaisina, kun vastaava osuus heikommin koulussa menes-
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tyneistä oli alle puolet. Vuodesta 1994 vuoteen 2006 muutokset pojilla olivat pieniä, ty-
töistä sääntöjä piti oikeudenmukaisina yhä useampi kaikissa osaryhmissä. 

Kuvio 44.  ”Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset” väittämästä samaa mieltä ol-
leiden 7- ja 9-luokkalaisten poikien ja tyttöjen osuudet koetun koulumenestyksen mukaan 
1994-2010 (%)

Koulunsa sääntöjä pitivät yleisemmin oikeudenmukaisina ne 9. luokan oppilaat, jotka 
aikoivat peruskoulun jälkeen lukioon (kuvio 45). Lukioon aikovista yli puolet ja amma-
tilliseen koulutukseen aikovista alle 40 prosenttia piti koulunsa sääntöjä oikeudenmu-
kaisina. Vuodesta 1994 vuoteen 2010 muutokset koulunsa sääntöjä oikeudenmukaisina 
pitäneiden osuuksissa olivat pojilla pieniä molemmissa osaryhmissä. Tytöillä lukioon ai-
kovat pitivät sääntöjä oikeudenmukaisina yhä yleisemmin vuodesta 1994 vuoteen 2006, 
kun vuodesta 2006 vuoteen 2010 muutos oli negatiivinen. Ammatilliseen koulutukseen 
aikovien tyttöjen arviot koulunsa säännöistä pysyivät vuodesta 1994 vuoteen 2010 lähes 
ennallaan.

Kuvio 45.  ”Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset” väittämästä samaa mieltä ol-
leiden 9-luokkalaisten poikien ja tyttöjen osuudet koulutusorientaation mukaan 1994-
2010 (%)
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Oppilaita kohdellaan koulussamme liian ankarasti

Vuodesta 1994 vuoteen 2006 väittämästä “Oppilaita kohdellaan koulussamme liian an-
karasti” eri mieltä olleiden osuus pysyi lähes ennallaan 5. luokan pojilla sekä pieneni 7. ja 
9. luokan pojilla (kuvio 46). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 yhä useammat 5. ja 7. luokan 
pojat olivat väittämästä eri mieltä, kun taas 9. luokan poikien arvioissa ei tapahtunut 
juurikaan muutoksia. Sen sijaan tyttöjen arviot oppilaiden ankarasta kohtelusta pysyivät 
vuodesta 1994 vuoteen 2010 lähes ennallaan kaikilla vuosiluokilla (kuvio 47). Vuosiluok-
kien välillä oli eroa siten, että alemmilla luokilla väittämästä eri mieltä olevien osuuden 
olivat suuremmat ja samaa mieltä olevien osuuden pienemmät. Poikien ja tyttöjen arvi-
oissa oli myös selvä ero. Vuonna 2010 kaikista pojista 41 prosenttia ja kaikista tytöistä 
55 prosenttia oli sitä mieltä, että oppilaita ei kohdella liian ankarasti heidän koulussaan. 
Vuonna 2010 puolestaan samaa mieltä väittämästä “Oppilaita kohdellaan koulussamme 
liian ankarasti” oli pojista 22 prosenttia ja tytöistä 14 prosenttia.

Kuvio 46. Poikien vastaukset väittämään “Oppilaita kohdellaan koulussamme liian an-
karasti” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)
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Kuvio 47.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Oppilaita kohdellaan koulussamme liian an-
karasti” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti

Oppilaiden kokemus opettajien oikeudenmukaisuudesta oppilaita kohtaan yleistyi selvästi 
tarkasteluvälillä 5. luokalla, mutta vuodesta 2006 vuoteen 2010 yläluokilla kehitys kääntyi 
päinvastaiseksi (kuviot 48 ja 49). Vuonna 2010 kaikista oppilaista 57 prosenttia oli sitä 
mieltä, että opettajat kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti, kun vastaava osuus vuonna 1994 
oli 41 prosenttia. Yläluokilla arviot opettajien oikeudenmukaisuudesta olivat alaluokkia 
pienempiä ja väittämästä eri mieltä olleiden osuudet vastaavasti suurempia. Vuonna 2010 
kaikista 5-luokkalaisista 75 prosenttia koki opettajiensa kohtelun oikeudenmukaiseksi, 
kun vastaava osuus kaikista 7-luokkalaisista oli 54 prosenttia ja kaikista 9-luokkalaisista 
40 prosenttia. Pojat ja tytöt vastasivat väittämään hyvin samankaltaisesti.

Kuvio 48.  Poikien vastaukset väittämään “Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeu-
denmukaisesti” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)
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Kuvio 49.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeu-
denmukaisesti” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

OPPILAIDEN VÄLISET SUHTEET

Tuloksia tarkastellaan aluksi oppilaiden välistä suhdetta kuvaavan summamuuttujan avul-
la kokonaiskuvan saamiseksi. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittämien poh-
jalta.

Oppilaiden välisiä suhteita kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraavista väittämis-
tä:

Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia
Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä
Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen

Oppilaat arvioivat luokkatovereiden välisiä suhteita kokonaisuudessaan myönteisesti, 
eikä arvioissa tapahtunut olennaisia muutoksia vuodesta 1998 vuoteen 2010 (kuvio 50). 
Vuosiluokkien väliset erot olivat pieniä, ainoastaan 5-luokkalaiset tytöt arvioivat oppilai-
den välisiä suhteita 7- ja 9-luokkalaisia myönteisemmin. Pojat arvioivat tyttöjä yleisem-
min oppilaiden keskinäiset suhteet myönteisesti.
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Kuvio 50. Oppilaiden väliset suhteet vuosiluokan mukaan pojilla ja tytöillä 1998-2010 
(suurempi arvo kuvaa myönteistä suhtautumista)

Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia

Useimpia luokkansa oppilaita ystävällisinä ja auttavaisina pitävien osuuksissa ei ole selke-
ää trendiä vuodesta 1998 vuoteen 2006 (kuviot 51 ja 52). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 
hieman harvemmat 5- ja 7-luokkalaiset pojat olivat sitä mieltä, että useimmat heidän 
luokkansa oppilaat olivat ystävällisiä ja auttavaisia, 9-luokkalaisten poikien arvioissa ei ta-
pahtunut olennaisia muutoksia. Myös tyttöjen arvioissa tapahtui hienoista laskua. Vuon-
na 2010 kaikista 5-luokkalaisista 70 prosenttia, kaikista 7-luokkalaisista 63 prosenttia ja 
kaikista 9-luokkalaisista 66 prosenttia oli sitä mieltä, että useimmat heidän luokkansa op-
pilaista olivat ystävällisiä ja auttavaisia. Pojat ja tytöt arvioivat väittämää hyvin samankal-
taisesti, ainoastaan 5. luokalla tytöt arvioivat luokkatovereitaan poikia myönteisemmin.
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Kuvio 51.  Poikien vastaukset väittämään “Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä 
ja auttavaisia” vuosiluokan mukaan 1998-2010 (%)

Kuvio 52.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävälli-
siä ja auttavaisia” vuosiluokan mukaan 1998-2010 (%)

Useimmat   luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia koulumenes-
tyksen mukaan 1998-2010

Useimpia luokkansa oppilaita pitivät ystävällisinä ja auttavaisina yleisemmin ne oppilaat, 
jotka kokivat koulumenestyksensä oikein hyväksi tai hyväksi (kuviot 53 ja 54). Vuonna 
2010 noin 80 prosenttia 5-luokkalaisista ja noin 70 prosenttia 7- ja 9-luokkalaisista kou-
lumenestyksensä oikein hyväksi kokeneista piti useimpia luokkansa oppilaita ystävällisinä 
ja auttavaisina, kun vastaava osuus koulumenestyksensä heikommaksi kokeneista oli reilu 
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puolet 5-luokkalaisista ja noin 60 prosenttia 7- ja 9-luokkalaisista. Vuodesta 1998 vuo-
teen 2010 luokkatovereiden arvioissa ei ollut havaittavissa selkeää trendiä.

Kuvio 53.  ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” väittämästä sa-
maa mieltä olleiden 5-luokkalaisten poikien ja tyttöjen osuudet koulumenestyksen mu-
kaan 1998-2010 (%)

Kuvio 54.  ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” väittämästä sa-
maa mieltä olleiden 7- ja 9-luokkalaisten poikien ja tyttöjen osuudet koulumenestyksen 
mukaan 1998-2010 (%)
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Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia: muutokset 
Pohjoismaissa vuosina 2002-2010

11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen myönteiset arviot luokkansa oppilaiden ystävällisyydes-
tä ja auttavaisuudesta yleistyivät hieman Ruotsissa ja Norjassa vuodesta 2002 vuoteen 
2010 (kuvio 55). Tanskassa ja Suomessa yhä useammat oppilaat arvioivat luokkatoverei-
taan ystävällisiksi ja auttavaisiksi vuodesta 2002 vuoteen 2006, mutta vuonna 2010 palat-
tiin vuoden 2006 tasolle. Islantilaisten oppilaiden arvioissa ei tapahtunut juurikaan muu-
toksia vuodesta 2006 vuoteen 2010. Positiivisimmin väittämää arvioitiin Ruotsissa, jossa 
noin 90 prosenttia oppilaista piti useimpia luokkatovereitaan ystävällisinä ja auttavaisina 
vuonna 2010. Norjassa, Tanskassa ja Islannissa vastaava osuus oli noin 80 prosenttia ja 
Suomessa noin 70 prosenttia oppilaista.

Kuvio 55.  Väittämästä ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” täy-
sin samaa ja samaa mieltä olleiden 11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet Pohjoismais-
sa 2002-2010 (%)
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Vuodesta 2002 vuoteen 2010 13- ja 15-vuotiaat arvioivat yleisemmin luokkatovereitaan 
myönteisesti Ruotsissa ja Tanskassa (kuvio 56). Norjassa yhä useammat oppilaat pitivät 
luokkansa oppilaita ystävällisinä ja auttavaisina vuodesta 2002 vuoteen 2006, vuodes-
ta 2006 vuoteen 2010 puolestaan yhä harvemmat. Suomessa täysin samaa mieltä ollei-
den osuudet pysyivät lähes ennallaan vuodesta 2002 vuoteen 2010, mutta samaa mieltä 
olleiden osuudet pienenivät vastaavalla aikavälillä. Islantilaisten oppilaiden arvioissa ei 
tapahtunut juurikaan muutoksia vuodesta 2006 vuoteen 2010. Vuonna 2010 muissa Poh-
joismaissa lähes 80 prosenttia oppilaista oli sitä mieltä, että useimmat heidän luokkansa 
oppilaista olivat ystävällisiä ja auttavaisia, kun Suomessa vastaava osuus oli reilu 60 pro-
senttia oppilaista.

Kuvio 56. Väittämästä ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” täy-
sin samaa ja samaa mieltä olleiden 13- ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet Poh-
joismaissa 2002-2010 (%)
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Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia: Suomi 
kansainvälisessä vertailussa 2010

Väittämästä ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” täysin samaa 
ja samaa mieltä olleiden oppilaiden osuuksien kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoit-
tui puolenvälin paikkeille lähes kaikissa ikäryhmissä vuonna 2010 (kuviot 57, 58, 59). 
Poikkeuksena olivat 11-vuotiaat pojat, jotka olivat heikoimmassa kolmanneksessa. Ylei-
simmin luokkatovereita arvioitiin ystävällisiksi ja auttavaisiksi Makedoniassa, Ruotsissa, 
Islannissa, Alankomaissa ja Portugalissa. Negatiivisimmin muiden oppilaiden ystävälli-
syyttä ja auttavaisuutta arvioitiin Puolassa, Kreikassa, Latviassa, Ranskassa ja USA:ssa. 
Muiden Pohjoismaiden oppilaat arvioivat luokkatovereitaan kaikissa ikäryhmissä suoma-
laisia oppilaita positiivisemmin.

Kuvio 57.  11-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa tai samaa mieltä väittä-
mästä ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” vuonna 2010 (%)
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Kuvio 58.  13-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa tai samaa mieltä väittä-
mästä ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” vuonna 2010 (%)
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Kuvio 59. 15-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa tai samaa mieltä väittä-
mästä ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” vuonna 2010 (%)

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä

Vuodesta 1998 vuoteen 2006 väittämästä “Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” 
samaa mieltä olleiden osuus pysyi lähes samalla tasolla 5. luokalla, kasvoi 7. luokalla ja 9. 
luokan pojilla (kuviot 60 ja 61). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 yhä harvemmat 5-luokka-
laiset ja 7-luokkalaiset pojat olivat sitä mieltä, että heidän luokkansa oppilaat viihtyivät 
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hyvin yhdessä, kun taas 7-luokkalaisten tyttöjen ja 9-luokkalaisten poikien arvioissa luok-
kansa viihtyvyydestä samalla aikavälillä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Sen sijaan 
yhdeksäsluokkalaisista tytöistä yhä suurempi osuus oli sitä mieltä, että heidän luokkansa 
oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä. Tyttöjen arvioissa ei ollut juurikaan vuosiluokkien vä-
lisiä eroja, pojat puolestaan olivat yleisemmin samaa mieltä väittämästä yläluokilla. Poi-
kien ja tyttöjen arviot erosivat selvästi toisistaan. Vuonna 2010 valtaosa oppilaista koki 
luokkansa viihtyvän hyvin yhdessä, kaikista pojista 70 prosenttia ja kaikista tytöistä 60 
prosenttia.

Kuvio 60. Poikien vastaukset väittämään “Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” 
vuosiluokan mukaan 1998-2010 (%)

Kuvio 61. Tyttöjen vastaukset väittämään “Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” 
vuosiluokan mukaan 1998-2010 (%)
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Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä: muutokset Pohjoismaissa 
vuosina 2002-2010

11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen positiiviset arviot luokkansa oppilaiden yhdessä viih-
tymisestä yleistyivät Ruotsissa ja Norjassa vuodesta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 62). Suo-
messa ja Tanskassa kehitys oli myönteinen vuodesta 2002 vuoteen 2006, mutta vuonna 
2010 palattiin vuoden 2002 tasolle ja Suomessa jopa reilusti sen alle. Islantilaisten oppi-
laiden arvioissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuodesta 2006 vuoteen 2010. Vuon-
na 2010 muissa Pohjoismaissa pojista yli 80 prosenttia ja tytöistäkin lähes 80 prosenttia 
oli sitä mieltä, että heidän luokkansa oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä, Suomen vastaavat 
osuudet olivat pojista noin 70 prosenttia ja tytöistä noin 60 prosenttia.

Kuvio 62.  Väittämästä ”Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” täysin samaa ja sa-
maa mieltä olleiden 11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet Pohjoismaissa 2002-2010 
(%)
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13- ja 15-vuotiaat pojat ja tytöt arvioivat luokkansa oppilaiden viihtyvän hyvin yhdessä 
yhä yleisemmin vuodesta 2002 vuoteen 2010 (Islanti 2006-2010) kaikissa muissa Poh-
joismaissa paitsi Suomessa (kuvio 63). Suomalaisten oppilaiden arvioissa ei tapahtunut 
samalla aikavälillä olennaisia muutoksia. Vuonna 2010 positiivisimmin luokkansa oppi-
laiden viihtyvyyttä arvioitiin Norjassa ja Ruotsissa, joissa noin 80 prosenttia oppilaista 
oli väittämästä täysin samaa tai samaa mieltä. Suomalaisista pojista reilu 70 prosenttia oli 
sitä mieltä, että heidän luokkansa oppilaat viihtyivät hyvin yhdessä, kun vastaava osuus 
suomalaisista 13- ja 15-vuotiaista tytöistä oli vain 60 prosenttia.

Kuvio 63.  Väittämästä ”Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” täysin samaa ja sa-
maa mieltä olleiden 13 ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet Pohjoismaissa 2002-
2010 (%)
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Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä: Suomi kansainvälisessä 
vertailussa 2010

Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu heikosti, kun tarkastellaan oman luokan 
viihtymistä yhdessä vuonna 2010 (kuviot 64, 65, 66). Suomalaisten oppilaiden sijoitus 
oli vertailussa parempi vanhemmissa ikäryhmissä, mutta silti suomalaiset tytöt olivat kai-
kissa ikäryhmissä heikoimmassa kolmanneksessa. Positiivisimmin väittämää ”Luokkani 
oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” arvioitiin Makedoniassa, Saksassa, Norjassa, Espanjas-
sa, Italiassa, Sloveniassa ja Sveitsissä. Negatiivisimmin luokkansa oppilaiden viihtymistä 
yhdessä arvioitiin Slovakiassa, Liettuassa, USA:ssa, Latviassa, Kreikassa ja Suomessa. 
Kaikki muut Pohjoismaat sijoittuivat vertailussa puolenvälin paremmalle puolelle.

Kuvio 64.  11-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa ja samaa mieltä väittä-
mästä ”Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” vuonna 2010 (%)
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Kuvio 65.  13-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa ja samaa mieltä väittä-
mästä ”  Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” vuonna 2010 (%)
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Kuvio 66. 15-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa ja samaa mieltä väittä-
mästä ”Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” vuonna 2010 (%)
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Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen

5. luokan tytöt arvioivat muiden oppilaiden hyväksyvän heidät sellaisena kuin ovat yhä 
yleisemmin vuodesta 1998 vuoteen 2006 (kuviot 67 ja 68). 5. luokan pojilla ja muilla vuo-
siluokilla ei ollut nähtävissä selkeää trendimäistä kehitystä. Vuodesta 2006 vuoteen 2010 
samaa mieltä väittämästä olleiden osuudet pysyivät lähes ennallaan. Vuonna 2010 pojista 
vajaa 80 prosenttia oli sitä mieltä, että muut oppilaat hyväksyvät heidät. Tytöt arvioivat 
muiden oppilaiden hyväksyntää kaikilla vuosiluokilla poikia negatiivisemmin. Kokonai-
suudessaan muiden oppilaiden hyväksyntä oli kuitenkin myönteistä. Vuonna 2010 kaikis-
ta pojista 78 prosenttia ja kaikista tytöistä 68 prosenttia oli sitä mieltä, että muut oppilaat 
hyväksyvät heidät sellaisena kuin ovat.

Kuvio 67.  Poikien vastaukset väittämään “Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena 
kuin olen” vuosiluokan mukaan 1998-2010 (%)

Kuvio 68.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena 
kuin olen” vuosiluokan mukaan 1998-2010 (%)
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Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen: muutokset 
Pohjoismaissa vuosina 2002-2010

11-vuotiaiden positiiviset arviot muiden oppilaiden hyväksynnästä yleistyivät Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa vuodesta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 69). Suomalaisten oppilaiden 
arvioissa ei tapahtunut samalla aikavälillä olennaisia muutoksia, kuten ei myöskään islan-
tilaisten oppilaiden arvioissa vuodesta 2006 vuoteen 2010. Vuonna 2010 Ruotsissa lähes 
90 prosenttia oppilaista oli sitä mieltä, että muut oppilaat hyväksyvät heidät sellaisenaan. 
Vastaava osuus Norjassa, Tanskassa, Islannissa sekä Suomessa pojilla oli noin 80 pro-
senttia ja suomalaisilla tytöillä noin 70 prosenttia. 

Kuvio 69.  Väittämästä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen” täysin sa-
maa tai samaa mieltä olleiden 11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet Pohjoismaissa 
2002-2010 (%)
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13- ja 15-vuotiaiden arvioiden muutokset muiden oppilaiden hyväksynnästä olivat pieniä 
Pohjoismaissa vuodesta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 70). Vuonna 2010 muiden Pohjois-
maiden oppilaista ja suomalaisista pojista noin 80 prosenttia oli sitä mieltä, että muut 
oppilaat hyväksyivät heidät sellaisenaan, kun vastaava osuus suomalaisista tytöistä oli alle 
70 prosenttia.

Kuvio 70.  Väittämästä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen” täysin sa-
maa tai samaa mieltä olleiden 13 ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet Pohjoismais-
sa 2002-2010 (%)
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Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen: Suomi kansain-
välisessä vertailussa 2010

Suomalaiset pojat sijoittuivat heikoimpaan kolmannekseen ja suomalaiset tytöt kuuden 
heikoimman maan joukkoon kaikissa ikäryhmissä väittämästä ”Muut oppilaat hyväksyvät 
minut sellaisena kuin olen” täysin samaa ja samaa mieltä olleiden kansainvälisessä vuo-
den 2010 vertailussa (kuviot 71, 72, 73). Positiivisimmin muiden oppilaiden hyväksyn-
tää arvioitiin Makedoniassa, Ruotsissa, Portugalissa, Saksassa ja Alankomaissa. Muiden 
oppilaiden hyväksyntää arvioivat harvimmin oppilaat Virossa, Kanadassa, Kreikassa, 
Grönlannissa ja Suomessa, jossa varsinkin tytöt sijoittuivat vertailussa heikosti. Kaikissa 
muissa Pohjoismaissa muiden oppilaiden hyväksyntää arvioitiin Suomea positiivisem-
min, Ruotsin erottuessa vertailussa parhaiten edukseen.

Kuvio 71.  11-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa ja samaa mieltä väittä-
mästä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen” vuonna 2010 (%)
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Kuvio 72.  13-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa ja samaa mieltä väittä-
mästä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen” vuonna 2010 (%)
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Kuvio 73.  15-vuotiaat pojat ja tytöt, jotka olivat täysin samaa ja samaa mieltä väittä-
mästä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen” vuonna 2010 (%)
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YKSINÄISYYS JA YSTÄVYYSSUHTEET

Yksinäisyyden kokeminen

Yksinäisyyden kokemista kartoitettiin kysymyksellä “Tunnetko koskaan itseäsi yksinäi-
seksi?” Vastausvaihtoehdot olivat: “Kyllä, hyvin usein”, “Kyllä, melko usein”, “Kyllä, 
joskus” ja “En”.

Vuodesta 1994 vuoteen 2010 pojista yhä harvempi 5-luokkalainen koki itsensä yksinäi-
seksi, 7. ja 9. luokalla yksinäisyyden kokemisessa ei tapahtunut juurikaan muutoksia, kun 
tarkasteltiin hyvin tai melko usein itsensä yksinäiseksi kokeneiden osuuksia (kuvio 74). 
Vuonna 2010 itsensä koki yksinäiseksi hyvin tai melko usein 6 prosenttia 5. luokan po-
jista, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 13 prosenttia. Seitsemännen luokan pojista 8 
prosenttia ja yhdeksännen luokan pojista 9 prosenttia koki itsensä yksinäiseksi vuonna 
2010. Samana vuonna useampi kuin joka toinen pojista ei kokenut itseään lainkaan yk-
sinäiseksi.

Kuvio 74.  Poikien vastaukset kysymykseen ”Tunnetko koskaan itseäsi yksinäiseksi?” 
vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Tytöillä ei ole nähtävissä selkeää trendimäistä kehitystä yksinäisyyden kokemisessa vuo-
desta 1994 vuoteen 2010. Ainoastaan 9-luokkalaiset tytöt kokivat itsensä yhä yleisemmin 
hyvin tai melko usein yksinäiseksi vuodesta 1994 vuoteen 2006 ja vuodesta 2006 vuoteen 
2010 (kuvio 75). Vuonna 2010 itsensä hyvin tai melko usein yksinäiseksi koki tytöistä 10 
prosenttia 5. luokalla, 15 prosenttia 7. luokalla ja 16 prosenttia 9. luokalla. Poikiin verrat-
tuna tytöillä yksinäisyyden kokeminen oli yleisempää kaikilla vuosiluokilla. Vuonna 2010 
itseään ei kokenut lainkaan yksinäiseksi 43 prosenttia 5. luokan tytöistä, 39 prosenttia 7. 
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luokan tytöistä ja 33 prosenttia 9. luokan tytöistä, kun vastaavat osuudet pojilla olivat yli 
50 prosenttia.

Kuvio 75. Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Tunnetko koskaan itseäsi yksinäiseksi?” 
vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Ystävyyssuhteet

Vuosina 2002-2010 ystävyyssuhteita kartoitettiin kysymyksellä “Kuinka monta läheistä 

“Ei yhtään”, “Yksi”, “Kaksi” ja “Kolme tai useampia”. 

Vastakkaista sukupuolta olevat ystävät olivat yleisempiä sekä pojilla että tytöillä yläluokil-
la. Vuonna 2010 pojilla oli läheisinä ystävinä vähintään kaksi poikaa yhtä yleisesti tai hie-
man yleisemmin kuin vuonna 2002 (kuvio 76). Poikien osuus tyttöjen ystäväpiireissä oli 
yleisemmin suurempi 7. ja 9. luokalla vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2002 (kuvio 77). 
Vuonna 2010 pojista 91-95 prosentilla oli ystäväpiirissään vähintään kaksi poikaa, kun 
tytöillä vastaava osuus oli 38-60 prosenttia. Sellaisia oppilaita, joilla ei ollut yhtään poikaa 
läheisenä ystävänä oli vuonna 2010 pojista 2-4 prosenttia ja tytöistä 25-45 prosenttia.
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Kuvio 76.  Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on: 
poikia?” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)

Kuvio 77.  Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on: 
poikia?” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)

Vuodesta 2002 vuoteen 2010 tyttöjen osuus poikien läheisinä ystävinä on pysytellyt sa-
malla tasolla 5. luokalla sekä kasvanut 7. ja 9. luokalla (kuvio 78). Vuonna 2010 vähintään 
kaksi tyttöä oli läheisinä ystävinä pojista 40 prosentilla 5. luokalla, 59 prosentilla 7. luo-
kalla ja 61 prosentilla 9. luokalla. Tytöistä 94-96 prosentilla oli ystäväpiirissään vähintään 
kaksi tyttöä vuonna 2010 (kuvio 79). Sellaisia oppilaita, joilla ei ollut yhtään läheistä tyt-
töä ystävänä oli vuonna 2006 pojista 24-44 prosenttia ja tytöistä 0-1 prosentti.
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Kuvio 78.  Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on: 
tyttöjä?” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)

Kuvio 79.  Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on: 
tyttöjä?” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)
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TURVALLISUUS KOULUSSA

Tässä käsitellään oppilaiden kokemaa turvallisuutta koulussa ja koulukiusaamista.

Turvallisuudentunne koulussa

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 oppilaat tunsivat yhä yleisemmin olonsa turvalliseksi kou-
lussaan kaikilla vuosiluokilla (kuviot 80 ja 81). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 koettu tur-
vallisuus pysyi pääosin samalla tasolla tai parani hieman, 5. luokan pojilla koulussa olonsa 
turvalliseksi tunteneiden osuus kasvoi eniten. Vuonna 2010 kaikista oppilaista 73 pro-
senttia tunsi olonsa turvalliseksi koulussa. Yleisimmin turvallisuutta kokivat 5. luokan 
oppilaat, joista yli kolme neljästä tunsi olonsa koulussa turvalliseksi. 7. luokan pojilla 
turvallisuuden myönteinen kokeminen ei ollut yhtä yleistä, heistä kaksi kolmesta tunsi 
olonsa koulussa turvalliseksi. Tytöistä 80 prosenttia 5. luokalla ja yli 70 prosenttia 7. ja 9. 
luokalla tunsi olonsa turvalliseksi koulussa.

Kuvio 80.  Poikien vastaukset väittämään “Tunnen oloni turvalliseksi tässä koulussa” 
vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)
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Kuvio 81.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Tunnen oloni turvalliseksi tässä koulussa” 
vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)

Turvallisuudentunne koulussa koulumenestyksen ja koulutusorientaation 
mukaan 2002-2010

Koulumenestyksensä oikein hyväksi tai hyväksi kokeneet 7. ja 9. luokan oppilaat tunsivat 
olonsa koulussa yleisemmin turvalliseksi kuin heikommin koulussa menestyneet (kuvio 
82). Vuonna 2010 oikein hyvin koulussa menestyvistä oppilaista 80 prosenttia ja heikom-
min menestyvistä 60 prosenttia tunsi olonsa turvalliseksi. Vuodesta 2002 vuoteen 2010 
turvallisuuden kokemisessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia kummassakaan osaryh-
mässä.

Kuvio 82.  7. ja 9. luokan pojat ja tytöt, jotka olivat samaa mieltä väittämästä ”Tunnen 
oloni turvalliseksi” koulumenestyksen mukaan 2002-2010 (%)
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Lukioon aikovat oppilaat tunsivat olonsa turvalliseksi koulussaan yleisemmin kuin am-
matilliseen koulutukseen aikovat oppilaat (kuvio 83). Vuonna 2010 lukioon aikovista 
noin 80 prosenttia ja ammatilliseen koulutukseen aikovista reilu 60 prosenttia tunsi olon-
sa turvalliseksi koulussa. Vuodesta 2002 vuoteen 2010 turvallisuudentunne yleistyi hie-
man molemmissa osaryhmissä pojilla ja tytöillä.

Kuvio 83.  9. luokan pojat ja tytöt, jotka olivat samaa mieltä väittämästä ”Tunnen oloni 
turvalliseksi tässä koulussa” koulutusorientaation mukaan 2002-2010 (%)

Koulukiusaaminen

Koulukiusaaminen määriteltiin vuosien 1994-2010 WHO-Koululaistutkimuksessa 
seuraavasti: “Kiusaamista on, kun yksittäinen oppilas tai oppilasjoukko sanoo tai 
tekee ilkeitä ja epämiellyttäviä asioita toiselle oppilaalle. Kiusaamista on myös se, että 
jotain oppilasta ärsytetään toistuvasti tavalla, josta hän ei itse pidä ja se, että oppilas 
jätetään tarkoituksellisesti asioiden ja tapahtumien ulkopuolelle. Kiusaamista ei ole 
se, että kaksi suunnilleen samanvahvuista koululaista riitelee tai tappelee keskenään. 
Kiusaamista ei myöskään ole se, että oppilasta kiusoitellaan leikkimielisesti.” 
Tämä kuvaus esitettiin kyselylomakkeessa kiusaamiskysymysten yhteydessä.

Koulukiusaamista kartoitettiin vuosina 1994-2010 kahdella kysymyksellä:

 tamien viime kuukausien (02-10) aikana?
 Kuinka usein olet osallistunut muiden kiusaamiseen koulussa tämän kevätluku- 
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-
tunut vain kerran tai kaksi muiden kiusaamiseen”, “2 tai 3 kertaa kuukaudessa”, “Noin 
kerran viikossa” ja “Useita kertoja viikossa”. 

Kiusatuksi joutuminen

Vuodesta 1994 vuoteen 2002 koulukiusatuksi joutuneiden oppilaiden osuus pieneni kai-
killa vuosiluokilla ja pysyi vuodesta 2002 vuoteen 2006 lähes samalla tasolla (kuviot 84 ja 
85). Suurin muutos ilmeni vain kerran tai kaksi kertaa kiusattujen osuuksissa, jotka pie-
nenivät selvästi vuodesta 1994 vuoteen 2002. Sen sijaan toistuvasti eli vähintään kerran 
viikossa kiusattujen osuus pieneni samalla aikavälillä vain hieman. Vuodesta 2006 vuo-
teen 2010 vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutuneiden osuus kasvoi kaikilla vuosi-
luokilla yhdestä kahteen prosenttia, paitsi 5. luokan pojilla osuus pysyi ennallaan. Lisäksi 

vuosiluokilla sekä pojilla että tytöillä. Vuonna 2010 vähintään kerran viikossa kiusatuksi 
joutui 6 prosenttia kaikista oppilaista, kun vuonna 2006 vastaava osuus oli 5 prosent-
tia. Viides- ja seitsemäsluokkalaiset joutuivat kiusatuiksi yleisemmin kuin 9-luokkalaiset. 
Vuonna 2010 vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutui 6 prosenttia 5- ja 7-luokkalaisis-
ta sekä 4 prosenttia 9-luokkalaisista. Pojat joutuivat kiusatuiksi tyttöjä yleisemmin kaikilla 
vuosiluokilla.

Kuvio 84.  Poikien vastaukset kysymykseen “Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa 
tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime kuukausien aikana (02-10)?” 
vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)
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Kuvio 85.  Tyttöjen vastaukset kysymykseen “Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa 
tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime kuukausien aikana (02-10)?” 
vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Kiusatuksi joutuminen koulumenestyksen ja koulutusorientaation mukaan 
1994-2010

Koettu koulumenestys oli yhteydessä vähintään kerran kiusatuksi joutumiseen 5. luokal-
la, mutta 7. ja 9. luokan yhdistetyssä aineistossa ei yhteyttä ollut havaittavissa (kuviot 86 ja 
87). Vuonna 2010 5. luokan oppilaista 40 prosenttia keskitasolla tai sen alle menestyneis-
tä pojista joutui vähintään kerran kiusatuksi, kun vastaava osuus oikein hyvin tai hyvin 
menestyneistä oli kolmannes. Tytöillä eroa oli 5. luokalla myös oikein hyvin ja hyvin me-
nestyneiden kiusatuksi joutumisessa. Kiusatuksi joutumisen trendi oli laskeva vuodesta 
1994 vuoteen 2002 kaikissa osaryhmissä, vuodesta 2002 vuoteen 2010 kiusatuksi joutu-
minen pysyi suurin piirtein samalla tasolla tai yleistyi hieman. Muutos oli jyrkin 5. luokan 
tytöillä, joilla kiusatuksi joutuminen yleistyi kaikissa osaryhmissä.
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Kuvio 86.  Vähintään kerran kiusatuksi joutuneiden 5-luokkalaisten poikien ja tyttöjen 
osuudet koulumenestyksen mukaan 1994-2010 (%)

Kuvio 87.  Vähintään kerran kiusatuksi joutuneiden 7- ja 9-luokkalaisten poikien ja tyt-
töjen osuudet koulumenestyksen mukaan 1994-2010 (%)

9-luokkalaisten koulutusorientaatio ei ollut yhteydessä pojilla eikä tytöillä vähintään ker-
ran kiusatuksi joutumiseen (kuvio 88).
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Kuvio 88.  Vähintään kerran kiusatuksi joutuneiden 9-luokkalaisten osuus koulutuso-
rientaation mukaan pojilla ja tytöillä 1994-2010 (%)

Kiusatuksi joutuminen: muutokset Pohjoismaissa vuosina 1994-2010

Yhä harvemmat 11-vuotiaat oppilaat joutuivat kiusatuksi Ruotsissa ja Tanskassa vuo-
desta 1994 vuoteen 2010 (kuvio 89). Suomessa kiusatuksi joutuminen vähentyi vuodesta 
1994 vuoteen 2002 ja yleistyi vuodesta 2002 vuoteen 2010. Norjassa muutos oli pääosin 
vähenevä, mutta vuonna 2002 kiusatuksi joutuminen oli muita vuosia yleisempää. Islan-
nissa tilanne pysyi lähes ennallaan vuodesta 2006 vuoteen 2010. Vuonna 2010 Suomessa 
kiusatuksi joutui noin kolmannes, Norjassa 30 prosenttia, Tanskassa ja Islannissa neljän-
nes sekä Ruotsissa 15 prosenttia 11-vuotiaista oppilaista. 

13- ja 15-vuotiailla muutokset kiusatuksi joutumisessa Pohjoismaissa olivat samansuun-
taisia kuin 11-vuotiailla (kuvio 90). Vuonna 2010 kiusatuksi joutui suomalaisista reilu 
neljännes, norjalaisista noin neljännes, tanskalaisista ja islantilaisista noin 15 prosenttia 
ja ruotsalaisista 12 prosenttia. Kaiken kaikkiaan kiusatuksi joutuminen oli yleisempää 
11-vuotiailla kuin 13- ja 15-vuotiailla.
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Kuvio 89.  11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein si-
nua on kiusattu koulussa tämän kevätlukukauden (94-98) / muutamien viime kuukausien 
(02-10) aikana?” Pohjoismaissa 1994-2010 (%)
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Kuvio 90.  13- ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka 
usein sinua on kiusattu koulussa tämän kevätlukukauden (94-98) / muutamien viime kuu-
kausien (02-10) aikana?” Pohjoismaissa 1994-2010 (%)

Kiusatuksi joutuminen: Suomi kansainvälisessä vertailussa 2010

Suomi sijoittuu puolenvälin paikkeille kaikissa ikäryhmissä sekä pojissa että tytöissä kiu-
satuksi joutumisen kansainvälisessä vertailussa vuonna 2010 (kuviot 91, 92, 93). Kiusa-
tuksi joutumista tarkasteltiin osaryhmissä vähintään kerran viikossa kiusatut, 2-3 kertaa 
kuukaudessa kiusatut ja 1-2 kertaa kiusatut. Suomen osalta on huomattavaa, että toistu-
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vasti (vähintään kerran viikossa) kiusatuksi joutuneiden osuus oli pieni, kun taas satun-
naisesti kiusatuksi joutuminen oli yleisempää. Yleisimmin oppilaat joutuivat toistuvasti 
kiusatuiksi Liettuassa, Virossa, Belgiassa, Ukrainassa, Romaniassa ja Grönlannissa. Kiu-
satuksi joutumista raportoitiin harvimmin Ruotsissa, Tsekissä, Armeniassa, Espanjassa 
ja Italiassa. Muissa Pohjoismaissa kiusaamista raportoitiin kaikissa ikäryhmissä Suomea 
harvemmin.

Kuvio 91.  Kiusatuksi joutuneiden 11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet vuonna 
2010 (%)
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Kuvio 92.  Kiusatuksi joutuneiden 13-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet vuonna 
2010 (%)
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Kuvio 93.  Kiusatuksi joutuneiden 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen osuudet vuonna 
2010 (%)
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Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuminen

Toisten oppilaiden kiusaamiseen vähintään kerran viikossa osallistuneiden oppilaiden 
osuus pieneni vuodesta 1994 vuoteen 2006, mutta vuodesta 2006 vuoteen 2010 muiden 
kiusaaminen toistuvasti yleistyi 2-3 prosenttia 7. ja 9. luokalla sekä pojilla että tytöillä (ku-
viot 94 ja 95). 5. luokalla muiden toistuvaan kiusaamiseen osallistumisessa ei tapahtunut 
muutoksia. Pojat osallistuivat tyttöjä yleisemmin muiden kiusaamiseen. Vuonna 2010 
muiden kiusaamiseen vähintään kerran viikossa osallistui pojista 2-5 prosenttia, kun vas-
taava osuus tytöistä oli 1-3 prosenttia.

Kuvio 94. Poikien vastaukset kysymykseen “Kuinka usein olet osallistunut muiden kiu-
saamiseen koulussa tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime kuukausi-
en aikana (02-10)?” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)
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Kuvio 95.  Tyttöjen vastaukset kysymykseen “Kuinka usein olet osallistunut muiden kiu-
saamiseen koulussa tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime kuukausi-
en aikana (02-10)?” vuosiluokan mukaan 1994-2010 (%)

Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuminen koulumenestyksen ja 
koulutusorientaation mukaan 1994-2010

Koettu koulumenestys oli yhteydessä toisten oppilaiden kiusaamiseen siten, että keski-
tasolla tai sen alle menestyneet oppilaat olivat osallistuneet oikein hyvin menestyneitä 
yleisemmin vähintään kerran toisten oppilaiden kiusaamiseen (kuviot 96 ja 97). Vuonna 
2010 sekä 5. luokan että 7. ja 9. luokan pojista noin puolet heikommin koulussa me-
nestyneistä oli osallistunut vähintään kerran toisen kiusaamiseen, kun vastaava osuus 
oikein hyvin koulussa menestyneistä oli noin neljännes. Tytöistä toisten kiusaamiseen oli 
osallistunut noin kolmannes heikommin ja reilu 10 prosenttia oikein hyvin koulussa me-
nestyneistä. Vähintään kerran toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuneiden osuudet 
pienentyivät pääsääntöisesti molemmissa osaryhmissä vuodesta 1994 vuoteen 2006, kun 
vuodesta 2006 vuoteen 2010 toisten kiusaaminen puolestaan yleistyi.
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Kuvio 96.  Toisia oppilaita vähintään kerran kiusanneiden 5-luokkalaisten poikien ja tyt-
töjen osuudet koulumenestyksen mukaan 1994-2010 (%)

Kuvio 97.  Toisia oppilaita vähintään kerran kiusanneiden 7- ja 9-luokkalaisten poikien 
ja tyttöjen osuudet koulumenestyksen mukaan 1994-2010 (%)

9-luokkalaisista ammatilliseen koulutukseen aikovat oppilaat olivat yleisemmin osallis-
tuneet vähintään kerran toisten oppilaiden kiusaamiseen kuin lukioon aikovat oppilaat 
(kuvio 98). Vuonna 2010 ammatilliseen koulutukseen aikovista 9-luokkalaisista pojista 
vajaa puolet ja lukioon aikovista joka kolmas oli osallistunut vähintään kerran toisen 
kiusaamiseen. Tytöillä vastaavat osuudet olivat joka neljäs ammatilliseen koulutukseen ai-
kovista ja joka viides lukioon aikovista. Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuneiden 
osuudet pienenivät molemmissa osaryhmissä pojilla ja tytöillä vuodesta 1994 vuoteen 
2006, pojilla muutos oli jyrkempi. Vuodesta 2006 vuoteen 2010 osuudet jälleen kasvoivat 
molemmissa osaryhmissä pojilla ja tytöillä.
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Kuvio 98.  Toisia oppilaita vähintään kerran kiusanneiden 9-luokkalaisten poikien ja tyt-
töjen osuudet koulutusorientaation mukaan 1994-2010 (%)

Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuminen: muutokset Pohjoismaissa 
vuosina 1994-2010

Pääsääntöisesti yhä pienempi osuus 11-vuotiaista osallistui toisten kiusaamiseen Poh-
joismaissa vuodesta 1994 vuoteen 2010 (kuvio 99). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 yleis-
trendistä poiketen toisten kiusaamiseen osallistuminen yleistyi suomalaisilla pojilla ja ty-
töillä sekä norjalaisilla tytöillä. Pojat osallistuvat yleisemmin toistuvaan (vähintään kerran 
viikossa) toisten oppilaiden kiusaamiseen, kun tytöillä kiusaamiseen osallistuminen oli 
pääosin satunnaista. Vuonna 2010 suomalaisista pojista reilu kolmannes osallistui toisten 
kiusaamiseen, kun vastaava osuus Norjassa, Tanskassa ja Islannissa oli reilu neljännes 
sekä Ruotsissa 14 prosenttia. Tyttöjen osalta valtavirrasta erottui vain Ruotsi, jossa tois-
ten kiusaamiseen osallistui 6 prosenttia tytöistä, kun vastaava osuus muissa Pohjoismais-
sa oli noin 15 prosenttia.

13- ja 15-vuotiaista oppilaista pienempi osuus osallistui toisten oppilaiden kiusaamiseen 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuodesta 1994 vuoteen 2010 (kuvio 100). Suomessa 
kiusaamiseen osallistuneiden osuus pieneni vuodesta 1994 vuoteen 2002, mutta yleistyi 
jälleen vuodesta 2002 vuoteen 2010. Islannissa osuudet pysyivät lähes ennallaan vuodes-
ta 2006 vuoteen 2010. Vuonna 2010 suomalaisista pojista noin kolmannes, norjalaisista 
noin neljännes ja muissa maissa alle viidennes osallistui toisen oppilaiden kiusaamiseen. 
Vastaava osuus tytöistä oli Suomessa neljännes ja muissa maissa noin 15 prosenttia.
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Kuvio 99.  11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein olet 
osallistunut toisten oppilaiden kiusaamiseen koulussa muutamien viime kuukausien aika-
na?” Pohjoismaissa 1994-2010 (%)
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Kuvio 100.  13- ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka 
usein olet osallistunut toisten oppilaiden kiusaamiseen koulussa muutamien viime kuu-
kausien aikana?” Pohjoismaissa 1994-2010 (%)



103

Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuminen: Suomi kansainvälisessä 
vertailussa 2010

Suomi sijoittuu alle puolenvälin kaikissa ikäryhmissä toisten oppilaiden kiusaamiseen 
osallistumisen kansainvälisessä vuoden 2010 vertailussa (kuvio 101, 102, 103). Tuloksissa 
on nähtävissä, että toistuvaan kiusaamiseen osallistutaan harvemmin, kun taas satunnai-
nen kiusaamiseen osallistuminen on yleisempää. Samansuuntainen havainto tehtiin jo 
kiusatuksi joutumisessa. Vuonna 2010 toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuminen oli 
yleisintä Latviassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa, Sveitsissä ja Ukrainassa. Harvimmin 
kiusaamiseen osallistuttiin Tsekissä, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, 
Armeniassa, Islannissa ja Irlannissa. Pohjoismaissa toisten kiusaamiseen osallistuneiden 
osuudet olivat vertailussa pieniä.
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Kuvio 101. Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuneiden 11-vuotiaiden poikien ja 
tyttöjen osuudet vuonna 2010 (%)
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Kuvio 102.  Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuneiden 13-vuotiaiden poikien ja 
tyttöjen osuudet vuonna 2010 (%)
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Kuvio 103.  Toisten oppilaiden kiusaamiseen osallistuneiden 15-vuotiaiden poikien ja 
tyttöjen osuudet vuonna 2010 (%)
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VANHEMPIEN TUKI KOULUTYÖLLE

Tuloksia tarkastellaan aluksi vanhempien tukea koulutyölle kuvaavan summamuuttujan 
avulla kokonaiskuvan saamiseksi. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittämien 
pohjalta.

Vanhempien tukea koulutyölle kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraavista väit-
tämistä:

Jos minulla on ongelmia koulussa, vanhempani ovat valmiita auttamaan
Vanhempani rohkaisevat minua menestymään koulussa
Vanhempani tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien kanssa

Oppilaat arvioivat vanhempien tukea kokonaisuudessaan hyvin myönteisesti ja arvioissa 
ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuodesta 2002 vuoteen 2010 (kuvio 104). Vanhempi-
en tuki oli yleisempää alemmilla vuosiluokilla, sen sijaan pojat ja tytöt arvioivat vanhem-
pien tukea samankaltaisesti.

Kuvio 104.  Vanhempien tuki koulutyölle vuosiluokan mukaan pojilla ja tytöllä 2002-10 
(suurempi arvo kuvaa myönteistä suhtautumista)

Jos minulla on ongelmia koulussa, vanhempani ovat valmiita auttamaan

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 oppilaiden arvioissa väittämästä “Jos minulla on ongelmia 
koulussa vanhempani ovat valmiita auttamaan” ei tapahtunut olennaisia muutoksia (ku-
viot 105 ja 106). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 yhä useampi 5- ja 9-luokkalainen poika 
ja 7-luokkalainen tyttö arvioi vanhempiensa auttamisvalmiutta kouluongelmissa myön-
teisesti, muissa osaryhmissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Vuonna 2010 kaikista 
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vastaajista 89 prosenttia oli sitä mieltä, että vanhemmat olivat valmiita auttamaan heitä 
kouluongelmissa. Yläluokilla vanhempien auttamisvalmius lasten kouluongelmissa oli 
pienempi kuin 5. luokalla. Vuonna 2010 kaikista 5-luokkalaisista 94 prosenttia, 7-luok-
kalaisista 89 prosenttia ja 9-luokkalaisista 85 prosenttia oli sitä mieltä, että vanhemmat 
olivat valmiita auttamaan heitä kouluun liittyvissä ongelmissa. Poikien ja tyttöjen arviot 
olivat samansuuntaisia.

Kuvio 105.  Poikien vastaukset väittämään “Jos minulla on ongelmia koulussa vanhem-
pani ovat valmiita auttamaan” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)

Kuvio 106.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Jos minulla on ongelmia koulussa vanhem-
pani ovat valmiita auttamaan” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)
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Jos minulla on ongelmia koulussa vanhempani ovat valmiita auttamaan 
koulutusorientaation mukaan 2002-2010

Lukioon aikovat 9. luokan oppilaat arvioivat yleisemmin myönteisesti vanhempien aut-
tamisvalmiutta kouluongelmissa kuin ammatilliseen koulutukseen aikovat oppilaat (ku-
vio 107). Vuonna 2010 noin 90 prosenttia lukioon ja noin 80 prosenttia ammatilliseen 
koulutukseen aikovista oppilaista oli sitä mieltä, että heidän vanhempansa olivat valmiita 
auttamaan heitä kouluongelmissaan. Vuodesta 2002 vuoteen 2010 oppilaiden myönteiset 
arviot vanhempien auttamisvalmiudesta yleistyivät hieman kaikissa muissa osaryhmissä, 
paitsi lukioon aikovilla tytöillä, joiden arvioissa ei tapahtunut muutoksia.

Kuvio 107. ”Jos minulla on ongelmia koulussa, vanhempani ovat valmiita auttamaan” 
väittämästä samaa mieltä olleiden 9-luokkalaisten poikien ja tyttöjen osuudet koulutuso-
rientaation mukaan 2002-2010 (%)

Vanhempani rohkaisevat minua menestymään koulussa

Vuodesta 2002 vuoteen 2010 oppilaiden arviot vanhempien rohkaisusta koulussa menes-
tymiseen pysyivät pääsääntöisesti samalla tasolla, ainoastaan 5. luokan tytöillä myönteiset 
arviot yleistyivät (kuvio 108 ja 109). Vuonna 2010 kaikista oppilaista 90 prosenttia oli sitä 
mieltä, että heidän vanhempansa rohkaisevat heitä menestymään koulussa. Vuosiluokki-
en väliset erot arvioissa olivat pieniä, ainoastaan 5-luokkalaiset arvioivat vanhempiensa 
rohkaisua 7- ja 9-luokkalaisia hieman myönteisemmin. Poikien ja tyttöjen arvioissa ei 
ollut juurikaan eroja.
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Kuvio 108.  Poikien vastaukset väittämään “Vanhempani rohkaisevat minua menesty-
mään koulussa” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)

Kuvio 109 . Tyttöjen vastaukset väittämään “Vanhempani rohkaisevat minua menesty-
mään koulussa” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)
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Vanhempani tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien kanssa

Oppilaiden arviot vanhempiensa halukkuudesta tulla mielellään kouluun keskustelemaan 
opettajien kanssa pysyivät pääsääntöisesti ennallaan vuodesta 2002 vuoteen 2006 (kuviot 
110 ja 111). Ainoastaan 9-luokkalaiset pojat arvioivat vanhempiensa keskusteluhaluk-
kuutta opettajien kanssa tänä ajanjaksona yhä yleisemmin myönteisesti. Vuodesta 2006 
vuoteen 2010 oppilaiden myönteiset arviot yleistyivät 5. ja 7. luokalla sekä pysyivät ennal-
laan 9. luokalla. Vuonna 2010 kaikista oppilaista 63 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän 
vanhempansa tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien kanssa. Pojat ja tytöt 
arvioivat asiaa samankaltaisesti.

Kuvio 110.  Poikien vastaukset väittämään “Vanhempani tulevat mielellään kouluun kes-
kustelemaan opettajien kanssa” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)

Kuvio 111.  Tyttöjen vastaukset väittämään “Vanhempani tulevat mielellään kouluun 
keskustelemaan opettajien kanssa” vuosiluokan mukaan 2002-2010 (%)
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YHTEENVETOA JA KESKUSTELUA

Koulukokemuksia vuodesta 1994 vuoteen 2006 on aiemmin kartoitettu Kämpin ym. 
(2008) raportissa ”Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu 
terveys”. Käsillä olevassa raportissa tarkasteltiin onko aiemmassa raportissa vuodesta 
1994 vuoteen 2006 saakka ilmennyt myönteinen kehitys oppilaiden koulukokemuksissa 
ja kouluviihtyvyydessä jatkunut vuoteen 2010. Tarkastelun kohteena olivat myös koetun 
koulumenestyksen ja 9. luokan oppilaiden koulutusorientaation yhteydet koulukoke-
muksiin. Uutena näkökulmana tässä raportissa oli kansainvälinen vertailu. Suomalaisten 
oppilaiden koulukokemuksia vertailtiin Pohjoismaissa 1994–2010 ja kansainvälisesti lä-
hes 40 maassa 2010. 

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan oppilaiden koulukokemukset muuttuvat iän myötä 
kielteisemmiksi (Currie ym. 2012). On jopa väitetty että koulu vastaa huonosti oppilaiden 
psykologisiin tarpeisiin ikävuodesta 11 ikävuoteen 15. Erityisesti siirtymävaiheessa alem-
milta luokkatasoilta ylemmille tarvitsisivat tukea kouluympäristössä. (Eccles & Roeser 
2011, De Witt ym. 2010.)
 
Suomalaiset koululaiset kuormittuvat yläkoulussa

Kun koulusta pitämistä tarkasteltiin yksittäisen kysymyksen ”Mitä pidät koulusta tällä 
hetkellä?”, koulusta pitäminen pysyi pääosin samalla tasolla Suomessa vuodesta 2006 
vuoteen 2010, yli puolet oppilaista piti koulusta paljon tai jonkin verran. Ainoastaan 5. 
luokalla tapahtui muutosta: suurempi osuus pojista ja pienempi osuus tytöistä piti paljon 
koulusta. Tämä muutos tasoitti poikien ja tyttöjen eroa koulusta pitämisessä 5. luokalla. 
Huomattavaa on, että 5-luokkalaisista pojista vain 2 prosenttia ei pitänyt vuonna 2010 
koulusta lainkaan, kun vastaava osuus vuonna 2006 oli 11 prosenttia. Hyvin pysyvä il-
miö suomalaisessa koulukokemustutkimuksessa on se, että koulunkäyntiin suhtautuvat 
myönteisimmin lukioon aikovat ja koulussa paremmin menestyneet oppilaat. 

Suomessa pidettiin koulusta selvästi muita Pohjoismaita vähemmän, vaikka Suomen tu-
lokset ovatkin parantuneet suhteessa eniten vuodesta 2002. Muissa Pohjoismaissa kou-
lunkäynnistä pitäminen on pysynyt pääosin samalla tasolla 2002–2010. Kansainvälisesti 
koulusta pitämisen vertailussa Suomi sijoittui kaikissa ikäryhmissä heikoimpaan kolman-
nekseen vuonna 2010, kun kaikki muut Pohjoismaat olivat kärkikymmenikössä. Näitä 
tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että koulusta pitäminen on monitahoinen 
ilmiö. Tässä raportissa kuvatut koulukokemukset kuvaavat kouluviihtyvyyttä eri näkökul-
mista. Yksittäiset indikaattorit antavat aina rajallisen kuvan laajasta ilmiöstä.

Nykyään kouluissa on yhä useammin kiireen ilmapiiri, mikä altistaa oppilaita uupumuk-
selle. Oppilaiden kokemusten kuuleminen on tärkeää koulun toimintakulttuurin kehit-
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tämisen kannalta. (Salmela-Aro 2011.) Koulutyöstä kuormittuminen yläluokilla yleistyi 
Suomessa vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2006. Vuonna 2010 reilu puolet 9. luokan po-
jista ja kaksi kolmesta 9. luokan tytöistä kuormittui koulutyöstä jonkin verran tai paljon. 
Poikien ja tyttöjen ero kuormittumisen kokemisessa 5. luokalla kaventui. Huolestuttava 
havainto oli, että heikommin koulussa menestyneet kokivat koulutyön kuormittavana 
yleisemmin kuin paremmin menestyneet ja erot osaryhmien välillä olivat suurimmillaan 
5. luokalla. Sitoutuminen oppimistavoitteisiin ja korkea motivaatio koulunkäyntiin ovat 
yhteydessä koulutyön mielekkäänä kokemiseen. Motivoituneet oppilaat kokevat itsensä 
yleisemmin hyvinvoiviksi kuin oppilaat, jotka käyvät koulua velvollisuudesta. (Van Pete-
gem ym. 2008.) Pohjoismaisessa vertailussa koulutyön kuormittavaksi kokevien osuus 
oli samantasoinen Suomessa ja Islannissa, Ruotsissa koulutyöstä kuormituttiin vähiten. 
Lähes 40 maan vertailussa ruotsalaiset 11- ja 13-vuotiaat olivat viiden vähiten kuormittu-
neen maan joukossa ja 15-vuotiaatkin olivat puolenvälin paikkeilla. Suomi ja Islanti olivat 
kaikissa ikäryhmissä koulutyöstä eniten kuormittuneiden ylimmässä kolmanneksessa.

Vaikka koulutyöstä kuormituttiin yhä yleisemmin Suomessa 7. ja 9. luokalla, niin sil-
ti entistä pienempi osa oppilaista arvioi, että heillä oli liikaa koulutyötä. Liian suureksi 
koulutyön määrän arvioi yleisemmin ammatilliseen koulutukseen aikovat ja heikommin 
koulussa menestyneet oppilaat. Koulutyötä piti vaikeana ja väsyttävänä aiempaa pienem-
pi osuus pojista. Tytöillä koulutyön vaikeana kokeminen pysyi samalla tasolla, mutta kou-
lutyön väsyttävänä kokeminen yleistyi. 

Suomessa koululaiset saavat tukea opettajilta ja vanhemmilta 

Opettajan ja oppilaan välisen suhteen kehitys 2006–2010 oli edelleen myönteistä. Oppi-
laiden oli kuitenkin vaikeaa vastata opettajia koskeviin väittämiin, mitä kuvastavat runsaat 
en osaa sanoa -osuudet. Osittain tätä voi selittää se, että väittämissä puhutaan opettajista 
yleensä. Tytöt kaikilla vuosiluokilla ja 5. luokan pojat arvioivat opettajien olevan kiinnos-
tuneita oppilaiden kuulumisista aiempaa yleisemmin. Vaikka kehitys oli myönteistä, niin 
oppilaiden kokemus opettajien kiinnostuksesta heidän kuulumisistaan oli edelleen mata-
lalla tasolla. Paremmin koulussa menestyneet oppilaat arvioivat opettajien kiinnostusta 
myönteisemmin. Tytöt kokivat saaneensa rohkaisua opettajiltaan kaikilla vuosiluokilla 
poikia yleisemmin ja tyttöjen myönteiset arviot myös yleistyivät 2006–2010. Ylimääräistä 
apua opettajalta tarvittaessa saatiin yhä yleisemmin, eikä poikien ja tyttöjen välillä ollut 
eroa. 

Oikeudenmukaisuuden kokeminen yleistyi hieman 5. luokalla ja 7. luokan tytöillä 2006–
2010. Koulunsa sääntöjä ja opettajien kohtelua pitivät oikeudenmukaisina yhä useammat 
5-luokkalaiset, mutta 7. ja 9. luokalla oikeudenmukaisuuden kokeminen heikkeni. Luki-
oon aikovat ja paremmin koulussa menestyneet pitivät sääntöjä yleisemmin oikeudenmu-
kaisina. 5. ja 7. luokan pojat olivat yleisemmin sitä mieltä, että oppilaita ei kohdella liian 
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ankarasti, 9. luokan poikien ja kaikkien vuosiluokkien tyttöjen arvioissa ei tapahtunut 
muutosta.

Vanhemmat ja kotiympäristö ovat keskeisessä asemassa nuorten elämässä. Vanhempien 
lapsilleen asettamat odotukset ja osallisuus heidän elämäänsä vaikuttavat nuorten tule-
vaisuudenkuvan optimistisuuteen ja koulutustavoitteiden saavuttamiseen (Salmela-Aro 
2011). Vanhempien auttamisvalmius kouluongelmissa ja rohkaisu koulussa menestymi-
seen oli Suomessa hyvällä tasolla: noin 90 prosenttia oppilaista arvioi näitä positiivisesti. 
Vanhempien tuessa ei ollut eroja poikien ja tyttöjen välillä, mutta 5. luokan oppilaat 
arvioivat vanhempiensa auttamisvalmiutta ja tukea yläkoulun oppilaita myönteisemmin. 
Lukioon aikovat arvioivat vanhempiensa auttamisvalmiutta ammattikouluun aikovia po-
sitiivisemmin.

Suurin osa alakoululaisista vastasi, että vanhemmat tulevat mielellään keskustelemaan 
kouluun opettajien kanssa, yläluokilla oppilaat arvioivat vanhempiensa halukkuuden tul-
la kouluun keskustelemaan vähäisemmäksi. Vanhempien sitoutumisella lasten koulun-
käyntiin on myönteisiä vaikutuksia oppimistuloksiin (Harris & Goodall 2008). Kodin ja 
koulun yhteistyön merkitys lasten koulumenestykselle ja koulutyöhön sitoutumiselle on 
laajasti tunnustettu. Myös opettajien ja vanhempien yhteistyöllä ja yhteisellä näkemyksel-
lä on keskeinen merkitys lasten hyvinvoinnille. (Wai-ming Tam 2008.) 

Luokkatoverit osa oppilaan sosiaalista verkostoa 

Jo useiden vuosikymmenten ajan oppilaiden vertaissuhteita on pidetty tärkeinä koulujen 
yhteisöllisyyden ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen kannalta (Wexler 1992, Salmivalli 
2005, Pörhölä 2008). Suomalaiset oppilaat arvioivat luokkatovereidensa välisiä suhteita 
pääosin myönteisesti, eikä arvioissa tapahtunut olennaisia muutoksia 1998–2010. Pojat 
arvioivat tyttöjä yleisemmin oppilaiden keskinäiset suhteet myönteisesti. Sukupuolten 
välinen ero väittämässä ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” il-
meni vain 5. luokalla, jolloin tytöt arvioivat väittämää poikia myönteisemmin. Paremmin 
koulussa menestyneet pitivät yleisemmin useimpia luokkansa oppilaita ystävällisinä ja 
auttavaisina. Suomalaiset koululaiset arvioivat muiden Pohjoismaiden koululaisia har-
vemmin luokkansa oppilaat ystävällisiksi ja auttavaisiksi. Vuoden 2010 kansainvälisessä 
vertailussa Suomen sijoitus oli puolessa välissä, ainoastaan 11-vuotiaat pojat olivat hei-
koimmassa kolmanneksessa.

Suomessa myönteistä oppilaiden välisten suhteiden kehityksessä oli se, että 9. luokan 
tytöt arvioivat luokkansa oppilaiden viihtyvän yhdessä aiempaa yleisemmin. Yläkoulussa 
pojat kuitenkin arvioivat luokkansa oppilaiden viihtymistä yhdessä tyttöjä positiivisem-
min. Suomalaiset tytöt pärjäsivät heikosti pohjoismaisessa vertailussa. Suomalaisista ty-
töistä noin 60 prosenttia arvioi luokkansa oppilaiden viihtyvän hyvin yhdessä, kun osuus 
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muissa Pohjoismaissa oli noin 80 prosenttia. Maiden välistä eroa lisäsi se, että muissa 
Pohjoismaissa nuoret arvioivat luokkansa viihtymistä yhdessä entistä positiivisemmin. 
Kansainvälisessä vuoden 2010 vertailussa Suomi oli heikoimmassa kolmanneksessa kai-
kissa ikäryhmissä. 

”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen” -väittämän arvioissa ei tapahtunut 
olennaisia muutoksia Suomessa 2006–2010. Poikien vastaukset olivat yleisemmin myön-
teisiä kuin tyttöjen. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset pojat sijoittuivat parhaim-
millaan puoleen väliin, mutta suomalaiset tytöt olivat heikoimmin sijoittuneiden maiden 
joukossa. Pohjoismaisessa vertailussa ruotsalaisten nuoret arvioivat tulevansa hyväksy-
tyksi omana itsenään yleisemmin kuin muissa pohjoismaissa. 

Suomalaisten koululaisten yksinäisyyden kokemisessa ei tapahtunut olennaisia muutok-
sia itsensä hyvin tai melko usein yksinäiseksi kokeneiden osuuksissa 2006–2010. Itsensä 
yksinäiseksi kokeminen oli yleisempää tytöillä, yläluokkien tytöistä noin 15 % oli hyvin 
usein tai melko usein yksinäisiä. Sekä pojilla että tytöillä vastakkaista sukupuolta olevien 
ystävien osuus oli kasvanut yläluokilla. Pojista 2–4 prosentilla ja tytöistä 0–1 prosentilla 
ei ollut yhtään samaa sukupuolta olevaa ystävää.

Suomessa koulu koetaan turvalliseksi paikaksi

Oppilaiden kouluissa kokeman turvallisuuden muutos vuodesta 2006 vuoteen 2010 oli 
tämän raportin erityishuomion kohteena mm. vuosien 2007 ja 2008 kouluväkivaltatapa-
usten ja niitä seuranneiden koulu-uhkausten vuoksi. Näistä traagisista tapahtumista huo-
limatta oppilaiden myönteinen kokemus turvallisuudesta koulussa näytti pysyneen lähes 
samalla tasolla ja jopa hieman yleistyneen vuodesta 2006 vuoteen 2010. Lähes kolme 
neljästä oppilaasta tunsi olonsa turvalliseksi koulussa vuonna 2010. Paremmin koulussa 
menestyneet oppilaat ja lukioon aikovat 9-luokkalaiset tunsivat olonsa muita oppilaita 
yleisemmin turvalliseksi koulussa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton vuonna 2008 to-
teuttamassa nettikyselyssä, jossa nuoria pyydettiin ottamaan kantaa väittämään ”Minulla 
on koulupäivän aikana turvallinen olo”, turvallisuuden kokeminen oli vieläkin yleisem-
pää. Neljä viidestä yläkoulun oppilaasta tunsi olonsa turvalliseksi koulupäivän aikana, 
vaikka kysely kerättiin vain muutama viikko Kauhajoen tapahtumien jälkeen. (Peura ym. 
2009.) 

Turvalliseksi koettu koulu on oppilaan viihtymisen edellytys. Koulukiusaaminen lisää 
oppilaan turvattomuuden tunnetta ja on vakava uhka oppilaiden terveydelle, hyvinvoin-
nille ja koulumotivaatiolle (Kannas ym. 1995, Salmivalli 1998, Olkinuora & Mattila 2001, 
Salmivalli 2005, Pörhölä 2008). WHO-Koululaistutkimuksen mukaan vuonna 2010 vä-
hintään kerran viikossa kiusatuksi joutui 6 prosenttia kaikista oppilaista. Tämä toistuva 
kiusatuksi joutuminen yleistyi pääsääntöisesti yhdestä kahteen prosenttia vuoden 2010 
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kyselyssä vuoteen 2006 verrattuna kaikilla vuosiluokilla. Pojat joutuivat tyttöjä jonkin 
verran yleisemmin kiusatuiksi kaikilla vuosiluokilla. Toisten kiusaamiseen vähintään ker-
ran viikossa osallistui vuonna 2010 yläkoulun pojista 5 prosenttia ja tytöistä 3 prosenttia. 
Vuoteen 2006 verrattuna toisten kiusaamiseen osallistuminen yleistyi yläkoulussa pojilla 
2-3 prosenttia ja tytöillä 1-2 prosenttia. Kouluterveyskyselyn mukaan toistuva kiusaami-
nen on pysynyt ennallaan tai hieman yleistynyt 2000-luvulla (Luopa ym. 2008). Vuoden 
2011 Kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista tois-
tuvasti eli vähintään kerran viikossa kiusatuiksi joutui kahdeksan prosenttia ja seitsemän 
prosenttia kiusasi muita oppilaita (Kouluterveyskysely 2011). 

Heikommin koulussa menestyneet tulivat muita oppilaita yleisemmin kiusatuiksi 5. luo-
kalla. Koulutusorientaatio 9. luokalla ei ollut yhteydessä oppilaan kiusatuksi joutumiseen. 
Toisten kiusaamiseen osallistumiseen olivat yhteydessä sekä koettu koulumenestys että 
koulutusorientaatio: heikommin koulussa menestyneet oppilaat sekä ammatilliseen kou-
lutukseen aikovat 9-luokkalaiset osallistuivat yleisemmin toisten kiusaamiseen.

Pohjoismaisessa vertailussa kiusatuksi joutuminen sekä toisten oppilaiden kiusaamiseen 
osallistuminen yleistyi Suomen lisäksi norjalaisilla tytöillä vuodesta 2006 vuoteen 2010. 
Suomalaisten ja norjalaisten poikien kokemukset olivat tulosten mukaan samankaltaisia: 
he joutuivat yleisemmin kiusatuiksi ja osallistuivat yleisemmin toisten oppilaiden kiusaa-
miseen kuin muiden Pohjoismaiden pojat. Ruotsi erottui selvästi positiivisesti edukseen 
muita Pohjoismaita pienemmillä koulukiusaamisen osuuksilla. Kun kiusatuksi joutumista 
ja kiusaamiseen osallistumista tarkasteltiin kansainvälisesti vuonna 2010, niin Suomi si-
joittui vertailussa puoleen väliin. Suomen ja muiden Pohjoismaiden osalta on huomat-
tavaa, että toistuvasti kiusattujen (vähintään kerran viikossa) osuus oli pieni. Salmivallin 
(2010) mukaan kansainvälinen vertailu on kuitenkin vaikeaa eri kielten käsitteiden sävy-
erojen vuoksi. 

Turvallisuuden vahvistaminen koulussa

Turvallisuus koulussa ja laajemmin koko yhteiskunnassa on tällä hetkellä hyvin ajankoh-
tainen aihe. Viime vuosina on julkaistu paljon materiaalia turvallisuudesta, koulukiusaa-
misesta ja väkivaltaan suhtautumisesta (esim. Hamarus 2010, Pörhölä & Kinney 2010, 
Salmivalli 2010, Salovaara & Honkonen 2011, Kyllönen & Rickman 2011). Kiusaaminen 
ei ole kansallisten tutkimusten mukaan vähentynyt, mutta suurimmalla osalla oppilaista 
on kuitenkin toimivat kaverisuhteet. Vaikka yleiskuva kiusaamistilanteesta on suhteelli-
sen positiivinen, niin silti kiusattujen pienikin osuus on ongelma, johon tulee puuttua. 
Kiusatun rooli on usein pysyvä ja pahimmillaan jatkuu koko kouluajan ja jättää näin 
jälkensä kiusattuun pysyvästi. Kiusaajien toimintaan vaikuttaminen on hyvin haasteel-
lista, mutta jos yhä useampi oppilas uskaltaa asettua kiusatun puolelle tai että kiusaaja 
saa vähemmän tukea ryhmältä, niin silloin kiusatun asema helpottuu. (Salmivalli 2010.) 
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Oppilaiden väliset sosiaaliset suhteet rakentuvat usein kulttuuristen arvostusten pohjal-
le, jotka ovat tärkeitä vertaisyhteisöön kiinnittymisen sekä opiskelumotivaation kannalta 

-
sestä suosiohierarkiasta. Virallinen koulu ei kuitenkaan välttämättä tavoita näitä epäviral-
lisia, oppilaiden välisiä, heidän omien paikalliskulttuuriensa tuottamia ja ajassa vaihtelevia 
arvostuksia. (Tolonen 2001.) Tästä syystä esimerkiksi koulukiusaamisen havaitseminen 
voi olla vaikeaa oppilasryhmän ulkopuolisille (Pörhölä 2008). 

järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaami-
seksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa 
sen noudattamista ja toteutumista.” Koululait sekä opetussuunnitelman perusteet vel-
voittavat opetuksen järjestäjää laatimaan suunnitelman kiusaamisen, väkivallan ja häirin-
nän ehkäisemiseksi sekä siihen puuttumiseksi. Suunnitelmien toteutumista tulee myös 
seurata ja arvioida. TedBM-hankkeessa kerättiin tietoa siitä, miten kiusaamisen esiin-
tymistä seurataan ja mitä koulujen toimintamallit kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen 
puuttumiseksi sisältävät (Salmivalli & Poskiparta 2008). Vuonna 2009 kerätyistä seuran-
tatuloksista käy ilmi, että kiusaamistilanteiden käsittelemisessä oli lähes kaikissa kouluissa 
joko opetussuunnitelmaan tai muuten kirjattu yhteinen käytäntö. Kolme neljästä koulusta 
toteutti jotain erityistä ohjelmaa tai hanketta koulukiusaamisen vähentämiseksi. Koulu-
kiusaamisen yleisyyttä seurattiin lähes kaikissa kouluissa oppilaan, huoltajan tai huoltaji-
en ja opettajan välisissä keskusteluissa sekä kouluterveydenhuollon tarkastuksissa. Kaksi 
kolmesta koulusta ilmoitti tilastoivansa tapaukset ja hyödynsi oppilaskyselyjä. Hälyttävää 
tuloksissa oli, että koulujen johdon esittämät arviot kiusaamisen yleisyydestä poikkesivat 
edelleen huomattavasti kansallisten oppilaskyselyjen tuloksista. (Rimpelä ym. 2010.) Tä-
män vuoksi olisi erittäin tärkeää, että kouluilla olisi realistinen kuva omasta tilanteestaan 
koulukiusaamisen yleisyydestä. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että 
koko koulu ja luokkayhteisöt sitoutuvat kiusaamisen vastaiseen työhön. Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton vuoden 2008 nettikyselyn tuloksissa yläkoululaisista vain 72 prosent-
tia oli samaa mieltä väittämästä ”Meidän koulussa ei hyväksytä koulukiusaamista”. Pojista 
48 prosenttia ja tytöistä 42 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän koulussaan täytyi varoa 
tai osata käyttäytyä oikein, ettei itse joudu kiusatuksi. Monen oppilaan käytökseen vaikut-
taa siis todennäköisesti pelko kiusatuksi joutumisesta. (Peura ym. 2009.)

Suomessa on käytössä useita koulukiusaamisen vähentämiseen tähtääviä ohjelmia. Vuon-
na 2006 käynnistynyt KiVa Koulu on Opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaa-
misen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Turun yliopiston psykologian laitoksen 
ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä toteuttamassa hankkeessa on tavoittee-
na luoda ensimmäinen valtakunnallinen koulukiusaamisen vastainen toimintaohjelma, 
joka antaa käytännön työkaluja kiusaamisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Ohjel-
maa toteuttaa jo 90 prosenttia Suomen peruskouluista. (KiVa Koulu -hanke 2011.) En-



118

simmäiset tulokset ohjelman vaikuttavuudesta 4.-6. luokilla ovat hyviä. Sekä suorat että 
epäsuorat kiusaamisen muodot (sosiaalinen poissulkeminen, sosiaalinen manipulaatio ja 
verkkokiusaaminen) vähenivät intervention jälkeen, kun ne verrokkikouluissa jopa yleis-
tyivät. Interventiokouluissa oppilaat pitivät koulunkäynnistä enemmän, kokivat luokan 
ja koko koulun ilmapiirin paremmaksi, olivat motivoituneempia oppimaan ja tunsivat 
menestyvänsä paremmin koulussa kuin verrokkikouluissa. (Salmivalli ym. 2011.) Ylä-
kouluissa ohjelman vaikutukset ovat olleet heikompia kuin alakouluissa. Yläkoulun on-
gelmana saattaa olla oppilaiden ikävaihe sinänsä, yläkouluille suunnatun ohjelman sisältö 
tai rakenne ja ylipäänsä ohjelman toteuttamisen haasteet yläkoulussa. (Salmivalli 2010.) 
KiVa Koulu -ohjelma on tarkoitettu otettavaksi pysyväksi käytännöksi kouluissa eli se 
ei ole vain kertaluontoinen interventio. KiVa Koulu -hankkeen myönteiset vaikutukset 
eivät näy vielä vuonna 2010 kerätyssä valtakunnallisessa WHO-Koululaistutkimuksen ai-
neistossa. Seuraava WHO-Koululaistutkimuksen aineisto kerätään vuonna 2014, jolloin 
on nähtävissä luotettavammin mikä vaikutus KiVa Koulu -ohjelmalla on ollut kiusaami-
sen yleisyyteen laajemmin peruskoulussa. Muita peruskoulussa sovellettuja oppilaiden 

StegVis, Friends, Koulurauha, Lions Quest, No Excuse, Vaakamalli® sekä Verso (ver-
taissovittelu).
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Liite 1 

Pojat Tytöt Yhteensä

1994
Otos Vastan

neet
Aineis

to
% Otos Vastan

neet
Aineis

to
% Otos Vastan

neet
Aineis

to
%

5 lk 935 891 869 95.3 897 852 845 99.2 1 832 1 743 1714 95.1

7 lk 690 638 631 92.5 692 649 648 99.9 1 382 1 287 1279 93.1

9 lk 657 582 576 88.6 701 623 618 99.2 1 358 1 205 1194 88.7

Yht 2 282 2 111 2076 92.5 2 290 2 124 2111 99.4 4 572 4 235 4187 92.6

1998

5 lk 922 861 822 93.4 922 885 869 98.2 1 844 1 746 1691 94.7

7 lk 893 828 805 92.7 879 832 823 98.9 1 772 1 660 1628 93.7

9 lk 882 783 770 88.8 878 781 775 99.2 1 760 1 564 1545 88.0

Yht 2 697 2 472 2397 91.7 2 679 2 498 2467 98.8 5 376 4 970 4864 92.5

2002

5 lk 1027 987 964 96.1 1018 958 947 98.9 2045 1945 1911 95.1

7 lk 969 905 879 93.4 929 864 853 98.7 1898 1769 1732 93.2

9 lk 1026 894 870 87.1 1008 891 875 98.2 2034 1785 1745 87.8

Yht 3022 2786 2713 92.2 2955 2713 2675 98.6 5977 5499 5388 92.0

2006

5 lk 1004 904 884 90.0 1060 963 960 90.9 2064 1867 1844 90.5
7 lk 975 862 845 88.4 983 895 890 91.1 1958 1757 1735 89.7
9 lk 970 809 781 83.4 1054 901 889 85.5 2024 1710 1670 84.5
Yht 2949 2575 2510 87.3 3097 2759 2739 89.1 6046 5334 5249 88.2

2010

5 lk 1415 1321 1196 93.4 1413 1348 1267 95.4 2828 2669 2463 94.4
7 lk 1264 1152 1054 91.1 1250 1197 1124 95.8 2514 2394 2178 93.4
9 lk 1165 1094 992 93.9 1195 1163 1090 97.3 2360 2257 2082 95.6
Yht 3844 3567 3242 92.8 3858 3708 3481 96.1 7702 7320 6723 94.2
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