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TIIVISTELMÄ

Tässä raportissa kuvataan, kuinka suomenkielisten koulujen 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden 
koulukokemukset sekä koettu terveys ja oireilu ovat muuttuneet vuodesta 1994 vuoteen 
2006. Lisäksi tarkastellaan koulukokemusten taustatekijöitä. Tutkimusaineistona käy-
tettiin WHO-Koululaistutkimuksen yhdistettyä aineistoa vuosilta 1994, 1998, 2002 ja 
2006. 

Tutkimuksen mukaan peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja 
koettu terveys kehittyivät vuodesta 1994 vuoteen 2006 pääosin myönteiseen suuntaan. 
Koulun myönteisesti kokeneiden oppilaiden prosenttiosuudet jäivät kuitenkin melko 
pieniksi. Tarkasteltavalla aikavälillä myönteistä kehitystä ilmeni erityisesti opettajan ja 
oppilaan välisessä suhteessa sekä turvallisuuden kokemisessa. Valtaosa oppilaista arvi-
oi terveyttään myönteisesti, mutta oppilaiden oireilu oli yleistä. Viikoittaisten oireiden 
kokeminen yleistyi koko tarkastelujakson ajan. Koulumenestyksensä hyväksi kokeneet 
oppilaat kokivat koulun myönteisemmin kuin koulussa huonosti menestyneet oppilaat.

Tutkimuksen tulosten ja muiden suomalaisten tutkimusten perusteella keskeisiksi näkö-
kulmiksi nousevat oppilaiden ja vanhempien osallisuus, oppilaiden vertaissuhteet, tur-
vallisuus kouluissa ja koulukiusaaminen. 



I JOHDANTO

Viime aikojen traagiset kouluväkivaltatapaukset ovat herättäneet jälleen kerran keskuste-
lun koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä koulujen turvallisuudesta Suomes-
sa. Tapahtumien selitystä etsittäessä esillä ovat olleet muun muassa nuorten psyykkiset 
ongelmat, median ja internetin vaikutus nuoriin, kouluterveydenhuollon ja oppilashuol-
lon heikentyneet resurssit sekä aselaki (mm. Hoikkala & Suurpää 2007). Kevään 2008 
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan nuorten väkivalta kouluissa on suhteellisen yleis-
tä, kun tarkastellaan fyysistä uhkaa, koulukiusaamista tai seksuaalista väkivaltaa kokenei-
den osuuksia (Pietikäinen 2008). Koulu on nuorille tärkeä kasvuympäristö. Sekä kieltei-
set että myönteiset koulukokemukset heijastuvat oppilaan kokonaiskehitykseen. Tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja 
koettu terveys sekä oireilu ovat muuttuneet 1990-luvulta 2000-luvulle. Koulukokemuk-
sista tarkastellaan koulusta pitämistä, opettajan ja oppilaan välistä suhdetta, oppilaiden 
välisiä suhteita, vanhempien tukea koulutyölle sekä oikeudenmukaisuuden ja kouluun 
kuulumisen kokemuksia. Lisäksi kuvataan koulussa koetun turvallisuuden, koulukiusaa-
misen ja koulutyön rasittavuuden trendejä.

KOULUKOKEMUKSET JA KOETTU TERVEYS

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. Kouluaika muokkaa nuorten käsityksiä it-
sestä sekä myöhempiä käsityksiä ja asenteita työstä ja yhteisöjen toiminnasta. Koulu 
työympäristönä voidaan nähdä fyysisten ja psykososiaalisten tekijöiden kokonaisuutena 
(Pitkänen 2002), jotka muodostuvat oppilaiden ja henkilöstön asenteista, kokemuksista, 
arvoista, ihmissuhteista, yksilön tarpeiden ja menestyksen arvostuksesta, fyysisestä ja 
psyykkisestä turvallisuudesta, itsetunnon vahvistamisesta ja tukemisesta 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). Myönteiset koulukokemukset ja sen myötä hyvä kouluviih-
tyvyys ovat yhteydessä paremmaksi koettuun terveyteen ja hyvinvointiin. Negatiiviset 
kokemukset koulussa ovat puolestaan yhteydessä huonommaksi koettuun terveyteen 
ja häiriökäyttäytymiseen. Vuoden 2007 Kouluterveyskyselyn tuloksissa päivittäiseen ja 
viikoittaiseen oireiluun olivat yhteydessä erityisesti koulun psyykkiset ja sosiaaliset työ-
olot (kokee, ettei tule kuulluksi koulussa; koulussa on huono työilmapiiri, ei tule toimeen 
koulukavereiden kanssa; opiskeluvaikeudet ja koulukiusatuksi tuleminen), terveystottu-



mukset (epäterveelliset ruokatottumukset, vähäinen liikunta, epäsäännölliset nukkumis-
tottumukset sekä alkoholin käyttö ja tupakointi) ja sairaudet (pitkäaikaissairaudet ja ma-
sentuneisuus) (Pietikäinen 2007).

Oppilaat kokevat koulun eri tavoin. Joidenkin mielestä koulussa on kivaa, opettajat ovat 
innostavia, luokkakaverit kannustavia ja koulutehtävät riittävän haastavia. Toisten mie-
lestä koulussa on ikävää, opettajat ovat epäreiluja, luokkatoverit masentavia ja koulu-
päivät tylsiä. (Linnakylä & Malin 1997.) Koulussa viihtyminen on merkityksellinen asia 
lapsille ja nuorille, jotka viettävät tuhansia tunteja kouluympäristössä. Noiden tuntien 
aikana oppilaat hankkivat monia uusia tietoja ja taitoja, mutta ennen kaikkea he kas-
vavat ja rakentavat käsitystä itsestään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Näillä käsityksillä 
on huomattava merkitys lasten ja nuorten opiskeluhaluihin ja oppimiseen läpi elämän. 
(Linnakylä 1993.)

KOULUVIIHTYVYYS

Kouluviihtyvyys on hyvin moniulotteinen käsite, jota on vaikea määritellä tarkasti. Eri 
tutkijat lähestyvät käsitettä eri näkökulmista ja liittävät siihen erilaisia tekijöitä. Koulu-
viihtyvyyttä voidaan arvioida eri kulttuureissa eri tavoin. Esimerkiksi suomalaiset nuoret 
saattavat arvioida kouluolojaan muita pohjoismaalaisia nuoria kriittisemmin. Kouluviih-
tyvyydestä saatu kuva riippuukin hyvin paljon siitä, miten se on määritelty ja kuka sitä 
määrittelee – oppilas, opettaja vai tutkija (Soininen 1989).

Kouluviihtyvyyttä ei voida selittää vain yhden tai kahden tekijän avulla, vaan se on usei-
den tekijöiden summa. Kouluviihtyvyys ei myöskään ole staattinen tila, vaan se on altis 
vaihteluille. Kouluviihtyvyyteen liittyvät kaikki ne tekijät, jotka ympäröivät oppilasta kou-
lussa, myös oppilas itse (Soininen 1989).  Samdal (1998) määrittelee kouluviihtyvyyden 
elämänlaadun ja hyvinvoinnin käsitteen kautta: kouluviihtyvyys rakentuu tunne-elämän 
osa-alueista, kuten onnellisuudesta, hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä koulussa. Lin-
nakylän (1993) mukaan kouluelämän laatu ilmenee oppilaiden yleisenä tyytyväisyytenä 
ja hyvinvointina heidän positiivisten ja negatiivisten koulukokemustensa näkökulmas-
ta. Konu (2002) puolestaan näkee kouluhyvinvoinnin laajana kokonaisuutena, joka on 
jaettavissa koulun olosuhteisiin (koulun fyysinen ympäristö, opetusjärjestelyt, välitunnit, 
ruokailu jne.), sosiaalisiin suhteisiin (oppilaiden keskinäiset suhteet, opettaja-oppilassuh-
teet, kotien ja koulun yhteistyö, suhteet ympäröivään yhteisöön), itsensä toteuttamisen 
mahdollisuuksiin (mahdollisuudet opiskella omien kykyjen ja taitojen mukaisesti) ja ter-
veydentilaan (oireilu).

Aiempien tutkimusten perusteella on havaittu, että keskeisinä kouluviihtyvyyden selittä-
jinä ovat olleet oppilaan ikä, sukupuoli, elämäntyyli, koulumenestys ja kodin sosioekono-
minen asema (Linnakylä 1993; Liinamo & Kannas 1995; Samdal ym. 1998). Nuoremmat 
oppilaat viihtyvät koulussa vanhempia oppilaita paremmin ja tytöt poikia paremmin. 



Heikommin koulussa menestyvät oppilaat viihtyvät koulussa huonommin kuin hyvin 
menestyvät (Samdal ym. 1998). Oppilaat, jotka tuntevat kuuluvansa kouluun ja joiden 
mielestä opettajat tukevat heitä ja kohtelevat tasapuolisesti, menestyvät myös koulussa 
paremmin (Libbey 2004). Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kuvaavista tekijöistä 
oppilaiden kannustaminen aktiiviseen osallistumiseen oppitunneilla, oikeudenmukainen 
suhtautuminen oppilaisiin, henkilökohtaisen kiinnostuksen osoittaminen oppilaita koh-
taan ja realististen odotusten kohdistaminen oppilaisiin on todettu olevan yhteydessä 
parempaan kouluviihtyvyyteen (Brunell ym. 1996). 

Suomalaisten nuorten kouluviihtyvyys on todettu kansainvälisissä vertailuissa varsin al-
haiseksi (Kannas ym. 1995, Linnakylä & Malin 1997, Samdal 1998, Samdal ym. 2004). 
Vuonna 2004 julkaistussa WHO-Koululaistutkimuksen kansainvälisessä raportissa 
(Currie ym. 2004) kävi ilmi, että vuonna 2002 suomalaisnuoret eivät viihtyneet koulussa 
yhtä hyvin kuin vertailumaiden oppilaat. Tämä sai aikaan vilkkaan keskustelun lasten ja 
nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Vuonna 2006 kerätyn aineiston 
mukaan tilanne kansainvälisen vertailun mukaan ei ole muuttunut merkittävästi (Currie 
ym. 2008). Vuoden 2002 WHO-Koululaistutkimuksen tulosten ja niitä seuranneen kes-
kustelun virittämänä Opetusministeriö asetti helmikuussa 2005 kouluhyvinvointityöryh-
män, jonka tehtävänä oli laatia toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja 
koulutyytyväisyyden tukemiseksi. Kouluhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden edistämisen toi-
menpiteissä ovat olleet viime aikoina kansallisesti esillä erityisesti ongelmien ehkäisemi-
nen ja varhainen puuttuminen, koulukiusaamisen vähentäminen, koulupudokkuuden 
ehkäisy, oppilashuollon kehittäminen, oppilaiden osallistumismahdollisuuksien paran-
taminen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen (Kouluhyvinvointityöryhmän 
muistio 2005).

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). Perusopetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiske-
luympäristöön on kirjattu Perusopetuslakiin (nro 628/1998, 29§). Jokelan tapahtumien 
seurauksena Opetushallitus järjesti keväällä 2008 yhdessä lääninhallitusten kanssa eri 
puolilla Suomea 14 koulutustilaisuutta aiheesta ”Turvallisuus ja kriisitilanteisiin valmis-
tautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa”. Jatkossa Opetushallitus järjestää pitkäkestoista 
koulutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden edistämisen osaamista, ennal-
taehkäisyä ja ennakointia sekä yhteisöllisyyden edistämistä.



TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan WHO-Koululaistutkimuksen aineistoihin perustuen 
kuinka suomenkielisten koulujen oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys ovat 
muuttuneet 1990-luvulta 2000-luvulle. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää:
• Missä määrin 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja kouluviihtyvyys 

ovat muuttuneet vuodesta 1994 vuoteen 2006
• Missä määrin 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koettu terveys ja psykosomaattinen 

oireilu ovat muuttuneet vuodesta 1994 vuoteen 2006
• Missä määrin koettu koulumenestys, perheen taloudellinen tilanne, koulutuso-

rientaatio ja asuinpaikka ovat yhteydessä oppilaiden koulukokemuksiin



II AINEISTOT JA MENETELMÄT

Tämä tutkimus perustuu WHO-Koululaistutkimuksen (Health Behaviour in School-
aged Children study, HBSC) aineistoihin. WHO-Koululaistutkimus on yhteistyössä 
WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa koordinoitu kansainvälinen pitkäkestoinen 
tutkimus, jossa tarkastellaan monipuolisesti 11-, 13- ja 15-vuotiaiden koululaisten koet-
tua terveyttä ja hyvinvointia, terveystottumuksia ja koulukokemuksia. WHO-Koululais-
tutkimuksen aineistot kerätään kussakin tutkimusmaassa kansainvälisen tutkimuspro-
tokollan mukaisesti kyselylomakkein koulutuntien aikana. Tutkimus alkoi vuonna 1984 
neljän maan (Suomi, Englanti, Norja ja Itävalta) tutkijoiden yhteistyönä ja on vähitellen 
laajentunut käsittämään yli 40 maata ja aluetta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tut-
kimuksen aineistot on kerätty vuosina 1984, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 ja 2006. Kou-
lukokemuksia koskevat kysymykset olivat ensimmäisen kerran mukana vuonna 1994. 
Viimeisimmässä aineistonkeruussa 2006 tutkimukseen osallistui 39 maata ja aluetta Eu-
roopasta sekä Yhdysvallat ja Kanada. Aineiston keruuajankohta on maalis-toukokuu. 
Seuraava aineistonkeruu on keväällä 2010.

Tässä raportissa kuvataan ajan kuluessa ilmenneitä muutoksia oppilaiden koulukoke-
muksissa sekä terveyden kokemisessa ja oireilussa. Lisäksi tarkastellaan koulukokemus-
ten ja eräiden taustatekijöiden välisiä yhteyksiä ja yhteyksien voimakkuutta logistisen 
regressioanalyysin avulla (esim. Läärä & Lammi 1989). Tutkimusaineistona käytettiin 
yhdistettyä aineistoa vuosilta 1994, 1998, 2002 ja 2006. Vastaajina oli kunakin tutkimus-
vuonna 4187 - 5388 oppilasta ja vastausprosentti oli 88 % - 92 %. (liite 1). Tutkimukseen 
osallistui 206 - 284 koulua kunakin tutkimusvuonna ja koulujen osallistumisprosentti oli 
84 % - 100 %. 

Analyysiä varten 14 koulukokemuksia kuvaavaa muuttujaa ryhmiteltiin faktorianalyysin 
avulla neljäksi summamuuttujaksi. Kukin summamuuttuja muodostettiin yksittäisistä 5-
portaisista Likert-asteikollisista väittämistä laskemalla muuttujien arvot yhteen. Summa-
muuttujien konsistenssia eli yhtenäisyyttä arvioitiin Cronbachin alfa-kertoimien avulla 
(taulukko 1).



TAULUKKO 1 Koulukokemuksia kuvaavista väittämistä muodostetut summamuuttu-
jat, niiden sisäinen konsistenssi ja yksittäisten muuttujien lataukset 

Lataus
Cron-

bachin α

OPETTAJA-OPPILAS SUHDE .758

Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen .384

Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni 
oppitunneilla

.743

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti .486

Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä .476

Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu .823

OPPILAIDEN VÄLISET SUHTEET .765

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä .707

Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia .797

Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen .702

VANHEMPIEN TUKI KOULUTYÖLLE .757

Jos minulla on ongelmia koulussa, vanhempani ovat valmiita 
auttamaan

.901

Vanhempani tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien 
kanssa

.519

Vanhempani rohkaisevat minua menestymään koulussa .732

OIKEUDENMUKAISUUDEN JA KOULUUN KUULUMISEN 
KOKEMUKSET .618

Oppilaita kohdellaan koulussamme liian ankarasti .758

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset .725

Tunnen kuuluvani tähän kouluun .292



III KOULUKOKEMUKSET

Tässä luvussa kuvataan oppilaiden koulukokemuksia tarkastelemalla koulusta pitämis-
tä, opettajan ja oppilaan välistä suhdetta, oppilaiden välisiä suhteita, vanhempien tu-
kea koulutyölle sekä oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuksia. Lisäksi 
kartoitetaan oppilaiden kokemaa turvallisuutta koulussa, koulukiusaamista ja koulutyön 
kuormittavuutta.

KOULUSTA PITÄMINEN

Koulusta pitämistä selvitettiin vuosina 1994 ja 1998 kysymyksellä ”Mitä pidät koulun-
käynnistä tällä hetkellä”. Vuosina 2002 ja 2006 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 - 2006 ”Paljon”, 
”Jonkin verran”, ”En kovin paljon” ja ”En lainkaan”.

Oppilaat pitivät koulusta vuonna 2006 yleisemmin kuin aikaisempina tutkimusvuosina. 
Koulusta paljon pitäviä oli 8 prosenttia kaikista oppilaista vuosina 1994 - 2002, kun vas-
taava osuus vuonna 2006 oli 16 prosenttia. Samalla kuitenkin kasvoi myös niiden osuus, 
jotka eivät pitäneet koulusta lainkaan. Yleisimmin koulusta pidettiin 5. ja 7. luokalla. 
Vuonna 2006 koulusta piti paljon 5. luokan pojista 15 prosenttia, 7. luokan pojista 14 
prosenttia ja 9. luokan pojista 8 prosenttia (kuvio 1). Tyttöjen vastaavat osuudet olivat 
5. luokalla 25 prosenttia, 7. luokalla 22 prosenttia ja 9. luokalla 11 prosenttia (kuvio 2). 
Pojat suhtautuivat kaikilla vuosiluokilla kielteisemmin kouluun kuin tytöt. Vuonna 2006 
koulusta piti paljon 12 prosenttia kaikista pojista ja kaikista tytöistä viidennes. Koulusta 
ei pitänyt lainkaan vuonna 2006 pojista 11 - 12 prosenttia ja tytöistä 4 - 8 prosenttia.



Kuvio 1 Poikien vastaukset kysymykseen ”Mitä pidät koulunkäynnistä (94-98) / kou-
lusta (02-06) tällä hetkellä?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 2 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Mitä pidät koulunkäynnistä (94-98) / kou-
lusta (02-06) tällä hetkellä?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



OPETTAJA-OPPILAS SUHDE

Kokonaiskuvan saamiseksi opettaja-oppilas suhdetta tarkastellaan aluksi sitä kuvaavan 
summamuuttujan avulla. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittämien pohjalta.

Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraa-
vista väittämistä:

• Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen
• Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla
• Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti
• Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä
• Opettajani ovat kiinnostuneita siitä mitä minulle kuuluu

Vastausvaihtoehtona yksittäisiin väittämiin oli 5-portainen Likert-asteikko ”Täysin sa-
maa mieltä”, ”Samaa mieltä”, ”En osaa sanoa”, ”Eri mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”. 
Analyysivaiheessa ”Täysin samaa mieltä” ja ”Samaa mieltä” –luokat yhdistettiin yhdeksi 
”Samaa mieltä” -luokaksi, samoin kuin ”Täysin eri mieltä” ja ”Eri mieltä” yhdeksi ”Eri 
mieltä” -luokaksi. Summamuuttujan muodostamista varten väittämät laskettiin yhteen 
alkuperäisistä eli 5-portaisista vastausvaihtoehdoista. Summamuuttujan vaihteluväli oli 1 
- 25, suuren arvon osoittaessa hyvää opettajan ja oppilaan välistä suhdetta. Summamuut-
tuja luokiteltiin uudelleen kolmeen osaan siten, että jokaisessa luokassa oli sama määrä 
oppilaita. Uusista luokista 18 - 25 pistettä saanut luokka nimettiin kuvaamaan hyvää 
opettajan ja oppilaan välistä suhdetta, 15 - 17 pistettä saanut luokka keskimääräistä suh-
detta ja 1 - 14 pistettä saanut luokka huonoa suhdetta, mutta ei tarkoita välttämättä sitä, 
että tulos on huono vaan huonoin 1/3. Näin tulee tulkita myös myöhemmin käsiteltäviä 
summamuuttujia.

Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta piti sitä kuvaavan summamuuttujan mukaan hy-
vänä vuosien myötä yhä suurempi osuus oppilaista, samalla kun suhdetta huonona pi-
tävien osuus pieneni (kuviot 3 ja 4). Yläluokille siirryttäessä opettaja-oppilas suhdetta 
hyvänä pitävien osuus pieneni. Vuonna 2006 viidesluokkalaisista pojista noin puolet ja 
9-luokkalaisista pojista alle kolmasosa piti suhdettaan opettajiin hyvänä. Tytöillä vastaa-
vat osuudet olivat 5-luokkalaisista 58 prosenttia ja 9-luokkalaisista 22 prosenttia. Vaikka 
tulokset opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta näyttävät parantuneen huomattavasti 
tarkasteluvälillä, niin silti suhdetta huonona pitävien osuus oli edelleen suuri erityisesti 
9-luokkalaisten tyttöjen keskuudessa (40 % vuonna 2006).



Kuvio 3 Opettaja-oppilas suhdetta kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuosiluo-
kan mukaan pojilla 1994-2006 (%)

Kuvio 4 Opettaja-oppilas suhdetta kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuosiluo-
kan mukaan tytöillä 1994-2006 (%)

Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen

Oppilaiden osallistuminen sääntöjen tekemiseen yleistyi merkittävästi vuodesta 1994 
vuoteen 2006 kaikilla vuosiluokilla (kuviot 5 ja 6). Vuonna 2006 samaa mieltä väittämäs-
tä ”Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen” oli 31 prosenttia kaikista 
oppilaista ja eri mieltä 23 prosenttia, kun vastaavat osuudet vuonna 1994 olivat 14 ja 33 



prosenttia. Yläluokille siirryttäessä samaa mieltä väittämästä olleiden osuus pieneni ja eri 
mieltä olleiden osuus vastaavasti kasvoi. Viidesluokkalaisista samaa mieltä väittämästä 
vuonna 2006 oli 43 prosenttia, 7-luokkalaisista 29 prosenttia ja 9-luokkalaisista vain 20 
prosenttia. Tytöt arvioivat kaikilla vuosiluokilla oppilaiden osallistumismahdollisuudet 
pienemmiksi kuin pojat. Tytöillä myös ”En osaa sanoa” –vastausten osuus oli kaikilla 
vuosiluokilla poikia suurempi. Merkillepantavaa on se, että vuosien mittaan 34-57 pro-
senttia oppilaista ei osannut sanoa kantaansa tähän väittämään. Erityisesti 7-luokkalaiset 
eivät osanneet vastata voivatko oppilaat osallistua koulussa sääntöjen tekemiseen.

Kuvio 5 Poikien vastaukset väittämään ”Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntö-
jen tekemiseen” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 6 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntö-
jen tekemiseen” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni 
oppitunneilla

Oppilaat tunsivat saaneensa opettajiltaan rohkaisua mielipiteensä ilmaisuun vuosien 
myötä yhä yleisemmin (kuviot 7 ja 8). Vuonna 2006 väittämästä ”Opettajat rohkaise-
vat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla” samaa mieltä oli noin puolet 
kaikista oppilaista, kun vuonna 1994 vastaava osuus oli vain noin kolmasosa. Yläluok-
kien oppilaat kokivat saaneensa harvemmin rohkaisua opettajiltaan mielipiteidensä il-
maisuun. Vuonna 2006 viidesluokkalaisista noin 60 prosenttia koki saaneensa opetta-
jalta rohkaisua mielipiteensä ilmaisuun, kun vastaava osuus 7-luokkalaisista oli noin 50 
prosenttia ja 9-luokkalaisista noin 40 prosenttia. Poikien ja tyttöjen välillä erot vastaus-
osuuksissa olivat hyvin pieniä.

Kuvio 7 Poikien vastaukset väittämään ”Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan 
oman mielipiteeni oppitunnilla” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Kuvio 8 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan 
oman mielipiteeni oppitunnilla” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti

Oppilaiden kokemus opettajien kohtelun oikeudenmukaisuudesta oppilaita kohtaan 
yleistyi selvästi tarkasteluvälillä kaikilla vuosiluokilla (kuviot 9 ja 10). Vuonna 2006 kai-
kista oppilaista 57 prosenttia oli sitä mieltä, että opettajat kohtelevat heitä oikeuden-
mukaisesti, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 41 prosenttia. Yläluokille siirryttäessä 
samaa mieltä väittämästä ”Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti” 
olleiden osuus pieneni ja eri mieltä olleiden osuus vastaavasti kasvoi. Vuonna 2006 kai-
kista 5-luokkalaisista 67 prosenttia koki opettajiensa kohtelun oikeudenmukaiseksi, kun 
vastaava osuus kaikista 7-luokkalaisista oli 57 prosenttia ja kaikista 9-luokkalaisista 46 
prosenttia. Pojat ja tytöt vastasivat väittämään hyvin samankaltaisesti, ainoastaan 5. luo-
kan tytöt olivat yleisemmin samaa mieltä väittämästä kuin 5. luokan pojat.



Kuvio 9 Poikien vastaukset väittämään ”Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeu-
denmukaisesti” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 10 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oi-
keudenmukaisesti” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä

Oppilaat kokivat saaneensa tarvittaessa ylimääräistä apua opettajiltaan vuosien myötä 
yhä yleisemmin (kuviot 11 ja 12). Vuonna 2006 kaikista oppilaista 67 prosenttia koki saa-
neensa ylimääräistä apua tarvittaessa, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 61 prosenttia. 
Samaa mieltä väittämästä ”Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä” olleiden osuus kas-



voi vuoteen 2002 asti ja pysyi lähes ennallaan vuodesta 2002 vuoteen 2006. Yläluokkien 
oppilaat kokivat, etteivät saa apua opettajalta yhtä yleisesti kuin alaluokkien oppilaat. 
Vuonna 2006 kolme neljästä viidesluokkalaisesta ja alle kaksi kolmesta 9-luokkalaisesta 
koki saaneensa tarvittaessa apua. Poikien ja tyttöjen väliset mielipide-erot olivat tässä 
väittämässä pieniä.

Kuvio 11 Poikien vastaukset väittämään ”Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä” 
vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 12 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen 
sitä” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



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 13 ja 14). Vuonna 2006 reilu neljännes kaikista oppilaista 
oli samaa mieltä väittämästä ”Opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu”, 
mutta yhtä suuri osuus oppilaista oli väittämästä eri mieltä. Myös ”En osaa sanoa” vas-
tanneiden osuus oli hyvin suuri, lähes puolet vastanneista ei osannut arvioida asiaa. Ylä-
luokille siirryttäessä väittämästä samaa mieltä olleiden oppilaiden osuus pieneni, samalla 
kun eri mieltä olleiden oppilaiden osuus kasvoi. Esimerkiksi 9-luokkalaisista tytöistä 
vain 18 prosenttia oli väittämästä samaa mieltä vuonna 2006, kun taas eri mieltä olevien 
osuus oli 40 prosenttia. 

Kuvio 13 Poikien vastaukset väittämään ”Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä 
minulle kuuluu” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Kuvio 14 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä 
minulle kuuluu” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

OPPILAIDEN VÄLISET SUHTEET

Tuloksia tarkastellaan aluksi oppilaiden välistä suhdetta kuvaavan summamuuttujan 
avulla kokonaiskuvan saamiseksi. Sen jälkeen tuloksia esitetään yksittäisten väittämien 
pohjalta.

Oppilaiden välisiä suhteita kuvaava summamuuttuja muodostettiin seuraavista väittä-
mistä:

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

Väittämien vastausvaihtoehdot olivat vuonna 1994 ”Aina”, ”Useimmiten”, ”Silloin täl-
löin”, ”Harvoin”, ”Ei koskaan” ja vuosina 1998 - 2006 ”Täysin samaa mieltä”, ”Samaa 
mieltä”, ”En osaa sanoa”, ”Eri mieltä”, ”Täysin eri mieltä”. Tästä vastausvaihtoehtojen 
erosta johtuen summamuuttujaan on otettu mukaan vain vuosien 1998 - 2006 aineistot. 
Analyysivaiheessa ”Täysin samaa mieltä” ja ”Samaa mieltä” -luokat yhdistettiin yhdeksi 
”Samaa mieltä” -luokaksi, samoin kuin ”Täysin eri mieltä” ja ”Eri mieltä” yhdeksi ”Eri 
mieltä” -luokaksi. Summamuuttujan muodostamista varten väittämät laskettiin yhteen 
alkuperäisistä eli 5-portaisista vastausvaihtoehdoista. Summamuuttujan vaihteluväli oli 
1-15 suuren arvon osoittaessa hyviä oppilaiden välisiä suhteita. Summamuuttuja luoki-
teltiin uudelleen kolmeen osaan siten, että jokaisessa luokassa oli sama määrä oppilaita. 
Uusista luokista 13 - 15 pistettä saanut luokka nimettiin kuvaamaan hyviä oppilaiden 
välisiä suhteita, 11 - 12 pistettä saanut luokka keskimääräisiä suhteita ja 1 - 10 pistettä 
saanut luokka huonoja suhteita.



Oppilaiden väliset suhteet pysyivät niitä kuvaavan summamuuttujan mukaan lähes ennal-
laan vuodesta 1998 vuoteen 2006, kun tarkastellaan suhteita hyvänä pitäneiden osuuksia 
(kuviot 15 ja 16). Kaikista oppilaista 25 prosenttia piti oppilaiden välisiä suhteita hyvinä 
vuonna 2006, kun vastaava osuus vuonna 1998 oli 23 prosenttia oppilaista. Samalla 
aikavälillä suhdetta huonona pitävien osuus kaikista vastaajista pieneni 37 prosentista 
30 prosenttiin. Vuodesta 1998 vuoteen 2006 viidennellä ja seitsemännellä luokalla oppi-
laiden välisiä suhteita hyvänä pitävien osuus kasvoi hieman sekä pysyi 9. luokalla lähes 
ennallaan. Pojat pitivät oppilaiden välisiä suhteita hyvinä tyttöjä yleisemmin 7. luokalla. 
Tytöt puolestaan pitivät suhteita huonoina poikia yleisemmin 7. luokan lisäksi myös 9. 
luokalla.

Kuvio 15 Oppilaiden välisiä suhteita kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuosi-
luokan mukaan pojilla 1998-2006 (%)



Kuvio 16 Oppilaiden välisiä suhteita kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuosi-
luokan mukaan tytöillä 1998-2006 (%)

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 17 ja 18). Yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä ei sen sijaan ole nähtävis-
sä selkeää trendimäistä kehitystä. Poikien mielipiteissä ei ollut juurikaan vuosiluokkien 
välisiä eroja, kun tytöt puolestaan olivat harvemmin samaa mieltä väittämästä yläluokil-
la. Vuonna 2006 joka toinen 9-luokkalaisista tytöistä oli samaa mieltä siitä, että heidän 
luokkansa oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä; eri mieltä väittämästä oli joka neljäs. Poikien 
ja tyttöjen mielipiteet erosivat selvästi toisistaan. Vuonna 2006 kaikista pojista 77 pro-
senttia ja kaikista tytöistä 62 prosenttia oli samaa mieltä väittämästä.



Kuvio 17 Poikien vastaukset väittämään ”Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” 
vuosiluokan mukaan 1998-2006 (%)

Kuvio 18 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” 
vuosiluokan mukaan 1998-2006(%)

Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia

Useimpia luokkansa oppilaita ystävällisinä ja auttavaisina pitävien osuuksissa ei ole ha-
vaittavissa selkeää trendiä vuodesta 1998 vuoteen 2006 (kuviot 19 ja 20). Vuonna 2006 
kaikista 5-luokkalaisista 75 prosenttia, kaikista 7-luokkalaisista 70 prosenttia ja kaikista 



9-luokkalaisista 69 prosenttia oli samaa mieltä väittämästä ”Useimmat luokkani oppilaat 
ovat ystävällisiä ja auttavaisia”. Pojat ja tytöt vastasivat väittämään hyvin samankaltaises-
ti.

Kuvio 19 Poikien vastaukset väittämään ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystäväl-
lisiä ja auttavaisia” vuosiluokan mukaan 1998-2006 (%)

Kuvio 20 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Useimmat luokkani oppilaat ovat ystäväl-
lisiä ja auttavaisia” vuosiluokan mukaan 1998-2006 (%)



Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen

Väittämästä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen” samaa mieltä oli yhä 
useampi 5-luokkalainen vuodesta 1998 vuoteen 2006 (kuviot 21 ja 22). Muilla vuosiluo-
killa ei ollut nähtävissä selkeää trendimäistä kehitystä. Vuonna 2006 pojista 81 prosenttia 
5. luokalla, 74 prosenttia 7. luokalla ja 77 prosenttia 9. luokalla oli samaa mieltä väit-
tämästä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen”. Tytöillä samaa mieltä 
väittämästä olevien osuudet olivat kaikilla vuosiluokilla poikia pienempiä. Vuonna 2006 
kaikista pojista 77 prosenttia ja kaikista tytöistä 68 prosenttia oli samaa mieltä väittämäs-
tä ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen”.

Kuvio 21 Poikien vastaukset väittämään ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena 
kuin olen” vuosiluokan mukaan 1998-2006 (%)



Kuvio 22 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena 
kuin olen” vuosiluokan mukaan 1998-2006 (%)

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 tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien kanssa
• Vanhempani rohkaisevat minua menestymään koulussa

Vastausvaihtoehtoina yksittäisiin väittämiin vuosina 1994 ja 1998 olivat ”Aina”, ”Usein”, 
”Silloin tällöin”, ”Harvoin” ja ”Ei koskaan”. Analyysivaiheessa ”Usein” ja ”Aina” yhdis-
tettiin yhdeksi ”Usein tai aina” -luokaksi sekä ”Silloin tällöin” ja ”Harvoin” yhdistettiin 
yhdeksi ”Silloin tällöin tai harvoin” -luokaksi. Vuosina 2002 ja 2006 vastausvaihtoeh-
toina oli 5-portainen Likert-asteikko ”Täysin samaa mieltä”, ”Samaa mieltä”, ”En osaa 
sanoa”, ”Eri mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”. Analyysivaiheessa ”Täysin samaa mieltä” 
ja ”Samaa mieltä” -luokat yhdistettiin yhdeksi ”Samaa mieltä” -luokaksi, samoin kuin 
”Täysin eri mieltä” ja ”Eri mieltä” yhdeksi ”Eri mieltä” -luokaksi. 

Vanhempien tuesta koulutyölle muodostettiin kaksi summamuuttujaa; ensimmäinen 
vuosilta 1994-98 ja toinen vuosilta 2002-06. Summamuuttujien muodostamista varten 
väittämät laskettiin yhteen alkuperäisistä eli 5-portaisista vastausvaihtoehdoista. Sum-
mamuuttujien vaihteluväli oli 1-15, suuren arvon osoittaessa hyvää vanhempien tukea. 



Summamuuttuja luokiteltiin uudelleen kolmeen osaan siten, että jokaisessa luokassa oli 
sama määrä oppilaita. Uusista luokista 14 – 15 pistettä saanut luokka nimettiin kuvaa-
maan hyvää vanhempien tukea koulutyölle, 12 - 13 pistettä saanut luokka keskimääräistä 
tukea ja 1 - 10 pistettä saanut luokka huonoa tukea.

Vuodesta 1994 vuoteen 1998 niiden oppilaiden osuus, jotka pitivät vanhempien tu-
kea koulutyölle hyvänä, kasvoi kaikilla vuosiluokilla (kuvio 23). Kaikista oppilaista 37 
prosenttia piti vanhempien tukea koulutyölle hyvänä vuonna 1998, kun vastaava osuus 
vuonna 1994 oli 26 prosenttia. Yläluokille siirryttäessä vanhempien tukea koulutyölle 
hyvänä pitävien osuus pieneni. Vuonna 1998 kaikista 5-luokkalaisista 48 prosenttia, 7-
luokkalaisista 38 prosenttia ja 9-luokkalaisista 23 prosenttia piti vanhempiensa tukea 
koulutyölle hyvänä. Poikien ja tyttöjen mielipiteet eivät juuri eronneet toisistaan.

Kuvio 23 Vanhempien tukea koulutyölle kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuo-
siluokan ja sukupuolen mukaan 1994-98 (%)

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 niiden oppilaiden osuus, jotka pitivät vanhempiensa tukea 
koulutyölle hyvänä, pysyi lähes ennallaan (kuvio 24). Vuonna 2006 vanhempien tukea 
koulutyölle piti hyvänä noin kolmannes kaikista vastaajista. Siirryttäessä yläluokille van-
hempien tukea koulutyölle hyvänä pitävien osuus pieneni. Vuonna 2006 kaikista 5-luok-
kalaisista 43 prosenttia, 7-luokkalaisista 29 prosenttia ja 9-luokkalaisista 20 prosenttia 
piti vanhempiensa tukea koulutyölle hyvänä. Tytöt pitivät vanhempien tukea koulutyölle 
hyvänä yleisemmin kuin pojat.



Kuvio 24 Vanhempien tukea koulutyölle kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuo-
siluokan ja sukupuolen mukaan 2002-06 (%)

Jos minulla on ongelmia koulussa, vanhempani ovat valmiita 
auttamaan

Vanhempien auttamisvalmius lastensa kouluongelmissa yleistyi hieman vuodesta 1994 
vuoteen 1998 (kuvio 25). Väittämään ”Jos minulla on ongelmia koulussa, vanhempani 
ovat valmiita auttamaan” usein tai aina vastanneiden osuus vuonna 1998 oli 89 pro-
senttia kaikista oppilaista, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 85 prosenttia. Viides- ja 
seitsemäsluokkalaisten mielipiteet vanhempiensa valmiudesta auttaa kouluun liittyvissä 
ongelmissa eivät eronneet toisistaan, noin 90 prosenttia heistä vastasi väittämään usein 
tai aina vuonna 1998. Yhdeksäsluokkalaisista vastaava osuus oli 83 prosenttia. Pojat 
ja tytöt pitivät vanhempiensa auttamisvalmiutta kouluun liittyvissä ongelmissa melko 
samanlaisina.



Kuvio 25 Oppilaiden vastaukset väittämään ”Jos minulla on ongelmia koulussa 
vanhempani ovat valmiita auttamaan” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 1994-
1998 (%)

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 mielipiteet väittämästä ”Jos minulla on ongelmia koulussa 
vanhempani ovat valmiita auttamaan” pysyivät lähes ennallaan (kuvio 26). Vuonna 2006 
kaikista vastaajista 86 prosenttia oli väittämästä samaa mieltä. Yläluokille siirryttäessä 
vanhempien auttamisvalmius lasten kouluongelmissa pieneni. Vuonna 2006 kaikista 5-
luokkalaisista 91 prosenttia, 7-luokkalaisista 85 prosenttia ja 9-luokkalaisista 82 prosent-
tia oli sitä mieltä, että vanhemmat olivat valmiita auttamaan heitä kouluun liittyvissä 
ongelmissa. Poikien ja tyttöjen mielipiteissä ei ollut juurikaan eroja.

Kuvio 26 Oppilaiden vastaukset väittämään ”Jos minulla on ongelmia koulussa 
vanhempani ovat valmiita auttamaan” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 2002-
2006 (%) 



Vanhempani tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opet-
tajien kanssa

Vuodesta 1994 vuoteen 1998 yhä suurempi osuus oppilaista oli usein tai aina sitä mieltä, 
että heidän vanhempansa tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien kanssa 
(kuvio 27). Vuonna 1998 väittämään ”Vanhempani tulevat mielellään kouluun keskus-
telemaan opettajien kanssa” vastasi usein tai aina 54 prosenttia kaikista oppilaista, kun 
vastaava osuus vuonna 1994 oli 41 prosenttia. Yläluokille siirryttäessä väittämään usein 
tai aina vastanneiden osuus pieneni selvästi. Kaikista 5-luokkalaisista 67 prosenttia, 7-
luokkalaisista 55 prosenttia ja 9-luokkalaisista 37 prosenttia arvioi vanhempiensa tulevan 
mielellään kouluun keskustelemaan opettajien kanssa usein tai aina vuonna 1998. Poiki-
en ja tyttöjen mielipiteet olivat hyvin samansuuntaisia.

Kuvio 27 Oppilaiden vastaukset väittämään ”Vanhempani tulevat mielellään kou-
luun keskustelemaan opettajien kanssa” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 1994-
1998 (%)

Mielipiteet väittämästä ”Vanhempani tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opetta-
jien kanssa” pysyivät pääsääntöisesti ennallaan vuodesta 2002 vuoteen 2006 (kuvio 28). 
Ainoastaan 9-luokkalaiset pojat olivat tänä ajanjaksona aiempaa yleisemmin sitä mieltä, 
että heidän vanhempansa tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien kanssa. 
Vuonna 2006 kaikista oppilaista 59 prosenttia oli samaa mieltä väittämästä. Poikien ja 
tyttöjen mielipiteet erosivat toisistaan vain 5. luokalla, jolla tytöt olivat yleisemmin samaa 
mieltä väittämästä ”Vanhempani tulevat mielellään kouluun keskustelemaan opettajien 
kanssa”.



Kuvio 28 Oppilaiden vastaukset väittämään ”Vanhempani tulevat mielellään kou-
luun keskustelemaan opettajien kanssa” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 2002-
2006 (%)

Vanhempani rohkaisevat minua menestymään koulussa

Vuodesta 1994 vuoteen 1998 niiden oppilaiden osuus, jotka vastasivat väittämään ”Van-
hempani rohkaisevat minua menestymään koulussa” usein tai aina, kasvoi kaikilla vuo-
siluokilla (kuvio 29). Vuonna 1998 kaikista oppilaista 84 prosenttia oli usein tai aina 
sitä mieltä, että heidän vanhempansa rohkaisevat heitä menestymään koulussa. Vastaava 
osuus vuonna 1994 oli 75 prosenttia oppilaista. Vuosiluokittain sekä poikien ja tyttöjen 
mielipiteissä oli vain pieniä eroja.



Kuvio 29 Oppilaiden vastaukset väittämään ”Vanhempani rohkaisevat minua me-
nestymään koulussa” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 1994-1998 (%)

Vanhempien rohkaisu koulussa menestymiseen pysyi lähes ennallaan vuodesta 2002 
vuoteen 2006 (kuvio 30). Vuonna 2006 kaikista oppilaista 88 prosenttia oli samaa mieltä 
väittämästä ”Vanhempani rohkaisevat minua menestymään koulussa”. Vuosiluokkien 
väliset mielipide-erot olivat pieniä, ainoastaan 5-luokkalaiset olivat väitteestä hieman 
yleisemmin samaa mieltä kuin 7- ja 9-luokkalaiset. Poikien ja tyttöjen mielipiteissä ei 
ollut juurikaan eroja.

Kuvio 30 Oppilaiden vastaukset väittämään ”Vanhempani rohkaisevat minua me-
nestymään koulussa” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 2002-2006 (%)



OIKEUDENMUKAISUUDEN JA KOULUUN KUULUMISEN 
KOKEMUKSET

Tuloksia tarkastellaan aluksi oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuksia 
kuvaavan summamuuttujan avulla kokonaiskuvan saamiseksi. Sen jälkeen tuloksia esite-
tään yksittäisten väittämien pohjalta.

Oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuksia kuvaava summamuuttuja 
muodostettiin seuraavista väittämistä:

• Oppilaita kohdellaan koulussamme liian ankarasti
• Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset
• Tunnen kuuluvani tähän kouluun

Vastausvaihtoehtona yksittäisiin väittämiin oli 5-portainen Likert-asteikko ”Täysin sa-
maa mieltä”, ”Samaa mieltä”, ”En osaa sanoa”, ”Eri mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”. 
Analyysivaiheessa ”Täysin samaa mieltä” ja ”Samaa mieltä” -luokat yhdistettiin yhdeksi 
”Samaa mieltä” -luokaksi, samoin kuin ”Täysin eri mieltä” ja ”Eri mieltä” yhdeksi ”Eri 
mieltä” -luokaksi. Summamuuttujan muodostamista varten väittämät laskettiin yhteen 
alkuperäisistä eli 5-portaisista vastausvaihtoehdoista. Summamuuttujan vaihteluväli oli 
1 - 15. Suuri arvo osoitti hyvää kokemusta oikeudenmukaisuudesta ja kouluun kuulu-
misesta. Summamuuttuja luokiteltiin uudelleen kolmeen osaan siten, että jokaisessa luo-
kassa oli sama määrä oppilaita. Uusista luokista 12 - 15 pistettä saanut luokka nimettiin 
kuvaamaan hyviä oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuksia, 10 - 11 
pistettä saanut luokka keskimääräisiä kokemuksia ja 1 - 9 pistettä saanut luokka huonoja 
kokemuksia.

Vuodesta 1994 vuoteen 2006 oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuk-
set pysyivät pojilla niitä kuvaavan summamuuttujan mukaan lähes ennallaan (kuvio 31). 
Vuonna 2006 pojista 39 prosenttia 5. luokalla, 27 prosenttia 7. luokalla ja 22 prosenttia 
9. luokalla piti kokemuksiaan oikeudenmukaisuudesta ja kouluun kuulumisesta hyvinä. 
Tytöt pitivät kaikilla vuosiluokilla poikia yleisemmin näitä kokemuksia hyvinä. Vuonna 
2006 kaikista pojista 30 prosenttia ja tytöistä 43 prosenttia piti kokemuksiaan oikeuden-
mukaisuudesta ja kouluun kuulumisesta hyvinä.



Kuvio 31 Oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuksia kuvaavan 
summamuuttujan jakaumat vuosiluokan mukaan pojilla 1994-2006 (%)

Vuodesta 1994 vuoteen 2006 niiden tyttöjen osuus, jotka pitivät oikeudenmukaisuu-
den ja kouluun kuulumisen kokemuksia hyvinä, kasvoi kaikilla vuosiluokilla (kuvio 32). 
Vuonna 2006 tytöistä näitä kokemuksia piti hyvinä 54 prosenttia 5-luokkalaisista, 41 
prosenttia 7-luokkalaisista ja 32 prosenttia 9-luokkalaisista.

Kuvio 32 Oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuksia kuvaavan 
summamuuttujan jakaumat vuosiluokan mukaan tytöillä 1994-2006 (%)



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 33). Vuonna 2006 viidesluokkalaisista pojista 42 prosenttia, 7-
luokkalaisista pojista 31 prosenttia ja 9-luokkalaisista pojista 34 prosenttia oli sitä mieltä, 
että oppilaita ei kohdella liian ankarasti heidän koulussaan.

Kuvio 33 Poikien vastaukset väittämään ”Oppilaita kohdellaan koulussamme liian 
ankarasti” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Tyttöjen mielipiteet väittämästä ”Oppilaita kohdellaan koulussamme liian ankarasti” 
pysyivät kaikilla vuosiluokilla lähes ennallaan vuodesta 1994 vuoteen 2006 (kuvio 34). 
Vuonna 2006 eri mieltä väittämästä oli 57 prosenttia 5. luokan tytöistä sekä 49 prosenttia 
7. ja 9. luokan tytöistä. Poikien ja tyttöjen mielipiteissä oli selvä ero. Vuonna 2006 kai-
kista pojista noin kolmannes ja kaikista tytöistä noin puolet oli sitä mieltä, että oppilaita 
ei kohdella liian ankarasti heidän koulussaan. Vuonna 2006 samaa mieltä väittämästä 
”Oppilaita kohdellaan koulussamme liian ankarasti” oli pojista 27 prosenttia ja tytöistä 
15 prosenttia.



Kuvio 34 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Oppilaita kohdellaan koulussamme liian 
ankarasti” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset

”Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset” väittämästä samaa mieltä olleiden osuus 
kasvoi pääsääntöisesti kaikilla vuosiluokilla vuodesta 1994 vuoteen 2006 (kuviot 35 ja 
36). Ainoastaan 9-luokkalaisten poikien mielipiteet pysyivät tällä aikavälillä lähes ennal-
laan. Vuonna 2006 kaikista oppilaista 62 prosenttia oli väittämästä samaa mieltä, kun 
vastaava osuus vuonna 1994 oli 52 prosenttia. Yläluokille siirryttäessä koulunsa sääntöjä 
oikeudenmukaisina pitävien osuus pieneni. Kaikista 5-luokkalaisista sääntöjä piti oikeu-
denmukaisina noin 70 prosenttia, 7-luokkalaisista noin 60 prosenttia ja 9-luokkalaisista 
noin 50 prosenttia. Tytöt arvioivat koulunsa säännöt oikeudenmukaisiksi poikia ylei-
semmin. Vuonna 2006 kaikista tytöistä 67 prosenttia oli väittämästä samaa mieltä, kun 
vastaava osuus pojista oli 57 prosenttia.



Kuvio 35 Poikien vastaukset väittämään ”Koulumme säännöt ovat oikeudenmukai-
set” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 36 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Koulumme säännöt ovat oikeudenmukai-
set” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Tunnen kuuluvani tähän kouluun

Omaan kouluunsa tunsi kuuluvansa yhä suurempi osuus kaikista oppilaista vuodesta 
1994 vuoteen 2006, vaikka selkeää trendiä ajankohtien välillä ei ollutkaan (kuviot 37 ja 
38). Vuonna 2006 kaikista oppilaista 66 prosenttia tunsi kuuluvansa omaan kouluunsa, 
kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 59 prosenttia. Yläluokille siirryttäessä väittämästä 



”Tunnen kuuluvani tähän kouluun” samaa mieltä olleiden osuus pieneni. Kolme neljästä 
5-luokkalaisesta, kaksi kolmesta 7-luokkalaisesta ja joka toinen 9-luokkalaisista oli väit-
tämästä samaa mieltä. Poikien ja tyttöjen mielipiteissä ei ollut juurikaan eroja, ainoastaan 
5-luokkalaiset tytöt olivat poikia hieman yleisemmin samaa mieltä väittämästä ”Tunnen 
kuuluvani tähän kouluun”.

Kuvio 37 Poikien vastaukset väittämään ”Tunnen kuuluvani tähän kouluun” vuosi-
luokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 38 Tyttöjen vastaukset väittämään ”Tunnen kuuluvani tähän kouluun” vuosi-
luokan mukaan 1994-2006 (%)



KOETTU TURVALLISUUS KOULUSSA

Vuosina 1994 ja 1998 kartoitettiin oppilaiden koettua turvallisuutta koulussa kysy-
myksellä ”Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa?” Vastausvaihtoehdot olivat ”Aina”, 
”Useimmiten”, ”Silloin tällöin”, ”Harvoin” ja ”Ei koskaan”.

Vuodesta 1994 vuoteen 1998 niiden oppilaiden osuus, jotka tunsivat olonsa turvallisek-
si, kasvoi 5. ja 7. luokalla (kuvio 39). Samalla aikavälillä 9-luokkalaisten turvallisuuden 
kokeminen pysyi lähes ennallaan. Kaikista oppilaista 90 prosenttia tunsi olonsa turval-
liseksi vuonna 1998, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 84 prosenttia. Vuosiluokkien 
väliset erot olivat pieniä. Vuonna 1998 kaikista 5-luokkalaisista 87 prosenttia, 7-luokka-
laisista 89 prosenttia ja 9-luokkalaisista 92 prosenttia tunsi olonsa usein tai aina turvalli-
seksi koulussa. Poikien ja tyttöjen mielipide-erot olivat vähäisiä.

Kuvio 39 Oppilaiden vastaukset kysymykseen ”Tunnetko olosi turvalliseksi koulus-
sa?” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 1994-1998 (%)

Vuosina 2002 ja 2006 koettua turvallisuutta koulussa kartoitettiin väittämällä ”Tunnen 
oloni turvalliseksi tässä koulussa”. Vastausvaihtoehdot olivat ”Täysin samaa mieltä”, 
”Samaa mieltä”, ”En osaa sanoa”, ”Eri mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”. Analyysivaiheessa 
”Täysin samaa mieltä” ja ”Samaa mieltä” –luokat yhdistettiin yhdeksi ”Samaa mieltä” 
-luokaksi, samoin kuin ”Täysin eri mieltä” ja ”Eri mieltä” yhdeksi ”Eri mieltä” -luokak-
si.

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 oppilaat tunsivat yhä yleisemmin olonsa turvalliseksi kou-
lussaan kaikilla vuosiluokilla (kuvio 40). Vuonna 2006 kaikista oppilaista 70 prosenttia 
oli samaa mieltä väittämästä ”Tunnen oloni turvalliseksi tässä koulussa”, kun vastaava 



osuus vuonna 2002 oli 52 prosenttia. Vuosiluokkien sekä poikien ja tyttöjen väliset erot 
olivat pieniä, ainoastaan 5. luokan tytöt olivat muita yleisemmin samaa mieltä väittämäs-
tä vuonna 2006. 

Kuvio 40 Oppilaiden vastaukset väittämään ”Tunnen oloni turvalliseksi tässä kou-
lussa” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 2002-2006 (%)

KOULUKIUSAAMINEN

Koulukiusaaminen määriteltiin vuoden 2002 ja 2006 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 2002 ja 2006 kahdella kysymyksellä:
Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa muutamien viime kuukausien aikana?
Kuinka usein olet osallistunut muiden kiusaamiseen koulussa muutamien viime 
kuukausien aikana?

Kysymyksien muoto vuosina 1994 ja 1998 oli ”Kuinka usein sinua on kiusattu tämän ke-
vätlukukauden aikana?” ja ”Kuinka usein olet osallistunut muiden kiusaamiseen tämän 
kevätlukukauden aikana?”. Vastausvaihtoehdot kaikkina tutkimusvuosina 1994 - 2006 



olivat ”Ei kertaakaan”, ”Kerran tai kaksi kertaa”, ”2-3 kertaa kuukaudessa”, ”Noin ker-
ran 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 41 ja 
42). Suurin muutos ilmeni vain kerran tai kaksi kertaa kiusattujen osuuksissa, jotka pie-
nenivät selvästi vuodesta 1994 vuoteen 2002.  Toistuvasti eli vähintään kerran viikossa 
kiusattujen osuus pieneni samalla aikavälillä 3 prosenttia. Vuonna 2006 vähintään kerran 
viikossa kiusatuksi joutui 5 prosenttia kaikista oppilaista, kun vuonna 1994 vastaava 
osuus oli 8 prosenttia. Viides- ja seitsemäsluokkalaiset joutuivat kiusatuiksi yleisemmin 
kuin 9-luokkalaiset. Vuonna 2006 vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutui 5 prosent-
tia 5- ja 7-luokkalaisista sekä 3 prosenttia 9-luokkalaisista. Pojat joutuivat kiusatuiksi 
tyttöjä yleisemmin kaikilla vuosiluokilla.

Kuvio 41 Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa 
tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime kuukausien aikana (02-
06)?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Kuvio 42 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa 
tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime kuukausien aikana (02-
06)?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Vuodesta 1994 vuoteen 2002 kasvoi niiden oppilaiden osuus, jotka eivät olleet joutuneet 
lainkaan kiusatuiksi. Vuodesta 2002 vuoteen 2006 vastaava osuus pysyi lähes muuttu-
mattomana (kuviot 43 ja 44). Trendi on havaittavissa kaikilla vuosiluokilla sekä pojilla 
että tytöillä. 

Kuvio 43 Niiden poikien osuus, jotka eivät kokeneet tulleensa lainkaan kiusatuiksi 
kevätlukukauden (94-98) / muutaman viime kuukauden (02-06) aikana vuosiluokan 
mukaan 1994-2006 (%)



Kuvio 44 Niiden tyttöjen osuus, jotka eivät kokeneet tulleensa lainkaan kiusatuiksi 
kevätlukukauden (94-98) / muutaman viime kuukauden (02-06) aikana vuosiluokan 
mukaan 1994-2006 (%)

Muiden kiusaaminen

Muiden kiusaamiseen vähintään kerran viikossa osallistuneiden oppilaiden osuus piene-
ni vuodesta 1994 vuoteen 2006 (kuviot 45 ja 46). Trendi oli samansuuntainen kuin edellä 
käsitelty kiusatuksi joutuneiden trendi, sillä myös tämän ilmiön kohdalla suurin muutos 
ilmeni vain kerran tai kaksi kertaa muita kiusanneiden osuuksissa. Nämä osuudet pie-
nenivät selvästi vuodesta 1994 vuoteen 2002, mutta sen sijaan toistuvasti eli vähintään 
kerran viikossa muita kiusanneiden osuus pieneni samalla aikavälillä vain hieman. Pojat 
osallistuivat tyttöjä yleisemmin muiden kiusaamiseen. Vuonna 2006 muiden kiusaami-
seen vähintään kerran viikossa osallistui 2-3 prosenttia pojista, kun tytöistä vastaava 
osuus oli 0-1 prosenttia.



Kuvio 45 Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein olet osallistunut muiden 
kiusaamiseen koulussa tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime 
kuukausien aikana (02-06)?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 46 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein olet osallistunut muiden 
kiusaamiseen koulussa tämän kevätlukukauden aikana (94-98) / muutamien viime 
kuukausien aikana (02-06)?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Vuodesta 1994 vuoteen 2006 kasvoi niiden oppilaiden osuus, jotka eivät olleet ollenkaan 
osallistuneet muiden kiusaamiseen (kuviot 47 ja 48). Tämä trendi on havaittavissa kaikil-
la vuosiluokilla sekä pojilla että tytöillä.

Kuvio 48 Niiden tyttöjen osuus, jotka eivät olleet osallistuneet lainkaan muiden kiu-
saamiseen kevätlukukauden (94-98) / muutaman viime kuukauden (02-06) aikana 
vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 47 Niiden poikien osuus, jotka eivät olleet osallistuneet lainkaan muiden kiu-
saamiseen kevätlukukauden (94-98) / muutaman viime kuukauden (02-06) aikana 
vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



KOULUTYÖN RASITTAVUUS

Koulutyön rasittavuutta kartoitettiin kysymyksellä ”Kuinka paljon tunnet rasittuvasi 
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 2006 (kuviot 49 ja 50). Vuonna 2006 noin 
40 prosenttia kaikista oppilaista koki rasittuvansa koulutyöstä jonkin verran tai paljon, 
kun vastaava osuus vuonna 1994 oli noin 50 prosenttia oppilaista. Yläluokkien oppilaat 
kokivat yleisemmin koulutyön rasittavana. Vuonna 2006 koulutyötä piti paljon tai jonkin 
verran rasittavana 30 prosenttia 5-luokkalaisista, kun vastaava osuus 7-luokkalaisista oli 
38 prosenttia ja 9-luokkalaisista noin 50 prosenttia. Pojat ja tytöt kokivat koulutyön ra-
sittavuuden eri lailla 5. ja 9. luokilla. Vuonna 2006 koulutyöstä rasittui paljon tai jonkin 
verran noin kolmasosa 5-luokkalaisista pojista ja neljäsosa tytöistä. Yhdeksännellä luo-
kalla koulutyön koki paljon tai jonkin verran rasittavaksi puolestaan 41 prosenttia pojista 
ja 56 prosenttia tytöistä.

Kuvio 49 Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka paljon tunnet rasittuvasi koulu-
työstä?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Kuvio 50 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka paljon tunnet rasittuvasi koulu-
työstä?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



IV KOULUKOKEMUSTEN TAUSTATEKIJÖITÄ

Koulukokemusten taustatekijöitä kartoitettiin 9-luokkalaisten osalta vuoden 2006 aineis-
tosta logistisen regressioanalyysin avulla. Analyysi toteutettiin erikseen pojille ja tytöil-
le. Analyysissä tarkasteltiin koetun koulumenestyksen, perheen taloudellisen tilanteen, 
koulutusorientaation ja asuinpaikan yhteyttä koulukokemuksiin.  Analyysin tuloksena 
koulukokemuksiin olivat yhteydessä koettu koulumenestys, perheen taloudellinen tilan-
ne ja koulutusorientaatio peruskoulun jälkeen. Asuinpaikalla ei sen sijaan ollut yhteyttä 
mihinkään tarkastelluista muuttujista. Analyysin tulokset esitetään taulukossa 2.

TAULUKKO 2 Koulukokemusten taustatekijöitä 9. luokan pojilla ja tytöillä, kaikki 
esitetyt yhteydet ovat tilastollisesti merkitseviä (referenssiryhmä merkitty 1,00)
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95 % 
LV*

Tytöt
OR

95 % 
LV*

Pojat
OR

95 % 
LV*

Tytöt
OR

95 % 
LV*

KOETTU 
KOULUME-
NESTYS 1)

keskitaso/
huonompi

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,27 1,46

hyvä/
oikein 
hyvä

1,94 2,69 2,09 2,01 1,77 2,40 1,00 1,00

(1,35-
2,78)

(1,83-
3,96)

(1,36-
3,21)

(1,36-
3,98)

(1,18-
2,65)

(1,71-
3,35)

(1,61-
3,20)

(1,07-
1,98)

PERHEEN 
TALOUDELLI-
NEN TILANNE 
2)

keskitaso/
huonompi

 1,00 1,00 1,00  1,41  

hyvä/
oikein 
hyvä

 1,41 1,64 2,35  1,00  

(1,00-
2,00)

(1,04-
2,60)

(1,61-
3,44)

(1,01-
1,97)

KOULUTUS-
ORIENTAATIO 
3)

lukio  2,01  

ammatti-
koulu

 1,00  

(1,34-
3,01)

1) Mitä mieltä luokanopettajasi on koulumenestyksestäsi luokkatovereihisi verrattuna?
2) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta?
3) Mitä luulet tekeväsi, kun olet käynyt peruskoulun loppuun?
4) selitettiin parasta kolmannesta
5) selitettiin koulutyön rasittavuutta asteikolla jonkin verran tai paljon 
* luottamusväli



Koettu koulumenestys oli sekä pojilla että tytöillä yhteydessä opettajan ja oppilaan vä-
liseen suhteeseen, vanhempien tukeen koulutyölle, oikeudenmukaisuuden ja kouluun 
kuulumisen kokemuksiin sekä koulutyön rasittavuuteen. Hyvin tai oikein hyvin kou-
lussa menestyneillä oppilailla oli huonommin koulussa menestyneitä oppilaita yleisem-
min (pojat OR= 1,94 ja tytöt OR=2,69) hyvä suhde opettajaansa. Hyvin koulussa me-
nestyneet oppilaat kokivat vanhempiensa tuen koulutyölle hyväksi yleisemmin (pojat 
OR=2,09 ja tytöt OR=2,01) kuin koulussa huonommin menestyneet oppilaat. Myös 
oppilaiden kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja kouluun kuulumisesta olivat hyviä 
koulussa menestyneillä yleisemmin (pojat OR=1,77 ja tytöt OR=2,40) kuin koulussa 
huonommin menestyneillä. Lisäksi keskitasoa heikommin koulussa menestyneet oppi-
laat kokivat koulutyön yleisemmin jonkin verran tai paljon rasittavaksi (pojat OR=2,27 
ja tytöt OR=1,46) kuin hyvin menestyneet oppilaat.

Perheen taloudellinen tilanne oli tytöillä yhteydessä opettajan ja oppilaan väliseen suh-
teeseen. Perheensä taloudellisen tilanteen hyväksi arvioineilla tytöillä oli suurempi to-
dennäköisyys (OR=1,41) hyvään opettaja-oppilas suhteeseen kuin taloudellisen tilan-
teen keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi arvioivilla tytöillä. Lisäksi perheen taloudelli-
nen tilanne oli yhteydessä hyvään vanhempien tukeen koulutyölle: niillä pojilla ja tytöillä, 
jotka arvioivat perheensä taloudellisen tilanteen hyväksi tai oikein hyväksi, vanhempien 
tuki oli yleisemmin hyvä (pojat OR=1,64 ja tytöt OR=2,35) verrattuna perheensä ta-
loudellisen tilanteen keskitasolle tai sitä huonommaksi arvioiviin oppilaisiin. Perheen 
taloudellinen tilanne oli pojilla yhteydessä koulutyön rasittavuuskokemuksiin. Perheensä 
taloudellisen tilanteen keskitasolle tai sitä huonommaksi arvioivilla pojilla oli suurempi 
todennäköisyys (OR=1,41) kokea koulutyö jonkin verran tai paljon rasittavana kuin per-
heensä taloudellisen tilanteen hyväksi tai oikein hyväksi arvioivien poikien.

Koulutusorientaatio peruskoulun jälkeen oli pojilla yhteydessä kokemuksiin oikeuden-
mukaisuudesta ja kouluun kuulumisesta. Peruskoulun jälkeen lukioon aikovilla pojilla 
oli ammattikouluun aikoviin poikiin verrattuna suurempi todennäköisyys (OR=2,01) 
hyviin kokemuksiin oikeudenmukaisuudesta ja kouluun kuulumisesta.

Vaikka edellä on esitetty koulukokemusten ja selittävien tekijöiden yhteyksiä, niin ei ole 
poissuljettua, että näillä olisi keskenään myös päinvastainen yhteys. Esimerkiksi hyvän 
koulumenestyksen taustalla voi olla hyvä suhde opettajan ja oppilaan välillä tai hyvä tuki 
vanhemmilta.



V OPPILAIDEN KOKEMA TERVEYS JA   
HYVINVOINTI

Tässä luvussa kuvataan lasten ja nuorten omia arvioita terveydentilastaan ja kokemistaan 
oireista. Lisäksi tarkastellaan oppilaiden itsetuntoa, koettua yksinäisyyttä sekä ystävyys-
suhteita vuodesta 1994 vuoteen 2006.

KOETTU TERVEYS

Oppilaiden arviota omasta terveydentilastaan kysyttiin vuosina 1994 ja 1998 kysymyk-
sellä ”Kuinka terveeksi koet itsesi?”. Vastausvaihtoehdot olivat ”Erittäin terveeksi”, 
”Melko terveeksi” ja ”En kovin terveeksi”. Vuosina 2002 ja 2006 vastaava kysymys 
kuului: ”Onko terveytesi mielestäsi…?” ja vastausvaihtoehdot olivat ”Erinomainen”, 
”Hyvä”, ”Kohtalainen” ja ”Huono”. Kysymykset eroavat niin paljon toisistaan, että ne 
käsitellään omina kokonaisuuksinaan.

Vuonna 1998 valtaosa oppilaista koki itsensä erittäin tai melko terveeksi (kuvio 51). Vain 
1-4 prosenttia oppilaista ei kokenut itseään kovin terveeksi vuonna 1998.

Vuodesta 1994 vuoteen 1998 yhä useammat pojat kokivat itsensä erittäin terveeksi 5. ja 
7. luokalla, yhdeksäsluokkalaisilla pojilla erittäin terveiden osuus pysyi lähes ennallaan 
(kuvio 51). Vuonna 1998 viidesluokkalaisista pojista 55 prosenttia sekä 7- ja 9-luokka-
laisista noin 50 prosenttia raportoi kokeneensa itsensä erittäin terveeksi. Pojat kokivat 
itsensä erittäin terveeksi yleisemmin kuin tytöt. Kaikista pojista noin 50 prosenttia ja 
tytöistä noin 40 prosenttia koki itsensä erittäin terveeksi vuonna 1998.

Tytöillä itsensä erittäin terveeksi kokeneiden osuus kasvoi 5. luokalla, mutta pysyi lähes 
ennallaan 7. ja 9. luokalla vuodesta 1994 vuoteen 1998 (kuvio 51). Yläluokille siirryttäes-
sä itsensä erittäin terveeksi kokeneiden osuus pieneni. Vuonna 1998 joka toinen 5-luok-
kalaisista ja joka kolmas 7- ja 9-luokkalaisista tytöistä koki itsensä erittäin terveeksi.



Kuvio 51 Oppilaiden vastaukset kysymykseen ”Kuinka terveeksi koet itsesi?” vuosi-
luokan ja sukupuolen mukaan 1994-1998 (%)

Vuonna 2006 valtaosa oppilaista koki terveytensä erinomaiseksi tai hyväksi (kuvio 52). 
Terveytensä koki huonoksi vain ani harva oppilas vuonna 2006, mutta 9-luokkalaisista 
pojista joka kymmenes ja tytöistä noin joka seitsemäs koki terveytensä korkeintaan koh-
talaiseksi.

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 pojat kokivat terveytensä erinomaiseksi harvemmin 7. ja 
9. luokalla (kuvio 52). Viidesluokkalaisten poikien terveytensä erinomaiseksi kokenei-
den osuus pysyi sen sijaan tänä ajanjaksona lähes ennallaan. Vuonna 2006 terveytensä 
koki erinomaiseksi 5. luokan pojista 36 prosenttia, 7. luokan pojista 29 prosenttia ja 9. 
luokan pojista 26 prosenttia. Pojat kokivat terveytensä yleisemmin erinomaiseksi kuin 
tytöt. Vuonna 2006 kaikista pojista 31 prosenttia ja tytöistä 22 prosenttia piti terveyttään 
erinomaisena.

Tytöillä terveytensä erinomaiseksi kokeneiden osuus pysyi lähes ennallaan vuodesta 
2002 vuoteen 2006 (kuvio 52). Vuonna 2006 terveytensä koki erinomaiseksi tytöistä 31 
prosenttia 5. luokalla, 19 prosenttia 7. luokalla ja 16 prosenttia 9. luokalla.



Kuvio 52 Oppilaiden vastaukset kysymykseen ”Onko terveytesi mielestäsi…?” vuo-
siluokan ja sukupuolen mukaan 2002-2006 (%)

OIREILU

Oireilua kysyttiin seuraavasti: ”Kuinka usein sinulla on ollut seuraavia oireita viimeisen 
6 kuukauden aikana?”. Oireet olivat päänsärky, vatsakivut, niska-hartiasärky, selkäkipu, 
masentuneisuus, ärtyneisyys tai pahantuulisuus, hermostuneisuus, vaikeus päästä uneen, 
huimauksen tunne, ruokahaluttomuus, jännittyneisyys, alakuloisuus ja heräily öisin. 
Näistä kolmestatoista oireesta muodostettiin summamuuttuja, joka kuvaa viimeisen 6 
kuukauden aikana vähintään kerran viikossa koettua kokonaisoireilua. Oppilaat luoki-
teltiin oireettomiin sekä 1 - 2 oiretta ja 3 tai useampaa oiretta vähintään kerran viikossa 
kokeneisiin.

Tuloksia tarkastellaan aluksi viikoittaista kokonaisoireilua kuvaavan summamuuttujan 
avulla. Sen jälkeen kuvataan muutamien yksittäisten oireiden ilmenemistä vähintään ker-
ran viikossa. 

Kokonaisoireilu

Kaikkia vuosiluokkia yhdessä tarkasteltaessa viikoittaisessa kokonaisoireilussa ei ilmen-
nyt selkeää trendiä vuodesta 1994 vuoteen 2006. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta run-
saasti oireilevia oppilaita olleen paljon. Vuodesta 1994 vuoteen 2006 poikien viikoittai-
nen kokonaisoireilu vähentyi 5-luokkalaisilla, pysyi ennallaan 7-luokkalaisilla ja yleistyi 
9-luokkalaisilla, kun kriteerinä oli kolmen tai useamman oireen kokeminen (kuvio 53). 
Vuonna 2006 pojista kolmea tai useampaa oiretta koki viikoittain noin 40 prosenttia 



5-luokkalaisista sekä noin 50 prosenttia 7- ja 9-luokkalaisista. Vuonna 2006 viidennen 
luokan pojista joka kolmas sekä seitsemännen ja yhdeksännen luokan pojista joka viides 
ei ilmoittanut vähintään kerran viikossa ilmenevää oireilua.

Kuvio 53 Vähintään kerran viikossa esiintyvien oireiden (13 oireen mittari) yleisyys 
vuosiluokan mukaan pojilla 1994-2006 (%)

Tytöillä kolmen tai useamman oireen viikoittainen kokeminen vuodesta 1994 vuoteen 
2006 pysyi lähes ennallaan 5-luokkalaisilla, mutta yleistyi 7- ja 9-luokkalaisilla (kuvio 54). 
Tytöt oireilivat poikia yleisemmin kaikilla vuosiluokilla. Vuonna 2006 viidesluokkalai-
sista tytöistä 50 prosenttia ilmoitti kokeneensa viikoittain kolmea tai useampaa oiretta, 
kun vastaava osuus 7- ja 9-luokkalaisista tytöistä oli noin 70 prosenttia. Vuonna 2006 
viikoittaisia oireita ei ilmoittanut 5. luokan tytöistä joka viides sekä 7. ja 9. luokan tytöistä 
joka kymmenes.



Kuvio 54 Vähintään kerran viikossa esiintyvien oireiden (13 oireen mittari) yleisyys 
vuosiluokan mukaan tytöillä 1994-2006 (%)

Päänsärky ja niska-hartiasärky

Päänsärky viikoittaisena oireena yleistyi vuodesta 1994 vuoteen 2006 7. ja 9. luokalla 
ja pysyi lähes ennallaan 5. luokalla (kuviot 55 ja 56). Kaikista oppilaista 38 prosenttia 
ilmoitti viikoittaista päänsärkyä vuonna 2006, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 32 
prosenttia. Vuonna 2006 viidesluokkalaisista pojista joka neljäs sekä 7- ja 9-luokkalai-
sista pojista joka kolmas ilmoitti viikoittaista päänsärkyä. Tytöt raportoivat päänsärkyä 
kaikilla vuosiluokilla poikia yleisemmin. Vuonna 2006 viidesluokkalaisista tytöistä joka 
kolmas sekä 7- ja 9-luokkalaisista tytöistä joka toinen ilmoitti viikoittaista päänsärkyä. 



Kuvio 55 Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut päänsärkyä 
viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 56 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut päänsärkyä 
viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Vuodesta 1994 vuoteen 2006 viikoittainen niska-hartiasäryn kokeminen yleistyi kaikilla 
vuosiluokilla (kuviot 57 ja 58). Poikkeuksen trendiin muodostivat 5-luokkalaiset pojat, 
joilla viikoittainen niska-hartiasäryn esiintyminen pysyi samana ajanjaksona lähes ennal-
laan. Vuonna 2006 kaikista oppilaista joka kolmas koki viikoittaista niska-hartiasärkyä, 
kun vuonna 1994 vastaavia oireita ilmoitti joka neljäs oppilas. Niska-hartiasäryn vii-
koittainen kokeminen yleistyi yläluokille siirryttäessä. Vuonna 2006 pojista joka neljäs 
raportoi viikoittaista niska-hartiasärkyä 5. ja 7. luokalla sekä joka kolmas 9. luokalla. 



Tytöt raportoivat viikoittaista niska-hartiasärkyä kaikilla vuosiluokilla poikia yleisemmin. 
Vuonna 2006 tytöistä joka neljäs raportoi viikoittaista niska-hartiasärkyä 5. luokalla, joka 
kolmas 7. luokalla ja joka toinen 9.luokalla.

Kuvio 57 Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut niska-harti-
asärkyä viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 58 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut niska-harti-
asärkyä viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Vaikeudet päästä uneen ja heräily öisin

Viikoittain koetut vaikeudet päästä uneen yleistyivät tytöillä kaikilla vuosiluokilla ja po-
jilla 9. luokalla vuodesta 1994 vuoteen 2006 (kuviot 59 ja 60). Sen sijaan 5- ja 7-luokka-
laisten poikien nukahtamisvaikeus pysyi tänä ajanjaksona lähes samalla tasolla. Vuonna 
2006 viides- ja seitsemäsluokkalaisista pojista noin 30 prosenttia ja 9-luokkalaisista pojis-
ta lähes 40 prosenttia raportoi viikoittaisia vaikeuksia päästä uneen. Tytöillä uneenpääsy-
vaikeuksia ilmoittivat yleisimmin 7- ja 9-luokkalaiset. Vuonna 2006 viidesluokkalaisista 
tytöistä noin 30 prosenttia sekä 7- ja 9-luokkalaisista tytöistä noin 40 prosenttia raportoi 
viikoittaisia vaikeuksia päästä uneen. Poikiin verrattuna tytöt ilmoittivat uneenpääsyvai-
keuksia yleisemmin 7. luokalla.

Kuvio 59 Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut vaikeuksia 
päästä uneen viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 
(%)



Kuvio 60 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut vaikeuksia 
päästä uneen viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 
(%)

Viikoittainen yöllinen heräily yleistyi erityisesti 7- ja 9-luokkalaisilla vuodesta 1994 vuo-
teen 2006 (kuviot 61 ja 62). Viidesluokkalaisilla yölliset heräilyt pysyivät tänä ajanjaksona 
lähes ennallaan. Kaikista oppilaista 26 prosenttia ilmoitti viikoittaisista heräilevänsä yöllä 
viikoittain vuonna 2006, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 18 prosenttia. Pojilla ei 
ollut juurikaan eroja viikoittaisten yöllisten heräilyjen kokemisessa vuosiluokkien välillä. 
Vuonna 2006 joka neljäs pojista raportoi viikoittaisista yöllisistä heräilyistä. Tytöt rapor-
toivat viikoittaista yöllistä heräilyä poikia yleisemmin yläkoulussa. Vuonna 2006 viides-
luokkalaisista tytöistä joka neljäs sekä 7- ja 9-luokkalaisista tytöistä joka kolmas ilmoitti 
heräilevänsä yöllä viikoittain.



Kuvio 61 Poikien vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut heräilemistä 
öisin viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Kuvio 62 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on ollut heräilemistä 
öisin viimeisen 6 kuukauden aikana?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



Väsymys kouluaamuina

Kouluaamuisin koettua väsymystä kartoitettiin kysymyksellä ”Miten usein koulupäivinä 
tunnet itsesi väsyneeksi noustessasi aamulla?”. Vastausvaihtoehdot olivat: ”Harvoin tai 
en koskaan”, ”Satunnaisesti”, ”1-3 kertaa viikossa” ja ”4 kertaa viikossa tai useammin”.

Kouluaamuisin koetussa väsymyksessä ei ole havaittavissa selkeää trendiä pojilla vuodes-
ta 1994 vuoteen 2006 (kuvio 63). Vuonna 2006 väsymys kouluaamuina oli yleisempää 
7- ja 9-luokkalaisilla, joista noin joka kolmas koki väsymystä kouluaamuisin vähintään 
neljä kertaa viikossa. Viidesluokkalaisista joka viides raportoi kokevansa aamuväsymystä 
vähintään neljä kertaa viikossa.

Kuvio 63 Poikien vastaukset kysymykseen ”Miten usein koulupäivinä tunnet itsesi 
väsyneeksi noustessasi aamulla?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Tytöillä vähintään neljä kertaa viikossa koettu väsymys kouluaamuina yleistyi vuodesta 
1994 vuoteen 2006 kaikilla vuosiluokilla (kuvio 64). Vuonna 2006 viidesluokkalaisista 
tytöistä 23 prosenttia, 7-luokkalaisista tytöistä 40 prosenttia ja 9-luokkalaisista tytöistä 
44 prosenttia raportoi kokeneensa aamuväsymystä neljä kertaa viikossa tai useammin. 
Tytöt kokivat aamuväsymystä poikia yleisemmin yläluokilla.



Kuvio 64 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Miten usein koulupäivinä tunnet itsesi 
väsyneeksi noustessasi aamulla?” vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

ITSETUNTO

Itsetuntoa mitattiin Rosenbergin (1965) itsetuntomittarin supistetulla versiolla (alkupe-
räisessä 10 väittämää), jonka kahdeksan väittämää olivat:

• Tunnen olevani ainakin yhtä pystyvä ja taitava ihminen kuin muutkin.
• Minusta tuntuu, että minulla on useita hyviä ominaisuuksia.
• Tunnen itseni usein epäonnistuneeksi.
• Pystyn suoriutumaan asioista yhtä hyvin kuin useimmat muutkin ihmiset.
• Tunnen, että kelpaan.
• Olen tyytyväinen itseeni.
• Tunnen itseni toisinaan kerta kaikkiaan hyödyttömäksi.
• Toisinaan ajattelen, että minusta ei ole mihinkään.

Vastausvaihtoehdot olivat ”Täysin samaa mieltä”, ”Osittain samaa mieltä”, ”Osittain eri 
mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”.

Väittämistä muodostettiin summamuuttuja, jonka vaihteluväli oli 1 - 32. Mitä suurempi 
summamuuttujan arvo oli, sitä paremmaksi oppilas koki itsetuntonsa. Summamuuttuja 
luokiteltiin uudelleen kolmeen osaan siten, että jokaisessa luokassa oli sama määrä op-
pilaita. Uusista luokista 28 - 32 pistettä saanut luokka nimettiin kuvaamaan hyvää itse-
tuntoa, 24 - 27 pistettä saanut luokka keskimääräistä itsetuntoa ja 1 - 23 pistettä saanut 
luokka huonoa itsetuntoa.



Poikien itsetunnon kokemisessa ei sitä kuvaavan summamuuttujan mukaan ole havaitta-
vissa selkeää trendiä (kuvio 65). Vuonna 2006 viidesluokkalaisista pojista 44 prosenttia, 
7- luokkalaisista pojista 38 prosenttia ja 9-luokkalaisista 36 prosenttia koki itsetuntonsa 
hyväksi. Pojat arvioivat itsetuntoa mittaavat väittämät kaikilla vuosiluokilla tyttöjä sel-
västi myönteisemmin.

Kuvio 65 Itsetunnon kokemista kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuosiluokan 
mukaan pojilla 1994-2006 (%) 

Vuodesta 1994 vuoteen 2006 itsetuntonsa hyväksi kokeneiden tyttöjen osuus kasvoi 5. 
luokalla, kun 7- ja 9- luokkalaisilla itsetuntonsa hyväksi kokeneiden osuus pysyi lähes 
ennallaan (kuvio 66). Itsetuntonsa hyväksi kokeneiden tyttöjen osuus oli pienempi ylä-
luokilla kuin 5. luokalla. Vuonna 2006 joka kolmas 5. luokan tytöistä koki itsetuntonsa 
hyväksi, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli vain viidennes tytöistä. Seitsemäs- ja yh-
deksäsluokkalaisista tytöistä joka viides koki itsetuntonsa hyväksi vuonna 2006.



Kuvio 66 Itsetunnon kokemista kuvaavan summamuuttujan jakaumat vuosiluokan 
mukaan tytöillä 1994-2006 (%) 

YSTÄVYYSSUHTEET

Oppilaiden ystävyyssuhteita kartoitettiin vuosina 1994 ja 1998 kysymyksellä ”Kuinka 
monta läheistä ystävää sinulla on?”. Vastausvaihtoehdot olivat: ”Ei yhtään”, ”Yksi” ja 
”Kaksi tai useampia”. 

Vuodesta 1994 vuoteen 1998 niiden oppilaiden osuus, joilla oli vähintään kaksi läheis-
tä ystävää, kasvoi kaikilla vuosiluokilla (kuvio 67). Vuonna 1998 oppilaista 86-91 pro-
sentilla oli vähintään kaksi läheistä ystävää, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 72-84 
prosenttia. Vuosiluokkien tai poikien ja tyttöjen välillä ei ollut juurikaan eroja ystävyys-
suhteissa, kun tarkasteltiin niiden oppilaiden osuuksia, joilla oli vähintään kaksi läheistä 
ystävää. Vuonna 1998 ilman yhtään läheistä ystävää oli pojista 2-4 prosenttia ja tytöistä 
1-2 prosenttia.



Kuvio 67 Oppilaiden vastaukset kysymykseen ”Kuinka monta läheistä ystävää sinul-
la on?” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 1994-1998 (%)

Vuosina 2002 ja 2006 ystävyyssuhteita kartoitettiin kysymyksellä ”Kuinka monta läheis-
tä ystävää sinulla on: poikia / tyttöjä? Vastausvaihtoehdot molempiin kysymyksiin olivat: 
”Ei yhtään”, ”Yksi”, ”Kaksi” ja ”Kolme tai useampia”. 

Vastakkaista sukupuolta olevat ystävät olivat yleisempiä sekä pojilla että tytöillä yläluo-
killa. Vuonna 2006 pojilla oli läheisinä ystävinä vähintään kaksi poikaa lähes yhtä ylei-
sesti kuin vuonna 2002 (kuvio 68). Tyttöjen ystäväpiireissä poikien osuus oli kasvanut 
vuodesta 2002 vuoteen 2006. Vuonna 2006 pojista 90-92 prosentilla oli ystäväpiirissään 
vähintään kaksi poikaa, kun tytöillä vastaava osuus oli 45-51 prosenttia. Sellaisia oppilai-
ta, joilla ei ollut yhtään poikaa läheisenä ystävänä oli vuonna 2006 pojista 3-4 prosenttia 
ja tytöistä 28-38 prosenttia.



Kuvio 68 Oppilaiden vastaukset kysymykseen ”Kuinka monta läheistä ystävää si-
nulla on: poikia?” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 2002-2006 (%)

Vuodesta 2002 vuoteen 2006 tyttöjen osuus poikien läheisinä ystävinä on pysytellyt sa-
malla tasolla 5. ja 7. luokalla sekä kasvanut hieman 9. luokalla (kuvio 69). Vuonna 2006 
vähintään kaksi tyttöä oli läheisenä ystävänä pojista 39 prosentilla 5. luokalla, 49 prosen-
tilla 7. luokalla ja 55 prosentilla 9. luokalla. Tytöistä 91-94 prosentilla oli ystäväpiirissään 
vähintään kaksi tyttöä vuonna 2006. Sellaisia oppilaita, joilla ei ollut yhtään läheistä tyt-
töä ystävänä oli vuonna 2006 pojista 29-44 prosenttia ja tytöistä yksi prosentti.

Kuvio 69 Oppilaiden vastaukset kysymykseen ”Kuinka monta läheistä ystävää si-
nulla on: tyttöjä?” vuosiluokan ja sukupuolen mukaan 2002-2006 (%)



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 2006 pojista yhä harvempi 5-luokkalainen koki itsensä yksinäi-
seksi, kun taas 7. ja 9. luokalla itsensä yksinäiseksi kokeneiden osuus pysyi lähes ennal-
laan, kun tarkasteltiin hyvin tai melko usein itsensä yksinäiseksi kokeneiden osuuksia 
(kuvio 70). Vuonna 2006 itsensä koki yksinäiseksi hyvin tai melko usein 6 prosenttia 
5. luokan pojista, kun vastaava osuus vuonna 1994 oli 13 prosenttia. Seitsemännen ja 
yhdeksännen luokan pojista 8 prosenttia koki itsensä yksinäiseksi vuonna 2006. Samana 
vuonna joka toinen pojista ei kokenut itseään lainkaan yksinäiseksi.

Kuvio 70 Poikien vastaukset kysymykseen ”Tunnetko koskaan itseäsi yksinäiseksi?” 
vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)

Tytöillä ei ole nähtävissä selkeää trendimäistä kehitystä yksinäisyyden kokemisessa vuo-
desta 1994 vuoteen 2006. Ainoastaan 9-luokkalaiset tytöt kokivat itsensä yhä yleisem-
min hyvin tai melko usein yksinäiseksi tänä ajanjaksona (kuvio 71). Vuonna 2006 itsensä 
hyvin tai melko usein yksinäiseksi koki tytöistä 11 prosenttia 5. luokalla, 15 prosenttia 7. 
luokalla ja 19 prosenttia 9. luokalla. Poikiin verrattuna tytöillä yksinäisyyden kokeminen 
oli yleisempää kaikilla vuosiluokilla. Vuonna 2006 itseään ei kokenut lainkaan yksinäi-
seksi 39 prosenttia 5. luokan tytöistä, 33 prosenttia 7. luokan tytöistä ja vain 26 prosent-
tia 9. luokan tytöistä, kun vastaavat osuudet pojilla olivat lähes 50 prosenttia.



Kuvio 71 Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Tunnetko koskaan itseäsi yksinäiseksi?” 
vuosiluokan mukaan 1994-2006 (%)



VI YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä raportissa tarkasteltiin suomenkielisten peruskoulun 5-, 7- ja 9-luokkalaisten op-
pilaiden koulukokemusten sekä koetun terveyden ja oireilun trendejä vuodesta 1994 
vuoteen 2006 WHO-Koululaistutkimuksen aineistoihin perustuen.

KOULUKOKEMUKSET MUUTTUNEET    
MYÖNTEISEMMIKSI

Vuonna 2006 oppilaat pitivät koulusta yleisemmin kuin aikaisempina tutkimusvuosina, 
mutta samaan aikaan kasvoi myös niiden nuorten osuus, jotka eivät pitäneet koulusta 
lainkaan. Kuten monessa yhteydessä on todettu, myös kouluviihtyvyydessä on havait-
tavissa voimistuva polarisaatio-ilmiö. Lisäksi koulusta pitäminen oli yleisempää alakou-
lussa kuin yläkoulussa. Pojat suhtautuivat kouluun tyttöjä yleisemmin kielteisesti kaikilla 
vuosiluokilla  –  ero tosin pieneni ylemmillä luokilla.

Koulutyön rasittavuuden kokemisessa ei ollut havaittavissa selkeää trendiä vuodesta 
1994 vuoteen 2006. Poikien kokemuksissa koulutyön rasittavuudesta ei ollut juurikaan 
eroja vuosiluokkien välillä, kun taas tytöt kokivat koulutyön yleisemmin kuormittavak-
si ylemmillä luokilla. Mielenkiintoinen ero poikien ja tyttöjen välillä oli se, että pojat 
rasittuivat koulutyöstä tyttöjä yleisemmin 5. luokalla ja tytöt taas poikia yleisemmin 9. 
luokalla.

Oppilaiden osallisuus

Opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa ilmeni huomattavaa paranemista 
vuodesta 1994 vuoteen 2006. Oppilaat kokivat opettajan ja oppilaan välisen suhteen 
hyväksi alakoulussa yläkoulua yleisemmin. Poikien ja tyttöjen kokemusten välillä oli eroa 
ainoastaan 9. luokalla, jolloin pojat pitivät tyttöjä yleisemmin suhdettaan opettajaan hy-
vänä. Erityisesti oppilaiden kokemukset opettajien oikeudenmukaisuudesta ja rohkai-
susta mielipiteen ilmaisuun yleistyivät selvästi tarkasteltavalla aikavälillä. Oppilaat ko-
kivat myös saaneensa ylimääräistä apua tarvittaessa entistä yleisemmin. Lastenpsykiatri 
Tytti Solantauksen (2002) mukaan Suomessa on aliarvioitu opettajasuhteen merkitystä 
oppilaalle. Koululaitokseen kohdistuneiden uudistusten seurauksena koululuokat ovat 
pirstoutuneet jatkuvasti muuttuviin osiin. Opettajat eivät ehdi oppia tuntemaan kaikkia 
oppilaitaan, myös luokan sisäinen yhteenkuuluvuuden tunteen kehittyminen kärsii. Aja-
tus siitä, että murrosikäinen suuntautuu toveripiiriin, eikä aikuisella ole enää niin suurta 
merkitystä, on vanhakantainen. Solantauksen mukaan kouluihin tulisi palauttaa aito yh-
teisöllisyys sekä mahdollisuudet todella ohjata oppilaita sekä opiskelussa että tunne-elä-
mään ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa.



Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on kehittynyt myönteisesti, mutta myös 
jatkossa riittää haastetta työskentelyilmapiirin kehittämisessä. Eniten kehitettävää on op-
pilaiden osallistumisessa sääntöjen tekemiseen ja opettajien kiinnostuksessa oppilaiden 
kuulumisiin. Oppilaiden osallistuminen koulunsa sääntöjen tekemiseen yleistyi merkittä-
västi vuodesta 1994 vuoteen 2006, mutta silti väittämästä samaa mieltä olleiden osuudet 
jäivät pieniksi. Alakoululaiset arvioivat koulun sääntöjen tekemiseen osallistumista ja 
opettajan kiinnostusta oppilaiden kuulumisista selvästi yläkoulua myönteisemmin. Kui-
tenkin Terveyden edistämisen vertaistietohankkeen (TedBM-hanke) tulosten mukaan 
yläkoulun oppilaat olivat saaneet vaikuttaa koulunsa järjestyssääntöjen laatimiseen nel-
jässä koulussa viidestä ja alakoulussa vastaavasti kahdessa koulussa kolmesta (Pirttinen 
2008, Rimpelä ym. 2008). Vastaajina TedBM-hankkeen kyselyssä olivat koulujen rehtorit, 
mikä saattaa selittää tulosten ristiriitaisuuden. Rasku-Puttosen (2008) mukaan toimijuu-
den ja osallisuuden kautta lapset ja nuoret voivat itse olla mukana vaikuttamassa oman 
hyvinvointinsa rakentamiseen. Opettajan kannustus omien mielipiteiden ilmaisemiseen 
ja kokemusten kertomiseen tukee osaltaan oppilaiden osallisuutta oppimisyhteisössä. 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden vastauksissa oli tyypillistä ”En osaa sanoa” vaihtoehdon 
valitsemisen yleisyys koulukokemuksia kartoittavissa kysymyksissä. Erityisen suuri ”En 
osaa sanoa” -vastanneiden osuus oli koulun toimintakulttuuria sekä opettajan ja oppi-
laan välistä suhdetta kuvaavissa väittämissä ”Koulussamme oppilaat osallistuvat sään-
töjen tekemiseen” ja ”Opettajani ovat kiinnostuneita siitä mitä minulle kuuluu”. Lähes 
puolet oppilaista ei osannut sanoa kantaansa näihin väittämiin. Selityksenä voi osittain 
olla se, että oppilaat eivät tiedä riittävästi omista vaikutusmahdollisuuksistaan koulunsa 
sääntöjen laatimisessa. Tätä ajatusta tukee myös Kouluterveyskyselyn (2006) tulos, jonka 
mukaan väittämästä ”Tiedän miten koulussani voin vaikuttaa koulun asioihin” oli eri 
mieltä noin puolet vastanneista 8. ja 9. luokkien oppilaista. Tässä tutkimuksessa erityi-
sesti 7-luokkalaiset eivät osanneet vastata voivatko oppilaat osallistua koulussa sääntöjen 
tekemiseen. Opettajan kiinnostuneisuuden arvioinnin vaikeus saattaa kuvastaa opettajan 
ja oppilaan välistä etäistä suhdetta. Osasyynä voi olla myös kysymyksen muotoilu, koska 
oppilaat eivät välttämättä tiedä kenen aineenopettajan kiinnostusta arvioisivat.

Suomessa on ollut useita lasten ja nuorten osallisuutta tukevia hankkeita 2000-luvulla. 
Koulun tasolla on keskitytty lähinnä oppilastoimikuntatoiminnan kehittämiseen. Ope-
tusministeriön hankkeen ”Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu” (2005-2007) ta-
voitteena oli edistää oppilaiden aktiivista toimintaa oppilaskuntatoimintaa kehittämällä. 
TedBM-hankkeen tulosten mukaan säännöllisesti toimiva oppilaskunta oli useimmissa 
yläkouluissa (93 %) ja joka neljännessä alakoulussa (Pirttinen 2008, Rimpelä ym. 2008).

Oppilaiden vertaissuhteet

Oman luokan ja oman koulun oppilaat muodostavat lapselle ja nuorelle vertaissuhdeyh-
teisön vuosien ajaksi. Vertaissuhteilla on erityisen tärkeä merkitys lapsen ja nuoren ke-



hitykselle ja hyvinvoinnille. Vertaissuhteissa lapsi ja nuori rakentaa käsitystä itsestään 
suhteessa toisiin, niissä omaksutaan asenteita, arvoja ja normeja, harjoitellaan vuoro-
vaikutustaitoja, saadaan palautetta omasta käyttäytymisestä ja kehitytään kognitiivisesti. 
Kouluaikana vertaissuhteissa koetut ongelmat voivat vaikeuttaa nuoren kiinnittymistä 
vertaisyhteisöönsä sekä heikentää hänen opiskelutaitoaan ja -motivaatiotaan. Vertais-
suhdeongelmilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia yksilön opiskelu- ja työuralle, ja ne 
voivat johtaa myöhemmin elämässä jopa sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen syrjäytymi-
seen. (Salmivalli 2005, Pörhölä 2008.)

Tässä tutkimuksessa oppilaiden välisiä suhteita hyvänä pitävien oppilaiden osuus pysyi 
lähes ennallaan vuodesta 1998 vuoteen 2006, lisäystä ilmeni ainoastaan 7. luokalla. Ala-
koululaiset pitivät oppilaiden välisiä suhteita hyvinä hieman yläkoululaisia yleisemmin. 
Pojat olivat kaikilla vuosiluokilla tyttöjä yleisemmin samaa mieltä väittämistä ”Luokkani 
oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä” ja ”Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin 
olen”. Kun taas poikien ja tyttöjen mielipiteet väittämästä ”Useimmat luokkani oppi-
laat ovat ystävällisiä ja auttavaisia” olivat lähes samansuuntaisia. Yhdeksännen luokan 
tytöt arvioivat oppilaiden välisiä suhteita negatiivisimmin, sillä vain noin puolet oli sitä 
mieltä, että heidän luokkansa oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä. Luokan yhteisöllisyys ja 
luokkatovereiden tuki ovat merkityksellisiä koulutyössä jaksamisen kannalta. Tätä tukee 
Torsheimin ja Woldin (2001) tutkimustulos, jonka mukaan luokkatovereiltaan tukea saa-
vat oppilaat rasittuvat koulutyöstä vähemmän ja oireilevat vähemmän kuin ne oppilaat, 
jotka eivät kokeneet saavansa tukea luokkayhteisöltään.

Ystävyyssuhteet ovat muita vertaissuhteita läheisempiä suhteita ja niillä on erityistä mer-
kitystä sosiaaliselle kehitykselle. Ystävyyssuhteiden kehityksellinen merkitys korostuu 
niillä lapsilla tai nuorilla, joilla on ongelmia perhesuhteissa. Hyvä ystävä voi suojata lasta 
perheessä esiintyvien ongelmien kielteisiltä vaikutuksilta. (Salmivalli 2005.) Tässä tutki-
muksessa suurimmalla osalla oppilaista oli vähintään kaksi ystävää. Vuonna 2006 muu-
tama prosentti pojista ja yksi prosentti tytöistä ilmoitti, että heillä ei ollut yhtään ystävää. 
Kouluterveyskyselyn mukaan jopa joka kymmenennellä pääkaupunkiseudun yläkoulu-
ikäisellä ei ole yhtään todella läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksel-
lisesti lähes kaikista itselle tärkeistä asioista (Luopa ym. 2008). Tämän tutkimuksen mu-
kaan tytöt kokivat yksinäisyyttä kaikilla vuosiluokilla poikia yleisemmin. Tytöistä lähes 
joka viides koki itsensä yksinäiseksi 9. luokalla, pojilla yksinäisyyden kokemuksia oli alle 
kymmenellä prosentilla. Kangasniemen (2008) mukaan nuoret ovat kaikista ikäryhmistä 
yksinäisempiä. Kroonisen yksinäisyyden kokemiseen liittyy usein koulukiusaaminen. Po-
larisaationäkökulmasta olennaista on nuorten ei-toivotun yksinäisyyden ehkäiseminen ja 
poistaminen (Harinen 2008). Siksi esimerkiksi koulukiusaamiseen puuttuminen ja sen 
ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeää. 



Vanhempien osallisuus

Vanhempien osallisuus lastensa koulutyön tukemiseen yleistyi 1990-luvulla ja pysyi lä-
hes muuttumattomana 2000-luvun alkuvuosina. Vuoteen 2002 verrattuna vuonna 2006 
alakoululaiset pitivät yläkoululaisia yleisemmin ja tytöt poikia yleisemmin vanhemmilta 
saamaansa tukea koulutyölle hyvänä. Valtaosa vanhemmista oli valmiita auttamaan lap-
siaan kouluongelmissa ja rohkaisi heitä menestymään koulussa. Sen sijaan vanhemmat 
eivät oppilaiden arvioiden mukaan tulleet kovin mielellään keskustelemaan kouluun 
opettajien kanssa. Ehkä mahdollisuuksiakaan vanhempien ja kouluväen väliseen vuoro-
vaikutukseen ei ole kovin usein. TedBM-hankkeen tulosten mukaan vajaa puolet ala- ja 
yläkouluista ilmoitti järjestävänsä säännöllisesti oppilaan, huoltajien ja opettajan välisiä 
keskusteluja (Peltonen & Kalkkinen 2008, Rimpelä ym. 2008).

Piispasen (2008) mukaan olisi toivottavaa, että vanhempien osallistuminen lasten kou-
luelämään voitaisiin kokea luonnollisena osana lapsen kasvun ja oppimisen tukemista. 
Koulukulttuuristamme puuttuvat vahvat ja kantavat perinteet vanhempien osallisuudelle 
(Launonen ym. 2004). Vanhempien ja koulun välinen yhteistyö tulisi nähdä sekä ko-
din että koulun näkökulmasta yhteisenä prosessina, kasvatuskumppanuutena (Piispanen 
2008, Rimpelä 2008).  Koulun ja kodin välistä suhdetta kuvaa usein kiireen, resurssien 
puutteen tai välinpitämättömyyden aiheuttama kuilu, mutta sen kaventamiseksi tulee 
etsiä sopivia työkaluja. Myös välimatkat voivat hankaloittaa yhteistyötä. Esimerkiksi La-
pin läänissä aktiivisen osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamisessa ovat 
pitkät välimatkat esteenä kodin ja koulun väliselle yhteistyölle (Pirttinen 2008, Rimpelä 
ym. 2008). Kodin ja koulun yhteistyön on todettu vähenevän vuosiluokilla 7-9 (Ope-
tushallitus & Suomen Vanhempainliitto 2007) – ajankohtana, jolloin kodin ja koulun 
kasvatuskumppanuudelle olisi erityisen paljon tarvetta.

Turvallisuus ja oikeudenmukaisuus

Oppilaiden myönteinen kokemus turvallisuudesta koulussa näytti tämän tutkimuksen 
mukaan yleistyneen merkittävästi erityisesti vuodesta 2002 vuoteen 2006. Väittämästä 
”Tunnen oloni turvalliseksi tässä koulussa” samaa mieltä olleiden osuudet kasvoivat 
tarkasteltavalla aikavälillä huomattavasti. Nähtäväksi jää onko viimeaikaisilla järkyttävillä 
kouluväkivaltatapauksilla ja niitä seuranneilla koulu-uhkauksilla pitkäaikaista vaikutus-
ta oppilaiden turvallisuudentunteeseen kouluissa. Seuraavan kerran asiaa kartoitetaan 
WHO-Koululaistutkimuksessa vuonna 2010.

Oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemukset pysyivät pojilla lähes sa-
malla tasolla vuodesta 1994 vuoteen 2006, tytöillä myönteisemmät arviot yleistyivät. 
Alakoululaiset arvioivat oikeudenmukaisuuden ja kouluun kuulumisen kokemuksiaan 
yläkoululaisia selvästi yleisemmin myönteisesti. Tytöt arvioivat oikeudenmukaisuuden ja 
kouluun kuulumisen kokemuksia kaikilla vuosiluokilla myönteisemmin kuin pojat. Op-



pilaiden kohtelua koulussa liian ankarana pitäneiden osuus pysyi tarkasteluvälillä lähes 
ennallaan. Koulunsa sääntöjä oikeudenmukaisina pitäneiden osuus puolestaan kasvoi. 
Omaan kouluunsa tunsi kuuluvansa yhä suurempi osa oppilaista vuonna 2006 aiempiin 
vuosiin verrattuna.

Oppilaan viihtymiseen koulussa voidaan vaikuttaa tietoisilla arvovalinnoilla, mutta tär-
keintä on turvallisen kouluympäristön luominen. Pelkästään sääntöjä laatimalla ja niitä 
noudattamalla ei tavoitteeseen päästä, vaan oppilaat tarvitsevat turvallisuudentunteen 
muodostumiseen ennen kaikkea aikuisen aitoa läsnäoloa ja siitä syntyvää välittämisen 
tunnetta. (Ahonen 2008.) Oppimisympäristön kehittämisessä turvallisuuden on todettu 
olevan keskeisin tekijä. Turvallisuus muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja 
pedagogisesta turvallisuudesta. Näkökulmasta riippuen turvallisuus perustuu eri asioi-
hin oppilailla, opettajilla ja vanhemmilla. Turvattomuutta koulussa aiheuttavat hyvin eri-
laiset asiat: kiusaaminen ja tunne siitä, että koulussa ei ole riittävästi valvontaa kiusaami-
sen ehkäisemiseksi, sokkeloiset koulurakennukset, kuormittavuuden tunne ja erityisesti 
opettajille runsaat kehittämishankkeet. Hyvä koulu on viihtyisä ja kodinomainen, jossa 
perusasiat (tilat, välineet, ruokailu) ovat kunnossa. (Piispanen 2008.) Jokelan ja Kau-
hajoen kouluissa tapahtuneet väkivallanteot ja niitä seuranneet koulu-uhkaukset ovat 
horjuttaneet hyvin voimakkaasti perusturvallisuutta kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kouluväkivalta

Koulukiusaaminen on yksi oppilaiden hyvinvoinnin uhkatekijä koulussa. Sekä kiusatuk-
si joutuneiden oppilaiden että muiden kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden osuus 
pieneni selvästi vuodesta 1994 vuoteen 2006, kun tarkastellaan vähintään kerran muu-
tamien viime kuukausien aikana kiusattujen tai kiusanneiden osuuksia. Toistuvasti eli 
vähintään kerran viikossa kiusatuiksi joutuneiden tai kiusanneiden osuus pieneni tällä 
aikavälillä kolme prosenttia. Yhdeksännen luokan oppilaat joutuivat 5. ja 7. luokan op-
pilaita harvemmin kiusatuiksi, mutta muiden kiusaamiseen osallistumisessa ei ollut eroja 
vuosiluokkien välillä. Pojat joutuivat tyttöjä jonkin verran yleisemmin kiusatuiksi, mutta 
osallistuivat huomattavasti tyttöjä yleisemmin muiden kiusaamiseen. 

Opetusministeriön julkaisun mukaan koulukiusaaminen peruskoulun yläluokilla on py-
synyt 2000-luvulla lähes ennallaan, jopa yleistynyt vähän (Luopa ym. 2008a). Vuonna 
2007 kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista toistuvasti eli vähintään kerran 
viikossa kiusatuiksi joutui 8 prosenttia ja muita oppilaita kiusasi seitsemän prosenttia. 
Kiusaaminen yleistyi erityisesti Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla 
eikä vähentynyt missään maakunnassa. Myös viimeisimmän Kouluterveyskyselyn pää-
kaupunkiseudun tulokset osoittavat, ettei koulukiusaaminen ole vähentynyt yläkouluissa 
(Luopa ym. 2008). Vuonna 2008 viikoittain kiusatuksi joutui 9 prosenttia pääkaupunki-
seudun yläkoululaisista, kun vastaava osuus vuonna 2006 oli 7 prosenttia. 



Perusopetuslain 7 luvun 29 §:n (1998) täydennyksessä (2003) todetaan, että “Opetuk-
sen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suo-
jaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja 
valvoa sen noudattamista ja toteutumista.” Koululait sekä opetussuunnitelman perus-
teet velvoittavat opetuksen järjestäjää laatimaan suunnitelman kiusaamisen, väkivallan 
ja häirinnän ehkäisemiseksi sekä siihen puuttumiseksi. Suunnitelmien toteutumista tulee 
myös seurata ja arvioida. Stakesin ja Opetushallituksen yhteistyössä toteuttamassa Ted-
BM-hankkeessa kerättiin tietoa siitä, miten kiusaamisen esiintymistä seurataan ja mitä 
koulujen toimintamallit kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi sisältävät 
(Salmivalli & Poskiparta 2008). Hankkeen tuloksista käy ilmi, että monissa kouluissa ei 
ole laadittu perusopetuslain edellyttämää toimintamallia kiusaamisen ehkäisemiseksi ja 
siihen puuttumiseksi. Kiusaamisen esiintymistä ei seurata riittävästi tai seuranta tehdään 
keinoin, jotka eivät tuota luotettavaa tietoa. Valtaosa koulujen johdosta ja oppilashuol-
tohenkilöstöstä arvioi kiusaamisen yleisyyden huomattavasti alhaisemmaksi kuin mitä se 
on Suomessa tehtyjen oppilaskyselyjen perusteella.

Poliisiammattikorkeakoulun Lapsiuhritutkimuksen mukaan lapset kohtaavat huomatta-
vasti yleisemmin väkivaltaa kuin aikuiset (Ellonen ym. 2008). Tutkimuksen kohderyhmä-
nä olivat 6- ja 9-luokkalaiset nuoret. Suuri osa nuorten, erityisesti poikien, kohtaamasta 
fyysisestä väkivallasta oli toisten nuorten tekemää. Suuri osa poikien kokemuksista oli 
nuorten keskinäistä välienselvittelyä, jota ei aina mielletä väkivallaksi. Pojat kokivat vä-
kivaltaa yleisimmin kodin ulkopuolella (koulussa, kadulla, vapaa-ajanviettopaikoissa) ja 
tytöt kotona. Opettajan oppilaaseen kohdistama fyysinen väkivalta oli harvinaista, mutta 
henkisestä väkivallasta raportoi n. 15 % yhdeksäsluokkalaisista ja alle 10 % kuudes-
luokkalaisista. Henkisellä väkivallalla tarkoitettiin haukkumista, väkivallalla uhkaamista 
ja ulkonäön arvostelua. Ne lapset ja nuoret, jotka ilmoittivat joutuneensa koulukiusaa-
misen uhreiksi, ilmoittivat selvästi yleisemmin myös opettajan oppilaisiin kohdistamasta 
väkivallasta. 

Vuonna 2006 käynnistynyt KiVa Koulu on Opetusministeriön rahoittama hanke kou-
lukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Turun yliopiston psykologian 
laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä toteuttamassa hankkeessa luo-
daan ensimmäinen valtakunnallinen koulukiusaamisen vastainen toimintaohjelma, jonka 
tavoitteena on antaa käytännön työkaluja kiusaamisen vähentämiseen ja ennaltaehkäi-
syyn. Ohjelma on kaikkien perusopetuksen koulujen ja vuosiluokkien käytössä luku-
vuodesta 2009 - 2010 lähtien. Hankkeen ensimmäiset tulokset osoittavat sekä kiusatuksi 
joutumisen että toisten kiusaamisen vähentyneen merkittävästi ohjelmaa lukuvuonna 
2007-2008 toteuttaneissa kouluissa. Sekä toistuvasti kiusatuksi joutuneiden että muita 
kiusaavien lasten osuudet vähenivät kokeilukouluissa noin 40 prosentilla vuoden aikana. 
Lisäksi ohjelman todettiin vaikuttaneen myönteisesti oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja 
oppimismotivaatioon. (Kiva Koulu -hanke 2008.)



Toisenlaisen näkökulman väkivallan ennaltaehkäisyyn antaa Opetushallituksen julkaise-
ma Raisa Cacciatoren (2007) teos Aggression portaat. Aggressiokasvatuksessa keskeistä 
on väkivallan ennaltaehkäisy kasvatuksen keinoin eli haastavien tunteiden (pettymys, 
kateus, voitonhalu, katkeruus, raivo) hallinnan opettelu ja kääntäminen voimavaraksi. 
Muita malleja väkivallan vähentämiseksi kouluissa on kehitetty mm. Opetushallituk-
sen rahoittamassa Terve itsetunto -projektissa (1998-2001), edelleen jatkuvassa Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen, poliisin ja Folkhälsanin yhteistyössä 
toteuttamassa Koulurauha-ohjelmassa (1994-) sekä Terveyden edistämisen keskuksen 
julkaisussa Esitys toimenpideohjelmaksi kouluväkivallan vastustamiseen Euroopassa 
(Salomäki 2002).

Lähtökohta kiusaamisen vähentämiselle on kiusaamisongelman rehellinen tiedostami-
nen ja sen myöntäminen, että myös meidän koulussa on kiusaamista (Salmivalli 2003). 
Sama vaatimus koskee myös lasten ja nuorten vanhempia, joiden tulee irtautua “eihän 
nyt meidän lapsi” -asenteesta. Vanhempien on usein vaikea uskoa, että oma lapsi voisi 
olla kiusaaja tai kiusaamisen hiljaisesti hyväksyvä kiusaamisen tukija. (Kauppi & Pör-
hölä 2008.) Koulukiusaamisen ehkäiseminen vaatii yhteistyötä koulun, kouluterveyden-
huollon ja kodin välillä (Luopa ym. 2008a). Koulujen tulee laatia lain vaatimalla tavalla 
toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi sekä panostaa kiusaa-
misen esiintymisen systemaattiseen seurantaan. Usein ongelmana kiusaamisen havaitse-
misessa on, että kiusatut tai kiusaajat eivät kerro asiasta aikuisille. Syynä tähän voi olla 
kiusatun pelko kiusaamisen lisääntymisestä, häpeä tai tunne siitä, että aikuisten ei uskota 
pystyvän tekemään asialle mitään. (Kauppi & Pörhölä 2008.) Kevään 2008 Kouluter-
veyskyselyn mukaan kolme neljästä viikoittain kiusatusta tai kiusaavasta oppilaasta il-
moitti, että koulun aikuiset eivät ole puuttuneet kiusaamiseen lukuvuoden aikana (Luopa 
ym. 2008a). Myös kiusaamisen vaikea havaittavuus oppilasryhmän ulkopuolisille (esim. 
vihjaileminen, tervehtimättä jättäminen, monitulkintaiset ilmeet, eleet tai katseet) voi 
johtaa siihen, että aikuiset eivät kykene puuttumaan läheskään kaikkeen kiusaamiseen 
(Pörhölä 2008).

OIREILU YLEISTYNYT

Oppilaiden terveyden kokemisessa ei ilmennyt suuria muutoksia vuodesta 1994 vuoteen 
2006. Yleisesti pojat arvioivat terveyttään myönteisemmin kuin tytöt. Vaikka valtaosa 
oppilaista arvioi terveyttään myönteisesti, niin oireilu yleistyi tarkasteltavalla aikavälillä. 
Oireilu oli selvästi yleisempää yläkoululaisilla kuin alakoululaisilla ja yleisempää tytöillä 
kuin pojilla. Monen oireen kokeminen viikoittain yleistyi erityisesti 7. ja 9. luokan tytöillä 
sekä 9. luokan pojilla. Yksittäiset oireet yleistyivät tytöillä suhteellisen tasaisesti kaikilla 
vuosiluokilla, kun taas pojista yksittäisiä oireita kokivat yhä yleisemmin 9-luokkalaiset. 
Tytöt raportoivat yksittäisistä oireista päänsärkyä ja niska-hartiasärkyä poikia yleisem-
min. Myös Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten oireilu peruskoulussa on yleistynyt. 
Vuodesta 1998 vuoteen 2007 useita päivittäisiä oireita kokevien osuus kasvoi, viikoittai-



set niska- tai hartiakivut ja päänsäryn kokeminen sekä masentuneisuus yleistyivät. (Luo-
pa ym. 2008b.)

Pojat arvioivat itsetuntoa mittaavat väittämät kaikilla vuosiluokilla tyttöjä selvästi myön-
teisemmin. Yläkoulussa lähes puolet tytöistä koki itsetuntonsa huonoksi ja osuus pysyi 
ennallaan koko tarkastelujakson ajan 1994 - 2006. Alakoulussa itsetuntonsa hyväksi ko-
keneiden oppilaiden osuus kasvoi samalla kun itsetuntonsa huonoksi kokeneiden oppi-
laiden osuus pieneni.

LOPUKSI

Kokonaiskuva nuorten kouluhyvinvoinnin kehityksestä koulukokemusten ja koetun 
terveyden osalta oli myönteinen WHO-Koululaistutkimuksen aineistojen perusteella 
vuosina 1994 - 2006. Koulu on tärkeä lasten ja nuorten kasvuyhteisö ja parhaimmil-
laan se edesauttaa yhteiskuntaan sosiaalistumista. Tämän vuoksi koulukokemuksilla on 
merkitystä nuorten kokonaiskehitykseen. Selvää parannusta on nähtävissä opettajan ja 
oppilaan välisessä suhteessa, jota pidettiin vielä 1990-luvun tutkimuksissa varsin haas-
teellisena (Linnakylä & Malin 1997). Oppilaiden myönteiset kokemukset opettajien oi-
keudenmukaisuudesta ja rohkaisusta mielipiteen ilmaisuun heijastuvat koulun ilmapiiriin 
ja sitä kautta viihtyvyyteen. Myös oppilaiden koulussa koettu turvallisuudentunne yleis-
tyi selvästi vuoteen 2006 saakka.

Kouluviihtyvyyden trendi on tämän tutkimuksen mukaan menossa oikeaan suuntaan. 
Myös Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun yläluokkalaisten kouluoloissa ilmeni 
paljon myönteisiä muutoksia ajanjakson 1998 - 2007 alkupuolella, mutta viime vuosina 
myönteinen kehitys näyttää pysähtyneen. Silti tilanne oli parempi kuin tarkastelujak-
son alussa. Tämä ilmeni mm. oppilaiden arvioissa koulun fyysisistä työoloista, koulussa 
kuulluksi tulemisesta, koulun työilmapiiristä ja koulunkäynnistä pitämisestä. (Luopa ym. 
2008b.) Viimeaikaiset kouluväkivaltatapaukset kuitenkin kyseenalaistavat tämän myön-
teisen kehityksen jatkuvuuden. 

Huolestuttavaa tämän tutkimuksen tuloksissa oli oireilun yleistyminen tarkasteltavalla 
aikavälillä. Runsaat epäselvät poissaolot ovat yleensä merkki lapsen tai nuoren pahoin-
voinnista ja niihin tulisi reagoida välittömästi. Poissaoloista tulisi keskustella sekä oppi-
laan itsensä että hänen vanhempiensa kanssa. Keskeistä kodin ja koulun yhteistyössä on 
yhteinen kasvatuskumppanuus. Rimpelän (2008) mukaan myönteiset koulukokemukset 
voivat rakentaa lapselle hyvinvointia, vaikka kodin tuki olisi heikkoa. Toisaalta kielteiset 
koulukokemukset voivat vaarantaa lapsen hyvinvoinnin silloinkin, kun koti omalta osal-
taan sitä pyrkii vahvistamaan.

Koulutuksen arviointineuvoston julkaisun mukaan suomalainen perusopetus on oikeu-
denmukaista, oppilaskeskeistä, kannustavaa, oppilasta arvostavaa ja yhdenvertaista (At-



jonen ym. 2008). Arviointi on tehty pääosin opettajilta ja rehtoreilta kerätyn aineiston 
perusteella. Jos arviointi olisi perustunut myös oppilaiden näkökulmaan, niin tulokset 
olisivat saattaneet olla kriittisempiä.  Arvioinnin mukaan merkittävin este hyvien periaat-
teiden toteuttamisessa ovat suuret opetusryhmäkoot ja edellytyksiltään heterogeenistyvä 
oppilasaines. Opetusministeriön selvityksen mukaan suurimmat opetusryhmät ovat 3.-
6. vuosiluokilla. Ensiavuksi tilanteeseen on vuoden 2009 valtion talousarvioesitykseen 
sisällytetty 16 miljoonan euron määräraha opetusryhmien pienentämiseksi. (Opetusmi-
nisteriö 2008.) 

Tässä tutkimuksessa kouluhyvinvoinnin kokonaisuudesta käsiteltiin oppilaiden sosiaali-
sia suhteita, mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen ja terveydentilaa. Sen sijaan koulun 
fyysisiä olosuhteita ei tarkasteltu. Niiden yhteys kouluhyvinvointiin on kuitenkin osoi-
tettu useissa tutkimuksissa (esim. Savolainen 2001, Arponen 2007). Fyysistä oppimis-
ympäristöä muokkaamalla voidaan vaikuttaa muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Lisäksi 
koulun hyvinvointia on tärkeää arvioida eri osapuolten näkökulmista. Tässä tutkimuk-
sessa on keskitytty oppilaiden näkökulmaan, mutta hyvinvoinnin kokonaisuus koulussa 
muodostuu oppilaiden, opettajien, oppilashuollon sekä muiden koulussa työskentelevi-
en yhteistoiminnasta. Myös koti on tärkeä tekijä tässä hyvinvointipalapelissä. Hyvinvoin-
nin tuottaminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii moniammatillista yhteistyötä ja 
monitieteistä tutkimusta.
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