
Kuvioiden selitteet 
 

Kiusaamisen yleisyys lasten ja nuorten kokemana 
 

Kuvio 1. Niiden lasten ja nuorten osuus (%), joita on kiusattu koulussa vähintään kerran viikossa 

lukukauden aikana vuosina 1996-2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.- sekä 8.- 

ja 9.-luokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.  

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten ja nuorten osuudesta (%), joita on kiusattu koulussa vähintään 

kerran viikossa lukukauden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein sinua on kiusattu 

koulussa tämän lukukauden aikana?". Vastausvaihtoehdot: 1) useita kertoja viikossa, 2) noin kerran 

viikossa, 3) harvemmin, 4) ei lainkaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 

tai 2. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee 

epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti 

tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelevät. 

 

 

Kuvio 2. Niiden nuorten osuus (%), joita on kiusattu koulussa vähintään kerran viikossa lukukauden 

aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa ulkomaalaistaustaiset ja suomalaistaustaiset, 

sukupuolivähemmistöt ja cissukupuoliset sekä seksuaalivähemmistöt ja heterot perusopetuksen 8- 

ja 9.- luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), joita on kiusattu koulussa vähintään kerran 

viikossa lukukauden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa 

tämän lukukauden aikana?". Vastausvaihtoehdot: 1) useita kertoja viikossa, 2) noin kerran viikossa, 3) 

harvemmin, 4) ei lainkaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2. 

Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä 

asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän 

ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelevät. 

 

 

Kuvio 3. Niiden lasten ja nuorten osuus (%), joita opettaja tai muu koulun aikuinen on kiusannut 

koulussa lukuvuoden aikana vuonna 2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.- sekä 

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

Jakauma tuottaa tietoa niiden lasten ja nuorten osuudesta (%), joita opettaja tai muu koulun aikuinen on 

kiusannut koulussa tämän lukuvuoden aikana. Jakauma perustuu kysymykseen: "Onko joku opettajista tai 

muista koulusi aikuisista kiusannut sinua koulussa tämän luokan aikana?". Vastausvaihtoehdot: 1) useita 

kertoja viikossa, 2) noin kerran viikossa, 3) harvemmin, 4) ei lainkaan. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, 

että opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö aiheuttaa sanoilla tai teoilla toistuvasti pahaa mieltä 

jollekin oppilaalle. Kiusaamista ei kuitenkaan ole esimerkiksi puuttuminen oppilaan omaan häiritsevään 

käyttäytymiseen tai tehtävien tekemättä jättämiseen. 



 

Kuvio 4. Niiden lasten ja nuorten osuus (%), joita ei ole kiusattu koulussa lainkaan lukukauden 

aikana vuosina 1996-2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.- sekä 8.- ja 9.-

luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa.  

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten ja nuorten osuudesta (%), joita ei ole kiusattu koulussa lainkaan 

lukukauden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän 

lukukauden aikana?". Vastausvaihtoehdot: 1) useita kertoja viikossa, 2) noin kerran viikossa, 3) harvemmin, 

4) ei lainkaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 4. Kiusaamisella 

tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita 

jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. 

Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelevät. 

 

Kuvio 5. Niiden lasten ja nuorten osuus (%), jotka eivät ole osallistuneet lainkaan muiden oppilaiden 

kiusaamiseen lukukauden aikana vuosina 1996-2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 4.- 

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

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten ja nuorten osuudesta (%), jotka eivät ole osallistuneet lainkaan 

muiden oppilaiden kiusaamiseen lukukauden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein sinä 

olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen tämän lukukauden aikana?". Vastausvaihtoehdot: 1) 

useita kertoja viikossa, 2) noin kerran viikossa, 3) harvemmin, 4) en lainkaan. Tarkastelussa ovat vastaajat, 

jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 4. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä 

oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta 

kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen 

samanvahvuista oppilasta riitelevät. 


