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Tiivistelmä

Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Julkaisun nimi
Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Tekijät
Sami Julin, Niina Rumpu 

Perusopetuslaki (628/1998) ja lukiolaki (629/1998) asetettiin 21.8.1998. Perusopetuslaissa säädetään 
perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen valmis-
tavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Lukiolaissa säädetään nuorille ja aikuisille 
annettavasta perusopetuksen oppimäärään perustuvasta yleissivistävästä lukiokoulutuksesta. Laki 
perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) ja laki lukiolain muuttamisesta (1268/2013) asetettiin 
30.12.2013. Nämä perusopetus- ja lukiolakiin tehdyt lakimuutokset tähtäävät paremman työrauhan 
ja turvallisen oppimisympäristön saavuttamiseen perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. 
Hallituksen esityksen (HE 66/2013) tavoitteena oli parantaa useista tekijöistä koostuvaa koulun 
ja oppilaitosten työrauhaa laajasti eri toimintamuotoja muuttamalla ja kehittämällä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin Kan-
salliselle koulutuksen arviointikeskukselle marraskuussa 2015. Tämä raportti kohdentuu yleis-
sivistävään koulutukseen, perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen lukuun ottamatta esiopetusta. 
Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi käynnistettiin Kansallisessa koulutuksen 
arviointikeskuksessa toukokuussa 2016. Arviointi kohdistettiin kaikkiin opetuksen järjestäjiin, 
otoksena valittuihin kouluihin ja lukioihin sekä näiden opettajiin, kolmas- ja kahdeksasluokkalai-
siin oppilaisiin sekä lukion toisen vuosikurssin opiskelijoihin. Arviointiin osallistui 196 opetuksen 
järjestäjää, 506 perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koulukohtaista oppilashuoltoryhmää, 2688 
perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opettajaa, 5242 perusopetuksen 3. luokan oppilasta, 8121 
perusopetuksen 8. luokan oppilasta sekä 5287 lukion toisen vuosikurssin opiskelijaa.

Arvioinnin päätehtävänä oli tuottaa tietoa koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimis-
ympäristön tilasta sekä uusien lakimuutosten vaikutuksista eduskunnan edellyttämän selvityk-
sen perustaksi ja perusopetus- ja lukiolain kehittämiseksi. Ensimmäinen keskeinen tehtävä oli 
selvittää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien, koulujen ja lukioiden sekä opetuksen järjestäjien 
näkökulmasta koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tila sekä millainen 
toimintakulttuuri, millaiset opetuskäytänteet ja asenteet tukevat, ylläpitävät ja parantavat sitä. 
Toinen keskeinen tehtävä oli saada tietoa siitä, miten vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset 
oli otettu käyttöön kouluissa ja lukioissa ja miten ne olivat vaikuttaneet koulujen ja lukioiden 
työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön.
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Arvioinnissa tarkasteltiin myös, millaisia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa ja lukioissa esiintyi 
sekä miten niitä voitiin vähentää ja ennaltaehkäistä, miten kouluissa ja lukioissa toimivat häiriö- 
ja ongelmatilanteisiin liittyvät säännöt ja suunnitelmat ja niiden seuranta sekä miten kouluissa ja 
lukioissa toimivat häiriö- ja ongelmatilanteissa käytettävät kurinpito- ja puuttumiskeinot.

Suurin osa arvioinnissa mukana olleista oppilaista ja opettajista viihtyi koulussa hyvin ja tuli 
mielellään kouluun ja töihin. Lähes yhdeksän kymmenestä alakoulujen kolmasluokkalaisesta, 
kuusi kymmenestä yläkoulujen kahdeksasluokkalaisesta ja kaksi kolmesta lukiolaisesta viihtyi 
koulun oppitunneilla vähintään melko hyvin. Suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, että opettajat 
osasivat opettaa hyvin ja keskimäärin pitivät luokassa yllä hyvää työrauhaa. Kouluturvallisuus 
koettiin hyväksi sekä oppilaiden että opettajien mielestä. Myös koulujen ja lukioiden rehtorien 
ja oppilashuoltoryhmän vastausten mukaan suurimmassa osassa kouluista ja lukioista oli heidän 
oman kokemuksensa mukaan hyvä työrauha. Suurin osa sekä opetuksen järjestäjistä että kyselyyn 
vastanneista koulujen rehtoreista ja oppilashuoltoryhmän jäsenistä koki, että kouluissa tapahtuvien 
häiriö- ja ongelmatilanteiden määrät olivat pysyneet ennallaan viimeisen kahden vuoden aikana.

Arviointitulosten mukaan häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyi useammin ylä- ja yhtenäiskouluis-
sa kuin alakouluissa ja lukioissa. Kahdeksasluokkalaisilla esiintyi keskimäärin moninkertaisesti 
enemmän erilaisia häiriö- ja ongelmatilanteita kuin kolmasluokkalaisilla ja lukiolaisilla. Useimmin 
esiintyviä häiriö- ja ongelmatilanteita oppilaiden ja opettajien mielestä olivat: oppilaat puhuvat 
yhtä aikaa opettajan kanssa opetusta häiritsevästi, oppilas saapuu myöhässä oppitunnille, oppi-
laat käyttävät matkapuhelinta tai tablettia ilman opettajan lupaa, oppilaat eivät kuuntele mitä 
opettaja sanoo, oppilaalta puuttuu opetukseen tarvittavat välineet oppitunnilta, oppilas poistuu 
luvattomasti koulun alueelta ja oppilas kiusaa toista oppilasta. 

Noin yhtä tai kahta prosenttia oppilasta kiusattiin kouluissa joka päivä. Poikia kiusattiin enem-
män kuin tyttöjä, ja suomenkielisten oppilaiden keskuudessa esiintyi enemmän kiusaamista 
kuin ruotsinkielisten oppilaiden. Suurin osa oppilaista ilmoitti, että väkivaltaa esiintyy kouluissa 
harvemmin kuin muutaman kerran vuodessa. 

Oppilas- ja opettajakyselyistä saatujen arviointitulosten mukaan koulujen häiriö- ja ongelmati-
lanteita voitiin vähentää ja ennaltaehkäistä parantamalla oppilaiden ja opettajien kokemaa kou-
luviihtyvyyttä ja työrauhaa sekä kouluturvallisuutta, kehittämällä opettajien opetuskäytänteitä 
ja asenteita, lisäämällä muiden opettajien ja avustajien tukea, osallistamalla huoltajia enemmän 
oppilaiden koulunkäyntiin sekä lisäämällä opetuksen eriyttämistä ja oppilaiden osallistamista 
koulun toimintaan. 

Pikainen puuttuminen häiriö- ja ongelmatilanteisiin oli erittäin selkeästi häiriö- ja ongelmatilanteita 
luokkahuoneissa vähentävä sekä ennaltaehkäisevä tekijä. Arviointitulosten mukaan havaittiin, 
että häiriö- ja ongelmatilanteiden lisääntyessä luokkahuoneessa yhä harvempi opettaja oli puut-
tunut niihin heti. Koulukohtaisen kyselyn vastausten mukaan häiriökäyttäytymiseen vaikuttivat 
eniten opettajan käyttämät opetusmetodit ja opetuksen ajankohta. Työrauhaa parantava vaikutus 
nähtiin olevan myös pienellä luokka- tai ryhmäkoolla, mahdollisuudella pienryhmätyöskentelyyn 
tai luokan jakoon sekä koulunkäyntiavustajien tukeen tunneilla. 
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Oppilasta vajaa yhdeksän kymmenestä ilmoitti tietävänsä, että koulussa on järjestyssäännöt. 
Noin neljännes kahdeksasluokkalaista ja lukiolaisista tiesi, että koulussa on käytössä suunnitel-
ma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kahdeksasluokkalaisista 
vain noin joka kolmannes tiesi, että koulussa on käytössä suunnitelma kasvatuskeskustelujen 
ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Oppilaiden osallisuus järjestyssääntöjen ja muiden 
suunnitelmien laadintaan oli vähäistä. Siitä huolimatta oppilaat kuitenkin kokivat järjestysäännöt 
toimiviksi ja oikeudenmukaisiksi. Myös opettajat, koulut ja opetuksen järjestäjät pitivät sääntöjä 
ja suunnitelmia tärkeinä ja toimivina.

Oppilaat eivät olleet vastausten perusteella riittävän tietoisia siitä, millaisia puuttumis-, ojenta-
mis-, turvaamis- ja rangaistuskeinoja koulussa on käytössä ja miten usein niitä käytetään. Hieman 
yli kolmannes oppilaista oli sitä mieltä, että heille oli kerrottu opettajien tai rehtorin toimesta 
riittävästi, millaisia kurinpito- ja puuttumiskeinoja koulussa voidaan tarvittaessa käyttää erilais-
ten häiriö- tai ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttö oli 
yleisintä ylä- ja yhtenäiskouluissa. Oppilas- ja opettajakyselyistä sekä koulukohtaisesta kyselystä 
saatujen arviointitulosten mukaan kahdeksasluokkalaisten luokissa tai ryhmissä käytettiin selvästi 
enemmän kurinpito- ja puuttumiskeinoja kuin kolmasluokkalaisten ja lukiolaisten luokissa tai 
ryhmissä. Vähiten kurinpito- ja puuttumiskeinoja käytettiin lukioissa. 

Vuonna 2014 voimaan tulleiden lakimuutosten myötä kouluille ja opettajille lisättiin toimival-
tuuksia uusien kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttämiseen. Oppilas- ja opettajakyselyistä sekä 
koulujen ja opetuksen järjestäjien kyselyistä saatujen arviointitulosten mukaan uusia kurinpito- 
ja puutumiskeinoja käytettiin kouluissa erittäin vähän, mutta ne koettiin toimiviksi ja häiriö- ja 
ongelmatilanteita ennaltaehkäiseviksi. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä kasvatuskeskustelu 
oli toimiva puuttumiskeino. Häiritsevän esineen haltuun ottamista oppilaalta pidettiin myös 
hyvänä puuttumiskeinona. Opettajat pitivät oppilaan tavaroiden ja vaatetuksen tarkistamista toi-
mivampana keinona kuin opetuksen järjestäjät ja koulut. Kurinpito- ja puuttumiskeinojen käytön 
määrä ei ole koulujen ja opettajien mukaan lisääntynyt kahden viimeisen vuoden aikana: kouluista 
suurin osa ilmoitti niiden määrän pysyneen ennallaan, alakoulujen ja yläkoulujen opettajista noin 
kolmannes ja lukioluokkien opettajista neljä kymmenestä koki kurinpito- ja puuttumiskeinojen 
käytön määrän pysyneen ennallaan.
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Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och gymnasielagen (629/1998) trädde i kraft 
21.8.1998. I lagen om grundläggande utbildning bestäms om grundläggande utbildning och lä-
roplikt, om förskoleundervisning, om påbyggnadsundervisning, om förberedande undervisning 
före den grundläggande utbildningen samt om morgon- och eftermiddagsverksamhet. I gymna-
sielagen föreskrivs om allmänbildande gymnasieutbildning som bygger på den grundläggande 
utbildningens lärokurs och är avsedd för ungdomar och vuxna. Lagen om ändring av lagen om 
grundläggande utbildning (1267/2013) och lagen om ändring av gymnasielagen (1268/2013) 
trädde i kraft 30.12.2013. Dessa ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen 
är baserade på uppnåendet av en bättre arbetsro och en trygg lärmiljö inom den grundläggande 
utbildningen och gymnasieutbildningen. Målet med regeringens proposition (RP 66/2013) var 
att på ett brett plan förbättra arbetsron i skolan och läroanstalten, vilken består av flera faktorer, 
genom att ändra och utveckla olika verksamhetsformer. 

Undervisnings- och kulturministeriet gav utvärderingen av arbetsro och en trygg lärmiljö till 
Nationella centret för utbildningsutvärdering i november 2015. Denna riktas mot allmänbildande 
utbildning, grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning med undantag för förskoleun-
dervisning. Utvärderingen av arbetsro och en trygg lärmiljö startades inom Nationella centret för 
utbildningsutvärdering i maj 2016. Utvärderingen riktades mot alla utbildningsanordnare, skolor 
och gymnasier som valts genom urval samt lärare, elever i årskurs tre och åtta samt studerande 
på andra årskursen i gymnasiet. I utvärderingen deltog 196 utbildningsanordnare, 506 skolvisa 
elevvårdsgrupper inom grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning, 2 688 lärare inom 
grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning, 5 242 elever i årskurs 3 i grundläggande 
utbildning, 8 121 elever i årskurs 8 i grundläggande utbildning samt 5 287 studerande i andra 
årskursen i gymnasiet.

Utvärderingens huvudsakliga uppgift var att producera information om tillståndet i arbetsron 
och en trygg lärmiljö i skolorna och gymnasierna samt de nya lagändringarnas konsekvenser som 
grund för den utredning som riksdagen förutsätter och för utveckling av lagen om grundläggande 
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utbildning och gymnasielagen. Den första centrala uppgiften var att utreda tillståndet i arbetsron 
och en trygg lärmiljö i skolor och gymnasier ur elevernas, studerandenas, lärarnas, skolornas och 
gymnasiernas samt utbildningsanordnarnas perspektiv samt vilken verksamhetskultur, vilka 
undervisningsrutiner och attityder stöder, upprätthåller och förbättrar det. Den andra centrala 
uppgiften var att få information om hur de lagändringar som trädde i kraft 2014 hade införts i 
skolorna och gymnasierna och hur de hade påverkat arbetsron och bidragit till en trygg lärmiljö 
i skolorna och gymnasierna.

Vid utvärderingen granskades även vilka slags störningar och problemsituationer som förekom i 
skolorna och gymnasierna samt hur dessa kunde minskas och förebyggas, hur regler och planer 
för störningar och problemsituationer fungerar i skolorna och gymnasierna och hur de följs upp 
samt hur de disciplinära och ingripande åtgärder som används vid störningar och problemsitua-
tioner i skolorna och gymnasierna fungerar.

Större delen av de elever och lärare som deltog i utvärderingen trivdes väl i skolan och kom gärna 
till skolan. Närmare nio av tio tredjeklassare, sex av tio åttondeklassare och två av tre gymnasieele-
ver trivdes åtminstone ganska väl på skolans lektioner. Större delen av eleverna ansåg att lärarna 
kunde undervisa väl och upprätthöll i genomsnitt en god arbetsro i klassrummet. Såväl elever 
som lärare upplevde skoltryggheten som god. Enligt svaren från rektorer och elevvårdsgrupper i 
skolorna och gymnasierna var arbetsron enligt deras erfarenhet god i större delen av skolorna och 
gymnasierna. Större delen av både utbildningsanordnarna och de rektorer i skolor och medlem-
mar i elevvårdsgrupper som svarade på enkäten upplevde att störningar och problemsituationer 
som förekommer i skolan har varit oförändrade under de senaste två åren.

Enligt utvärderingsresultaten förekommer störningar och problemsituationer oftare i årskurs 7–9 
och i enhetsskolor än i årskurs 1–6 och gymnasier. Hos åttondeklassare förekom i genomsnitt 
flerfaldigt mer olika allvarliga störningar och problemsituationer än hos tredjeklassare och gym-
nasieelever. Cirka en eller två elever av hundra mobbades i skolorna varje dag. Pojkar mobbades 
mer än flickor, och mobbning förekom oftare bland finskspråkiga än bland svenskspråkiga elever. 
Största delen av eleverna uppgav att våld förekommer mer sällan än några gånger om året i skolorna. 

Enligt utvärderingsresultaten från elev- och lärarenkäterna kunde störningar och problemsitua-
tioner i skolan minskas och förebyggas genom att förbättra skoltrivseln och arbetsron samt skol-
tryggheten som elever och lärare upplever, genom att utveckla lärarnas undervisningsrutiner och 
attityder, genom att öka stödet till andra lärare och biträden, genom att engagera vårdnadshavare 
mer i elevernas skolgång samt genom att öka differentieringen i undervisningen och elevernas 
engagemang i skolans verksamhet. 

Snabbt ingripande i störningar och problemsituationer var mycket tydligt en faktor som minskar 
och förebygger störningar och problem i klassrummen. Enligt utvärderingsresultaten observerades 
det att allt färre lärare ingrep direkt i störningar och problemsituationer då de ökade i klassrummet. 
Enligt svaren i den skolvisa enkäten påverkades störande beteende mest av de undervisningsmetoder 
som läraren använde och tidpunkten för undervisningen. Även små klass- eller gruppstorlekar, 
möjlighet till smågruppsarbete eller delning av klassen samt stöd av skolgångsbiträden under 
lektionerna ansågs bidra till en bättre arbetsro. 
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Knappt nio av tio elever uppgav att de var medvetna om att skolan har ordningsregler. Cirka 
en fjärdedel av åttondeklassarna och gymnasieeleverna visste om att skolan har en plan för att 
skydda eleverna mot våld, mobbing och trakasserier och bara cirka var tredje åttondeklassare 
visste om att skolan har en plan för användningen av fostrande samtal och disciplinära åtgärder. 
Elevernas delaktighet i utarbetandet av ordningsregler och andra planer var ringa. Trots det upp-
levde eleverna dock att ordningsreglerna fungerade väl och var rättvisa. Även lärare, skolor och 
utbildningsanordnare ansåg att reglerna och planerna var viktiga och fungerande.

Enligt svaren var eleverna inte tillräckligt medvetna om vilka åtgärder för ingripande, tillrättavi-
sande, tryggande och bestraffning som användes i skolan och hur ofta de användes. Lite fler än 
en tredjedel av eleverna ansåg att lärarna eller rektorn hade berättat tillräckligt om vilka discipli-
nära och ingripande åtgärder som vid behov kan användas i skolan för att lösa olika störningar 
eller problemsituationer. Användningen av disciplinära och ingripande åtgärder var vanligare i 
årskurs 7–9 och enhetsskolor. Enligt utvärderingsresultaten från elev- och lärarenkäten och den 
skolvisa enkäten används det betydligt fler disciplinära och ingripande åtgärder i klasser eller 
grupper med åttondeklassare än i klasser och grupper med tredjeklassare eller gymnasieelever. 
Minst disciplinära och ingripande åtgärder användes i gymnasier. 

I och med de lagändringar som trädde i kraft år 2014 ökades skolornas och lärarnas befogenheter för 
att använda nya disciplinära och ingripande åtgärder. Enligt resultaten från elev- och lärarenkäter 
samt enkäter till skolor och utbildningsanordnare användes mycket få av de nya disciplinära och 
ingripande åtgärderna i skolorna, men man upplevde att de fungerar och förebygger störningar och 
problemsituationer. Enligt alla grupper av svarare var fostrande samtal en fungerande ingripande 
åtgärd. Även omhändertagande av störande föremål ansågs vara en bra ingripande åtgärd. Lärare 
ansåg oftare än utbildningsanordnare och skolor att granskning av elevers saker och kläder var en 
fungerande åtgärd. Enligt skolorna och lärarna har användningen av disciplinära och ingripande 
åtgärder inte ökat under de två senaste åren: en stor del av skolorna uppgav att användningen legat 
kvar på samma nivå som tidigare, cirka en tredjedel av lärarna i årskurs 1–6 och årskurs 7–9 och 
fyra av tio lärare för gymnasieklasser upplevde att användningen av disciplinära och ingripande 
åtgärder har förblivit oförändrad.
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The Basic Education Act (628/1998) and the Act on General Upper Secondary Education (629/1998) 
were imposed on 21 August 1998. The Basic Education Act provides for basic education and 
compulsory schooling, pre-primary education, voluntary additional education, instruction 
preparing for basic education and before- and after-school activities. The Act on General Upper 
Secondary Education provides for general upper secondary education based on the syllabus of 
basic education provided to young people and adults. The Act on Amending the Basic Education 
Act (1267/2013) and the Act on Amending the Act on General Upper Secondary Education 
(1268/2013) were imposed on 30 December 2013. These amendments to the Basic Education Act 
and the Act on General Upper Secondary Education are based on achieving a more peaceful and 
safe learning environment in both basic education and upper secondary education. The objective 
of the Government proposal (HE 66/2013) was to improve peaceful environment at schools and 
educational institutions, comprising a number of factors, extensively by amending and developing 
various forms of activity. 

The Ministry of Education and Culture provided the Finnish Education Evaluation Centre an 
evaluation of peaceful and safe learning environment in November 2015. This report is targeted 
at general education, basic education and upper secondary education, excluding pre-primary 
education. The evaluation of a peaceful and safe learning environment was launched in the Finnish 
Education Evaluation Centre in May 2016. The evaluation was targeted at all education providers, 
a sample of schools and upper secondary schools and their teachers, third and eighth-graders 
and the second-year students of upper secondary school. The evaluation was participated by 196 
education providers, 506 school-specific pupil welfare groups from basic and upper secondary 
education, 2,688 basic and upper secondary education teachers, 5,242 third-graders from basic 
education, 8,121 eighth-graders from basic education and 5,287 second-year students from upper 
secondary school.
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The primary task of the evaluation was to produce information on the state of a peaceful and 
safe learning environment at schools and upper secondary schools and the impact of the new 
law reforms to serve as background information for the survey required by Parliament and the 
development of the Basic Education Act and the Act on General Upper Secondary Education. The 
first key task was to investigate the state of a peaceful and safe learning environment in schools 
and upper secondary schools from the perspective of pupils, students, teachers, schools, upper 
secondary schools and education providers and the operating culture, teaching policies and attitudes 
that support, maintain and improve it. Another key task was to collect information on how the 
law reforms entered into force in 2014 had been implemented in schools and upper secondary 
schools and how they had affected the peaceful and safe learning environment at schools and 
upper secondary schools.

The evaluation also examined the types of disruptive and problematic situations occurring in 
schools and upper secondary schools and how they could be reduced and prevented, how the rules 
and plans related to disruptive and problematic situations function and are followed at schools and 
upper secondary schools and how the disciplinary methods and interventions used in disruptive 
and problematic situations function at schools and upper secondary schools.

Most of the pupils and teachers included in the evaluation felt comfortable at school and liked to 
go there. Nearly nine out of ten third-graders, six out of ten eighth-graders and two out of three 
upper secondary students felt at least fairly enjoyed their classes. Most pupils felt that the teachers 
were skilled at teaching and, on average, at keeping up a peaceful environment in class. Both the 
pupils and teachers felt safe at school. According to the experiences of rectors and pupil welfare 
group of schools and upper secondary schools, most schools and upper secondary schools have 
a peaceful environment. Most education providers as well as the rectors and pupil welfare group 
members who responded to the survey felt that there had been no change in the disruptive and 
problematic situations at schools over the past two years.

According to the evaluation results, most disruptive and problematic situations occurred in 
secondary and comprehensive schools rather than in primary and upper secondary schools. On 
average, various severely disruptive and problematic situations occurred much more among eighth-
graders than among third-graders and upper secondary school students. About one or two pupils 
out of one hundred were bullied at school every day. Boys were bullied more than girls, and there 
was more bullying among Finnish-speaking pupils than among Swedish-speaking pupils. Most 
pupils responded that violence at school occurs less than a couple of times a year. 

According to the evaluation results from pupil and teacher surveys, the disruptive and problematic 
situations at schools were reduced and prevented by improving the comfort of pupils and teachers, 
peaceful environment and safety at school, developing the teaching policies and attitudes of 
teachers, increasing the support of other teachers and assistants, making guardians more involved 
in the schooling of the pupils and increasing the diversity of teaching and the involvement of 
pupils in school operations. 
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Quick intervention in disruptive and problematic situation proved to very clearly reduce and 
prevent disruptive and problematic situations in classrooms. According to the evaluation results, 
it was observed that as disruptive and problematic situations increased in the classroom, fewer 
teachers intervened immediately. According to the responses to the school-specific survey, 
disruptive behaviour was impacted the most by the teaching methods used by the teacher and 
the timing of the teaching. A small number of students in a class or a group, the opportunity to 
work in small groups or divide the class and the opportunity to have support from special needs 
assistants during class also appeared to improve the peaceful atmosphere. 

Slightly less than nine out of ten pupils reported of being aware that there are rules and regulations 
at school. About one in four eight-graders and upper secondary school students knew that the 
school has a plan for protecting pupils against violence, bullying and harassment, and only about 
one in three eighth-graders knew that the school has a plan for using disciplinary educational 
discussions and disciplinary methods. The involvement of pupils in drawing up rules, regulations 
and other plans was low. Nevertheless, the pupils found the rules and regulations functional and 
fair. The teachers, schools and education providers also found the rules, regulations and plans 
important and functional.

According to the responses, the pupils were not sufficiently aware of the means of intervention, 
reprimand, safety and punishment used at school and how often they are used. Slightly more 
than one third of the pupils felt that they had been sufficiently informed by teachers or the rector 
about the disciplinary and intervention methods the school may use, if necessary, to solve various 
disruptive or problematic situations. The use of disciplinary and intervention methods was more 
common in secondary and comprehensive schools. According to the evaluation results obtained 
from pupil and teacher surveys and the school-specific survey, disciplinary and intervention 
methods were distinctly more used in classes or groups of eighth-graders than those of third-
graders and upper secondary school students. Disciplinary and intervention methods were used 
the least in upper secondary schools. 

After the law reforms of 2014, more authority was granted to schools and teachers for the use of 
new disciplinary and intervention methods. According to the evaluation results obtained from 
pupil and teacher surveys and the surveys of schools and education providers, new disciplinary 
and intervention methods were used very seldom at schools but they were found functional 
and efficient in preventing disruptive and problematic situations. All the respondent groups felt 
that a disciplinary educational discussion was a functional intervention method. Confiscating a 
disruptive objective from a pupil was also considered an effective intervention method. Checking 
the pupil’s possessions and clothing was considered more efficient among teachers than among 
education providers and schools. According to schools and teachers, the use of disciplinary and 
intervention methods has not increased over the past two years: most schools reported that the 
use had remained unchanged, and about one third of primary and secondary school teachers and 
four out of ten upper secondary school teachers felt that the use of disciplinary and intervention 
methods had remained unchanged.
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1 
Arvioinnin lähtökohdat  

ja tavoitteet

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2016–2017 opetus- ja kulttuu-
riministeriön toimeksiannosta työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin perus-
opetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Arviointi oli osa eduskunnan edellyttämää selvitystä vuonna 
2014 toteutettujen lakimuutosten vaikutuksista, ja arvioinnin taustalla olivat vuoden 2014 alusta 
voimaan tulleet muutokset perusopetuslakiin ja lukiolakiin. Arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena 
oli selvittää työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön nykytila sekä se, miten niihin liittyvät 
lakimuutokset olivat toteutuneet perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. 

Arviointi kohdistettiin kaikkiin opetuksen järjestäjiin, otoksena valittuihin kouluihin ja lukioihin 
sekä näiden opettajiin, kolmas- ja kahdeksasluokkalaisiin oppilaisiin sekä lukion toisen vuosikurssin 
opiskelijoihin. Sähköiset kyselyt toteutettiin helmi-maaliskuussa 2017. Osalta kouluja ja lukioita 
pyydettiin arviointia varten koulukohtaiset järjestyssäännöt, suunnitelmat kasvatuskeskustelujen 
ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä sekä suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä. 

Perusopetuslaki (628/1998) ja lukiolaki (629/1998) asetettiin 21.8.1998. Perusopetuslaissa sääde-
tään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen 
valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Lukiolaissa säädetään nuorille ja 
aikuisille annettavasta perusopetuksen oppimäärään perustuvasta yleissivistävästä lukiokoulu-
tuksesta. Perusopetus- ja lukiolain mukaan koulussa oppilaan edellytetään suorittavan tehtävänsä 
tunnollisesti, käyttäytyvän asiallisesti, noudattavan koulun järjestyssääntöjä sekä käsittelevän 
huolellisesti koulun omaisuutta. Opetukseen osallistuvalla on myös oikeus turvalliseen opiskelu-
ympäristöön. Koulun johtajalla ja opettajakunnalla on keskeinen vastuu koulun kasvatuksellisesta 
toiminnasta, ja siten myös vastuu koulun työrauhan säilymisestä kuuluu koko kouluyhteisölle.

Laki perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) ja laki lukiolain muuttamisesta (1268/2013) ase-
tettiin 30.12.2013. Nämä perusopetus- ja lukiolakiin tehdyt lakimuutokset perustuvat paremman 
työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön saavuttamiseen perusopetuksessa sekä lukiokoulu-
tuksessa. Hallituksen esityksen (HE 66/2013) tavoitteena oli parantaa useista tekijöistä koostuvaa 
koulun ja oppilaitosten työrauhaa laajasti eri toimintamuotoja muuttamalla ja kehittämällä. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin Kan-
salliselle koulutuksen arviointikeskukselle marraskuussa 2015. Tämä raportti kohdentuu yleissi-
vistävään koulutukseen, perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen lukuun ottamatta esiopetusta. 
Toisen asteen ammatillinen koulutus ei ollut mukana tässä arvioinnissa. 

1.1 Arvioinnin tehtävät

Arvioinnin tehtävänä oli tuottaa tietoa koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimisym-
päristön tilasta eduskunnan edellyttämän selvityksen perustaksi sekä perusopetus- ja lukiolain 
kehittämiseksi. Arvioinnin tavoite pohjautui eduskunnan opetus- ja kulttuuriministeriölle anta-
maan arviointitehtävään. Tarkoituksena oli toteuttaa työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön 
tilan arviointi erityisesti kasvatuksellisten ja kurinpidollisten keinojen sekä pois ottamiseen ja 
tarkastamiseen liittyvien toimivaltuuksien käytöstä sekä perusopetuslakiin ja lukiolakiin esitet-
tyjen kurinpitosuunnitelmien laadinnasta vuoden 2017 loppuun mennessä. Nämä perusopetus- ja 
lukiolakiin tehdyt lakimuutokset perustuvat paremman työrauhan ja turvallisen oppimisympäris-
tön saavuttamiseen perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Arviointi kohdistui siihen, miten 
työrauha ja turvallinen oppimisympäristö sekä niiden lakimuutokset toteutuivat maan eri osissa. 
Tarkoituksena oli myös arvioida, miten sairaalaopetus ja paluu sairaalakoulusta normaaliopetuk-
seen toteutuivat. Arvioinnin kohde oli yleissivistävä opetus (perusopetus ja lukiokoulutus) ja siinä 
olivat mukana myös yksityiskoulut ja erityiskoulut. 

Arvioinnissa tarkasteltiin koulujen ja lukioiden työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä 
kuudella keskeisellä arvioinnin kohteella. Arvioinnin keskeiset kohteet esitellään arvioinnin 
viitekehyksessä kuviossa 1.
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KUVIO 1. Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin viitekehys
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Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristö arvioinnin keskeiset käsitteet määriteltiin seuraavasti:

Työrauha, kouluviihtyvyys ja turvallinen oppimisympäristö: Työrauha käsitteenä on moni-
ulotteinen. Työrauhan määrittely on sidoksissa sen arvioijaan, kontekstiin ja aikaan ja on täten 
suhteellinen, muuttuva ja subjektiivinen. Työrauha käsitteen sisältö toisin sanoen heijastelee sitä 
arvioivan toimijan näkemyksiä esimerkiksi oppimiskäsityksestä. Työrauha voi siis näyttäytyä 
eri tavoin esimerkiksi opettajan tai oppilaan arvioimana tai eri luokissa tai kouluissa. Monien 
tutkijoiden mukaan työrauha voidaan määritellä osaksi sellaista kasvatusta, jonka myötä oppilas 
kehittää taitoja osallistua ja kuulua luokkayhteisöön (Saloviita, 2007). Työrauhan käsitteen ta-
kana on myös käsitys siitä, että työrauha liittyy oleellisesti oppilaan itsesäätelyn (itsehallinnan) 
kehittymiseen ja kehittämiseen. 

Tässä raportissa koulun työrauha määritellään mielekkääksi ja turvalliseksi oppimisympäristöksi, 
jossa on tärkeää saavuttaa oppilaiden ja opiskelijoiden kouluissa ja lukioissa kokemat kouluviihty-
vyyteen sekä koulujen ja lukioiden opetuskäytänteisiin ja -asenteisiin vaikuttavat keskeiset tekijät. 
Kouluissa ja lukioissa oppilaiden ja opiskelijoiden edellytetään suorittavan opiskelunsa tunnollisesti 
ja käyttäytyvän asiallisesti. Keskeisenä tavoitteena on edistää hyvää oppimista sekä oppilaiden ja 
opiskelijoiden hyvinvointia. Myös koulun opettajien ja muun henkilöstön viihtyvyyteen, työhy-
vinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät yleiset oikeudet ja velvoitteet sisältyvät perusopetuslakiin 
(628/1998) ja lukiolakiin (629/1998).

Perusopetuslain (628/1998) ja lukiolain (629/1998) sekä lain perusopetuslain muuttamisesta 
(1267/2013) ja lain lukiolain muuttamisesta (1268/2013) mukaan jokaisella opetukseen osallis-
tuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työturvallisuuslain (738/2002) 
mukaan yhtä lailla jokaisella opettajalla on oikeus turvalliseen työympäristöön. Opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa 
opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun ja oppi-
laitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. Opetushallitus on tuottanut kouluille ja oppilaitoksille materiaalia, jossa käsitellään 
kouluturvallisuutta, kriiseihin varautumista, toimintaohjeita kriisin sattuessa, kriisin käsittelyä 
ja jälkihoitoa sekä kriisien käsittelyä mediassa. 

Häiriö- ja ongelmatilanteet: Häiriö- tai ongelmatilanteet ovat tilanteita, jotka estävät luokan 
oppimistapahtumaa, häiritsevät koulutyöskentelyä, heikentävät kouluyhteisön viihtyvyyttä ja 
rikkovat sovittuja sääntöjä. Perusopetus- ja lukiolain (628/1998) (629/1998) mukaan koulussa 
oppilaan edellytetään käyttäytyvän asiallisesti, noudattavan koulun järjestyssääntöjä sekä kä-
sittelevän huolellisesti koulun omaisuutta. Häiriökäyttäytymistä esiintyy oppilaiden kesken ja 
opettaja-oppilassuhteessa. 

Kun oppimista ei voida turvata hyvässä kasvuilmapiirissä, puhutaan työrauhahäiriöistä. Erätuuli 
ja Puurula (1990) ovat määritelleet työrauhahäiriön opetustilanteen kannalta tilanteeksi, jonka 
vuoksi oppimistavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu tai estyy. Nämä häiriöt voivat olla sisäisiä 
tai ulkoisia häiriöitä. Sisäisillä häiriöillä tarkoitetaan esimerkiksi poissaoloista johtuvaa oppimisen 
häiriintymistä. Ulkoisilla häiriöillä tarkoitetaan esimerkiksi käyttäytymistä, joka häiritsee opet-
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tamista, loukkaa toisten oikeutta opiskella, aiheuttaa psykologista tai fyysistä uhkaa tai tuhoaa 
ympäristöä (Levin & Nolan, 2007). Tässä raportissa työrauhaongelmilla tarkoitetaan ulkoisia 
työrauhahäiriöitä. 

Tässä raportissa erotetaan häiriö- ja ongelmatilanteet vakavista häiriö- ja ongelmatilanteista. 
Häiriö- ja ongelmatilanteita ovat luokkahuoneessa usein toistuvat tilanteet, kuten että oppilaat 
saapuvat myöhässä oppitunnille, puhuvat yhtä aikaa opetusta häiritsevästi, heittelevät tavaroita tai 
käyttävät matkapuhelinta ilman opettajan lupaa. Vakaviksi häiriö- ja ongelmatilanteiksi kouluissa 
luokitellaan esimerkiksi oppilaiden ja/tai opettajien väkivaltainen käyttäytyminen, uhkaileminen, 
kiristäminen, kiusaaminen, ilkivalta, epäasiallinen kohteleminen tai seksuaalinen häirintä.

Häiriö- ja ongelmatilanteisiin liittyvät suunnitelmat ja niiden seuranta: Perusopetuslaki 
(628/1998) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014) edellyttävät, 
että opetuksen järjestäjät valvovat, miten kouluille ja lukioille laadittavat säännöt ja suunnitelmat 
on toteutettu, käyttöönotettu ja miten niiden toimivuutta on seurattu. Opetuksen järjestäjän 
tulee hyväksyä järjestyssäännöt peruskouluille ja lukioille. Järjestyssäännöillä edistetään koulun 
ja lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla jär-
jestettyä koulujen ja lukioiden työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa. 

Koululle tulee laatia myös opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma kurinpitokeinojen ja perusopetuksessa kasvatus-
keskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Kaikille opettajille ja oppilaille tulee 
järjestää mahdollisuus osallistua järjestyssääntöjen ja muiden em. suunnitelmien valmisteluun, 
mikä myös sitouttaa oppilaita sääntöihin ja tekee ne tunnetuiksi oppilaille. Ennen järjestyssään-
töjen hyväksymistä tulee koulun oppilaskuntaa kuulla (Opetushallitus 2014).

Kurinpito- ja puuttumiskeinot: Työrauhan turvaamiseksi ja turvallisen oppimisympäristön takaa-
miseksi tarvitaan keinoja puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Koulun työrauhaan 
ja kurinpitoon liittyviä säännöksiä sisältyy mm. perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen 
(852/1998), lukiolakiin (629/1998) ja -asetukseen (810/1998), lakiin (630/1998), lakiin perusope-
tuslain muuttamisesta (1267/2013) ja lakiin lukiolain muuttamisesta (1268/2013), rikoslakiin 
(39/1989), vahingonkorvauslakiin (412/1974) sekä Opetushallituksen määräykseen opetussuun-
nitelman perusteista ja paikalliseen opetuksen järjestäjän laatimaan lakisääteiseen opetussuunni-
telmaan. Tämän lisäksi huomioon on otettava perustuslain säännökset.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-
nen. Perustuslain 2 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa 
toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Perusopetuslain 36 §:ssä sekä 36 a–c §:ssä on säädetty 
oppilaan kurinpito- ja ojentamiskeinoista sekä menettelystä tyhjentävästi. Muita kuin mainittuihin 
lainsäännöksiin perustuvia rangaistus- ja ojentamiskeinoja ei saa käyttää. 

Kaikkien lainmukaisten puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- ja rangaistuskeinojen käyttämisillä 
pyritään ylläpitämään luokan tai koko koulun työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä. Ensi-
sijaisesti työrauha ja turvallinen oppimisympäristö pyritään takaamaan ennaltaehkäisevin kei-
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noin. Kurinpito- ja muita puuttumiskeinoja tulee kuitenkin käyttää aina tarvittaessa, jos ennalta 
ehkäisevät keinot eivät auta. Kun kurinpitokeinoja ja muita puuttumisen keinoja käytetään, tulee 
huolehtia oppilaiden oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Kodin ja koulun yhteistyö: Tutkimuksissa (Opetushallitus, Suomen vanhempainliitto 2007) on 
saatu näyttöä siitä, että kodin ja koulun yhteistyöllä voi olla positiivinen vaikutus lasten ja nuor-
ten koulunkäyntiin. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on tukea ja kehittää oppilaan 
oppimista ja kasvua. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja 
edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Huoltajien rooli on erityisen tärkeä, kun mietitään 
lapsen kouluviihtyvyyttä, koulun työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä, häiriö- ja ongelma-
tilanteita, koulukiusaamista, väkivaltaa sekä kurinpito- ja puuttumiskeinoja koulussa. Koulun ja 
kodin yhteistyötä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Opettajien ja vanhempien tulisi yhdessä 
keskustella, miten yhteistyötä käytännössä toteutetaan ja millaisia sääntöjä sovitaan toimivan 
yhteydenpidon ylläpitämiseksi. Koulun ja kodin välistä yhteistyötä ovat muun muassa vanhem-
painillat, vanhempien ja opettajien väliset yhteydenpidot sähköisen järjestelmän (esim. Wilman) 
kautta, juhlat ja yhteiset retket. Säännöllinen yhteydenpito ja keskustelu kodin ja koulun välillä 
edistää usein oppilailla esiintyvien erilaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä sekä 
niiden jälkikäsittelyä.

Vuoden 2014 lakimuutoksen vaikutukset: Laki perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) ja 
laki lukiolain muuttamisesta (1268/2013) asetettiin 30.12.2013. Lakimuutoksien tarkoituksena 
oli saavuttaa perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa parempi työrauha ja turvallinen oppi-
misympäristö.

1.2 Arvioinnin pääkysymykset

Arvioinnin pääkysymyksiä oli viisi. Kaikki kysymykset perustuivat tehtävään tuottaa tietoa kou-
lujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tilasta sekä uusien lakimuutosten 
vaikutuksista eduskunnan edellyttämän selvityksen perustaksi ja perusopetus- ja lukiolain kehit-
tämiseksi. Pääkysymykset määriteltiin seuraavasti:

1. Millainen on oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien, koulujen ja lukioiden sekä opetuksen 
järjestäjien näkökulmasta koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimisympäris-
tön tila sekä millainen toimintakulttuuri, millaiset opetuskäytänteet ja asenteet tukevat, 
ylläpitävät ja parantavat sitä? 

2. Millaisia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa ja lukioissa esiintyy sekä miten niitä voidaan 
vähentää ja ennaltaehkäistä?

3. Miten häiriö- ja ongelmatilanteisiin liittyvät säännöt ja suunnitelmat sekä niiden seuranta 
toimivat kouluissa ja lukioissa?

4. Miten häiriö- ja ongelmatilanteissa käytettävät kurinpito- ja puuttumiskeinot toimivat 
kouluissa ja lukioissa?

5. Miten vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset on otettu käyttöön kouluissa ja lu-
kioissa ja miten ne ovat vaikuttaneet koulujen ja lukioiden työrauhaan ja turvalliseen 
oppimisympäristöön?
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1.3 Arviointiin liittyvät lakimuutokset

Laki perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) ja laki lukiolain muuttamisesta (1268/2013) 
asetettiin 30.12.2013. Lakimuutosten tarkoituksena on tarjota opetuksen järjestäjille uusia keinoja 
parantaa koulujen työrauhaa sekä ajanmukaistaa jo käytössä olevia toimintatapoja. Lakiin lisättiin 
säännökset opettajien ja rehtoreiden toimivaltuuksista ottaa haltuun vaarallisia esiteitä ja aineita 
sekä tarkistaa oppilaan tavarat ja päällisin puolin vaatetus tällaisten esineiden löytämiseksi. Lakiin 
lisättiin myös säännökset opettajien ja rehtoreiden valtuuksista häirintään käytettävien esineiden ja 
aineiden haltuun ottamiseksi. Laissa muutettiin myös säännöstä kasvatuskeskustelusta, tarkistettiin 
jälki-istuntoa koskevaa säännöstä sekä täsmennettiin kurinpitokeinojen määräämiseen liittyviä 
toimivaltuuksia. Lakiin lisättiin oppilaan velvollisuuksien osalta viittaus vahingonkorvauslakiin. 
Lakimuutoksessa täsmennettiin myös koulutuksen järjestäjän velvollisuuksia sairaalaopetuksen 
osalta sekä vahvistettiin oppilaiden osallisuutta esimerkiksi kirjaamalla lakiin oppilaskunnan 
perustamisesta sekä oppilaiden kuulemisesta heitä koskevissa koulun asioissa. Kaikilla näillä laki-
muutoksilla nähtiin olevan muiden vaikutusten ohella myös koulujen työrauhaa edistävä vaikutus. 
Lakimuutosten nähtiin parantavan kasvatuksellisten ja kurinpidollisten keinojen yhdenvertaista 
käyttöä sekä eri koulujen välillä että saman koulun sisällä. Rehtorin ja opettajien toimivaltuuksien 
lisäämisen nähtiin tehostavan heidän mahdollisuuksiaan huolehtia turvallisesta oppimisympä-
ristöstä. Muutoksilla nähtiin olevan myös ennalta ehkäisevä vaikutus ja niiden katsottiin lisäävän 
oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä turvallisuuden tunnetta. (HE 66/2013; Laki perus-
opetuslain muuttamisesta 1267/2013; Laki lukiolain muuttamisesta 1268/2013.)

Lakia perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) muutettiin tai siihen lisättiin yhteensä 13 laki-
pykälää tai momenttia ja lakiin lukiolain muuttamisesta (1268/2013) vastaavasti 8 lakipykälää tai 
momenttia. Seuraavassa esitetään uuden perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) esitettäviä 
lakipykäliä tai momentteja (laki lukiolain muuttamisesta (1268/2013) on pääsääntöisesti sisällöl-
tään samanlainen ja sisältyy näihin): 

1. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (muutetaan)

2. Osallisuus ja oppilaskunta (muutetaan)

3. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus (lisätään)

4. Oppilaan velvollisuudet (lisätään)

5. Kasvatuskeskustelu (lisätään)

6. Kurinpito (lisätään)

7. Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano (lisätään)

8. Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita (lisätään)

9. Oikeus tarkastaa oppilaiden tavarat (lisätään)

10. Haltuunoton ja tarkastamisen yleiset periaatteet (lisätään)

11. Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen (lisätään)

12. Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä (lisätään)

13. Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen (lisätään)
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1.4 Aiemmat tutkimukset ja arvioinnit

Vuonna 2014 voimaan astuneiden työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä lisäävien lakimuu-
tosten vaikutuksia ei ole aiemmin arvioitu. Sen sijaan aihetta on tutkittu runsaasti esimerkiksi 
oppilaiden hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen tai kiusaamiseen liittyvissä selvityksissä ja tutki-
muksissa (Koulun hyvinvointiprofiili 2016; Kouluterveyskysely 2015; TEA-viisari; KiVa Koulu, 
MLL 2015). Työterveyslaitos (Kunta10) ja Opettajien ammattijärjestö (Työolobarometri 2015) 
ovat selvittäneet työrauhakysymyksiä opettajien näkökulmasta ja Vanhempainliitto (Vanhempien 
barometri 2015) vanhempien näkökulmasta. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitii-
kan instituutti julkaisi vuonna 2017 oppilaitosten turvallisuutta käsittelevän tutkimuksen, jossa 
selvitettiin oppilaitosten henkilökunnan ja oppilaiden turvallisuutta sekä koulurakennuksiin 
kohdistuneita vahingontekoja (Näsi, Virtanen & Tanskanen 2017). Kansallinen koulutuksen 
 arviointikeskus on myös arvioinut oppimistulosarviontien yhteydessä oppilaiden kouluviihtyvyyttä 
ja kiusaamista esimerkiksi matematiikan oppimistulosarvioinnissa (Julin & Rautopuro 2016). 

Koulujen työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä on tutkittu myös ennen vuoden 2014 laki-
muutoksia runsaasti erilaisin selvityksin ja akateemisin tutkimuksin. Oppilaiden hyvinvointia, 
kouluviihtyvyyttä, työrauhaa ja koulukiusaamista on tutkittu useana vuotena Opetushallituksen 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistutkimuksilla (Rimpelä ym. 2007; Rimpelä ym. 
2009; Rimpelä ym. 2010). Tutkimuksia on tehty myös vanhempien, oppilaiden ja opettajien nä-
kökulmista. Vanhempainliitto on selvittänyt vanhempien näkemyksiä oppilaiden hyvinvoinnista 
(Kanste, Halme & Perälä 2016), Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tutkinut opettajiin kohdistuvaa 
väkivaltaa ja häirintää (Salmi & Kivivuori 2009) ja Poliisiammattikorkeakoulu lasten ja nuorten 
väkivaltakokemuksia (Fagerlud ym. 2014). Lisäksi Opetushallitus on julkaissut selvityksen vuonna 
2009, jossa se selvitti koulujen työrauhaa aiempien tutkimusten kautta (Holopainen ym. 2009).
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2 
Arvioinnin suunnittelu  

ja toteutus

2.1 Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi

Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi rakennettiin kehittävän arvioinnin peri-
aatteen mukaisesti (esim. Atjonen 2015). Tarkoituksena oli arvioida lain vaikutuksia, ja arviointi 
oli osa tilivelvollisuusarviointia. Arvioinnin eri vaiheissa, esimerkiksi arvioinnin kohderyhmän, 
arviointikysymysten ja arvioinnin toteutuksen suunnittelussa sekä tulosten arvioinnissa, kuul-
tiin sidosryhmiä. Lisäksi arviointiaineiston keräämisen suunnitteluun ja aineiston analysointiin 
osallistui sidosryhmien edustajista koottu arviointiryhmä. Arviointitietoa tuotettiin arviointi-
prosessin aikana.

Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi käynnistettiin Kansallisessa koulutuksen 
arviointikeskuksessa toukokuussa 2016. Keväällä ja kesällä 2016 järjestettiin keskustelutilaisuuksia 
muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton, Opetushallituksen sekä Opetusalan 
Ammattijärjestön kanssa. Keskusteluilla selvitettiin arviointiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä. 

Toukokuun 2016 alusta työnsä arviointiprojektissa aloittivat projektipäällikkö ja arviointiasian-
tuntija Sami Julin sekä arviointiasiantuntija Niina Rumpu. Metodologisena asiantuntijana toimi 
arviointiasiantuntija Sami Julin. Toukokuussa 2017 projektiin liittyi mukaan korkeakouluhar-
joittelija Saila Friis. Lokakuussa 2016 projektiin nimitettiin koulujen ja lukioiden työrauhan ja 
turvallisen oppimisympäristön sisältöön perehtyneistä asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. 
Arviointiryhmään valittiin hallintojohtaja Matti Lahtinen (Opetushallitus), kehittämispäällikkö 
Nina Lahtinen (Opetusalan Ammattijärjestö), erityisluokanopettaja ja Suomen erityiskasvatuksen 
liiton puheenjohtaja Päivi Juntti, erikoistutkija Miia Sainio (Turun yliopisto) ja johtava rehtori 
Veli-Matti Hakanen (Turun yliopiston normaalikoulu). Arviointiryhmän puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Lahtinen. Arviointi toteutettiin laatimalla kyselyt kaikille opetuksen järjestäjille, otoksena 
valituille kouluille ja lukioille sekä näiden opettajille, kolmas- ja kahdeksasluokkalaisille oppilaille 
sekä lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille. Sähköiset kyselyt toteutettiin helmi-maaliskuussa 
2017. Arviointiryhmän tehtävänä oli toimia asiantuntijoina arviointihankkeen kyselyjen laadin-
nassa sekä arviointiraportin tulosten analysoinnissa. 
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Touko- ja elokuussa 2016 laadittiin projektin arviointisuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa 
haastateltiin arviointiin liittyvien keskeisten kohderyhmien edustajia, joita olivat opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Kuntaliiton, Opetushallituksen, Opetusalan Ammattijärjestön sekä Turun 
yliopiston asiantuntijat. Arviointisuunnitelma esitettiin ja hyväksyttiin Kansallisen koulutuksen 
arviointikeskuksen arviointineuvostossa syyskuussa 2016. Syksyllä 2016 toteutettiin kaikille 
kohderyhmille suunnattujen kyselyiden suunnittelu, laadinta ja sähköistäminen. Lisäksi oppi-
las-, opiskelija- ja opettajakyselyt testattiin kahdessa eri koulussa ja lukiossa. Kyselyt toteutettiin 
helmi-maaliskuussa 2017. Arvioinnin aikataulu on kuvattu kuviossa 2.

KUVIO 2. Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin aikataulu
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2.2 Arvioinnin toteuttaminen ja otanta

Arviointi kohdistettiin kaikkiin opetuksen järjestäjiin, otoksena valittuihin kouluihin ja lukioihin 
sekä näiden opettajiin, kolmas- ja kahdeksasluokkalaisiin oppilaisiin sekä lukion toisen vuosikurssin 
opiskelijoihin. Osalta kouluja ja lukioita pyydettiin arviointia varten koulukohtaiset järjestyssään-
nöt, suunnitelmat kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä sekä suun-
nitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Mikäli kouluissa oli 
kahdeksasluokkalaisia alle 10, osallistuivat kaikki oppilaat arviointiin. Jos oppilaita oli kyseisellä 
luokka-asteella enemmän kuin 10, osallistui puolet oppilaista arviointiin. Sama ohje koski myös 
lukiokoulutuksen toisen vuosikurssin opiskelijoita. Kaikki otoskoulujen kolmasluokkalaiset 
osallistuivat arviointiin. Kahdeksasluokkalaisten oppilaiden ja lukion toisen vuosikurssin opiske-
lijoiden kohdalla tehtiin edellä mainittu rajaus, koska Karvi toteutti samanaikaisesti työrauhan ja 
turvallisen oppimisympäristön arvioinnin kanssa oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon 
arvioinnin, ja kyseisessä arvioinnissa oli mukana samat koulut ja lukiot ja kohderyhmänä myös 
perusopetuksen kahdeksasluokkalaiset oppilaat sekä lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. Mikäli 
oppilaita tai opiskelijoita oli koulussa yli 10, puolet heistä osallistui oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanon arviointiin. Näin vältettiin samojen oppilaiden kuormittaminen arvioinneilla. 
Kyselyt eri kohderyhmille toteutettiin helmi-maaliskuussa 2017 sähköisesti. 

Arvioinnin kohderyhmäksi valittiin perusopetuksen kolmannen ja kahdeksannen luokan oppilaat 
sekä lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. Kyseisten vuosiluokkien valinta perustuu Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijoiden ja arviointiryhmän päätökseen saavuttaa eri-
ikäisistä oppilaista ja opiskelijoista kattava ja monipuolinen otanta, jonka avulla voidaan laajasti ja 
luotettavasti tutkia koulujen ja lukioiden työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä. Opetuksen 
järjestäjiä tiedotettiin arvioinnista elokuussa 2016, ja vielä kohdennetummin otoskouluineen jou-
lukuussa 2016. Arviointiohjeet sekä linkit kaikkiin arviointeihin opetuksen järjestäjän nimeämälle 
yhdyshenkilölle lähetettiin sähköisesti helmikuussa 2017. Yhdyshenkilön tehtävänä oli välittää 
edellä mainitut materiaalit opetuksen järjestäjän kokoamalle ryhmälle sekä otokseen valittujen 
perusopetuksen koulujen ja lukioiden rehtoreille. Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön 
arvioinnin kohderyhmät ja arviointiin osallistuneiden määrät on esitetty kuviossa 3. 
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KUVIO 3. Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin kohderyhmät ja arviointiin 
osallistuneiden määrät

Seuraavassa esitetään kohderyhmille annetut arviointiohjeet.

Oppilas- ja opiskelijakyselyt

Yhdyshenkilö välittää otokseen valittujen koulujen ja lukioiden rehtoreille ohjeen ja linkin oppilas- 
ja opiskelijakyselyyn vastaamiseen. Rehtorit organisoivat oppilas- ja opiskelijakyselyt. Työrauha 
ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa -arvioinnin oppilas- ja opiskelijaky-
selyt kohdistuvat kolmas- ja kahdeksasluokkalaisiin oppilaisiin sekä lukion toisen vuosikurssin 
opiskelijoihin. Seuraavat asiat tulee ottaa huomioon: 

 ▪ Kyselyyn vastataan sähköisesti Digium-järjestelmässä, joten vastaamisessa edellytetään 
tietokoneiden käyttöä ja opettajan valvontaa. 

 ▪ Kaikkien luokan oppilaiden ei tarvitse vastata kyselyyn samalla kertaa, vaan luokan voi 
vastaamista varten jakaa kahteen tai kolmeen osaan. 

 ▪ Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö -kyselyn vastaamiseen kuluu aikaa noin puoli 
tuntia. 

 ▪ Mikäli koulussa on kahdeksasluokkalaisia alle 10, osallistuvat kaikki oppilaat sekä työrauhan 
ja turvallisen oppimisympäristön arviointiin että oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeen-
panon arviointiin. Jos oppilaita on kyseisellä luokka-asteella enemmän kuin 10, osallistuu 
puolet oppilaista työrauha-arviointiin ja puolet oppilas- ja opiskelijahuoltolain arviointiin. 
Sama ohje koske myös lukiokoulutuksen toisen vuosikurssin opiskelijoita.

 ▪ Kaikki koulun kolmasluokkalaiset osallistuvat työrauha-arviointiin.



31

Opettajakyselyt

Otokseen valittujen koulujen ja lukioiden opettajilta pyydetään näkemyksiä koulun työrauhasta 
ja turvallisesta oppimisympäristöstä sekä kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Yhdyshenkilö 
välittää otokseen valittujen koulujen ja lukioiden rehtoreille ohjeen ja linkin koulukohtaiseen 
opettajakyselyyn. 

 ▪ Rehtorit välittävät linkin opettajakyselyyn koulunsa opettajille. 

 ▪ Opettajat vastaavat kyselyyn itsenäisesti ja itselleen sopivana ajankohtana. 

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän arviointi 

Otokseen valittujen opetuksen järjestäjän alaisten koulujen ja lukioiden rehtorit arvioivat oman 
koulunsa työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä sekä kurinpidollisten keinojen käyttöä 
koulussaan.

 ▪ Yhdyshenkilö välittää ohjeen ja kyselyn linkin otokseen valittujen koulujen ja oppilaitosten 
rehtoreille.

 ▪ Koulukohtaiseen arviointiin vastaa koulun rehtori sekä koulujen työrauhasta ja turvallisesta 
oppimisympäristöstä vastaavia oppilashuoltoryhmän jäseniä. 

 ▪ Jos vastaajana on useampi henkilö, muodostavat he yhteisen näkemyksen arviointilomak-
keen väittämistä ja kysymyksistä. 

Opetuksen järjestäjän arviointi

Opetuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa, työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön to-
teutumista sekä kurinpidollisten keinojen käyttöä kuntansa tai alueensa kouluissa. 

 ▪ Yhdyshenkilö välittää arvioinnin ohjeen ja linkin kyselyyn opetustoimesta vastaavalle 
henkilölle tai henkilöille, joiden tehtäviin kuuluvat koulujen ja lukioiden työrauhaan 
liittyvät asiat. 

 ▪ Opetuksen järjestäjän organisaatiosta ja koosta riippuen vastaajana on yksi henkilö tai ryhmä. 

 ▪ Jos vastaajana on useampi henkilö, muodostavat he yhteisen näkemyksen arviointilomak-
keen sisältämistä väittämistä ja kysymyksistä. 
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3 
Arvioinnin tilastolliset  

menetelmät

Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnissa käytettiin sekä määrällistä eli kvanti-
tatiivista että laadullista eli kvalitatiivista analyysia. Laajan arviointiaineiston käsittelyssä sovel-
lettiin useita tilastollisia menetelmiä. Tulosten kuvailussa ja analysoinnissa käytettiin perinteisiä 
kuvailevan tilastotieteen menetelmiä, kuten frekvenssi- ja prosenttijakaumia. Koska aineisto oli 
suuri ja useimmat muuttujat ainakin likimain normaalijakautuneita, voitiin soveltaa yleisimpiä 
parametrisiä testejä. 

Tilastollisia tunnuslukuja on käsitelty matematiikan oppimistulosten arvioinnin tapaan (Julin 
& Rautopuro, 33). Kahden ryhmän väliset keskimääräiset erot on analysoitu klassisella t-testillä 
ja usean ryhmän väliset erot yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Kahden ryhmän välisten 
tilastollisesti merkitsevien erojen yhteydessä on tutkittu myös efektin kokoa mittaava Cohenin 
d-arvo (Cohen 1988, 20–23). Varianssianalyysin yhteydessä efektin suuruutta tarkasteltiin etan 
neliön h² avulla (Cohen 1988, 281–282). Tilastollinen merkitsevyys (p-arvo) kuvaa klassisen tulkin-
nan mukaan sitä, onko havaittu ero ja/tai asiayhteys (esim. korrelaatio) sattumasta (otantavirhe) 
aiheutuvaa. Efektikoko havainnollistaa erojen käytännön merkitsevyyttä ottamalla huomioon 
muun muassa sen, että tarkasteltavat aineistot voivat olla hyvinkin erikokoisia ja tutkittavien 
muuttujien vaihtelu eri aineistojen välillä erisuuruista. Aineiston suuren koon vuoksi pienetkin erot 
voivat olla tilastollisesti merkitseviä. Luokiteltujen muuttujien keskinäiset yhteydet on analysoitu 
ristiintaulukoinnilla ja khiin neliötestillä. Tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia on kuvailtu esit-
tämällä asianmukaiset erot prosenttijakaumissa. Määrällisten muuttujien riippuvuuden mittarina 
on käytetty korrelaatiokerrointa r sekä selitysastetta r2 (mm. Cohen & Manion 1995, 137–140). 

Tässä arvioinnissa on esitetty tarkasteltavan aineiston erot, mikäli ne ovat olleet tilastolli-
sesti merkitseviä (p<0,001). Myös efektin koon on täytynyt olla vähintäänkin pieni (d>0,20; 
η²>0,01; r>0,35). 
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Tarkasteltavat aineistot olivat usein hyvinkin erikokoisia ja tutkittavien muuttujien vaihtelu eri 
aineistojen välillä erisuuruista. Siksi tehtiin päätös, ettei tarkasteltavan aineiston kohdalla erik-
seen pääsääntöisesti käsitellä kohteen määriä n eikä myöskään muita tilastollisia tunnuslukuja. 

Opetuksen järjestäjille ja kouluille suunnatuissa kyselyissä mitattiin erilaisten tilanteiden toimi-
vuutta viisiportaisilla Likert-asteikollisilla kysymyksillä ja väittämillä, joissa arvo 1 edusti kiel-
teisintä ja arvo 5 myönteisintä näkemystä. Näiden väliin jäävät arvot määriteltiin analysoitaessa 
muutamissa tapauksissa kysymyskohtaisesti sopivilla määreillä. 

Tässä raportissa on käytetty summamuuttujia, joiden arvot on saatu laskemalla yhteen useiden 
erillisten, mutta samaa ilmiötä mittaavien muuttujien arvoja. Saman ilmiöalueen mittaamisen 
useilla erilaisilla kysymyksillä nähdään parantavan mittarin reliabiliteettia. Muuttujien valinta 
summamuuttujaan on tässä raportissa ollut täysin sisällöllistä, jota on perusteltu muuttujien vä-
lisillä keskinäisillä korrelaatioilla.  Olennaista on ollut se, että yhdistettävät muuttujat ovat olleet 
sisällöllisesti järkeviä. On kiinnitetty huomiota myös siihen, etteivät ne ole olleet sisällöllisesti 
päällekkäisiä.

Kaikissa arviointilomakkeissa oli avokysymyksiä. Ne luokiteltiin sisällönanalyysillä. Vastauksis-
ta pyrittiin erottamaan tarkasteltavan asian kannalta keskeiset vastaukset. Laajoissa oppilas- ja 
opiskelija-aineistoissa taustamuuttujaeroja tarkasteltiin keskiarvojen ja prosenttiosuuksien erojen 
suuruudella. Osalta kouluja ja lukioita pyydettiin arviointia varten koulukohtaiset järjestyssäännöt, 
suunnitelmat kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä sekä suunnitelmat 
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tässä yhteydessä tarkasteltiin, 
sisältävätkö ne kyseisille suunnitelmille annetut ohjeistukset ja suositukset. Tarkastelluille sisäl-
löille toteutettiin laadullista eli kvalitatiivista analyysia.
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4 
Arvioinnin  

taustatiedot

4.1 Oppilaat 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin alakoulujen kolmansien luokkien ja 
yläkoulujen kahdeksansien luokkien oppilaille sekä lukioiden toisen vuoden opiskelijoille. Ar-
viointi toteutettiin sähköisellä kyselyllä kouluissa ja lukioissa opettajan valvonnassa. Kyseisten 
vuosiluokkien valinta perustuu Karvin asiantuntijoiden ja arviointiryhmän päätökseen saavuttaa 
eri-ikäisistä oppilaista ja opiskelijoista kattava ja monipuolinen otanta, jonka avulla voidaan laajasti 
ja luotettavasti tutkia koulujen ja lukioiden työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä. Alakoulujen 
kolmasluokkalaisille laadittiin 55 kysymystä ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisille sekä lukiolaisille 
109 kysymystä. Alakoulujen kolmasluokkalaisten kysymykset oli laadittu yksinkertaisemmiksi 
kuin yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukioiden toisen vuoden opiskelijoiden kysymykset. 
Yläkoulujen oppilaat ja lukion opiskelijat vastasivat samaan kyselyyn. 

Alakoulujen kolmasluokkalaisten kyselyyn vastasi 5242 oppilasta, joista poikia oli 2627 (50,1 
%) ja tyttöjä 2601 (49,6 %). Osa oppilaista ei ilmoittanut sukupuoltansa. Vastaavasti yläkoulujen 
kahdeksansien luokkien oppilaiden kyselyyn vastasi yhteensä 8121 oppilasta ja lukioiden toisen 
vuosikurssien opiskelijoiden kyselyyn vastasi 5287 opiskelijaa. Osa oppilaista ja opiskelijoista 
ei ilmoittanut sukupuoltansa, ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista kolme prosenttia (3,3 %) 
sekä lukiolaisista kaksi prosenttia (2,2 %) ilmoitti sukupuoleksi muu tai en halua kertoa. Yläkou-
lujen kahdeksasluokkalaisista oli poikia 3777 (46,5 %) ja tyttöjä 4035 (49,7 %), sekä lukiolaisista 
oli poikia 2073 (39,2 %) ja tyttöjä 3078 (58,2 %). Alakoulujen kolmasluokkalaisista 90 % ilmoitti 
äidinkielekseen suomen ja 6 % ruotsin. Vastaavasti yläkoulujen kahdeksasluokkalaista oppilaista 
88 % ilmoitti äidinkielekseen suomen ja 7 % ruotsin sekä lukiolaisista 90 % suomen ja 7 % ruotsin. 

Alakoulujen kolmasluokkalaisilta kysyttiin, kuinka monta oppilasta on heidän luokallaan ja yläkoulujen 
kahdeksasluokkalaisilta sekä lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoilta kysyttiin, kuinka monta 
oppilasta on tavallisesti heidän luokallaan tai ryhmässään. Kaikilta oppilailta ja opiskelijoilta kysyttiin 
myös heidän koulumatkansa pituutta. Lisäksi yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta ja lukioiden toisien 
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vuosikurssien opiskelijoilta kysyttiin, onko heidän koulunsa yläkoulu, yhtenäiskoulu tai lukio sekä 
onko heille laadittu HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Selvitimme 
myös rehtoreille suunnatun koulukohtaisen kyselyn avulla oppilaan tai opiskelijan koulun tai lukion 
oppilasmäärän sekä tilastokeskuksesta saatujen tietojen mukaan, mihin aluehallintovirastoalueeseen eli 
AVIiin tai kuntamuotoon koulu tai lukio kuuluu. Koulun ja lukion oppilasmäärät luokiteltiin neljään 
luokkaan: alle 100 oppilasta tai opiskelijaa, 101–250 oppilasta tai opiskelijaa, 251–500 oppilasta 
tai opiskelijaa ja yli 500 oppilasta tai opiskelijaa. Taulukossa 1 on edellä mainittujen taustatietojen 
suhteellisia frekvenssejä. Jatkossa lukion toista vuosikurssia (2. vsk) kutsutaan yksinkertaisemmin 
lukioksi, sekä lukion opiskelijoita kutsutaan yhteisnimellä oppilaiksi. 

TAULUKKO 1. Oppilaskyselyn taustatiedot

Alakoulun 3. luokka Yläkoulun 8. luokka Lukion toinen vuosikurssi
osuus (%) osuus (%) osuus (%)

Oppilasmäärä luokassa 
tai ryhmässä
alle 11 7,5 3,6 0,9
11–15 15,3 13,6 6,2
16–20 34,4 52,9 25,3
21–25 31,9 28,0 35,8
yli 25 10,9 1,9 31,8
Koulumatkan pituus
alle 1,0 km 31,0 18,3 11,1
1,1–3,0 km 33,4 28,3 24,1
3,1–5,0 km 12,3 15,6 16,0
5,1–10,0 km 12,9 15,2 20,8
yli 10,0 km 10,4 22,6 28,1
Oppilasmäärä koulussa 
tai lukiossa
alle 100 12,6 4,1 9,8
101–250 28,8 15,5 26,1
251–500 36,8 47,5 28,0
yli 500 21,7 32,8 36,1
AVI
Etelä-Suomen AVI 33,5 32,9 37,7
Lounais-Suomen AVI 14,7 18,7 17,0
Itä-Suomen AVI 14,6 13,7 9,2
Länsi-Sisä-Suomen AVI 23,9 21,3 22,7
Pohjois-Suomen AVI 10,4 10,2 10,0
Lapin AVI 2,9 3,2 3,4
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TAULUKKO 1. jatkuu

Alakoulun 3. luokka Yläkoulun 8. luokka Lukion toinen vuosikurssi
osuus (%) osuus (%) osuus (%)

Kuntamuoto
Kaupunkimaiset kunnat 48,0 45,6 58,9
Taajaan asutut kunnat 21,5 27,0 24,4
Maaseutumaiset kunnat 30,5 27,4 16,7
Koulumuoto
Yläkoulu - 69,5 0,2
Yhtenäiskoulu 30,3 9,2
Lukio 0,2 90,6
HOJKS
Kyllä - 6,4 5,7
Ei 56,9 60,3
En tiedä 36,7 34,0

4.2 Opettajat

Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin otokseen valittujen alakoulujen kolman-
sien luokkien ja yläkoulujen kahdeksansien luokkien sekä lukioiden toisen vuosikurssien opetta-
jille laadittiin sähköisesti toteutettu kysely. Perusopetuksen vuosiluokkien kolme ja kahdeksan 
sekä lukion toisen vuosikurssin opettajien valinta arviointiin perustuu Karvin asiantuntijoiden 
ja arviointiryhmän päätökseen saavuttaa arviointiin kuuluvien oppilaiden opettajista kattava ja 
monipuolinen otanta. Opettajilta pyydettiin näkemyksiä koulun työrauhasta ja turvallisesta oppi-
misympäristöstä, häiriö- ja ongelmatilanteista ja niihin liittyvistä suunnitelmista sekä kurinpito- ja 
puuttumiskeinojen käyttämisistä. Koulujen rehtoreita pyydettiin välittämään kysely kolmannen 
luokan luokanvalvojille, kahdeksannen luokan tai lukion toisen vuosikurssin luokanvalvojille 
tai ryhmänohjaajille, mutta rehtorin päätöksellä myös muut opettajat saivat osallistua kyselyyn. 
Opettajille annettiin noin kuukausi aikaa vastata kyselyyn heille itselleen sopivana ajankohtana. 
Kyselyyn tuli vastata itsenäisesti, eikä esimerkiksi toisen opettajan kanssa yhteistyönä. Opettajille 
laadittiin 126 kysymystä.

Opettajakyselyyn vastasi 2688 opettajaa, joista oli naisia 1962, miehiä 665 ja 43 ilmoitti sukupuolek-
seen muu tai en halua kertoa. Opettajien vastausprosenttia ei tiedetä, koska perusjoukkoa ei tiedetä. 
Suomenkielisissä kouluissa opetti 94 % kyselyyn vastanneista opettajista ja ruotsinkielisissä 6 %. 
Opettajista 819 ilmoitti opettavansa pääsääntöisesti alakoulun vuosiluokilla 1–6, 1249 yläkoulun 
vuosiluokilla 7–9 ja 763 lukiossa. Opettajilta kysyttiin kymmenen taustakysymystä. Kysymykset, 
niiden vastausvaihtoehdot sekä opettajien vastaukset on esitetty taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. Opettajakyselyn taustatiedot

osuus (%) osuus (%)
Sukupuoli Koulun ylläpitäjä
Nainen 73,5 Kunta 87,1

Mies 24,9 Yksityinen 9,8

Muu/ en halua kertoa 1,6 Valtio 1,6

Tehtävänimike (opettajilla voi olla 
useita)

Kuntayhtymä 1,4

Aineenopettaja 64,0 Ensisijainen opetettava luokkataso 
(opettajilla voi olla useita)

Luokanopettaja 23,4 Luokat 1–6 30,5

Erityisluokanopettaja 6,8 Luokat 7–9 46,5

Erityisopettaja 4,3 Lukio 28,4

Opinto-ohjaaja 3,0 Pienimmän opetettavan ryhmän 
oppilasmäärä

Rehtori 1,3 Alle 11 oppilasta 42,4

Apulaisrehtori 2,2 11–15 oppilasta 33,8

Muodollinen kelpoisuus 16–20 oppilasta 17,6

Kyllä 96,5 21–25 oppilasta 4,9

Ei 3,5 Yli 25 oppilasta 1,3

Opetusvuodet kouluissa Suurimman opetettavan ryhmän 
oppilasmäärä

Alle 5 vuotta 10,5 Alle 11 oppilasta 6,5

5–15 vuotta 34,5 11–15 oppilasta 5,4

Yli 15 vuotta 55,0 16–20 oppilasta 20,4

Opetusvuodet nykyisessä 
koulussa

21–25 oppilasta 33,4

Alle 5 vuotta 28,3 Yli 25 oppilasta 34,2

5–15 vuotta 41,6 Erityisopetuksen pienryhmät tai 
-luokat mukana opetuksessa

Yli 15 vuotta 30,1 Kyllä 18,5

Ei 81,5 
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4.3 Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Kouluille ja lukioille suunnattuun kyselyyn tuli 506 vastausta. Vastanneita kouluja oli 498. Kah-
deksasta koulusta tuli kaksi vastausta, muista kouluista yksi. Vastausprosentti koulukohtaisen 
oppilashuoltoryhmän kyselyssä oli 51 %. Vastausprosenttiin vaikuttivat kouluilla samaan aikaan 
olleet muut arvioinnit ja kyselyt, jotka omalta osaltaan vähensivät vastausaktiivisuutta. Koulu-
kohtaiselle oppilashuoltoryhmälle suunnatusta kyselystä käytetään tässä raportissa nimitystä 
koulukohtainen kysely.

Kyselyn taustatietoina kouluilta selvitettiin järjestäjätahoa, koulumuotoa, koulun virallista opetuskieltä 
ja koulun oppilasmäärää. Lisäksi kouluilta kysyttiin, onko koulussa oma rehtori, mikä on erityisessä 
tuessa olevien oppilaiden määrä, erityisopetuksen pienryhmien tai luokkien määrä sekä mikä on muuta 
kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden määrä koulussa. Taustatietoihin lisättiin 
myös Tilastokeskuksen tieto koulujen aluehallintovirastoalueesta sekä kuntamuodosta. Vastanneiden 
koulujen taustatiedot näkyvät taulukossa 3. 

TAULUKKO 3. Koulukohtaisen kyselyn taustatiedot

n osuus (%)
Järjestäjätaho
Kunta 438 87,6 
Kuntayhtymä 4 0,8 
Valtio 4 0,8 
Yksityinen 54 10,8 
Yhteensä 500 100 
Koulumuoto
Alakoulu 134 26,7 
Yläkoulu 81 16,2 
Yhtenäiskoulu 147 29,3 
Lukio 139 27,7 
Yhteensä 501 100 
Koulun virallinen opetuskieli
Suomi 450 89,5 
Ruotsi 45 8,9 
Muu 1 0,2 
Suomi ja ruotsi 1 0,2 
Suomi ja muu 5 1,0 
Ruotsi ja muu 1 0,2 
Yhteensä 503 100
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TAULUKKO 3. jatkuu

n osuus (%)
Koulun oppilasmäärä
1–100 148 29,4 
101–500 295 58,6 
Yli 500 60 11,9
Yhteensä 503 100 
Koulussa on oma rehtori
Kyllä 416 82,4 
Ei, rehtori on yhteinen toisen koulun 
kanssa

89 17,6 

Yhteensä 505 100 
Erityisessä tuessa olevien oppilaiden määrä
Ei yhtään 125 27,7 
1–9,9 % kokonaisoppilasmäärästä 242 53,5 
10–99,9 % kokonaisoppilasmäärästä 60 13,3 
100 % kokonaisoppilasmäärästä 25 5,5 
Yhteensä 452 100 
Erityisopetuksen pienryhmien tai luokkien määrä
Ei yhtään 283 58,6 
1–2 103 21,3 
3–5 58 12,0 
6 tai enemmän 39 8,1 
Yhteensä 483 100
Äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien oppilaiden määrä 
Ei yhtään 157 32,6 
Alle 2 % kokonaisoppilasmäärästä 68 14,1 
2–10 % kokonaisoppilasmäärästä 219 45,5 
Yli 10 % kokonaisoppilasmäärästä 37 7,7 
Yhteensä 481 100 
Aluehallintovirastoalue
Etelä-Suomen AVI 149 29,4 
Lounais-Suomen AVI 98 19,4 
Itä-Suomen AVI 72 14,2 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 123 24,3 
Pohjois-Suomen AVI 47 9,3 
Lapin AVI 17 3,4 
Yhteensä 506 100 
Kuntamuoto
Kaupunkimaiset kunnat 204 40,3 
Taajaan asutut kunnat 114 22,5 
Maaseutumaiset kunnat 188 37,2 
Yhteensä 506 100 



41

Koulumuodoittain tarkasteltuna oma rehtori oli useimmiten yhtenäiskouluilla, joista 90 % ilmoitti 
koulussaan olevan oma rehtori. Alakouluista oma rehtori oli 81 %:ssa vastanneista kouluista, ylä-
kouluista ja lukioista 78 %:ssa. Koulukohtaisessa kyselyssä taustatietona selvitettiin myös opetus-
ryhmien keskimääräistä kokoa koulussa. Keskimääräinen ryhmäkoko vastanneissa kouluissa oli 18 
oppilasta. Pienin ilmoitettu ryhmäkoko oli 3 oppilasta ja suurin 35. Aluehallintovirastoalueittain 
tarkasteltuna pienimmät ryhmäkoot olivat Lapissa, jossa oli keskimäärin 15 oppilaan ryhmiä. 
Suurimmat ryhmäkoot olivat vastausten perusteella Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen 
AVI-alueilla, joissa keskimääräinen opetusryhmäkoko oli 19 oppilasta. Alakouluissa ja yhtenäis-
kouluissa keskimääräinen ryhmäkoko oli 17, yläkouluissa 18 ja lukioissa 21. Kuntatyypeittäin 
tarkasteltuna pienimmät ryhmäkoot olivat maaseutumaisissa kunnissa, joissa opetusryhmien 
keskimääräinen koko oli 17 oppilasta, kun taas kaupunkimaisissa kunnissa se oli 20. Ryhmäkoot 
vastaavat hyvin pitkälle myös kuntien ja Kuntaliiton ylläpitämää Kouluikkuna-vertailutietokannan 
tietoja (Svartsjö 2017, 29). 

Koulukohtaisen kyselyn ohjeissa vastaajiksi pyydettiin koulun rehtoria sekä koulun työrauhasta 
ja turvallisesta oppimisympäristöstä vastaavia oppilashuoltoryhmän jäseniä. Kyselyssä kysyttiin 
avovastauksella, ketkä koulusta ovat olleet mukana vastaamassa kyselyyn. Vastaukseen pyydettiin kir-
joittamaan vastaajien nimikkeet. Vastanneista kouluista hieman yli kolmasosa (35,5 %) ilmoitti 
vastaajina olleen ohjeistuksessa mainittuja henkilöitä. Kyselyyn vastanneiden erilaiset kokoon-
panot näkyvät taulukosta 4. 

TAULUKKO 4. Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet tahot

Kyselyyn vastannut ryhmä n osuus (%)
Rehtori ja oppilashuoltoryhmän henkilökuntaa 173 35,5 
Rehtori tai koulun johtaja yksin 127 26,1 
Rehtori ja opettaja(t) 92 18,9 
Rehtori ja muu johto tai rehtori ja sihteeri 50 10,3 
Opettaja(t) tai koulu muu henkilökunta ilman rehtoria 14 2,9 
Mainittu vain vastaajan tai vastaajien nimi, ei nimikettä 31 6,4 
Yhteensä 487 100
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4.4 Opetuksen järjestäjät

Opetuksen järjestäjille suunnattuun kyselyyn tuli 196 vastausta. Vastanneita opetuksen järjestäjiä 
oli 191. Yhdeltä opetuksen järjestäjältä tuli kolme vastausta, kolmelta opetuksen järjestäjältä kaksi 
vastausta ja muilta yksi. Vastausprosentti opetuksen järjestäjien kyselyssä oli 51 %. Vastauspro-
senttiin vaikuttivat opetuksen järjestäjillä samaan aikaan olleet muut arvioinnit ja kyselyt, jotka 
omalta osaltaan vähensivät vastausaktiivisuutta.

Kyselyn taustatietoina opetuksen järjestäjiltä selvitettiin järjestäjätahoa, koulujen ja oppilaitosten lu-
kumäärää, oppilasmäärää kouluissa sekä kouluissa virallisesti käytettyä kieltä. Lisäksi kysyttiin koulujen 
erityisessä tuessa olevien oppilaiden, rehtorien, erityiskoulujen, erityisopetuksen pienryhmien tai luokkien sekä 
äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien oppilaiden määrää.

Nämä taustatiedot on esitetty taulukossa 5. 

TAULUKKO 5. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn taustatiedot

n osuus (%)
Järjestäjätaho
Kunta 147 75,4 
Kuntayhtymä 6 3,1 
Valtio 2 1,0 
Yksityinen 40 20,5 
Yhteensä 195 100 
Koulujen ja oppilaitosten yhteismäärä
1 36 19,0 
2–9 114 60,3 
Yli 10 39 20,6 
Yhteensä 189 100 
Kouluissa virallisesti käytetty kieli
Suomi 170 87,2 
Ruotsi 5 2,6 
Muu 2 1,0
Suomi ja ruotsi 14 7,2 
Suomi ja muu 2 1,0 
Ruotsi ja muu 1 0,5 
Suomi, ruotsi ja muu 1 0,5 
Yhteensä 214 100 
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TAULUKKO 5. jatkuu

n osuus (%)
Oppilasmäärä yhteensä
Alle 100 18 10,1 
100–499 60 33,7 
500–999 35 19,7 
Yli 1000 65 36,5 
Yhteensä 178 100 
Erityiskoulujen määrä
Ei yhtään 67 64,4 
1–2 33 31,7 
Yli 3 4 3,9 
Yhteensä 104 100 
Erityisessä tuessa olevien oppilaiden määrä
Ei yhtään 9 5,5 
1–9,9 % kokonaisoppilasmäärästä 134 81,2 
10–99,9 % kokonaisoppilasmäärästä 14 8,5 
100 % kokonaisoppilasmäärästä 8 4,8 
Yhteensä 165 100 
Erityisopetuksen pienryhmien tai luokkien määrä
Ei yhtään 21 14,0 
1–2 39 26,0 
3–9 55 36,7 
10 tai enemmän 35 23,3 
Yhteensä 150 100 
Äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien oppilaiden määrä
Ei yhtään 17 12,4 
Alle 1 % kokonaisoppilasmäärästä 28 20,4 
1–10 % kokonaisoppilasmäärästä 79 57,7 
Yli 10 % kokonaisoppilasmäärästä 13 9,5 
Yhteensä 137 100 
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Suurimmassa osassa kouluja oli oma rehtori. Opetuksen järjestäjän alakoulujen määrään suh-
teutettuna yli 70 %:ssa alakouluista oli oma rehtori. Yläkouluissa ja yhtenäiskouluissa tilanne oli 
parempi, sillä niissä molemmissa lähes kaikissa (yläkouluissa 88,9 %, yhtenäiskouluissa 86,2 %) oli 
oma rehtori. Lukioista kolmessa neljäsosassa (76,2 %) oli oma rehtori. Luvut ovat samansuuntaisia 
koulukohtaisessa kyselyssä saatuihin tietoihin rehtoreiden määrästä (taulukko 4). 

Kouluasteittain tarkasteltuna muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia lapsia oli 
eniten alakouluissa. Opetuksen järjestäjien alakouluissa 84 %:ssa oli muunkielisiä oppilaita, kun 
yläkouluissa ja yhtenäiskouluissa heitä oli 80 %:ssa ja lukioissa 71 %:ssa. Yleisimmin muuta kuin 
suomea tai ruotsia puhuvien lasten määrä oli myös kouluasteittain tarkasteltuna yhden ja kym-
menen prosentin välillä koko oppilasmäärästä. 
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5 
Kouluviihtyvyys ja -turvallisuus, 

koulun työrauha sekä koulun 
käytänteet ja asenteet

Perusopetus- ja lukiolain (628/1998) (629/1998) mukaan koulussa ja lukiossa oppilaan ja opis-
kelijan edellytetään suorittavan tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyvän asiallisesti, noudattavan 
koulun järjestyssääntöjä sekä käsittelevän huolellisesti koulun omaisuutta. Tämän lisäksi opetuk-
seen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Mielekkään opiskeluympäristön 
saavuttamiseksi on myös tärkeää tavoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden koulussa ja lukiossa koke-
mat kouluviihtyvyyteen sekä koulun ja lukion opetuskäytänteisiin vaikuttavat keskeiset tekijät. 
Keskeisenä tavoitteena on edistää hyvää oppimista sekä oppilaiden hyvinvointia. Myös koulun 
opettajien ja muun henkilöstön viihtyvyyteen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät yleiset 
oikeudet ja velvoitteet sisältyvät kaikkia kansalaisia koskevaan yleiseen lainsäädäntöön (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2015). 

Oppilas- ja opettajakyselyissä selvitettiin koulunkäynnin mielekkyyttä, oppilaiden ja opettajien 
tyytyväisyyttä koulujensa toimintaan, kouluviihtyvyyttä, opettajien opetuskäytänteitä, opetus-
käytänteitä luokkahuoneissa, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistamista kouluissa sekä oppilaiden 
ja opettajien työrauhaa ja kouluturvallisuutta.

5.1 Oppilaiden ja opettajien kouluviihtyvyys

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen 
järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään mm. koulujen kouluviihty-
vyyttä. Alakoulujen kolmasluokkalaisilta kysyttiin neljä ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta 
sekä lukiolaisilta kuusi kouluviihtyvyyteen liittyvää kysymystä. Kaikilta oppilailta kysyttiin, miten 
usein tulet mielelläsi kouluun ja kuinka usein koet olosi yksinäiseksi koulussa, joissa vastausvaihtoehtoina 
olivat joka päivä – useimmin kuin kerran viikossa – noin kerran viikossa – muutaman kerran puolessa 
vuodessa – en koskaan. Alakoulujen kolmasluokkalaisista 90 %, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 
72 % sekä lukiolaisista 77 % tuli mielellään kouluun useammin kuin kerran viikossa tai joka päivä. 
Vastaavasti alakoulujen kolmasluokkalaisista 10 %, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 12 % ja 
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lukiolaisista 15 % koki itsensä yksinäiseksi vähintään noin kerran viikossa. Yläkoulujen kahdek-
sasluokkalaisista tytöistä 16 % sekä lukiolaisista tytöistä 18 % koki itsensä yksinäiseksi vähintään 
noin kerran viikossa, kun vastaavat luvut pojilla olivat 8 % ja 9 %. 

Oppilailta kysyttiin myös, miten viihdyt oppitunneilla ja välitunneilla. Näissä vastausvaihtoehtoina 
olivat erittäin hyvin – melko hyvin – tyydyttävästi – melko huonosti – erittäin huonosti. Alakoulujen 
kolmasluokkalaisista pojista 83 % viihtyi oppitunneilla vähintään melko hyvin, kun vastaava luku 
tytöillä oli 92 %. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 62 % sekä lukiolaisista 68 % viihtyi oppi-
tunneilla vähintään melko hyvin. Poikien ja tyttöjen välillä erot olivat pieniä. Alakoulujen kol-
masluokkalaisista 65 %, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 34 % sekä lukiolaisista 43 % viihtyi 
välitunneilla erittäin hyvin. 

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 74 %:lla sekä lukiolaisista 51 %:lla ei ollut ollut yhtään luvatonta 
poissaoloa koulusta viimeisen vuoden aikana. Lisäksi 27 % yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista sekä 
28 % lukiolaisista tytöistä koki koulussa masennusta tai ahdistusta vähintään noin kerran viikossa, 
kun vastaavat luvut pojilla olivat 11 % ja 12 %. Ruotsinkielisistä kahdeksasluokkalaisista 75 % ja 
lukiolaisista 80 % viihtyi oppitunneilla vähintään melko hyvin, kun vastaava luvut suomenkielisillä 
olivat 62 % ja 67 %. 

Opettajilta kysyttiin kaksi opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen liittyvää kysymystä. Heiltä 
kysyttiin, miten usein tulet mielelläsi töihin ja miten arvioisit oppilaiden keskimäärin viihtyvän oppi-
tunneillasi. Ensimmäiseen kysymykseen vastausvaihtoehtoina olivat joka päivä – useammin kuin 
kerran viikossa – noin kerran viikossa – muutaman kerran puolessa vuodessa – en koskaan ja toiseen 
erittäin hyvin – melko hyvin – tyydyttävästi – melko huonosti – erittäin huonosti. Opettajista 92 % tuli 
mielellään töihin useammin kuin kerran viikossa tai joka päivä. Suomenkielisistä opettajista 41 % ja 
ruotsinkielisistä 49 % tuli mielellään töihin joka päivä. Pääsääntöisesti lukioluokkien opettajista 
46 % sekä perusopetusluokkien 1–9 opettajista 41 % tuli mielellään töihin joka päivä. Opettajista 
90 % oli sitä mieltä, että oppilaat keskimäärin viihtyvät heidän oppitunneillaan vähintään melko 
hyvin. Suomen- ja ruotsinkielisten opettajien käsitykset siitä, miten hyvin oppilaat viihtyvät eri 
vuosiluokilla heidän oppitunneillaan, on esitetty kuviossa 4. Sukupuolittaisilla tarkasteluilla 
sekä opettajien työkokemuksilla ei ollut yhteyttä opettajien kouluviihtyvyyteen eikä opettajien 
käsityksiin oppilaiden kouluviihtyvyydestä. 
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KUVIO 4. Opettajien käsitykset siitä, miten hyvin oppilaat viihtyvät eri luokka-asteilla heidän 
oppitunneillaan 

5.2 Opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauha

Opettajien opetuskäytänteitä, asenteita ja koulun työrauhaa tarkasteltiin oppilas- ja opettajakyselyissä 
useilla eri kysymyksillä. Tärkeää on se, että oppilaille ja opettajille avataan uudenlaisia mah-
dollisuuksia oppimisen ja opetuksen järjestämiseen ja jäsentämiseen. Oppimisen ja opetuksen 
uudistumisen olennaisiksi piirteiksi on nostettu oppijalähtöisyys, opetuksen ja oppimisen laa-
jentuminen ja erilaisten opetusmenetelmien ymmärtäminen ja hyödyntäminen myös luokka-
huoneen ulkopuolella sekä tietotekniikan pedagoginen hyödyntäminen. Oppimisympäristöstä 
ja opettajien opetuskäytänteistä käytetään myös käsitettä oppimistila, jonka nähdään koostuvan 
useasta toisiinsa linkittyvästä ulottuvuudesta: fyysisestä, virtuaalisesta, henkilökohtaisesta ja 
sosiaalisesta (Opetushallitus 2012). 

Alakoulujen kolmasluokkalaisilta ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta sekä lukiolaisilta kysyttiin, 
miten moni opettajistasi opettaa sinua hyvin, miten moni opettajistasi pitää luokassasi hyvää työrauhaa ja miten 
moni opettajistasi on kiinnostunut sinun koulunkäynnistäsi. Näihin kysymyksiin olivat vastausvaihto-
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ehtoina kaikki – lähes kaikki – noin puolet – muutama – ei kukaan. Alakoulujen kolmasluokkalaisista 
62 %, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 16 % sekä lukiolaisista 13 % oli sitä mieltä, että kaikki 
heitä opettavat opettajat osaavat opettaa hyvin. Vastaavasti alakoulujen kolmasluokkalaisista 
90 % oli sitä mieltä, että lähes kaikki tai kaikki opettajat osaavat pitää hyvää työrauhaa luokassa, 
kun vastaava luku kahdeksasluokkalaisilla oli 54 % ja lukiolaisilla 76 %. Alakoulujen kolmasluok-
kalaisista tytöistä 76 % ja pojista 63 % oli sitä mieltä, että lähes kaikki tai kaikki opettajat ovat 
kiinnostuneita heidän koulunkäynnistään. Vastaavat luvut kahdeksasluokkalaisilla tytöillä oli 
47 % ja pojilla 51 % sekä lukiolaisilla tytöillä 38 % ja pojilla 48 %. Ruotsinkielisistä kolmasluok-
kalaisista 81 % oli sitä mieltä, että lähes kaikki tai kaikki opettajat olivat kiinnostuneita heidän 
koulunkäynnistään, kun vastaava luku suomenkielisillä oli 69 %. Kuviossa 5 on esitetty oppilaiden 
osuudet em. kysymyksiin eri vastausvaihtoehdoissa. Lisäksi yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 
kaksi kolmasosaa (66,0 %) sekä lukiolaisista 72 % oli sitä mieltä, että lähes kaikki tai kaikki heitä 
opettavat opettajat ovat innostuneita opettamisesta. Vastausvaihtoehtoina olivat kaikki – lähes 
kaikki – noin puolet – muutama – ei kukaan.
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KUVIO 5. Oppilaiden vastauksia opettajien opetuskäytänteisiin, asenteisiin ja koulun työrauhaan 
liittyvissä kysymyksissä

Opettajien opetuskäytänteistä, asenteista ja koulun työrauhasta oppilailta kysyttiin myös, miten 
hyvin luokkasi oppilaat tulevat toimeen keskenään, miten hyvin pystyt keskittymään oppitunneilla ja miten 
paljon opettajan laatima istumajärjestys parantaa luokkasi työrauhaa (viimeksi mainittuun kysymyk-
seen vastaaminen edellytti, että oppilas oli aiemmin vastannut opettajan tavallisesti laativan 
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luokan istumajärjestyksen). Oppilaiden vastausvaihtoehdot ja vastaukset em. kysymyksiin on 
esitetty kuviossa 6. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista pojista 77 % ja tytöistä kaksi kolmasosaa 
(66,9 %) oli sitä mieltä, että oman luokkansa oppilaat tulevat melko hyvin tai erittäin hyvin toimeen 
keskenään. Vastaavat luvut lukiolaisilla pojilla ja tytöillä olivat 83 % ja 72 %. Lisäksi yläkoulujen 
kahdeksasluokkalaisista pojista 14 % ja lukiolaisista pojista 16 % pystyi keskittymään oppitunneilla 
erittäin hyvin, kun vastaavat luvut tytöillä olivat 9 % ja 8 %. 

Oppilailta kysyttiin myös, miten usein opetuksessa on otettu huomioon opetukseen liittyvät oppilaiden ideat 
ja toiveet, joissa vastausvaihtoehtoina olivat joka päivä, useammin kuin kerran viikossa, noin kerran 
viikossa, muutaman kerran puolessa vuodessa, en koskaan. Alakoulujen kolmasluokkalaisista oppilaista 
71 % oli sitä mieltä, että opetuksessa oli otettu huomioon opetukseen liittyvät oppilaiden ideat ja 
toiveet useamman kerran viikossa tai joka päivä. Vastaavat luvut olivat yläkoulujen kahdeksasluok-
kalaisilla 22 % sekä lukiolaisilla 21 %. 
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KUVIO 6. Oppilaiden vastauksia opettajien opetuskäytänteisiin, asenteisiin ja koulun työrauhaan 
liittyvissä kysymyksissä
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Opettajien opetuskäytänteistä, asenteista ja koulun työrauhasta opettajilta kysyttiin 10 kysymystä. 
Kysymykset ovat osittain samanlaisia kuin oppilailtakin kysytyt. Kysymykset, vastausvaihtoeh-
dot ja opettajien vastaukset on esitetty kuviossa 7. Istumajärjestykseen liittyvään kysymykseen 
vastaaminen edellytti, että opettaja oli aiemmin vastannut opettajan tavallisesti laativan luokan 
istumajärjestyksen. 
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KUVIO 7. Opettajien vastauksia heidän opetuskäytänteisiin, asenteisiin ja koulun työrauhaan 
liittyvissä kysymyksissä 
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Opettajien vastauksia siitä, miten hyvin työrauha mielestäsi toimii koulussanne, kuinka hyvin osaat ylläpitää 
luokassasi tai ryhmässäsi sopivaa työrauhaa ja miten hyvin pystyt rauhoittamaan häiritsevän tai muutoin 
epäasiallisesti käyttäytyvän oppilaan luokassasi tai ryhmässäsi tehtävänimikkeen, opetusvuosien, erityis-
opetusryhmien opettamisen sekä sukupuolen kannalta. Vastausvaihtoehdot on esitetty kuviossa 
8. Opettajien opetusvuosilla oli selkeä yhteys edellisten kysymysten vastauksiin. Mitä enemmän 
opettajilla oli opetusvuosia koulussa, sitä vähemmän he siellä kokivat työrauhahäiriöitä. Mies-
opettajista 69 % ja naisopettajista 61 % sekä suomenkielisistä opettajista 65 % ja ruotsinkielisistä 
opettajista 38 % pystyi välttämään opetustilanteessa oppilaalle tai oppilaille hermostumisen melko 
tai erittäin hyvin. Lisäksi miesopettajista 62 % ja naisopettajista 78 % oli sitä mieltä, että opettajan 
laatima istumajärjestys parantaa luokan tai ryhmän työrauhaa melko tai erittäin hyvin.
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KUVIO 8. Opettajien vastauksia heidän käsityksistään koulujen työrauhasta tehtävänimikkeen, 
opetusvuosien, erityisopetusryhmien opettamisen sekä sukupuolen mukaan



52

Opettajien käsityksiä kysymyksiin, miten hyvin pysyt keskittymään opetustyöhön oppitunneilla sekä 
miten hyvin opettaminen ja työsi innostaa sinua opetuskielen, opetusvuosien, erityisopetusryhmien 
opettamisen sekä muodollisen kelpoisuuden kannalta. Vastausvaihtoehdot on esitetty kuviossa 9. 
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KUVIO 9. Opettajien vastauksia heidän keskittymisestään ja innostumisestaan opetustyöhön 
opetuskielen, opetusvuosien, erityisopetusryhmien opettamisen sekä muodollisen kelpoisuuden 
kannalta

Kaikilta oppilailta sekä opettajilta kysyttiin, kuka tekee tavallisesti luokkasi tai ryhmäsi istumajär-
jestyksen. Oppilaiden sekä opettajien vastaukset ja vastausvaihtoehdot tähän kysymykseen on 
esitetty kuviossa 10. 
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KUVIO 10. Oppilaiden ja opettajien vastauksia kysymykseen, kuka tekee tavallisesti luokan tai 
ryhmän istumajärjestyksen 

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista 44 % kertoi, että heidän luokassaan opiskellaan pienryhmissä tai 
pareittain useamman kerran viikossa tai joka päivä. Vastaavat luvut alakoulujen kolmasluokkalaisilla ja 
lukiolaisilla olivat 56 % ja 59 %, kun vastausvaihtoehtoina olivat joka päivä – useammin kuin kerran 
viikossa – noin kerran viikossa – muutaman kerran puolessa vuodessa – en koskaan. Suomenkielisistä 
lukiolaisista 60 % opiskeli pienryhmissä tai pareittain useamman kerran viikossa tai joka päivä, 
ruotsinkielisistä lukiolaisista vastaavasti 48 %. 

Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta kysyttiin myös, miten usein heidän luokassaan tehdään projek-
titöitä ja miten usein luokassa tai ryhmässä opettaja antaa oppilaille erilaisia tehtäviä oppilaiden osaamisen 
mukaan. Kahdeksasluokkalaisista 70 % ja lukiolaisista 81 % kertoi tekevänsä projektitöitä vähintään 
muutaman kerran kuukaudessa, jossa vastausvaihtoehdot olivat joka päivä – useammin kuin kerran 
viikossa – noin kerran viikossa – muutaman kerran kuukaudessa – muutaman kerran vuodessa – en koskaan. 
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Miesopettajista 65 % ja naisopettajista 78 % vastasi, että heidän opetuksestaan on enintään puolet 
opettajajohtoista yhteistä opetusta. Lisäksi miesopettajista 96 % ja naisopettajista 93 % vastasi, 
että pari- tai ryhmätyöskentelyä oli opetuksesta enintään puolet. Miesopettajista 98 % ja nais-
opettajista 96 % vastasi pienryhmätyöskentelyä olevan opetuksesta enintään puolet, sekä mies-
opettajista 98 % ja naisopettajista 96 % vastasi projektityöskentelyä olevan opetuksesta enintään 
puolet. Em. opetusmenetelmillä oli opettajien välillä pieniä eroja, kun tarkasteltiin opetuskieltä 
sekä pääsääntöisesti eri vuosiluokkia opettavia opettajia. Miesopettajista 42 % ja naisopettajista 
29 % sekä suomenkielisistä opettajista 33 % ja ruotsinkielisistä opettajista 20 % antoi oppilaidensa 
itse valita omat parinsa tai ryhmänsä pari- tai ryhmätyöskentelyssä aina tai lähes aina. Vastaavat 
luvut pääsääntöisesti luokkien 1–6 ja 7–9 sekä lukioluokkien opettajille olivat 10 %, 31 % ja 59 %. 
Vastausvaihtoehdot olivat aina – lähes aina – melko usein – harvoin – ei koskaan. Kahdeksasluokka-
laisten ja lukiolaisten sekä opettajien vastaukset ja vastausvaihtoehdot opetuksen eriyttämiseen 
on esitetty kuviossa 11. Kysymystä ei kysytty kolmasluokkalaisilta. 
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KUVIO 11. Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten vastaukset siitä, miten usein luokassa tai 
ryhmässä opettaja antaa oppilaille erilaisia tehtäviä oppilaiden osaamisen mukaan sekä opettajien 
vastaukset, miten usein he toteuttivat luokassaan tai ryhmässään opetuksen eriyttämistä
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5.3 Muiden opettajien ja avustajien tuki

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan 
lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai 
koulunkäynnissään, on oikeus saada myös osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmäs-
sä tai yksilöopetuksena. Myös erityisopettajalta on mahdollisuus pyytää tukiopetusta. Koulun 
opettajakuntaan kuuluu usein myös resurssiopettaja (useimmiten luokan- tai aineenopettaja), 
joka opettaa eri luokissa tai ryhmissä toisten opettajien kanssa tai työtä jakaen. Kouluissa on lä-
hes aina koulunkäyntiavustaja, joka tukee ja ohjaa oppilaita koulunkäynnissä opettajan ohjeiden 
mukaisesti. Koulunkäyntiavustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko 
opetusryhmälle. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla voi olla luokassa myös henkilökohtainen 
avustaja (Opetushallitus 2014).

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin neljällä kysymyksellä, miten paljon he ovat saaneet toisilta 
opettajilta ja avustajilta tukea opettamistyössä. Kysymykset, opettajien vastaukset ja vastausvaih-
toehdot opetuskielen tarkastelussa on esitetty kuviossa 12. Pääsääntöisesti luokkien 1–6 ja 7–9 
sekä lukioluokkien opettajilla oli em. kysymysten vastauksissa eroja eniten lukio-opetuksessa. 
Lukioluokkien opettajista 52 % kertoi oppilaidensa saaneen erityisopettajan opetusta, 10 % kertoi 
saaneensa työparikseen toisen opettajan sekä 20 % kertoi saaneensa avustajapalveluita aina tarvit-
taessa tai yleensä. Vastaavat luvut luokkien 1–6 opettajille olivat 87 %, 29 %, 63 %, sekä luokkien 7–9 
opettajille 78 %, 25 % ja 55 %. Sukupuolittaisessa tarkastelussa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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KUVIO 12. Opettajien vastauksia heidän toisilta opettajiltaan ja avustajiltaan saamistaan tuista 
opetuskielen tarkastelussa

Opettajilta kysyttiin myös, miten paljon toisten opettajien tai avustajapalvelujen tuki on vaikuttanut 
myönteisesti luokkien tai ryhmien työrauhaan. Kysymykset, opettajien vastaukset sekä vastausvaih-
toehdot opettajien opetuskielen, sukupuolen sekä pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien 
tarkasteluissa on esitetty kuviossa 13.
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KUVIO 13. Opettajien vastauksia siitä, miten paljon toisten opettajien tai avustajapalvelujen 
tuki on vaikuttanut myönteisesti luokkien tai ryhmien työrauhaan opettajien opetuskielen, 
sukupuolen sekä pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien tarkasteluissa 

5.4 Digitaaliset laitteet kouluissa

Tieto- ja viestintäteknologia on keskeinen osa opetuksen luokkahuonekäytäntöjä. Opettajat eivät 
kuitenkaan aina pysty hyödyntämään opetuksensa tarpeiden mukaan tietotekniikkaluokkia tai 
-laitteistoja riittävän joustavasti tai tehokkaasti. Toisaalta laitteistojen toiminta saatetaan kokea 
hitaaksi tai epävarmaksi, jolloin niiden opetuskäyttö ei ole mielekästä. Mobiili- ja älylaitteiden 
yleistyminen on avannut oppimistilanteisiin myös oppilaiden omien laitteiden käyttömahdolli-
suuden. Ongelmia tuottavat kuitenkin mobiili- ja älylaitteiden sekä tietokoneiden avulla aiheutetut 
mahdolliset häiriö- ja ongelmatilanteet kouluissa sekä opettajien riittämätön täydennyskoulutus 
kyseisten laitteiden hallintaan (Salokoski & Mustonen 2007). 
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Oppilailta kysyttiin tietotekniikan ja mobiililaitteiden käyttämisestä sekä niiden pedagogises-
ta hyödyntämisestä koulussa. Kysymykset, vastausvaihtoehdot ja oppilaiden vastaukset ovat 
nähtävissä kuviossa 14. Tämän lisäksi heiltä tiedusteltiin, miten usein he saavat käyttää tietokoneita 
opetustilanteessa. Vastausvaihtoehtoina olivat joka päivä – useammin kuin kerran viikossa – noin 
kerran viikossa – muutaman kerran puolessa vuodessa – en koskaan. Tähän kysymykseen alakoulujen 
kolmasluokkalaisista 30 %, yläkoulujen kahdeksasluokkalaista 22 %, suomenkielisistä lukiolaisista 
52 % ja ruotsinkielisistä lukiolaisista 82 % vastasi useamman kerran viikossa tai joka päivä. Toisaalta 
suomenkielisistä lukiolaisista 90 % sai käyttää mobiililaitteita opetustilanteessa, kun vastaava luku 
ruotsinkielisillä lukiolaisilla oli 77 %. 

25,4 

89,1 

14,0 

68,1 

7,1 

21,9 

74,6 

10,9 

86,0 

31,9 

92,9 

78,1 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Saavatko oppilaat käyttää mobiililaitteita
luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen

liittyvissä asioissa?

Saavatko oppilaat käyttää mobiililaitteita
opetustilanteissa?

Saavatko oppilaat käyttää mobiililaitteita
luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen

liittyvissä asioissa?

Saavatko oppilaat käyttää mobiililaitteita
opetustilanteissa?

Saavatko oppilaat käyttää mobiililaitteita
luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen

liittyvissä asioissa?

Saavatko oppilaat käyttää mobiililaitteita
opetustilanteissa?

 
Lu

kio
n 2

. v
sk

 
 

8. 
luo

kk
a 

 
3. 

luo
kk

a 

Kyllä Ei 

KUVIO 14. Oppilaiden vastauksia mobiililaitteiden käyttämisistä sekä niiden pedagogisesta 
hyödyntämisestä koulussa

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin, miten usein opettamasi oppilaat käyttävät tietokoneita oppitun-
neilla. Vastausvaihtoehtoina olivat joka päivä – useammin kuin kerran viikossa – noin kerran viikossa 
– muutaman kerran puolessa vuodessa – en koskaan. Tähän kysymykseen vastasi useamman kerran 
viikossa tai joka päivä naisista 40 %, miehistä 52 %, suomenkielisistä opettajista 42 %, ruotsinkie-
lisistä opettajista 62 %, pääsääntöisesti luokkien 1–6 opettajista 36 %, luokkien 7–9 opettajista 
32 % ja lukion opettajista 69 %. Opettajilta kysyttiin myös kaksi mobiili- ja älylaitteisiin liittyvää 
kysymystä. Nämä kysymykset, vastausvaihtoehdot sekä opettajien suhteelliset vastaukset ope-
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tuskielen, sukupuolen sekä pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien tarkasteluissa on esitetty 
kuviossa 15. Opettajilta kysyttiin myös, saavatko oppilaat käyttää mobiili- tai älylaitteita koulussa 
välitunneilla. Tähän kysymykseen vastasi ei koskaan naisista 21 %, miehistä 13 %, suomenkielisistä 
opettajista 19 %, ruotsinkielisistä opettajista 15 %, pääsääntöisesti luokkien 1–6 opettajista 58 %, 
luokkien 7–9 opettajista 2 % ja lukion opettajista 0,3 %. Vastausvaihtoehdot olivat aina – lähes 
aina – melko usein – harvoin – ei koskaan.
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KUVIO 15. Opettajien vastauksia oppilaiden mobiili- tai älylaitteiden käyttämisistä sekä 
niiden pedagogisesta hyödyntämisestä koulussa opettajien opetuskielen, sukupuolen sekä 
pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien mukaan

Opettajien käsitykset siitä, miten paljon mobiili- ja älylaitteiden käyttö aiheuttaa häiriö- ja ongel-
matilanteita oppitunneilla opettajien opetuskielen sekä pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien 
mukaan on esitetty kuviossa 16. Puolet luokkien 1–6 opettajista vastasi näiden käytön aiheuttavan 
erittäin vähän häiriö- ja ongelmatilanteita, kun taas saman vastauksen luokkien 7–9 opettajista 
antoi alle kymmenesosa ja lukion opettajista noin joka kymmenes. Tässä tarkastelussa ei ollut 
sukupuolien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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KUVIO 16. Opettajien käsitykset siitä, miten paljon mobiili- ja älylaitteiden käyttö aiheuttaa 
häiriö- ja ongelmatilanteita oppitunneilla opettajien opetuskielen sekä pääsääntöisesti 
opetettavien vuosiluokkien tarkasteluissa

Koulukohtaisessa kyselyssä selvitettiin, saavatko oppilaat käyttää koulussa mobiili- tai älylaitetta 
oppitunneilla opetukseen liittyen, oppitunneilla muuten kuin opetukseen liittyen sekä välitunneilla. Vas-
tanneista kouluista kolme neljäsosaa ilmoitti, että oppilaat saavat käyttää tunneilla mobiili- tai 
älylaitteita opetukseen liittyen. Viisitoista prosenttia ilmoitti tämän käytännön vaihtelevan 
opettajan mukaan. Ainoastaan alle yhdessä prosentissa kouluissa oppilaat eivät saaneet käyttää 
mobiili- tai älylaitteita opetukseen liittyen. Vastaavasti muuten kuin opetukseen liittyen ilmoitti 4 
% vastaajista oppilaiden saavan käyttää älylaitteitaan. Neljänneksellä vastaajista käytäntö vaihteli 
opettajan mukaan ja 70 % vastaajista ilmoitti älylaitteiden käytön olevan kiellettyä muuten kuin 
opetukseen liittyen. Yksi prosentti vastaajista ei osannut sanoa koulun käytäntöä tähän liittyen. 
Välitunneilla oppilaat saivat käyttää älylaitteitaan 70 %:ssa vastanneita kouluja. Kiellettyä se oli 27 
%:ssa kouluista ja opettajasta riippuen sen käyttö oli sallittua 3 %:ssa kouluista. Koulukohtaisessa 
kyselyssä myös tiedusteltiin, onko mobiili- ja älylaitteiden käyttö aiheuttanut häiriö- ja ongelmatilan-
teita edellä mainituissa tilanteissa asteikolla 1 = Erittäin vähän – 5 = Erittäin paljon. Älylaitteiden 
käytöstä ei vastausten perusteella näytä olevan kovin suurta haittaa kouluissa. Vastaajien mukaan 
opetus- ja välituntikäytössä kännyköiden käyttö aiheutti melko vähän häiriö- tai ongelmatilanteita 
(keskiarvot molemmissa 1,7). Sen sijaan oppitunneilla muuten kuin opetukseen liittyen koettiin 
älylaitteiden käytöstä olevan hieman enemmän haittaa (ka 2,7). 
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5.5 Oppilaiden ja opettajien käsitykset kouluturvallisuudesta

Perusopetuslain (628/1998) ja lukiolain (629/1998) sekä lain perusopetuslain muuttamisesta 
(1267/2013) ja lain lukiolain muuttamisesta (1268/2013) mukaan jokaisella opetukseen osallis-
tuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työturvallisuuslain (738/2002) 
mukaan yhtä lailla jokaisella opettajalla on oikeus turvalliseen työympäristöön. Opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa 
opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun ja oppi-
laitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. Opetushallitus on tuottanut kouluille ja oppilaitoksille materiaalia, jossa käsitellään 
kouluturvallisuutta, kriiseihin varautumista, toimintaohjeita kriisin sattuessa, kriisin käsittelyä 
ja jälkihoitoa sekä kriisien käsittelyä mediassa. 

Oppilaskyselyssä alakoulujen kolmasluokkalaisilta, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta sekä lu-
kiolaisilta kysyttiin, miten turvalliseksi koet olosi oppitunneilla, miten turvalliseksi koet olosi välitunneilla 
ja miten turvalliseksi koet olosi koulumatkalla. Vastausvaihtoehdot olivat erittäin turvalliseksi – melko 
turvalliseksi – en kovin turvalliseksi – melko turvattomaksi – erittäin turvattomaksi. Kolmasluokkalaisista 
ja lukiolaisista 97 % ja kahdeksasluokkalaisista 92 % koki olonsa oppitunneilla erittäin tai melko 
turvalliseksi. Vastaavasti välitunneilla olonsa koki erittäin tai melko turvalliseksi 95 % kolmasluokka-
laisista, 97 % lukiolaisista ja 92 % kahdeksasluokkalaisista. Alle puolet (49,2 %) kolmasluokkalai-
sista tytöistä koki olonsa koulumatkalla erittäin turvalliseksi ja pojista selvästi yli puolet (57,1 %). 
Vastaavasti kahdeksasluokkalaisista tytöistä hieman alle puolet (48,2 %) ja lukiolaisista tytöistä 
hieman yli puolet (52,4 %) tunsi olonsa koulumatkalla erittäin turvalliseksi, kun pojilla vastaavat 
luvut olivat 62 % ja 70 %.

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin kaksi kouluturvallisuuteen liittyvää kysymystä. Kysymykset, 
opettajien suhteelliset vastaukset sekä vastausvaihtoehdot sukupuolen, pääsääntöisesti opetet-
tavien vuosiluokkien sekä opetusvuosien mukaan on esitetty kuviossa 17. Tässä tarkastelussa 
opetuskielellä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä.
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KUVIO 17. Opettajien vastauksia heidän käsityksistään omasta ja oppilaiden turvallisuudesta 
sukupuolen, pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien sekä opetusvuosien mukaan 

5.6 Oppilaiden osallistaminen ja oppilaskunta 

Lain perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) ja lain lukiolain muuttamisesta (1268/2013) 
mukaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja 
huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun ja oppilaitoksen toimin-
taan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Kaikilla 
koululla ja oppilaitoksilla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunta voi 
olla useamman koulun yhteinen. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimin-
taa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän 
välistä yhteistyötä. 
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Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta kysyttiin, onko koulussasi oppilaskunta ja oletko 
sinä mukana oppilaskunnan hallituksessa. Kuviossa 18 on esitetty vastausvaihtoehdot ja oppilaiden 
vastaukset näihin kysymyksiin. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein oppilaskunnan hallitus kokoontuu ja 
miten usein luokkasi tai ryhmäsi oppilaat saavat osallistua oman luokkanne tai ryhmänne yhteisten  retkien, 
myyjäisten tai juhlien järjestämiseen. Kahdeksasluokkalaisista puolet (49,2 %) oli sitä mieltä, että 
oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai noin kerran viikossa. Vastaava luku 
lukiolaisilla oli hieman yli kolmasosa (35,7 %). Vastausvaihtoehdot olivat noin kerran viikossa – noin 
kerran kuukaudessa – noin kerran puolessa vuodessa – noin kerran vuodessa – en tiedä. 
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KUVIO 18. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten sekä lukiolaisten vastaukset koulujen 
oppilaskuntiin liittyviin kysymyksiin 

Hieman yli kolmannes (34,5 %) kahdeksasluokkalaisista, lukiolaisista 30 % ja kolmasluokkalaisis-
ta 43 % oli sitä mieltä, että oman luokan tai ryhmän oppilaat saavat osallistua yhteisten retkien, 
myyjäisten tai juhlien järjestämiseen noin kerran kuukaudessa tai noin kerran puolessa vuodessa. Vas-
tausvaihtoehdot tähän kysymykseen olivat noin kerran kuukaudessa – noin kerran puolessa vuodessa 
– noin kerran vuodessa – ei koskaan – en tiedä. 

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin myös, miten usein luokkasi tai ryhmäsi oppilaat saavat osallis-
tua oman luokkanne tai ryhmänne yhteisten retkien, myyjäisten tai juhlien järjestämiseen. Luokkien 1–6 
opettajista 82 %, luokkien 7–9 opettajista 73 % ja lukion opettajista 70 % vastasi kysymykseen noin 
kerran kuukaudessa tai noin kerran puolessa vuodessa. Vastausvaihtoehdot tähän kysymykseen olivat 
noin kerran kuukaudessa – noin kerran puolessa vuodessa – noin kerran vuodessa – ei koskaan – en tiedä. 
Opetuskielellä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä. 
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Lisäksi opettajilta tiedusteltiin, miten paljon koulussasi järjestettävillä yhteisillä toiminnoilla on myönteistä 
vaikutusta koulusi työrauhaan. Luokkien 1–6 opettajista 56 % ja luokkien 7–9 opettajista 47 % sekä 
lukion opettajista 50 % vastasi kysymykseen melko tai erittäin paljon, kun vastausvaihtoehtoina 
olivat erittäin paljon – melko paljon – tyydyttävästi – melko vähän – erittäin vähän. Oppilaiden osal-
listamista, osallisuutta ja oppilaskunnan toimintaa tarkastellaan lisää luvussa 10 vuoden 2014 
lakimuutosten vaikutukset. 

5.7 Kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden, 
asenteiden ja koulun työrauhan, muiden opettajien ja 
avustajien tuen sekä kouluturvallisuuden summamuuttujat

Kouluviihtyvyyteen, opettajien opetuskäytänteisiin ja työrauhaan sekä kouluturvallisuuteen liittyvistä oppi-
laiden kysymyksistä laadittiin kolme summamuuttujaa. Kysymykset kaikissa summamuuttujissa 
olivat alakoulujen kolmasluokkalaisille ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisille sekä lukion toisen 
vuosikurssin opiskelijoille samat. Kouluviihtyvyys -summamuuttuja muodostettiin neljästä ky-
symyksestä: miten usein tulet mielelläsi kouluun, miten viihdyt oppitunneilla, miten viihdyt välitunneilla 
ja kuinka usein koet olosi yksinäiseksi koulussa. Opettajien opetuskäytänteet ja koulun työrauha 
-summamuuttuja muodostettiin seitsemästä kysymyksestä: miten moni opettajistasi opettaa sinua 
hyvin, miten moni opettajistasi pitää luokassasi hyvää työrauhaa, miten moni opettajistasi on kiinnostunut 
sinun koulunkäynnistäsi, miten hyvin luokkasi oppilaat tulevat toimeen keskenään, miten hyvin pystyt 
keskittymään oppitunneilla, miten paljon opettajan laatima istumajärjestys parantaa luokkasi työrauhaa 
ja miten usein opetuksessa on otettu huomioon opetukseen liittyvät oppilaiden ideat ja toiveet. Viimeiseksi 
kouluturvallisuus -summamuuttuja muodostettiin kolmesta kysymyksestä: miten turvalliseksi koet 
olosi oppitunneilla, miten turvalliseksi koet olosi välitunneilla ja miten turvalliseksi koet olosi koulumatkalla. 
Kaikissa em. summamuuttujissa vastausasteikko määriteltiin neljään osaan. Ensimmäinen osa 
on erittäin hyvän ja melko hyvän välillä, toinen melko hyvän ja tyydyttävän välillä, kolmas tyydyttävän 
ja melko huonon välillä ja neljäs melko huonon ja erittäin huonon välillä. Summamuuttujat, vastaus-
asteikko ja oppilaiden suhteelliset vastaukset on esitetty kuviossa 19.

Kolmasluokkalaiset viihtyivät koulussa paremmin kuin kahdeksasluokkalaiset ja lukiolaiset. 
Vastaavasti lukiolaiset ja kolmasluokkalaiset kokivat koulunsa turvallisemmaksi kuin kahdek-
sasluokkalaiset. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että oppilaat viihtyivät koulussa hyvin ja kokivat 
sen turvalliseksi. Lukiolaiset ja kahdeksasluokkalaiset kokivat opettajien opetuskäytänteet ja 
työrauhan selvästi huonompana kuin kolmasluokkalaiset, jotka kokivat sen hyvänä. 
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KUVIO 19. Oppilaiden käsitykset heidän kouluviihtyvyydestä, opettajien opetuskäytänteistä ja 
koulun työrauhasta sekä kouluturvallisuudesta*

Opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen, opettajien opetuskäytänteisiin, asenteisiin ja työrauhaan sekä 
opettajien ja oppilaiden kouluturvallisuuteen liittyvistä opettajien kysymyksistä laadittiin myös kolme 
summamuuttujaa. Opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyys-summamuuttuja muodostettiin kah-
desta kysymyksestä: miten usein tulet mielelläsi töihin ja miten arvioisit oppilaiden keskimäärin viihtyvän 
oppitunneillasi. Opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauha-summamuuttuja muo-
dostettiin kymmenestä kysymyksestä, jotka ovat nähtävissä kuviossa 7. Viimeiseksi opettajien 
ja oppilaiden kouluturvallisuus-summamuuttuja muodostettiin kahdesta kysymyksestä: miten 
turvalliseksi koet olosi oppitunneilla ja miten turvalliseksi arvioit oppilaiden kokevan olonsa oppitunneillasi. 
Kaikissa em. summamuuttujissa vastausasteikko määriteltiin neljään osaan. Ensimmäinen osa 
on erittäin hyvän ja melko hyvän välillä, toinen melko hyvän ja tyydyttävän välillä, kolmas tyydyttävän ja 
melko huonon välillä ja neljäs melko huonon ja erittäin huonon välillä. Summamuuttujat, vastausasteik-
ko ja pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien suhteelliset vastaukset on esitetty kuviossa 20. 

Kaikki opettajat kokivat opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja -turvallisuuden hyvänä. 
Luokkien 7–9 opettajat kokivat hieman enemmän turvattomuuden tunnetta kuin luokkien 1–6 
ja lukioluokkien opettajat.

* Avoimeen väliin kuuluvat tietyllä välillä olevat tiedot ilman välin päätepisteitä; suljettuun väliin kuuluvat myös päätepisteet: 
avoin väli: ]a, b[ ja suljettu väli: [a, b]
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KUVIO 20. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsitykset heidän ja oppilaiden 
kouluviihtyvyydestä, opettajien opetuskäytänteistä, asenteista ja koulun työrauhasta sekä 
heidän ja oppilaiden kouluturvallisuudesta

Muiden opettajien ja avustajien tuki liittyvistä opettajien kysymyksistä muodostettiin neljän kysy-
myksen summamuuttuja. Kysymykset on esitetty kuviossa 12. Summamuuttujan vastausasteikko 
määriteltiin kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on erittäin hyvän ja melko hyvän välillä, toinen melko 
hyvän ja tyydyttävän välillä sekä kolmas tyydyttävän ja melko huonon välillä. Vastausasteikko ja pää-
sääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien suhteelliset vastaukset summamuuttujaan on esitetty 
kuviossa 21.

Muiden opettajien ja avustajien tukea annettiin eniten luokkien 1–6 opettajille ja vähiten lukio-
luokkien opettajille.
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KUVIO 21. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsitykset muiden opettajien ja 
avustajien tuesta

5.8 Koulun toimintatavat ja käytänteet sekä niiden vaikutus 
työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön

Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta selvitettiin heidän käsitystään oman koulunsa työrauhasta 
kysymällä, onko kulussanne mielestänne hyvä työrauha. Vastanneista kouluista 90 % koki, että heidän 
koulussaan on hyvä työrauha. Huonona työrauhaa piti 6 % vastaajista, ja 4 % ei osannut ottaa asiaan 
kantaa. Työrauhaa selvitettiin myös kysymällä, onko luokka- tai ryhmäkoolla vaikutusta työrauhaan 
koulussanne. Vastaajista lähes kolme neljäsosaa (73,1 %) koki, että pienessä ryhmässä käyttäydytään 
paremmin. Neljäsosa vastaajista kuitenkin vastasi, ettei ryhmäkoolla ole mitään vaikutusta työrauhaan 
koulussa. 

Työrauhan ylläpitoon luokassa voivat vaikuttaa erilaiset asiat. Koulukohtaiseen kyselyyn vastan-
neilta kysyttiin, onko heillä käytössään seuraavia keinoja: opetustilojen muunneltavuus, mahdollisuus 
pienryhmätyöskentelyyn tai luokan jakoon, koulunkäyntiavustajan tai koulunkäynnin ohjaajien käyttämi-
nen, samanaikaisopetus tai opetus muualla kuin luokassa. Vastanneista kouluista 82 % ilmoitti, että 
opetusta on muuallakin kuin luokassa. Yleisesti koulut käyttivät myös mahdollisuutta pienryh-
mätyöskentelyyn tai luokan jakoon sekä koulunkäyntiavustajien tai koulunkäynnin ohjaajien 
hyödyntämiseen. Vastanneista kouluista 70 % ilmoitti heillä olevan näitä keinoja käytössä. Sa-
manaikaisopetusta ilmoitti käyttävänsä kolme viidesosaa vastanneista kouluista ja opetustilojen 
muunneltavuusmahdollisuus oli 38 %:ssa kouluista. 
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Edellä mainittujen keinojen toimivuutta selvitettiin kysymällä, mikä on näiden vaikutus oppituntien 
työrauhaan. Vastaajien mukaan näistä selvästi eniten työrauhaa parantava vaikutus on mahdolli-
suus pienryhmätyöskentelyyn tai luokan jakoon. Kolme viidesosaa niistä kouluista, joilla tämä 
mahdollisuus oli käytössä, koki sillä olevan työrauhaa selvästi parantava vaikutus. Myös koulun-
käyntiavustajien ja koulunkäyntiohjaajien merkitys koettiin tärkeäksi. Koulunkäyntiavustajia 
käyttävistä kouluista puolet koki heidän osallistumisellaan olevan työrauhaa selvästi parantava 
vaikutus. Sen sijaan opetus muualla kuin luokassa ei kolmasosan mielestä vaikuttanut mitenkään 
työrauhaan. Vastaajien näkemykset koulujen käytössä olevien keinojen vaikutuksesta työrauhaan 
on esitetty kuviossa 22.
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KUVIO 22. Koulujen käytössä olevien keinojen vaikutus tuntien työrauhaan koulukohtaiseen 
kyselyyn vastanneiden mukaan

Tarkasteltaessa vastauksia koulumuodon mukaan tulevat erot selvimmin esiin. Alakouluissa 
ja yhtenäiskouluissa työskentelevistä vastaajista yli puolet koki, että koulunkäyntiavustajien ja 
koulunkäyntiohjaajien käyttämisellä on selvästi työrauhaa parantava vaikutus, kun yläkoulujen 
osalta näin koki vain kolmannes vastaajista. Muualla kuin luokassa tapahtuvan opetuksen näki 
parantavan työrauhaa neljännes yhtenäiskoulun vastaajista ja lähes viidennes yläkouluista, mutta 
alakouluista vain kymmenen prosenttia. Sen sijaan alakouluista 13 % koki sillä olevan jopa työ-
rauhaa jonkin verran heikentävä vaikutus. Lukioiden vastauksissa korostui ei vaikutusta työrauhaan 
-vastausten suuri osuus, joka selittyy sillä, että työrauhahäiriöt ovat lukioissa huomattavasti 
vähäisempiä kuin ala- ja yläluokilla. 
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Opettajien vaihtuvuus kouluissa vaikuttaa vastausten perusteella olevan melko suuri. Koulu-
kohtaisessa kyselyssä kysyttiin, miten usein koulussanne vaihtuu opettajia. Vastanneista kouluista 
kaksi viidesosaa (41,3 %) ilmoitti opettajia vaihtuvan joka lukuvuosi. Muutaman vuoden välein 
opettajia vaihtuu 30 %:ssa kouluista ja lähes yhtä monessa (29,0 %) tätä harvemmin. Koulukohtai-
sessa kyselyssä myös selvitettiin, kokevatko vastaajat, että koulun työrauhalla on vaikutusta opettajien 
vaihtuvuuteen. Vastausten perustella koulun työrauhalla ei nähty olevan selvää yhteyttä opettajien 
vaihtuvuuteen. Vastaajista lähes 70 % koki, ettei koulun työrauhalla ole mitään vaikutusta opettajien 
vaihtuvuuteen. Kuitenkin 15 % uskoi, että koulun työrauhalla on jonkin verran vaikutusta opettajien 
vaihtuvuuteen ja 10 % koki sillä olevan erittäin suuri vaikutus opettajien vaihtuvuuteen. 

Häiriökäyttäytymistä kouluissa selvitettiin kysymällä, millainen vaikutus eri asioilla on koulussa 
esiintyvän häiriökäyttäytymisen määrään. Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneiden mukaan eniten 
häiriökäyttäytymisen määrään vaikuttaa opettajan käyttämät opetusmetodit. Viidennes vastaajista 
koki opetusmetodeilla olevan erittäin paljon vaikutusta häiriökäyttäytymisen määrään koulussa. 
Myös opetuksen ajankohdalla nähtiin olevan merkittävä vaikutus häiriökäyttäytymiseen. Vastaa-
jista 13 % koki, että ajankohdalla on erittäin paljon vaikutusta häiriökäyttäytymisen määrään. Sen 
sijaan opetustiloilla tai opetettavalla aineella ei nähty olevan niin suurta vaikutusta häiriökäyttäy-
tymiseen. Yli kolmannes vastaajista (34,2 %) koki opetustiloilla olevan melko vähän tai ei lainkaan 
vaikutusta häiriökäyttäytymiseen. Myös opetettavalla aineella ei viidenneksen (18,9 %) mukaan 
ole lainkaan tai melko vähän vaikutusta häiriökäyttäytymiseen koulussa. Koulukohtaiseen kyselyyn 
vastanneiden näkemykset opetukseen liittyvien asioiden vaikutuksesta häiriökäyttäytymiseen 
on esitetty kuviossa 23.
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KUVIO 23. Opetukseen liittyvien asioiden vaikutus häiriökäyttäytymiseen koulukohtaiseen 
kyselyyn vastanneiden mukaan

Jos opetukseen liittyvien asioiden vaikutusta häiriökäyttäytymiseen tarkastellaan koulumuodon 
mukaan, nousevat erot selvemmin esille. Yhtenäiskoulut nostavat kaikkien asioiden merkityksen 
suuremmaksi kuin muut koulut. Esimerkiksi opetustiloilla kokee 17 % yhtenäiskouluista olevan 
erittäin paljon vaikutusta häiriökäyttäytymisen määrään, kun alakouluista vastaava osuus on 10 % 
ja yläkouluista vain 5 %. Myös opetuksen ajankohdan nähdään viidenneksessä yhtenäiskouluista 
vaikuttavan erittäin paljon häiriökäyttäytymiseen, kun vastaavasti alakouluista 15 % ja yläkou-
luista 11 % kokee opetuksen ajankohdalla olevan erittäin paljon vaikutusta. Opettajan käyttämillä 
metodeilla näkee yhtenäiskouluista lähes kolmannes (31,0 %) olevan erittäin paljon vaikutusta 
häiriökäyttäytymiseen, kun vastaavasti ylä- ja alakouluista tämä osuus on noin viidennes (yläkou-
lut 20,3 %, alakoulut 17,6 %). Lukioiden kohdalla korostuu ei lainkaan vaikutusta -vastausten suuri 
osuus, joka johtunee siitä, ettei lukioissa häiriökäyttäytymisen määrä ole kovin suuri. 
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Myös koulun oppilasmäärän mukaisesti tarkasteltuna eroja löytyy. Esimerkiksi pienissä, alle 
100 oppilaan kouluissa sekä suurissa, yli 500 oppilaan kouluissa opetustiloilla näki vastaajista 
lähes 15 % olevan erittäin paljon vaikutusta häiriökäyttäytymiseen, kun vastaavasti keskikokoisissa 
(101–500 oppilasta) kouluissa tätä mieltä oli vain 6 % vastaajista. Pienissä kouluissa korostui myös 
opetettavan aineen merkitys. Pienissä kouluissa 13 % vastaajista koki opetettavalla aineella olevan 
erittäin paljon vaikutusta häiriökäyttäytymiseen, kun vastaavasti keskikokoisissa ja suurissa kouluissa 
vastaava osuus jäi viiteen prosenttiin. Opettajan käyttämien opetusmetodien merkitys korostui 
puolestaan suurissa kouluissa. Suurista kouluista kolmannes (34,5 %) koki opetusmetodeilla 
olevan erittäin paljon vaikutusta häiriökäyttäytymiseen, kun vastaavasti pienissä ja keskisuurissa 
kouluissa osuus jäi noin viidennekseen. 

Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta kysyttiin myös, mitä yhteistoimintaa koulussa järjestetään 
eri luokkien ja eri-ikäisten oppilaiden välillä. Vastausten mukaan yleisimmin kouluissa järjestetään 
erilaisia teemapäiviä, joita 97 % vastaajista ilmoitti koulunsa järjestävän. Toiseksi yleisin yhtei-
nen toiminta on vastausten perusteella erilaiset retket, joita järjesti 82 % vastanneista kouluista. 
Lähes puolet kouluista ilmoitti myös järjestävänsä kerhotoimintaa (66 %), eri luokkien välistä 
yhteistä opetusta (64,4 %) ja tukioppilastoimintaa (52,4 %). Alle puolessa kouluissa järjestetään 
yhteistoimintana myös kummioppilastoimintaa (44,5 %) ja leiritoimintaa (31,8 %). Useimmiten 
yhteistä toimintaa järjestetään useamman kerran kuukaudessa (24,1 % vastaajista) tai noin kerran 
viikossa (22,9 % vastaajista). Lähes viidennes vastaajista (17,7 %) ilmoitti yhteistä toimintaa jär-
jestettävän jopa päivittäin. Eri luokkien ja eri-ikäisten oppilaiden välisellä yhteisellä toiminnalla 
nähtiin olevan vaikutusta koulujen työrauhaan. Yli puolet vastaajista (50,8 %) koki, että sillä 
on koulun työrauhaa hieman parantava vaikutus ja yli neljännes (28,1 %) koki sillä olevan selkeästi 
työrauhaa parantava vaikutus. 

Myös vanhempien aktiivisella osallistumisella koulun toimintaan nähdään olevan koulun työrauhaa 
parantava vaikutus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että huoltajien 
osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeisessä osassa 
koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun yhteisen kasvatustyön nähdään lisäävän oppilaan, 
hänen luokkansa sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. (Opetushallitus 2014, 
35.) Koulukohtaisessa kyselyssä selvitettiin, mitä yhteistoimintaa koulun ja oppilaiden huoltajien välillä 
koulussa järjestetään. Vastausten perusteella koulun ja kodin yhteistyö on melko aktiivista. Lähes 
kaikissa vastanneissa kouluissa (98,2 %) järjestetään vanhempainiltoja, ja vanhemmat osallistu-
vat 70 %:ssa kouluista myös koululla järjestettäviin tapahtumiin, kuten myyjäisiin ja näytelmiin. 
Kouluista kolme viidesosaa ilmoitti koulussa järjestettävän vanhempainyhdistystoimintaa, ja yli 
puolessa kouluista järjestettiin myös kodin ja koulun yhteisiä päiviä. 

Koulun koolla ei vastausten perusteella ollut suurta vaikutusta siihen, miten paljon erilaista toi-
mintaa koulun ja oppilaiden huoltajien välillä järjestetään. Ainoastaan vanhempainyhdistyksen 
toiminta näyttää olevan yleisempää suuremmissa kouluissa. Yli 500 oppilaan kouluista 72 % 
ilmoitti järjestävänsä vanhempainyhdistystoimintaa, kun pienistä kouluista sitä järjesti 57 % ja 
keskikokoisista 61 %. Koulumuodoittain tarkasteltuna erottuvat alakoulut ja yläkoulut toisistaan. 
Alakouluissa järjestetään kodin ja koulun yhteisiä päiviä huomattavasti enemmän kuin yläkou-
luissa. Alakouluista ja yhtenäiskouluista kolme neljäsosaa ilmoitti järjestävänsä kodin ja koulun 
yhteisiä päiviä, kun yläkouluista niitä järjesti vain kolmannes ja lukioista viidennes. Koululla jär-
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jestettäviä tapahtumia vanhempien kanssa järjestettiin ala- ja yhtenäiskouluista yli 80 %:ssa. Sen 
sijaan yläkouluissa ja lukioissa niitä järjestettiin noin puolessa. Myös vanhempainyhdistystoiminta 
näyttää olevan aktiivisinta alakouluissa. Alakouluista yli neljä viidesosaa vastasi järjestävänsä 
vanhempainyhdistystoimintaa ja yhtenäiskouluistakin 70 %. Vastaavasti yläkouluista osuus oli 
60 % ja lukioissa se jäi neljännekseen. 

Koulut kokivat oppilaiden huoltajien osallistuvan hyvin huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin 
koulussa. Yli puolet kouluista vastasi vanhempien osallistuvan melko usein huoltajille tarkoitettuihin 
tapahtumiin koulussa ja neljännes ainakin silloin tällöin. Alakoululaisten vanhemmat näyttävät 
tässäkin tapauksessa olevan kaikkein aktiivisimpia. Alakouluista 85 % ilmoitti vanhempien osal-
listuvan erittäin tai melko usein huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa ja yhtenäiskouluis-
sakin vastaava osuus oli 70 %. Vastaavasti yläkouluissa ja lukioissa osuus jäi hieman yli puoleen 
(yläkoulut 54,3 %, lukiot 58,7 %). 
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6 
Häiriö- ja ongelmatilanteisiin  

liittyvät suunnitelmat  
ja niiden seuranta

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt peruskouluille ja lukioille. Järjestyssäännöillä 
edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turval-
lisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulutusta koskevan lainsäädännön 
nojalla järjestettyä koulujen ja oppilaitosten työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää 
toimintaa. Järjestyssäännöt ovat koulukohtaisia ja niissä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet. 
Järjestyssäännöissä voidaan antaa lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden 
kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. 
Järjestyssäännöillä ei saa poiketa lainsäädännön ehdottomista säännöksistä. Koululle tulee laatia 
myös opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä sekä suunnitelma kurinpitokeinojen ja perusopetuksessa kasvatuskeskustelun käyttämisestä 
ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallitus on antanut erilliset määräykset näiden 
suunnitelmien laatimisesta (Opetushallitus 2016).

Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla 
oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mieli-
piteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Kaikille oppilaille tulee järjestää mahdollisuus 
osallistua järjestyssääntöjen ja muiden em. suunnitelmien valmisteluun, mikä myös sitouttaa 
oppilaita sääntöihin ja tekee ne tunnetuiksi oppilaille. Ennen järjestyssääntöjen hyväksymistä 
tulee koulun oppilaskuntaa kuulla. Oppilaiden lisäksi on tärkeää osallistaa myös opettajat, muu 
henkilökunta ja huoltajat järjestyssääntöjen laatimiseen. Järjestyssääntöjen tulee olla kielellisesti 
ymmärrettäviä ja helppolukuisia kaikille oppilaille ja muille kouluyhteisöön kuuluville (Opetus-
hallitus 2014 oppilaat osallisiksi oph.fi/koulutus/ja/tutkinnot/perusopetus).

6.1 Oppilaat ja opettajat

Oppilaskyselyssä kaikilta oppilailta kysyttiin, onko koulussasi järjestyssäännöt ja miten järjestyssään-
nöistä on tiedotettu. Näiden kysymysten vastausvaihtoehdot ja suhteelliset vastaukset on esitetty 
kuvioissa 24 ja 25. Jälkimmäisessä kysymyksessä oli useita vastausvaihtoehtoja. Ruotsinkielisten 
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alakoulujen kolmasluokkalaisista oppilaista 93 % vastasi, että heidän koulussaan on järjestyssään-
nöt. Vastaava luku suomenkielisten alakoulujen kolmasluokkalaisilla oli 83 %. Ruotsinkielisistä 
kolmasluokkalaisista puolet (50,9 %) ja suomenkielisistä kolmasluokkalaisista viidesosa (20,4 %) 
kertoi, että rehtori tai opettaja on tiedottanut järjestyssäännöistä. Lisäksi vajaalla puolella (45,3 %) 
ruotsinkielisten kolmasluokkalaisten oppilaista ja noin viidenneksellä (21,0 %) ruotsinkielisistä 
kahdeksasluokkalaisista oli järjestyssäännöt oman luokkahuoneen seinällä, kun vastaavat luvut 
suomenkielisillä kolmas- ja kahdeksasluokkalaisilla olivat 34 % ja 13 %. Vastaavasti ruotsinkielisistä 
kahdeksasluokkalaisista 39 % ja lukiolaisista 41 % sekä suomenkielisistä kahdeksasluokkalaisista 
30 % ja lukiolaisista 34 % kertoi, että rehtori tai opettaja on tiedottanut järjestyssäännöistä. Kaikilta 
oppilailta kysyttiin myös, oletteko koulun oppilaina saaneet mahdollisuuden osallistua järjestyssääntöjen 
valmisteluun. Vastaukset tähän kysymykseen on esitetty kuviossa 24. 
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KUVIO 24. Oppilaiden vastauksia koulujen sääntöihin ja suunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä 
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Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta kysyttiin, miten hyvin järjestyssäännöt mielestäsi toimivat kou-
lussasi ja koetko järjestyssäännöt oikeudenmukaiseksi. Ensimmäisen kysymyksen vastausvaihtoehdot 
olivat erittäin hyvin – melko hyvin – tyydyttävästi – melko huonosti – erittäin huonosti – en osaa sanoa ja 
jälkimmäisen kysymyksen kyllä – ei – en tiedä. Kahdeksasluokkalaisista vähän yli puolet (52,6 %) 
ja lukiolaisista 83 % oli sitä mieltä, että järjestyssäännöt toimivat koulussa vähintään melko hyvin. 
Lisäksi 79 % lukiolaisista ja 60 % kahdeksasluokkalaisista koki järjestyssäännöt oikeudenmukaisiksi.

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta kysyttiin myös, onko koulussasi käytössä suun-
nitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja oletteko koulun oppilaina 
saaneet mahdollisuuden olla mukana valmistelemassa tätä suunnitelmaa. Lisäksi heiltä kysyttiin, onko 
koulussasi käytössä suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja oletteko 
koulun oppilaina saaneet mahdollisuuden olla mukana valmistelemassa tätä suunnitelmaa. Em. kysymysten 
vastausvaihtoehdot olivat kyllä – ei – en tiedä, ja oppilaiden vastaukset ovat nähtävissä kuviossa 24. 
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KUVIO 25. Oppilaiden vastaukset (%), miten koulujen järjestyssäännöistä on tiedotettu (oppilaat 
pystyivät valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon)

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin, ketkä osallistuvat järjestyssääntöjen, suunnitelman oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja ku-
rinpidollisten keinojen käyttämisestä laadintaan. Heiltä kysyttiin myös, missä em. säännöt ja suun-
nitelmat ovat nähtävillä, sekä miten niistä on tiedotettu. Kysymykset, vastausvaihtoehdot sekä 
eri vuosiluokkien opettajien suhteelliset vastaukset on esitetty taulukossa 6. Opettajat pystyivät 
valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon.
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Opettajat vastasivat, että rehtori tai apulaisrehtori osallistuu pääsääntöisesti koulun sääntöjen ja 
suunnitelmien laatimiseen. Myös opettajia ja oppilaita osallistettiin järjestyssääntöjen laatimiseen. 
Eniten säännöt ja suunnitelmat olivat nähtävillä koulun internet-sivuilla ja useimmin niistä oli 
tiedotettu siten, että rehtori tai opettaja oli käynyt ne oppilaiden kanssa yhdessä läpi. 

TAULUKKO 6. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien vastauksia (%), ketkä osallistuvat 
sääntöjen ja suunnitelmien laatimiseen ja missä ne olivat nähtävillä sekä miten niistä oli 
tiedotettu (opettajat pystyivät vastaamaan useampaan vaihtoehtoon)

Järjestyssäännöt Suunnitelma 
oppilaiden 

suojaamiseksi 
väkivallalta, 

kiusaamiselta ja 
häirinnältä

Suunnitelma 
kasvatus-

keskustelujen ja 
kurinpidollisten 

keinojen 
käyttämisestä

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Opetuksen järjestäjän edustajat 26,7 24,2 24,2 28,2 19,9 20,6 22,0 15,1 12,5
Rehtori tai apulaisrehtori 87,2 84,1 83,4 62,8 60,3 64,6 62,9 67,1 45,3
Opettajat 87,3 83,5 80,9 52,3 47,4 52,6 53,7 61,1 37,2
Koulunkäyntiavustajat 35,7 19,1 4,7 13,8 8,3 3,0 10,3 7,8 2,0
Oppilaat 53,1 46,9 42,3 9,0 10,8 15,7 4,8 5,3 6,0
Huoltajat 32,5 23,2 14,2 7,6 5,5 6,3 5,0 5,0 3,8
Oppilashuollon ammattihenkilöt 18,2 20,3 21,4 28,1 31,9 38,3 19,9 24,5 20,7
Oppilaskunta 35,7 38,4 50,6 7,4 9,3 21,8 3,1 6,2 10,5
En tiedä 7,3 9,4 11,8 29,4 29,9 26,7 26,9 21,1 33,9
Suunnitelmaa ei ole olemassa 0,1 0,2 0,1 2,7 1,5 2,0 2,8 1,8 6,9
Esillä kaikkien luokkahuoneiden seinillä 23,6 9,2 5,2 2,3 1,7 0,8 1,2 1,1 0,5
Esillä joidenkin luokkahuoneiden seinillä 27,7 16,6 5,0 2,1 2,2 0,7 2,0 1,9 0,8
Esillä koulun ilmoitustaululla 22,5 15,5 9,0 2,9 3,9 2,1 3,2 3,1 1,2
Esillä koulun internet-sivuilla 60,0 63,4 63,0 19,7 22,1 27,3 19,3 25,4 21,0
Esillä opettajanhuoneessa 37,6 28,2 17,6 23,7 21,8 17,2 26,1 22,7 11,4
Esillä rehtorin huoneessa 13,2 8,9 6,8 9,6 7,8 8,3 10,3 7,0 5,8
Suunnitelma on käyty läpi yhdessä rehtorin tai 
opettajan toimesta oppilaille

72,0 73,6 62,1 18,2 20,7 23,2 21,6 31,9 16,6

Suunnitelma on käyty läpi yhdessä rehtorin tai 
opettajan toimesta oppilaiden huoltajille

28,9 26,3 13,1 9,8 8,2 5,6 12,2 13,7 6,2

Tiedotus Wilmassa tai muussa koulun käytössä 
olevassa sähköisessä järjestelmässä

49,2 48,8 39,7 17,2 19,5 18,1 25,6 30,7 16,4

Asiasta on lähetetty viesti, jossa on kehotettu jokaista 
tutustumaan itse suunnitelmaan

20,5 19,1 8,8 6,1 5,2 5,6 6,8 7,2 3,4

Ei erillistä tilaisuutta tai ilmoitusta asiasta ja jokaisen 
vastuulla on tutustua suunnitelmaan itsenäisesti

2,1 2,6 3,7 10,1 8,0 8,7 8,5 5,5 7,2

Ei mitenkään 0,6 0,8 2,0 13,6 13,9 11,4 9,0 7,9 13,2
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Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin myös, miten hyvin koulujen järjestyssäännöt, suunnitelma op-
pilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma kasvatuskeskustelujen 
ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä toimii koulussanne. Kysymykset, vastausvaihtoehdot sekä 
pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien vastaukset on esitetty kuviossa 26. 

Suurin osa opettajista vastasi, että järjestyssäännöt toimivat koulussa erittäin hyvin tai melko hyvin. 
Huolestuttavaa oli, että noin kolmasosa opettajista ei osannut sanoa, toimiiko heidän koulussaan 
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma 
kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. 
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KUVIO 26. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien vastaukset (%), miten hyvin koulujen 
säännöt ja suunnitelmat toimivat heidän koulussaan
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6.2 Opetuksen järjestäjät ja koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Sekä opetuksen järjestäjiltä että koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta kysyttiin, miten kouluissa 
on toteutettu järjestyssääntöjen laadinta, suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä sekä suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. 

Opetuksen järjestäjien vastausten perusteella lähes puolella järjestäjistä koulut ovat saaneet itse 
luoda omat järjestyssääntönsä. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä on yleisimmin osittain opetuksen järjestäjän laatima, mutta koulut ovat voineet 
muokata sitä. Samoin suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämi-
sestä on yleisimmin osittain opetuksen järjestäjän laatima, kuten kuviosta 27 näkyy. 
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KUVIO 27. Järjestyssääntöjen ja suunnitelmien toteuttaminen opetuksen järjestäjän mukaan

Koulukohtaisessa kyselyssä vastaukset järjestyssääntöjen ja suunnitelmien laadinnassa ovat hyvin 
samansuuntaiset kuin opetuksen järjestäjän vastaukset. Vastausten perusteella koulujen järjes-
tyssäännöt ovat useimmiten kouluilla täysin omat, mutta suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollis-
ten keinojen käyttämisestä ovat yleisimmin osittain opetuksen järjestäjän laatimia, mutta koulut 
ovat muokanneet niitä omien tarpeidensa mukaisiksi. Vastaajien osuudet järjestyssääntöjen ja 
suunnitelmien toteuttamisesta näkyvät kuviosta 28. 
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KUVIO 28. Järjestyssääntöjen ja suunnitelmien toteuttaminen koulukohtaisen kyselyn mukaan

Opetuksen järjestäjiltä ja kouluilta kysyttiin, miten tärkeänä pidätte järjestyssääntöjen ja suunni-
telmien laadintaa (asteikolla 1 = Ei lainkaan tärkeä – 5 = Erittäin tärkeä) sekä miten kattavasti ne 
ohjaavat koulujen toimintaa (asteikolla 1 = Ei lainkaan – 5 = Erittäin paljon). Molemmissa kyselyissä 
järjestyssääntöjen sekä molempien suunnitelmien tärkeys arvioitiin korkeaksi (keskiarvo yli 4). 
Opetuksen järjestäjät arvioivat sekä järjestyssääntöjen ja suunnitelmien tärkeyden että niiden 
ohjaavuuden hieman korkeammaksi kuin koulut, kuten kuviosta 29 näkyy. 
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KUVIO 29. Järjestyssääntöjen ja suunnitelmien laadinnan tärkeys ja ohjaavuus kouluissa 
opetuksen järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn mukaan

Opetushallitus on Eduskunnan sivistysvaliokunnan esityksestä valmistellut ohjeellisen järjestys-
sääntömallin kuntia varten (Opetushallitus 2016). Opetuksen järjestäjiltä ja kouluilta kysyttiin, 
onko järjestyssääntöjen laatimisessa hyödynnetty Opetushallituksen keväällä 2016 antamaa ohjetta. Kyse-
lyyn vastanneista opetuksen järjestäjistä 82 % ja kouluista 70 % ilmoitti käyttäneensä näitä ohjeita 
järjestyssääntöjen laatimisessa. Opetuksen järjestäjistä 15 % ja kouluista reilu viidennes (22,4 %) 
ilmoitti, ettei ole niitä käyttänyt, ja kolme prosenttia järjestäjistä ja kouluista 8 % ei osannut sanoa, 
onko niitä käytetty.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma 
kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä voi olla joko osa opetussuunni-
telmaa, osa jotain muuta suunnitelmaa tai erillinen suunnitelma. Kouluilta kysyttiin, onko kouluissa 
oleva suunnitelma osa opetussuunnitelmaa, erillinen suunnitelma vai osa jotain muuta suunnitelmaa.
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Vastanneista kouluista 43 % ilmoitti suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaa-
miselta ja häirinnältä olevan osa opetussuunnitelmaa ja 34 % ilmoitti sen olevan erillinen suunni-
telma. Kouluista 23 % ilmoitti suunnitelman olevan osa jotain muuta suunnitelmaa. Yleisimmin se 
oli osa opiskeluhuoltosuunnitelmaa (36,9 %) tai turvallisuussuunnitelmaa (29,5 %). Suunnitelma 
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä oli joissain kouluissa myös osa 
hyvinvointisuunnitelmaa, lukuvuosisuunnitelmaa tai kriisisuunnitelmaa. 

Yli puolessa kouluista (53,2 %) suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen 
käyttämisestä oli osa opetussuunnitelmaa. Täysin erillinen suunnitelma se oli 32 %:ssa kouluista, 
ja 15 % ilmoitti suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä 
olevan osa jotain muuta suunnitelmaa. Neljännes muu vaihtoehdon valinneista ilmoitti sen 
olevan osa joko opiskeluhuoltosuunnitelmaa tai lukuvuosisuunnitelmaa. Noin kymmenesosa 
muu-vaihtoehtoon vastanneista ilmoitti sen olevan osa joko järjestyssääntöjä tai turvallisuus-
suunnitelmaa. Koulujen tai oppilaitosten koolla ei näyttänyt olevan selkeää yhteyttä siihen, miten 
niissä on toteutettu järjestyssääntöjen tai suunnitelmien laadinta.

Osalta kouluista oli arviointia varten pyydetty näytteet järjestyssäännöistä, suunnitelmista oppi-
laiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma kasvatuskeskus-
telujen ja kurinpidollisten keinojen käytöstä. Näytteet järjestyssäännöistä saatiin 127 koululta ja 
oppilaitokselta, suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 136 
koululta ja oppilaitokselta sekä näytteet suunnitelmista kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten 
keinojen käyttämisestä 112 koululta ja oppilaitokselta. Järjestyssääntöjen sisältöjä tarkasteltiin 
vertaamalla niitä Opetushallituksen ohjeisiin ja selvittämällä, miten näissä ohjeissa määritellyt 
asiat näkyvät koulujen järjestyssäännöissä. Suunnitelmaa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä tarkasteltiin vertaamalla niiden sisältöä Opetushallituksen antamiin 
ohjeisiin ja suunnitelmaa kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä tar-
kasteltiin opetussuunnitelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan.

Vaikka näytteisiin valikoituneissa järjestyssäännöissä oli mukana myös sellaisia, jotka oli laadittu 
ennen Opetushallituksen antamia ohjeita, tarkasteltiin niitä tästä huolimatta samojen kriteerien 
perusteella. Suurimmassa osassa järjestyssääntöjä tuli esille Opetushallituksen ohjeiden mukaiset 
seikat. Kaikissa näytteisiin valikoituneissa järjestyssäännöissä oli määritelty turvallisuuteen liit-
tyvistä asioista, kuten välituntikäyttäytymisestä. Sen sijaan järjestyssääntöjen ja suunnitelmien 
seurantaan, päivittämiseen ja arviointiin liittyvät asiat oli määritelty vain alle puolessa näytteistä 
(taulukko 7). 
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TAULUKKO 7. Järjestyssäännöissä ja suunnitelmissa vaadittavien asioiden esiintyminen 
näytteissä (prosenttiosuus niistä näytteistä, joissa kyseinen kohta määritelty)

Järjestyssäännöt Osuus (%) niistä näytteistä, 
joissa kyseinen kohta määritelty

Järjestyssääntöjen tarkoitus 78,7 
Oppilaan oikeudet 66,1
Oppilaan velvollisuudet 76,4 
Hyvä käytös 98,4 
Oleskelu ja liikkuminen 99,2 
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 97,6 
Turvallisuus 100 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 84,3 
Päihteet ja vaaralliset esineet 85,8 
Kurinpito 80,3 
Miten järjestyssääntöjä seurataan ja tarkistetaan 27,6 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen 87,5 
Väkivallan ja aggressiivisen käyttäytymisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 71,3 
Häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 67,6 
Asian käsittely yksilötasolla 83,1 
Asian käsittely ryhmätasolla 82,4 
Asian käsittely koko yhteisön tasolla 83,1 
Toimintamalli tai kohdennetut toimenpiteet kiusaamistilanteisiin 71,3 
Toimintamalli tai kohdennetut toimenpiteet väkivaltatilanteisiin 50,7 
Oppilaan tuki ja jälkiseuranta 71,3 
Yhteistyö huoltajien kanssa 81,6 
Yhteistyö viranomaisten kanssa 69,9 
Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen 47,1 
Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 48,5 
Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä
Minkälaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään 67,9 
Kasvatuskeskustelun käytänteet 67,9 
Menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa 96,4 
Selvittämisvastuu, työnjako ja päätösvalta rangaistuksissa 92,9 
Kuulemis- ja kirjaamismenettelyt 85,7 
Oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen kurinpidollisia keinoja käytettäessä 72,3 
Henkilökunnan osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien 
käyttämisessä

43,8 

Huoltajille tiedottaminen ja yhteistyö kurinpitoasioissa 83,0 
Oppilaille tiedottaminen kurinpitokeinoista 75,0 
Yhteistyö viranomaisten kanssa 64,3 
Suunnitelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuraaminen 32,1 
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6.2.1 Järjestyssääntöjen ja suunnitelmien laadintaan osallistaminen

Opetuksen järjestäjiltä ja kouluilta kysyttiin, keitä osallistitte järjestyssääntöjen ja suunnitelmien 
laadintaan. Vastausvaihtoehdoissa pystyi valitsemaan useita tahoja sekä kirjoittamaan muun 
tahon, jos sitä ei listassa mainittu. 

Yleisimmin järjestyssääntöjen laadintaan osallistuvat vastaajien mukaan koulun opettajat, koulun 
rehtori, apulaisrehtori tai muu ylin johto, oppilaskunta sekä oppilaat. Suunnitelman laadintaan oppi-
laiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osallistuu vastaajien mukaan useimmiten 
rehtori, apulaisrehtori tai ylin johto, opettajat ja oppilashuollon henkilökunta. Osallistuminen 
tämän suunnitelman tekoon näyttää vastausten perusteella olevan vähäisempää kuin järjestys-
sääntöjen laadintaan. Vastaajien mukaan yleisimmät kokoonpanot suunnitelman laadinnassa 
ovat joko pelkästään rehtori ja opettajat tai rehtori, opettajat ja oppilashuollon ammattihenkilöt. 
Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä toteutetaan vastausten 
perusteella myös hyvin pitkälle rehtori- ja opettajajohtoisesti. Useimmiten tämän suunnitelman 
tekemiseen osallistui rehtori, opettajat ja oppilashuollon ammattihenkilöt. Sekä opetuksen järjes-
täjien että koulujen vastauksissa näkyy, että koulujen ylin johto osallistuu eniten järjestyssääntöjen 
ja suunnitelmien laadintaan. Koulut osallistivat oppilaita ja oppilaskuntia aktiivisemmin kuin 
opetuksen järjestäjät. Eri tahojen osallistaminen järjestyssääntöjen ja suunnitelmien laadintaan 
eroaa jonkin verran opetuksen järjestäjien ja koulujen välillä, kuten kuvioista 30 ja 31 voi nähdä. 
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KUVIO 30. Opetuksen järjestäjän osallistamat tahot järjestyssääntöjen ja suunnitelmien 
laadintaan
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KUVIO 31. Koulujen osallistamat tahot järjestyssääntöjen ja suunnitelmien laadintaan 
koulukohtaisen kyselyn mukaan

Opetuksen järjestäjät osallistivat vastausten perusteella eniten henkilöstöä suunnitelmiin oppilai-
den suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Sen sijaan kouluissa osallistettiin eri 
tahoja eniten järjestyssääntöjen laadintaan. Suurimmat erot eri tahojen osallistumisessa kouluissa 
on nähtävissä oppilaiden ja opiskelijoiden, huoltajien sekä oppilaskunnan tai opiskelijakunnan 
osallisuudessa. Näissä kaikissa osallisuus järjestyssääntöjen ja muiden suunnitelmien laadinnan 
välillä putoaa lähes puoleen tai alle sen. Oppilaiden osallisuus toteutuu koulujen vastauksissa 
parhaiten järjestyssääntöjen osalta, mutta muissa suunnitelmissa se on selkeästi vähäisempi. 
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6.2.2 Häiriö- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvät toimintatavat  
järjestyssäännöissä ja suunnitelmissa

Opetuksen järjestäjiltä ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta kysyttiin avovastauksella, mil-
laisia häiriö- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyviä toimintamalleja liittyy heidän käyttämiinsä 
järjestyssääntöihin, suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä 
suunnitelmaan kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Avokysymykseen vastasi 
opetuksen järjestäjistä 61 % (n = 120) ja kouluista 78 % (n = 395).

Sekä opetuksen järjestäjien (35,4 %) että koulujen vastauksissa (32,1 %) suurimmassa osassa koros-
tettiin yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä kouluissa esiintyvien tilanteiden ennaltaehkäisyssä. 
Yhdessä tekemisen nähtiin sitouttavan koko koulun henkilökunnan, oppilaat ja huoltajat mukaan 
yhteisiin tavoitteisiin ja niiden ylläpitämiseen. 

Opetuksen järjestäjä on ohjeistanut koulut kehittämään ennaltaehkäiseviä toimia mm. seuraavasti: 
koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sitouttaminen yhteisiin pelisääntöihin (osallisuus ja 
vaikuttaminen ko. asiakirjojen päivittämisessä ja toimeenpanossa), hyvien käytänteiden jakaminen 
mm. oppilaiden tunnetaitoja kehittävien ohjelmien hyödyntämisessä. (opetuksen järjestäjä)

Suunnitelmat laaditaan laajaan osallisuuteen perustuen. Laatimisprosessi lisää kaikkien tietoisuutta 
asiasta. Oppilaiden hyvinvointi on osa opetuksen strategiaa, josta nostetaan toimenpiteitä vuosittain 
koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Yhteisöllinen oppilashuolto on myös hyvä väline ennaltaehkäisevien 
toimintatapojen etsimiseen ja toimeenpanemiseen. (opetuksen järjestäjä)

Meillä on suunnitelmat hyvin moniin tilanteisiin, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Olemme 
myös rakentaneet tietoisesti yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa kaikki aikuiset puuttuvat kaikkien 
oppilaiden toimintaan ja toisaalta myös yhteisö on turvallinen lapsille tulla kertomaan asioista ja 
oppilailla ja aikuisilla on hyvät välit keskenään yleisesti ottaen. (koulu)

Yhteistyössä kotien kanssa pohditut arvot, kannustaminen, positiivinen palaute, ryhmäytyminen sekä 
vuorovaikutusta tukevat opetusmenetelmät, uusien oppilaiden sopeutuminen, yhteistyö vanhempien 
kanssa. (koulu)

Selkeät säännöt, yhteiset toimintamallit, niiden kertaaminen ja läpi käyminen nousivat vas-
tauksista esiin toiseksi suurimpana ryhmänä (opetuksen järjestäjien vastauksista 24,6 %, koulujen 
vastauksista 20,6 %).

Kouluilla sama perusrunko, ohjeet pitää päivittää ja käydä läpi lukuvuoden alussa, toimintatapa on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja ennakoiva, yhteisöllisen oppilashuollon rooli tärkeä, yhteiset hyvän 
kasvatuskeskustelun periaatteet luotu ja kirjattu, oppilaan osallisuuden ja kuulemisen periaate 
tärkeä. (opetuksen järjestäjä)

Säännöt on ohjeistettu käymään läpi lukuvuoden alussa ja tarpeen ilmetessä useamminkin. Sään-
nöt ja ohjeet ovat nähtävissä netissä osana kunnan opetussuunnitelmaa tai koulujen nettisivuilla. 
(opetuksen järjestäjä)

Käymme läpi säännöllisesti opettajien ja henkilöstön kanssa järjestyssääntöjä. Korostamme puut-
tumista. Meillä on myös kouluyhteisöohjaajia, joiden tehtävänä on seurata oppilaiden tasolta ongel-
matilanteita. (koulu)
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Ennaltaehkäisykeinoina mainittiin myös erilaiset toimenpideohjelmat (opetuksen järjestäjien 
vastauksista 12,7 %, koulujen vastauksista 10,5 %), kuten KiVa Koulu, ProKoulu, VERSO jne. 
Näiden nähtiin omalta osaltaan tukevan koulun omaa ennaltaehkäisytyötä. 

Varhainen puuttuminen oppilaiden ongelmiin. Kasvatuskeskusteluohjeet. Lasten ja nuorten hyvinvointi 
-ohjeisto Turvataito- ja Kiva Koulu ohjelmat sekä koulutusta opettajille. Lyhty-projekti lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi, josta menossa 5. vuosi. 
(opetuksen järjestäjä)

Koulun toimintakulttuurin, pedagogiikan ja tukitoimien kehittäminen, ratkaisukeskeinen toimin-
takulttuuri, Kiva Koulu, ProKoulu, vertaissovittelu, tukioppilas, Nepsy-valmennus, Maltti-ryhmät, 
Art-ryhmät, liikkuva koulu toimintamallit. (opetuksen järjestäjä)

Toiminnan seuraaminen, sen kirjaaminen ja kehittäminen mainittiin opetuksen järjestäjien 
vastauksissa 8,1 %:ssa ja koulujen vastauksissa 9,2 %:ssa. 

Läheltä piti -tilanteet kirjataan rehtoritiimin kokouksessa. Jälki-istuntojen määrää seurataan. 
(opetuksen järjestäjä)

Matala kynnys ilmoittaa häiriöistä, esimiesten jatkuva tuki. Huolellinen kirjaamismenettely. (ope-
tuksen järjestäjä)

Koulukiusaamisen ehkäisyn toimintamalli, ns. huoliboksi, johon opiskelijat voivat nimettömästi 
ilmaista huolenaiheensa. Vuosittainen laatukysely, jossa opiskelijoilta ja henkilökunnalta kysellään 
tämän aihepiirin asioista. (koulu)

Varhainen puuttuminen ja sitä kautta tilanteiden ennaltaehkäiseminen koettiin toimivaksi 
monessa koulussa. Opetuksen järjestäjien vastauksista 9,3 %:ssa ja koulujen vastauksissa 6,4 %:ssa 
korostettiin tätä. 

Panostettu ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen sekä yksilökeskeiseen toimintaan. (opetuksen 
järjestäjä)

Ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman aikaisin, silloin, kun ne ovat vielä pieniä ja helposti 
ratkaistavissa. Välituntivalvonnan tehokas järjestäminen ehkäisee kiusaamista. Järjestyssäännöt 
luovat turvaa kaikille. (koulu)

Puutumme häiriökäyttäytymiseen matalalla kynnyksellä, kutsumme tarpeen mukaan huoltajia 
koululle teemailmoihin, käytämme sähköisen järjestelmän (Wilma) merkintöjä viestittääksemme 
koteihin negatiivisista ja positiivisista asioista. (koulu)

Ennakoivuus. Säännöillä ja suunnitelmilla pyritään ennaltaehkäisemään kurinpitoa edellyttävien 
tilanteiden syntymistä. (koulu)
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Hyvällä tiedottamisella nähtiin olevan suuri merkitys siinä, että kaikki tietävät toimintatavat ja 
niiden sisällön. Opetuksen järjestäjien vastauksista 7,1 % luokiteltiin tähän ryhmään ja koulujen 
vastauksista 5,4 %.

Tärkein on tiedottaminen, jotta oppilaat, huoltajat ja opettajat tietävät, millä tavalla missäkin 
ongelmatilanteessa toimitaan. Kun ohjeistus yhtenäinen, koulu voi tukeutua niihin. Opettajien 
kanssa käydään toimintatavat läpi lukukauden suunnittelukokouksessa. Näin uudetkin opettajat 
perehdytetään asiaan. Oppilaiden kanssa säännöt ja yhteiset linjaukset käydään läpi ensimmäisenä 
koulupäivänä. (opetuksen järjestäjä)

Koulun toimintakulttuurin tiedottaminen on jatkuvaa (tilanteiden mukaisesti). Arvot ja toiminta-
kulttuuri -juliste on kaikkialla koulun tiloissa näkyvillä. (koulu)

Koulujen vastauksissa (7,1 %) nousi esiin teemapäivien ja yhteisten tapahtumien merkitys. 

Koulumme panostaa yhteisöllisyyteen arjessa ja erillisten teemapäivien avulla. (koulu)

Teemapäivät, projektit, oppilaskunta, kummitoiminta, yhteistyö yli luokkarajojen. (koulu)

Opetuksen järjestäjien vastauksista 2,2 % ja koulujen vastauksista 8,7 % ei ollut luokiteltavissa 
mihinkään yllä olevista ryhmistä. 

6.2.3 Järjestyssäännöistä ja suunnitelmista tiedottaminen

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, miten he ovat ohjeistaneet koulujaan tiedottamaan järjestyssäännöistä 
henkilökunnalle, opiskelijoille ja oppilaille sekä huoltajille sekä miten toimivana he pitävät kyseistä toi-
mintatapaa (asteikolla 1 = Ei lainkaan toimiva – 5 = Erittäin toimiva). Kaksi viidesosaa vastaajista 
ilmoitti kaikissa kouluissaan noudatettavan samoja toimintaohjeita siinä, miten järjestyssään-
nöistä tiedotetaan henkilökunnalle, oppilaille ja opiskelijoille sekä huoltajille. Vajaa kolmannes 
opetuksen järjestäjistä ilmoitti kouluilla olevan osittainen harkintavalta osaan toimintaohjeista 
ja yhtä suuri osuus vastasi jokaisen koulun voivan päättää asiasta täysin itsenäisesti. Arviossa eri 
toimintatapojen toimivuudessa ei ollut eroja sen mukaan, mitä käytäntöä opetuksen järjestäjät 
käyttivät. Kaikissa toimintatavoissa niiden toimivuus arvioitiin hyvin toimivaksi keskiarvolla neljä. 

Koulukohtaisessa kyselyssä kysyttiin, miten järjestyssäännöistä ja suunnitelmista on ilmoitettu koulun 
henkilökunnalle, koulun oppilaille tai opiskelijoille sekä oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajille. Jokaiselle 
ryhmälle ilmoittamisesta oli kysytty erikseen, ja vastaajat pystyivät valitsemaan useamman eri 
vastausvaihtoehdon. 

Rehtori ja opettajat ovat pääsääntöisesti kouluissa vastuussa siitä, että järjestyssäännöistä tiedo-
tetaan koulun henkilökunnalle sekä oppilaille ja opiskelijoille. Sen sijaan huoltajille ilmoitetaan 
järjestyssäännöistä useimmiten koulun internetsivujen kautta. Muina tiedottamistapoina mainit-
tiin koulun omat tiedotteet ja infokirjeet sekä vanhempainillat. Kuviosta 32 näkyy, millä tavoin 
koulut ilmoittivat tiedottavansa järjestyssäännöistä. 
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KUVIO 32. Koulujen käyttämät tiedottamistavat järjestyssäännöistä koulun henkilökunnalle, 
oppilaille ja opiskelijoille sekä huoltajille koulukohtaisen kyselyn mukaan

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, miten he ovat ohjeistaneet koulujaan tiedottamaan suunnitelmasta oppilai-
den suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä henkilökunnalle, opiskelijoille ja oppilaille sekä 
huoltajille sekä miten toimivana he pitävät kyseistä toimintatapaa (asteikolla 1 = Ei lainkaan toimiva –  
5 = Erittäin toimiva). Neljäkymmentä prosenttia opetuksen järjestäjistä vastasi kaikissa kouluissaan 
noudatettavan samoja toimintaohjeita siinä, miten suunnitelmasta tiedotetaan henkilökunnalle, 
oppilaille ja opiskelijoille sekä huoltajille. Vajaa kolmannes opetuksen järjestäjistä ilmoitti kou-
luilla olevan osittainen harkintavalta osaan toimintaohjeista, ja yhtä suuri osuus vastasi jokaisen 
koulun voivan päättää asiasta täysin itsenäisesti. Arviossa eri toimintatapojen toimivuudessa ei 
ollut eroja sen mukaan, mitä käytäntöä opetuksen järjestäjät käyttivät. Keskiarvo jäi hieman alle 
nelosen ainoastaan siinä tapauksessa, jos jokainen koulu sai itsenäisesti päättää toimintatavastaan 
huoltajille ilmoitettaessa. 

Suunnitelmasta oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä tiedotetaan 
pääsääntöisesti koulukohtaiseen kyselyyn vastanneiden mukaan koulun henkilökunnalle ja op-
pilaille rehtorin tai opettajan toimesta. Tiedotustapoina henkilökunnalle mainittiin myös opet-
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tajankokoukset tai muut yhteiset tilaisuudet, joissa suunnitelmaa on käyty läpi. Henkilökunnan 
osalta painottui kuitenkin myös itsenäinen tutustuminen, sillä vastaajista neljännes on tiedottanut 
asiasta nettisivujen kautta tai lähettänyt asiasta tiedotteen tai viestin henkilökunnalle. Oppilaiden 
kohdalla lähes puolet kouluista (44,9 %) kertoi opettajan tai rehtorin tiedottamisen olleen yleisin 
tapa kerrottaessa suunnitelmasta. Myös oppilaiden kohdalla itsenäinen tutustuminen korostui, 
sillä neljännes vastaajista ilmoitti asiasta netin kautta. Vastaavasti neljännes myös kertoi, ettei 
suunnitelmista ole annettu mitään erillistä ilmoitusta, vaan jokaisen omalla vastuulla on niihin 
tutustuminen. Huoltajille ilmoittamisessa yleisin tapa on tämänkin suunnitelman osalta internet, 
jota käyttää huoltajille tiedottamisessa 35 % vastaajista. Avovastauksissa korostui vanhempainiltojen 
ja muiden huoltajille tarkoitettujen tapahtumien merkitys, joita käytettiin useimmiten suunni-
telmien tiedotuskanavana. Myös huoltajille tiedottamisessa korostui omavastuun merkitys, sillä 
kolmannes ilmoitti, ettei mitään erillistä tiedotusta asiasta ole, vaan jokaisen huoltajan vastuulla 
on itsenäisesti tutustua suunnitelmaan. Kuviossa 33 on eritelty, miten suunnitelmasta oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ilmoitetaan eri tahoille. 
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KUVIO 33. Koulujen käyttämät tiedottamistavat suunnitelmasta oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä koulukohtaisen kyselyn mukaan
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Suunnitelmissa kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käytöstä opetuksen järjestä-
jistä yli 40 % ilmoitti, että kaikissa kouluissa noudatetaan samoja toimintaohjeita tiedottamisessa 
henkilökunnalle, oppilaille ja opiskelijoille sekä huoltajille. Vajaa kolmannes ilmoitti kouluilla 
olevan osittainen harkintavalta, ja yhtä suuri osuus vastasi jokaisen koulun voivan itse päättää 
tiedottamiseen liittyvistä asioista. Toimintatapaa pidettiin melko toimivana keskiarvon ollessa 
kaikkien toimintatapojen osalta keskimäärin neljä. 

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä on edellisten 
tapaan yleisimmin kouluissa käyty rehtorin tai opettajan johdolla koulun henkilökunnalle sekä 
oppilaille ja opiskelijoille (kuvio 34). Koulun nettisivujen kautta suunnitelmasta tiedotti koulun 
henkilökunnalle ja oppilaille neljännes vastaajista. Huoltajille yleisin ilmoittamistapa tämänkin 
suunnitelman osalta oli nettisivujen kautta, jossa suunnitelma on kaikkien nähtävillä (32,2 % vas-
tanneista). Vanhempainiltojen ja muiden kodin ja koulun välisten yhteisten tapaamisten merkitys 
korostui huoltajille tiedottamisessa. Muu-kohdan valinneista lähes puolet ilmoitti vanhempain-
iltojen olevan yleisin tapa ilmoittaa huoltajille suunnitelmasta. 
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KUVIO 34. Koulujen käyttämät tiedottamistavat suunnitelmasta kasvatuskeskustelujen ja 
kurinpidollisten keinojen käyttämisestä koulukohtaisen kyselyn mukaan
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Kouluilta kysyttiin, missä järjestyssäännöt ja suunnitelmat ovat nähtävillä. Vastausvaihtoehdoissa pystyi 
valitsemaan kaikki ne paikat, joissa järjestyssäännöt ja suunnitelmat olivat nähtävillä. Järjestys-
säännöt ovat vastaajien mukaan yleisimmin esillä koulun internetsivuilla ja opettajanhuoneessa. 
Sen sijaan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä löytyi 
vastausten mukaan kouluista useimmiten opettajanhuoneesta tai rehtorin huoneesta. Suunni-
telma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä on kouluissa useimmiten 
nähtävissä opettajanhuoneessa, koulun internetsivuilta tai rehtorin huoneessa. Vastausten perus-
teella järjestyssäännöt ovat kouluissa esillä useammassa paikassa kuin suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma kasvatuskeskustelujen 
ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kuviossa 35 on esitetty, missä järjestyssäännöt ja 
suunnitelmat ovat nähtävissä. 
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Kuviossa 35 näkyvien vastausvaihtoehtojen lisäksi järjestyssäännöt ovat nähtävillä vastaajien 
mukaan oppilaille, vanhemmille ja usein myös henkilökunnalle jaettavissa koulun tiedotteissa 
ja kirjeissä. Muu-kohtaan vastanneista lähes puolet (45,3 %) ilmoitti järjestyssääntöjen näkyvän 
näissä tiedotteissa. Usein järjestyssäännöt olivat myös koulujen opinto-oppaissa tai lukuvuosisuun-
nitelmissa (30,7 %). Muita mainintoja saivat koulun omat sisäiset internetsivut, koulun käytävä 
sekä erilaiset koulun omassa käytössä olevat kansiot ja suunnitelmat. Suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma kasvatuskeskustelujen 
ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ilmoitettiin olevan nähtävissä myös koulun sisäisessä 
sähköisessä järjestelmässä tai erillisessä tiedotteessa tai oppaassa. 

6.2.4 Järjestyssääntöjen ja suunnitelmien seuranta

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, seuraavatko he järjestyssääntöjen ja suunnitelmien käyttöönottoa 
kouluissaan. Heiltä kysyttiin myös niiden päivittämisestä sekä siitä, saavatko he seurantansa kautta 
tarvitsemansa tiedon järjestyssääntöjen ja suunnitelmien toimivuudesta kouluissaan (asteikolla 1 = Emme 
lainkaan – 5 = Erittäin hyvin). Yli puolet vastaajista ilmoitti seuraavansa järjestyssääntöjen ja 
suunnitelmien käyttöönottoa kerran tai kaksi vuodessa. Lähes kolme viidesosaa vastaajista seurasi 
järjestyssääntöjen päivittämistä kerran tai kaksi vuodessa, ja suunnitelmien päivittämistä lähes 
puolet, kuten kuviosta 36 näkyy. Seurannan riittävyyttä pidettiin melko hyvänä, koska keskiarvo 
oli sekä järjestyssääntöjen että suunnitelmien osalta lähes neljä. 
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KUVIO 36. Järjestyssääntöjen ja suunnitelmien käyttöönoton ja päivittämisen seuranta opetuksen 
järjestäjien vastausten mukaan

Koulukohtaisessa kyselyssä kysyttiin avovastauksena, miten he seuraavat järjestyssääntöjen noudatta-
mista ja suunnitelmien toteutumista koulussa. Järjestyssääntöjen seurantaa koskevaan avokysymykseen 
vastasi 88 % kouluista (n = 444), suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä 83 % kouluista (n = 422) ja suunnitelmaan kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten 
keinojen käyttämisestä 75 % kouluista (n = 381).

Vastausten perusteella järjestyssääntöjen noudattamista ja suunnitelmien toteutumista kouluis-
sa seurataan yleisimmin osana normaalia arkitoimintaa. Järjestyssääntöjen seurannassa 43 % 
vastauksista oli luokiteltavissa tähän ryhmään, ja suunnitelmien osalta luvut olivat 23 % (suun-
nitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä) ja 19 % (suunnitelma 
kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä). 

Suunnitelman toteutumisen seuranta on osa koulun päivittäistä toimintaa.

Päivittäisenä jokaisen koulussa liikkuvan aikuisen toimintana sekä toiminnan rakenteina, joilla 
pyritään ehkäisemään kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.
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Valvonta, tapausten dokumentointi ja suunnitelman mukaan toimiminen mainittiin järjes-
tyssäännöissä 30 %:ssa, suunnitelmassa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 
häirinnältä 43 %:ssa, suunnitelmassa kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttä-
misestä 43 %:ssa vastauksista.

Wilmamerkintöjen kautta sekä lukuvuosittain otamme tulosteet mm. käytetyistä kurinpitotoimista. 

Kiusaamistapauksista on tarkka ja systemaattinen seuranta (mm. lukumäärät). Seurantaa myös 
väkivalta-, häirintä- ja häiriötilanteista – joskin näitä on ollut vähän verrattuna kiusaamistapaus-
ten määrään. Arvioidaan suunnitelmassa esitettyjen toimintamallien ja -ohjeiden toimivuutta ja 
vaikutusta eri tilanteissa.

Opiskeluhuoltoryhmän ja koulun henkilökunnan yhteiset kokoukset, joissa tapauksia kä-
sitellään nostettiin esiin järjestyssäännöissä 19 %:ssa, suunnitelmassa oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 23 %:ssa ja suunnitelmassa kasvatuskeskustelujen ja 
kurinpidollisten keinojen käyttämisestä 25 %:ssa vastauksista.

Kaikki tapaukset kirjataan. Oppilashuollon koordinoiva ryhmä arvioi tilannetta vuosittain tarvittaessa.

Jokaisen jakson jälkeen on opettajien kokous (jaksopalaveri), jossa käymme läpi ryhmittäin oppimisen 
tulokset, poissaolot, jokaisen jakson jälkeen ryhmittäin kerätyn jaksopalautteen (jossa mm. työrauha) 
ja päätämme, millaisia väliin tuloja tarvitaan.

Osa vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole erillistä seurantaa, mutta tilanteisiin puututaan tar-
vittaessa ja niiden ilmetessä. Järjestyssäännöissä 6 %, suunnitelmassa oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 9 % ja suunnitelmassa kasvatuskeskustelujen ja kurinpi-
dollisten keinojen käyttämisestä 11 % vastauksista luokiteltiin tähän ryhmään.

Pienessä koulussa ongelmat tulevat nopeasti ilmi. Puututaan heti. Tarvittaessa käydään asioita läpi 
opiskelijoiden kanssa.

Ei ole erityistä suunnitelman seurantaa, asioita käsitellään tapauskohtaisesti.

Kaikista vastauksista kaksi prosenttia ei ollut luokiteltavissa mihinkään edellä olevista ryhmistä.

6.2.5 Häiriö- ja ongelmatilanteissa käytettävien toimien seuranta

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, miten he seuraavat kouluissaan käytettävien kurinpidollisten toimien 
käyttöä ja niiden kehittymistä. Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon ja 
halutessaan kirjoittamaan avovastauksena jonkin muun keinon. Useimmiten opetuksen järjestäjät 
seurasivat kurinpidollisten keinojen käyttöä ja kehitystä opiskeluhuollon ohjausryhmän kautta tai 
käytössä olevan sähköisen tietojärjestelmän kautta, jonne tapaukset kirjataan. Lähes puolet vastaajista 
ilmoitti käyttävänsä näitä keinoja seuraamiseen. Kyselyitä ilmoitti käyttävänsä viidennes vastaajista. 
Neljä prosenttia ilmoitti, etteivät he seuraa kurinpidollisten toimien käyttöä tai kehitystä mitenkään. 
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Opetuksen järjestäjistä 64 % ilmoitti seuraavansa kouluissaan käytettävien kurinpidollisten keinojen 
käyttöä ja niiden kehittymistä kerran tai kaksi vuodessa. Vajaa kolmannes vastaajista ilmoitti seu-
raavansa niitä tätä harvemmin ja viisi prosenttia ilmoitti, ettei seuraa ollenkaan. Kurinpidollisten 
keinojen käytön ja kehittymisen seurantaa pidettiin tärkeänä. Vastaajien keskiarvo seurannan 
tärkeydelle oli 3,9 asteikolla 1 = Ei lainkaan tärkeä – 5 = Erittäin tärkeä.

Opetuksen järjestäjät vastasivat, miten yhtenäisiä toimintatapoja heidän kouluissaan on häiriö- ja ongel-
matilanteiden kirjaamisessa, puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- ja kurinpidollisten keinojen käyttämisessä, 
toimimisessa väkivaltatilanteessa sekä toimimisessa kiusaamistilanteessa. Kaikissa tilanteissa yli puolet 
opetuksen järjestäjistä ilmoitti kaikissa kouluissa noudatettavan samoja toimintaohjeita (kuvio 37). 
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KUVIO 37. Koulujen toimintatavat erilaisissa häiriö- ja ongelmatilanteissa opetuksen järjestäjien 
vastausten mukaan
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Kouluilta kysyttiin, mitä toimintatapoja tai ohjeistuksia he noudattavat häiriö- ja ongelmatilanteissa. 
Lähes kaikissa tilanteissa suurin osa vastanneista kouluista noudattaa osittain opetuksen järjestäjän 
antamia ohjeita, joita he soveltavat omaan kouluunsa sopivaksi. Ainoastaan väkivaltatilanteiden 
kohdalla suurin osa vastaajista (40,7 %) ilmoitti noudattavansa täysin opetuksen järjestäjän anta-
mia ohjeita, kuten kuviosta 38 näkyy.
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KUVIO 38. Koulujen toimintatavat erilaisissa häiriö- ja ongelmatilanteissa koulukohtaisen kyselyn 
mukaan

Sekä opetuksen järjestäjät että koulut arvioivat kouluissa tapahtuvien häiriö- ja ongelmatilanteissa 
käytettävien toimintatapojen toimivuutta asteikolla 1 = Ei lainkaan toimiva – 5 = Erittäin toimiva. 
Molemmat vastaajaryhmät arvioivat toimintatapojen olevan melko toimivia keskiarvojen ollessa 
välillä 3,8–4,3. Opetuksen järjestäjät arvioivat kaikkia toimintatapoja hieman toimivammiksi 
kuin koulut. 
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Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, seuraavatko he kouluissaan tapahtuneiden häiriö- ja ongelmatilantei-
den kirjaamista, puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- ja kurinpidollisten keinojen käyttämistä, toimimista 
väkivaltatilanteissa sekä toimimista kiusaamistilanteissa sekä sitä, miten toimivana he pitävät seuranta-
käytäntöään. Yli puolet opetuksen järjestäjistä ilmoitti seuraavansa näitä asioita kerran tai kaksi 
vuodessa. Yleisimmin seurattiin väkivaltatilanteissa toimimista, jossa lähes 70 % vastaajista ilmoitti 
seuraavansa tätä vähintään kerran vuodessa (kuvio 39).
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KUVIO 39. Toimintatapojen seurannan toteuttaminen opetuksen järjestäjien vastausten mukaan

Seurantakäytännön toimivuus oli selkeästi yhteydessä siihen, kuinka usein opetuksen järjestäjä 
seurasi kouluissaan tapahtuvia häiriö- ja ongelmatilanteita. Kerran tai kaksi kertaa vuodessa 
seurantaa toteuttavat opetuksen järjestäjät arvioivat toimintatapansa selkeästi paremmaksi  
(ka 4,0–4,1) kuin ne opetuksen järjestäjät, jotka seurasivat koulujensa toimintaa tätä harvemmin 
(ka 3,2–3,5) tai eivät ollenkaan (ka 2,2–2,8 asteikolla 1 = Ei lainkaan toimiva – 5 = Erittäin toimiva). 

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, kuinka yhtenevät käytännöt heidän kouluissaan on kyseisten kurinpi-
to- ja puuttumiskeinojen käytössä. Vastausten mukaan yhtenäisimmät käytännöt kouluilla on vaka-
vimmissa kurinpitokeinoissa, kuten määräaikaisessa erottamisessa sekä kirjallisen varoituksen 
antamisessa. Kouluilla on eniten päätösvaltaa liittyen jälki-istuntoon ja siellä teetettäviin tehtäviin 
sekä oppilaan poistamiseen opetustilasta (kuvio 40). 
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KUVIO 40. Kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttöön liittyvien käytänteiden yhteneväisyys 
kouluissa opetuksen järjestäjän vastausten mukaan

Sekä opetuksen järjestäjiltä että kouluilta kysyttiin, onko heillä olemassa selkeät toimintamallit uhka- ja 
vaaratilanteiden varalta sekä onko koulussa nimettynä turvallisuudesta vastaavaa henkilöä. Vastanneista 
opetuksen järjestäjistä 97 % ja kouluista 95 % ilmoitti koulussa olevan selkeät toimintamallit 
uhka- ja vaaratilanteiden varalta. Opetuksen järjestäjistä neljä viidesosaa ilmoitti kaikilla kouluil-
laan olevan oma turvallisuudesta vastaava henkilö. Neljä prosenttia vastasi turvallisuudesta vastaavan 
henkilön olevan yhteinen useammassa koulussa ja yhtä suuri osuus vastaajista ilmoitti osalla kouluista 
olevan turvallisuudesta vastaava henkilö, mutta osalla taas ei ollenkaan. Neljä prosenttia opetuksen 
järjestäjistä vastasi, ettei missään koulussa ole turvallisuudesta vastaavaa henkilöä, ja yhtä suuri osuus 
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ilmoitti, että koulut saavat päättää asiasta itsenäisesti, eivätkä ilmoita siitä opetuksen järjestäjälle. Vajaa 
neljä prosenttia opetuksen järjestäjistä valitsi kysymykseen ei osaa sanoa -vaihtoehdon. Kouluista 
vastaavasti lähes kolme neljännestä ilmoitti, että heillä on koulussa nimettynä turvallisuudesta vastaava 
henkilö, ja 6 % ilmoitti kyseisen henkilön olevan yhteinen jonkin toisen koulun kanssa. Sen sijaan 10 % 
vastanneista kouluista ilmoitti, ettei heidän koulussaan ole nimetty turvallisuudesta vastaavaa henkilöä. 

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, miten säännöllisesti he seuraavat kouluissaan tapahtuvia häiriö- ja 
ongelmatilanteita. Reilu viidennes kaikista opetuksen järjestäjistä ilmoitti seuraavansa tilanteita 
useamman kerran kuussa. Seuraamisen useus oli kuitenkin selkeästi yhteydessä siihen, kuinka 
suuresta opetuksen järjestäjästä oli kyse. Pienemmistä opetuksen järjestäjistä kolmannes seurasi 
koulujensa häiriö- ja ongelmatilanteita useamman kerran kuussa, kun taas suurista järjestäjistä 
vain 14 %, kuten kuviosta 41 näkyy. 
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KUVIO 41. Kouluissa tapahtuvien häiriö- ja ongelmatilanteiden seuranta opetuksen järjestäjän 
koon mukaan
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Koulukohtaisessa kyselyssä selvitettiin, miten he seuraavat koulussa esiintyviä häiriö- ja ongelmati-
lanteita. Vastauksessa pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon seuraavista: koululla on yhteinen 
sähköinen tai paperinen lomake, jonka tilanteen havainnut henkilö täyttää; tilanteen havainnut henkilö 
ilmoittaa asiasta rehtorille tai muulle asiasta vastaavalle henkilölle, joka kirjaa sen; tilanteen havainnut 
henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille tai muulle henkilölle, mutta tapausta ei kirjata; ei systemaattista seu-
rantaa, mutta tapaukset tulevat henkilökunnan tietoon muuten; emme seuraa mitenkään; jokin muu tapa, 
mikä. Vastausten perusteella yleisimmin kouluissa häiriö- tai ongelmatilanteen havainnut henkilö 
ilmoittaa asiasta rehtorille tai muulle asiasta vastaavalle henkilölle, joka kirjaa tapahtuneen. Vas-
tanneista kouluista 31 % ilmoitti tämän olevan koulussa käytetty seurantamenetelmä. Yhtä suuri 
osuus ilmoitti koululla olevan yhteinen sähköinen tai paperinen lomake, jonka tilanteen havainnut 
henkilö täyttää. Lähes 13 % vastanneista ilmoitti, ettei heillä ole systemaattista seurantaa, mutta 
tilanteet tulivat henkilöstön tietoon muuta kautta. Kymmenesosa vastaajista ilmoitti koulussa 
olevan käytännön, jossa tilanteen havainnut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille tai muulle vas-
taavalle henkilölle, mutta siitä ei tehdä kirjallista merkintää. Lähes kaksi prosenttia vastaajista 
ilmoitti, ettei tilanteita seurata mitenkään.
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7 
Kodin ja koulun yhteistyö  

sekä oppilaiden  
vapaa-aika

Tässä luvussa tarkastellaan kodin ja koulun yhteistyötä perusopetuksessa ja lukiossa sekä oppilaiden 
vapaa-aikaa. Tutkimuksissa (Opetushallitus, Suomen vanhempainliitto 2007) on saatu näyttöä 
sille, että kodin ja koulun yhteistyöllä voi olla positiivinen vaikutus lasten ja nuorten koulun-
käyntiin. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on tukea ja kehittää oppilaan oppimista 
ja kasvua. Huoltajilla on päävastuu lapsen kasvatuksesta, ja koulu vastaa oppilaan opetuksesta 
ja kasvatuksesta. Koulun tehtävä on antaa huoltajille säännöllisesti tietoa niin, että he voivat 
seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Huoltajien rooli on erityisen tärkeä, kun 
mietitään lapsen kouluviihtyvyyttä, koulun työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä, häiriö- ja 
ongelmatilanteita, koulukiusaamista, väkivaltaa sekä kurinpito- ja puuttumiskeinoja koulussa. 
Koulun ja kodin yhteistyötä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Opettajien ja vanhempien tulisi 
yhdessä keskustella, miten yhteistyötä käytännössä toteutetaan ja millaisia sääntöjä sovitaan 
toimivan yhteydenpidon ylläpitämiseksi. Koulun ja kodin välistä yhteistyötä ovat muun muassa 
vanhempainillat, vanhempien ja opettajien väliset yhteydenpidot sähköisen järjestelmän (esim. 
Wilman) kautta, juhlat ja yhteiset retket. Säännöllinen yhteydenpito ja keskustelu kodin ja koulun 
välillä usein edistää oppilailla esiintyvien erilaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä 
sekä niiden jälkikäsittelyä.

Alakoulujen kolmasluokkalaisilta ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta sekä lukion toisen vuo-
sikurssin opiskelijoilta kysyttiin oppilaskyselyssä huoltajien osallisuudesta oppilaan koulunkäyntiin 
sekä vapaa-ajan harrastuksista ja kotiläksyistä sekä digitaalisten laitteiden käyttämisestä vapaa-aikana. 
Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin heidän käsityksiään oppilaiden huoltajien osallisuudesta oppi-
laiden koulunkäyntiin.

7.1 Huoltajien osallisuus koulunkäyntiin 

Kaikilta oppilailta kysyttiin huoltajien osallisuudesta lapsen koulunkäyntiin seuraavaa: osallistuvatko 
huoltajasi huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa, arvostavatko huoltajasi sinun koulutyötäsi ja 
auttavatko huoltajasi sinua koulutehtävissä, jos tarvitset niissä apua. Vastausvaihtoehdot ja oppilaiden 
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vastaukset näihin kysymyksiin on esitetty kuviossa 42. Suomenkielisistä kahdeksasluokkalaista 
21 % ja ruotsinkielisistä kahdeksasluokkalaisista 14 % oli sitä mieltä, että heidän huoltajansa osal-
listuvat huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa erittäin paljon. Lisäksi ruotsinkielisistä 
lukiolaisista 27 % ja suomenkielisistä lukiolaisista 19 % olivat sitä mieltä, että heidän huoltajansa 
auttavat heitä tarvittaessa kotitehtävissä erittäin paljon. 
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KUVIO 42. Oppilaiden suhteellisia vastauksia huoltajien osallisuudesta heidän koulunkäyntiin

Opettajilta kysyttiin heidän käsityksiään huoltajien osallisuudesta lapsen koulunkäyntiin: miten 
usein oppilaiden huoltajat yleensä osallistuvat huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa, miten usein 
oppilaiden vanhemmat yleensä tulevat kutsuttaessa koululle kahdenkeskeisiin tapaamisiin ja auttavatko 
oppilaiden huoltajat sinua kouluun liittyvissä häiriö- ja ongelmatilanteissa, jos tarvitset niissä apua. Näihin 
kysymyksiin vastausvaihtoehdot ja opettajien käsitykset sukupuolen sekä pääsääntöisesti ope-
tettavien vuosiluokkien tarkasteluissa on esitetty kuviossa 43. Tässä tarkastelussa opetuskielellä 
ei ollut tilastollista merkitsevyyttä. 

Lisäksi opettajilta kysyttiin, saatko erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajat yhteistyöhön erilai-
sissa oppilasta koskevissa koulun toiminnoissa ja onko oppilaiden huoltajille kerrottu koulun kurinpito- ja 
puuttumiskeinoista ja toimimisesta häiriö- ja ongelmatilanteissa. Ensimmäiseen kysymykseen vastaus-
vaihtoehdot olivat aina – lähes aina – melko usein – harvoin – ei koskaan ja jälkimmäiseen kyllä – ei 
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– en tiedä. Luokkien 1–6 opettajista 79 %, luokkien 7–9 opettajista 66 % sekä lukion opettajista 
63 % vastasi ensimmäiseen kysymykseen aina tai lähes aina, ja toiseen kysymykseen samassa 
järjestyksessä opettajista 88 %, 85 % ja 57 % vastasi kyllä.
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KUVIO 43. Opettajien vastauksia huoltajien osallisuudesta oppilaiden koulunkäyntiin sukupuolen 
sekä pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien mukaan

Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta kysyttiin, miten säännöllisesti huoltajasi seuraavat koulunkäyn-
tiäsi, poissaolojasi, käyttäytymistäsi koulussa ja muita kouluun liittyviä asioita koulun ja kodin välisen 
sähköisen järjestelmän (esim. Wilman) kautta, kannustavatko huoltajasi sinua menestymään koulussa 
sekä auttavatko huoltajasi sinua kouluun liittyvissä häiriö- ja ongelmatilanteissa, jos tarvitset niissä apua. 
Kuviossa 44 on esitetty ensimmäinen kysymys, vastausvaihtoehdot sekä kahdeksasluokkalaisten 
ja lukiolaisten vastaukset. Kahdeksasluokkalaisista 79 % ja lukiolaisista 80 % oli sitä mieltä, että 
heidän huoltajansa kannustavat heitä menestymään koulussa melko paljon tai erittäin paljon. 75 % 
kahdeksasluokkalaisten ja 72 % lukiolaisten huoltajista auttoi heitä tarvittaessa kouluun liitty-
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vissä häiriö- ja ongelmatilanteissa melko paljon tai erittäin paljon. Näihin kahteen jälkimmäiseen 
kysymykseen vastausvaihtoehtoina olivat erittäin paljon – melko paljon – tyydyttävästi – melko vähän 
– erittäin vähän – ei lainkaan.
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KUVIO 44. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten käsityksiä siitä, miten säännöllisesti 
heidän huoltajansa seuraavat heidän koulunkäyntiään, poissaolojaan, käyttäytymistään koulussa 
ja muita kouluun liittyviä asioita koulun ja kodin välisen sähköisen järjestelmän (esim. Wilman) 
kautta 

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta myös tiedusteltiin, ovatko huoltajasi tarvittaessa 
halukkaita tulemaan kouluun keskustelemaan opettajan kanssa, onko huoltajallasi ollut mahdollisuus 
osallistua koulun järjestyssääntöjen laatimiseen ja onko huoltajallesi kerrottu koulun kurinpitokeinoista ja 
toimimisesta häiriö- ja ongelmatilanteissa. Vastausvaihtoehdot näihin olivat kyllä – ei – en tiedä. Lähes 
kaksi kolmasosaa (64,1 %) oppilaista oli sitä mieltä, että heidän huoltajansa ovat tarvittaessa ha-
lukkaita tulemaan kouluun keskustelemaan opettajan kanssa. Lähes kolmannes (30,6 %) vastasi 
en tiedä. Kahdeksasluokkalaisista 9 % ja lukiolaisista 4 % vastasi, että heidän huoltajallaan on ollut 
mahdollisuus osallistua koulun järjestyssääntöjen laatimiseen. Vastaavasti kahdeksasluokkalaisista 
58 % ja lukiolaisista 51 % vastasi en tiedä. Lisäksi 23 % kahdeksasluokkalaisista ja 11 % lukiolaisista 
kertoi, että heidän huoltajilleen oli kerrottu koulun kurinpitokeinoista ja toimimisesta häiriö- ja 
ongelmatilanteissa. Opettajilta kysyttiin myös, onko oppilaiden huoltajille kerrottu koulun kurinpito-
keinoista ja toimimisesta häiriö- ja ongelmatilanteissa. Pääsääntöisesti luokkien 1–6 opettajista 88 %, 
luokkien 7–9 opettajista 85 % ja lukio-opettajista 57 % vastasi kysymykseen kyllä. 
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7.2 Vapaa-aika ja kotiläksyt

Alakoulujen kolmasluokkalaisilta, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta kysyttiin 
kolme vapaa-ajan harrastuksiin ja kotiläksyihin liittyvää kysymystä. Heiltä kysyttiin, miten usein 
harrastat liikuntaa vapaa-aikanasi, miten usein osallistut muihin harrastuksiin, kuten musiikki- tai ku-
vataidekerhoihin tai partioon sekä kuinka paljon käytät yleensä aikaa kotiläksyjen tekemiseen. Vastaus-
vaihtoehdot ja oppilaiden suhteelliset vastaukset kahteen ensimmäiseen kysymykseen on esitetty 
kuviossa 45. Viimeisen kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat yli 2 t päivässä – 1–2 t päivässä – noin 
tunnin päivässä – muutaman tunnin viikossa – muutaman tunnin kuukaudessa – en yhtään. 

Ruotsinkielisistä kolmasluokkalaisista 88 % harrastaa liikuntaa vapaa-aikana lähes joka päivä, kun 
vastaava luku suomenkielisillä kolmasluokkalaisilla oli 60 %. Lisäksi kolmasluokkalaisista ja lukio-
laisista 5 % sekä kahdeksasluokkalaisista 7 % ilmoitti, ettei käytä yhtään aikaa kotona kotiläksyjen 
tekemiseen. 31 % kolmasluokkalaisista, 28 % kahdeksasluokkalaisista ja 41 % lukiolaisista kertoi 
käyttävänsä kotiläksyihin aikaa yli tunnin päivässä. Sukupuolittaisessa tarkastelussa on mielenkiin-
toista huomata, että kahdeksasluokkalaisista tytöistä 32 % ja pojista 23 % sekä lukiolaisista tytöistä 
48 % ja pojista 31 % kertoi käyttävänsä kotiläksyihin aikaa yli tunnin päivässä. 
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KUVIO 45. Alakoulujen kolmasluokkalaisten ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten sekä 
lukiolaisten käsitykset heidän vapaa-ajan harrastuksista 
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7.3 Summamuuttujat huoltajien osallisuudesta oppilaan 
koulunkäyntiin sekä vapaa-aikaan ja kotiläksyihin

Huoltajien osallisuudesta oppilaan koulunkäyntiin sekä vapaa-ajan harrastuksista ja kotiläksyistä laadittiin 
kaksi summamuuttujaa. Kysymykset kahdessa summamuuttujassa olivat alakoulujen kolmas-
luokkalaisille sekä yläkoulujen kahdeksasluokkalaisille ja lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille 
samat. Huoltajien osallisuus oppilaan koulunkäyntiin summamuuttuja muodostettiin kolmesta 
kysymyksestä: osallistuvatko huoltajasi huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa, arvostavatko 
huoltajasi sinun koulutyötäsi ja auttavatko huoltajasi sinua koulutehtävissä, jos tarvitset niissä apua. Vapaa-
ajan harrastukset ja kotiläksyt summamuuttuja muodostettiin myös kolmesta kysymyksestä: miten 
usein harrastat liikuntaa vapaa-aikanasi, miten usein osallistut muihin harrastuksiin, kuten musiikki- tai 
kuvataidekerhoihin tai partioon sekä kuinka paljon käytät yleensä aikaa kotiläksyjen tekemiseen. Kahdessa 
em. summamuuttujassa vastausasteikko määriteltiin viiteen osaan. Ensimmäinen osa on erittäin 
paljon ja melko paljon välillä, toinen melko paljon ja tyydyttävän välillä, kolmas tyydyttävän ja melko 
vähän välillä, neljäs melko vähän ja erittäin vähän välillä ja viides erittäin vähän ja ei lainkaan välillä. 
Vastausasteikko, summamuuttujat ja oppilaiden suhteelliset vastaukset on esitetty kuviossa 46.
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KUVIO 46. Oppilaiden käsitykset heidän huoltajiensa osallisuudesta heidän koulunkäyntiinsä sekä 
siihen, miten paljon he käyttivät aikaa vapaa-ajan harrastuksiin ja kotiläksyihin 
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Opettajien käsityksistä huoltajien osallisuudesta oppilaan koulunkäyntiin laadittiin neljästä kysymyksestä 
muodostettu summamuuttuja. Kysymykset olivat: miten usein oppilaiden huoltajat yleensä osallistuvat 
huoltajille tarkoitettuihin tapahtumiin koulussa, miten usein oppilaiden vanhemmat yleensä tulevat kutsuttaessa 
koululle kahdenkeskeisiin tapaamisiin, auttavatko oppilaiden huoltajat sinua kouluun liittyvissä häiriö- ja 
ongelmatilanteissa, jos tarvitset niissä apua sekä saatko erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajat 
yhteistyöhön erilaisissa oppilasta koskevissa koulun toiminnoissa. Summamuuttujassa vastausasteikko 
määriteltiin neljään osaan. Ensimmäinen osa on erittäin hyvän ja melko hyvän välillä, toinen melko 
hyvän ja tyydyttävän välillä, kolmas tyydyttävän ja melko huonon välillä ja neljäs melko huonon ja erittäin 
huonon välillä. Vastausasteikko, summamuuttuja ja pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien 
suhteelliset vastaukset on esitetty kuviossa 47.
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KUVIO 47. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsitykset oppilaiden huoltajien 
osallisuudesta oppilaiden koulunkäyntiin 
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7.4 Digitaaliset laitteet vapaa-aikana

Kaikilta oppilailta tiedusteltiin, kuinka paljon he käyttivät kotona yleensä aikaa tietokoneen, tabletin 
tai puhelimen kanssa muutoin kuin koulutehtävien parissa. Vastausvaihtoehdot olivat yli 4 t päiväs-
sä – 2–4 t päivässä – 1–2 t päivässä – noin tunnin päivässä – muutaman tunnin viikossa – muutaman 
tunnin kuukaudessa – en yhtään. Kolmasluokkalaisista 77 % käytti kotona yleensä aikaa tietoko-
neen, tabletin tai puhelimen kanssa muutoin kuin koulutehtävien parissa vähintään noin tunnin 
päivässä, kahdeksasluokkalaisista 89 % ja lukiolaisista 95 %. Oppilailta myös tiedusteltiin, kuinka 
paljon he pelasivat kotona tietokone- tai videopelejä sekä kuinka paljon heidän viettämästään ajasta kotona 
tietokoneen, tabletin, puhelimen, television tai pelien ääressä liittyi väkivaltaan. Vastausvaihtoehdot sekä 
kolmasluokkalaisten, kahdeksasluokkalaisten sekä lukiolaisten sukupuolittaiset tarkastelut em. 
kahteen kysymykseen on esitetty kuvioissa 48 ja 49. 
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KUVIO 48. Oppilaiden vastaukset siitä, kuinka paljon he pelaavat kotona tietokone- tai 
videopelejä 
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KUVIO 49. Oppilaiden vastaukset siitä, kuinka paljon heidän viettämästään ajasta kotona 
tietokoneen, tabletin, puhelimen, television tai pelien ääressä liittyi väkivaltaan 

Digitaalisten laitteiden käyttämisestä vapaa-aikana muodostettiin summamuuttuja, joka koostui 
kahdesta kysymyksestä: kuinka paljon oppilaat käyttivät kotona yleensä aikaa tietokoneen, tabletin tai 
puhelimen kanssa muutoin kuin koulutehtävien parissa ja kuinka paljon oppilaat pelasivat kotona tietoko-
ne- tai videopelejä. Summamuuttujan vastausasteikko määriteltiin kuuteen osaan. Ensimmäinen 
osa on yli kaksi tuntia päivässä, toinen kahden ja yhden tunnin välillä päivässä, kolmas noin yksi tunti 
päivässä, neljäs noin tunnin päivässä ja muutaman kerran viikossa välillä, viides muutaman kerran viikossa 
ja muutaman kerran kuukaudessa välillä ja kuudes muutaman kerran kuukaudessa ja ei yhtään välillä. 
Vastausasteikko, summamuuttuja ja oppilaiden vastaukset on esitetty kuviossa 50. 

Noin puolet oppilaista vastasi käyttävänsä digitaalisia laitteita vapaa-aikana, muutoin kuin kou-
lutehtävien parissa esimerkiksi pelaamalla tietokone- tai videopelejä, noin tunnin päivässä tai 
enemmän. 
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KUVIO 50. Oppilaiden käsitykset digitaalisten laitteiden käyttämisestä vapaa-aikana
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8 
Häiriö- ja  

ongelmatilanteet 

Perusopetus- ja lukiolain (628/1998) (629/1998) mukaan koulussa oppilaan edellytetään käyt-
täytyvän asiallisesti, noudattavan koulun järjestyssääntöjä sekä käsittelevän huolellisesti koulun 
omaisuutta. 

Häiriö- tai ongelmatilanteella tarkoitetaan tilanteita, jotka estävät luokan oppimistapahtumaa, 
häiritsevät koulutyöskentelyä ja rikkovat sovittuja sääntöjä. Koulujärjestelmän perustehtävän 
vuoksi luokassa esiintyvät ongelmatilanteet saattavat heikentää työskentelyilmapiiriä ja häiritä 
tarpeettomasti kouluyhteisön työskentelyä. Opettaja ei kaikista keskusteluista ja säännöistä huo-
limatta voi välttyä luokassaan kaikilta käyttäytymis- ja työrauhahäiriöiltä tai kouluympäristöön ja 
työskentelyolosuhteisiin liittyvistä ongelmista. Häiriökäyttäytymistä esiintyy oppilaiden kesken 
ja opettaja-oppilassuhteessa. 

Häiriö voi olla äänenkäyttöön tai oppilaan toimintaan liittyvää aggressiivisuutta, esinemelua, 
tunnepurkauksia, huolimattomuushäiriötä tai koulutyöskentelyn kannalta epäasiallista toimin-
taa. Ongelmatilanteina voidaan pitää käyttäytymistä, joka häiritsee opettamista, loukkaa toisten 
oikeutta opiskella, aiheuttaa psykologista tai fyysistä uhkaa tai tuhoaa ympäristöä. 

8.1 Häiriö- ja ongelmatilanteet luokkahuoneissa

8.1.1 Oppilaat ja opettajat

Oppilaskyselyssä alakoulujen kolmasluokkalaisilta, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta ja lu-
kiolaisilta kysyttiin yhdeksällä eri kysymyksellä, miten usein he ovat havainneet omassa luok-
kahuoneessaan tai ryhmässään erilaisia häiriö- ja ongelmatilanteita. Vastausvaihtoehdot näihin 
kysymyksiin olivat ei koskaan – muutaman kerran vuodessa – muutaman kerran kuukaudessa – noin 
kerran viikossa – useamman kerran viikossa – joka päivä – joka oppitunti. Kaikki yhdeksän eri kysymystä 
ja oppilaiden vastaukset eri vastausvaihtoehtoluokitteluissa on esitetty taulukossa 8. 
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Alakoulujen kolmasluokkalaisten mukaan selvästi useimmin esiintyvä luokkahuoneen häiriö- 
tai ongelmatilanne oli se, että he puhuvat yhtä aikaa opettajan kanssa opetusta häiritsevästi. 
Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten vastausten perusteella useimmin tapahtuva häiriö- tai 
ongelmatilanne luokassa oli se, että oppilaat käyttävät matkapuhelinta tai tablettia ilman opettajan 
lupaa. Muita usein esiintyviä häiriö- tai ongelmatilanteita kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten 
mielestä olivat: oppilas saapuu myöhässä oppitunnille, oppilaat puhuvat yhtä aikaa opettajan 
kanssa opetusta häiritsevästi, oppilaat eivät kuuntele, mitä opettaja sanoo ja oppilaalta puuttuu 
opetukseen tarvittavat välineet oppitunnilta. 

TAULUKKO 8. Oppilaiden vastauksia, kuinka usein seuraavan taulukon häiriö- ja ongelmatilanteita 
on esiintynyt heidän luokissaan tai ryhmissään

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa 
tai noin kerran 
viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai vielä 
useammin (%)

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2.vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

Oppilas saapuu myöhässä 
oppitunnille

12,3 4,0 1,4 25,4 5,9 1,7 41,0 29,3 11,9 21,3 60,8 85,0

Oppilaalta puuttuu 
opetukseen tarvittavat 
välineet (esim. oppikirja)

10,5 3,7 2,6 18,8  4,5 6,8 47,0 32,3 41,2 23,7 59,4 49,3

Oppilaat puhuvat yhtä 
aikaa opetusta häiritsevästi

8,5 3,9 2,9 14,1 3,5 5,0 30,8 23,2 30,6 46,6 69,5 61,5

Oppilaat käyttävät 
matkapuhelinta tai tablettia 
ilman opettajan lupaa

86,4 5,0 2,2 7,9 4,0 1,6 4,2 17,2 8,2 1,5 73,8 88,0

Oppilaat kuvaavat ilman 
lupaa matkapuhelimilla tai 
tableteilla

92,0 24,5 30,1 5,4 13,4 13,1 1,8 29,4 20,7 0,7 32,7 36,1

Oppilaat heittelevät 
tavaroita

53,1 17,1 61,2 24,2 14,6 19,1 17,0 40,4 15,2 5,7 27,8 4,5

Oppilaat eivät pysy omilla 
paikoillaan, vaikka opettaja 
niin vaatii

30,2 18,8 71,0 24,1 14,8 14,2 28,4 37,3 11,1 17,3 29,1 3,6

Oppilaat eivät kuuntele, 
mitä opettajaa sanoo

17,9 4,9 5,0 25,5 6,4 6,8 35,0 30,7 31,8 21,6 57,9 56,4

Oppituntien alussa opettaja 
joutuu odottamaan yli 
10 minuuttia oppilaiden 
hiljentymistä

50,9 24,5 54,4 20,3 16,5 19,0 19,4 34,6 19,0 9,4 24,3 7,6

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin myös yhdeksällä kysymyksellä, miten usein he ovat havain-
neet omassa luokkahuoneessaan tai ryhmässään erilaisia häiriö- ja ongelmatilanteita. Kysymykset 
olivat samoja kuin oppilaskyselyssä. Vastausvaihtoehdot näihin kysymyksiin olivat myös ei kos-
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kaan – muutaman kerran vuodessa – muutaman kerran kuukaudessa – noin kerran viikossa – useamman 
kerran viikossa – joka päivä – joka oppitunti. Kaikki yhdeksän eri kysymystä ja eri vuosiluokkien 
opettajien vastaukset eri vastausvaihtoehtoluokitteluissa on esitetty taulukossa 9. 

Alaluokkien opettajien mielestä selvästi useimmin esiintyvä luokkahuoneen häiriö- tai ongel-
matilanne oli se, että oppilaat puhuvat yhtä aikaa opettajan kanssa opetusta häiritsevästi ja oppi-
laalta puuttuu opetukseen tarvittavat välineet oppitunnilta. Nämä olivat myös yleisiä häiriö- tai 
ongelmatilanteita yläkoulujen ja lukioiden opettajien mielestä. Muita usein esiintyviä häiriö- tai 
ongelmatilanteita yläkoulujen ja lukioiden opettajien mielestä olivat: oppilas saapuu myöhässä 
oppitunnille, oppilaat käyttävät matkapuhelinta tai tablettia ilman opettajan lupaa ja eivätkä 
kuuntele mitä opettaja sanoo. 

TAULUKKO 9. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien vastauksia, kuinka usein seuraavan 
taulukon häiriö- ja ongelmatilanteita on esiintynyt heidän luokissaan tai ryhmissään 

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa 
tai noin kerran 
viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai vielä 
useammin (%)

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Oppilas saapuu myöhässä 
oppitunnille

3,1 0,6 0,1 21,5 5,8 2,5 45,0 29,7 23,0 30,4 63,9 74,4

Oppilaalta puuttuu 
opetukseen tarvittavat 
välineet (esim. oppikirja)

0,9 1,9 1,1 7,0 3,8 8,4 36,8 23,1 40,8 55,3 71,2 49,7

Oppilaat puhuvat yhtä 
aikaa opetusta häiritsevästi

1,1 0,9 2,2 7,0 5,8 13,4 31,3 32,7 43,3 60,6 60,6 41,1

Oppilaat käyttävät 
matkapuhelinta tai tablettia 
ilman opettajan lupaa

58,7 6,1 5,7 22,6 9,0 5,9 13,9 24,5 21,7 4,8 60,4 66,7

Oppilaat kuvaavat ilman 
lupaa matkapuhelimilla tai 
tableteilla

83,2 31,1 59,7 13,4 37,2 23,8 2,9 22,5 9,1 0,5 9,2 7,4

Oppilaat heittelevät 
tavaroita

31,8 21,1 72,3 37,7 37,0 18,4 24,1 34,2 7,5 6,4 7,7 1,8

Oppilaat eivät pysy omilla 
paikoillaan, vaikka opettaja 
niin vaatii

24,0 25,6 75,2 21,9 30,2 14,4 30,2 32,7 8,2 23,9 11,6 2,2

Oppilaat eivät kuuntele, 
mitä opettajaa sanoo

3,2 2,0 4,3 12,1 11,5 12,7 36,1 36,6 39,9 48,5 50,0 43,1

Oppituntien alussa opettaja 
joutuu odottamaan yli 
10 minuuttia oppilaiden 
hiljentymistä

64,3 58,1 82,9 16,7 22,2 11,8 14,8 15,2 4,3 4,2 4,5 0,9
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Oppilas- ja opettajakyselyissä kaikkien oppilaiden ja opettajien omissa luokkahuoneissaan tai 
ryhmissään havaitsemistaan yhdeksästä eri häiriö- ja ongelmatilanteesta muodostettiin sum-
mamuuttuja, jossa vastausasteikko määriteltiin viiteen osaan. Ensimmäinen osa on ei koskaan ja 
muutaman kerran vuodessa välillä, toinen muutaman kerran vuodessa ja muutaman kerran kuukaudessa 
välillä, kolmas muutaman kerran kuukaudessa ja noin kerran viikossa välillä, neljäs noin kerran vii-
kossa ja useamman kerran viikossa välillä sekä viides useamman kerran viikossa ja joka oppitunti välillä. 
Summamuuttuja laadittiin alakoulujen kolmasluokkalaisten, yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten, 
lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoiden, luokkien 1–6 opettajien, luokkien 7–9 opettajien sekä 
lukioluokkien opettajien vastauksista. Oppilaiden ja opettajien vastaukset omissa luokissaan tai 
ryhmissään tapahtuvista häiriö- ja ongelmatilanteista on esitetty kuviossa 51. 
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KUVIO 51. Oppilaiden ja pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsitykset omissa 
luokissaan tai ryhmissään tapahtuvista häiriö- ja ongelmatilanteista 
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Kahdeksasluokkalaisista pojista 21 % ja tytöistä 12 % vastasi, että häiriö- ja ongelmatilanteita 
esiintyy heidän luokissaan harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa. Kolmasluokkalaisten ja 
lukiolaisten sukupuolittaisessa tarkastelussa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroja. Myöskään 
suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroja. Eroja kuitenkin 
löytyi suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden ja jotakin muuta äidinkielenään puhuvien oppilaiden 
välillä. Jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista kahdeksasluokkalaisista 
10 % ja lukiolaisista 7 % oli sitä mieltä, että häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy heidän luokissaan 
harvemmin kuin muutaman kerran vuodessa (kuvio 51). Kolmasluokkalaisilla ei ollut eroja. 

Vastaavasti miesopettajat kokivat vähemmän häiriö- ja ongelmatilanteita luokissaan kuin nais-
opettajat sekä ala- että yläkouluissa ja lukioissa. Merkittävin ero oli luokkien 7–9 opettajilla: 
miehistä 29 % ja naisista 22 % oli sitä mieltä, että häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy heidän 
luokissaan harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa. Suomen- ja ruotsinkielisten opettajien 
välillä löytyi selviä eroja. Pääsääntöisesti luokkien 1–6 ruotsinkielisistä opettajista 62 % oli sitä 
mieltä, että häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy heidän luokissaan harvemmin kuin muutaman kerran 
kuukaudessa, kun vastaava luku suomenkielisillä luokkien 1–6 opettajilla oli 49 %. Myös ruotsin-
kieliset yläkoulun opettajat kokivat vähemmän häiriö- ja ongelmatilanteita kuin suomenkieliset, 
mutta lukioissa suomenkielisillä opettajilla oli häiriö- ja ongelmatilanteita päinvastoin hieman 
vähemmän kuin ruotsinkielisillä. 

Opettajien työkokemuksella oli selvä vaikutus häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään luokka-
huoneissa. Alle viisi vuotta opettajana toimineista opettajista 24 % oli sitä mieltä, että häiriö- ja 
ongelmatilanteita esiintyy heidän luokissaan harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa. Vas-
taavat luvut 5–15 ja yli 15 vuotta toimineille olivat 29 % ja 43 %. 

Luokan tai ryhmän kokoa tarkasteltaessa ei voida luotettavasti tutkia luokka- tai ryhmäkoon 
yhteyttä koko luokan tai ryhmän häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrään, koska luokat ja 
ryhmät on perustettu eri tavoilla ja isoissa luokissa sekä ryhmissä löytyy todennäköisimmin vä-
hintään yksi usein häiriökäyttäytyvä oppilas kuin pienissä. Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaista 
sekä myös opettajilta kuitenkin kysyttiin, onko luokkasi tai ryhmäsi koolla vaikutusta häiriökäyttäy-
tymisen määrään. Vastausvaihtoehtoina olivat ei – kyllä, pienessä luokassa tai ryhmässä käyttäydytään 
yleensä paremmin – kyllä, isossa ryhmässä käyttäydytään yleensä paremmin. Kahdeksasluokkalaista 
41 % ja lukiolaisista 29 % vastasivat kysymykseen ei, kahdeksasluokkalaista 54 % ja lukiolaisista 
69 % vastasivat kyllä, pienessä luokassa tai ryhmässä käyttäydytään yleensä paremmin sekä kahdek-
sasluokkalaista 6 % ja lukiolaisista 3 % vastasivat kyllä, isossa luokassa tai ryhmässä käyttäydytään 
yleensä paremmin. Vastaavasti opettajista 87 % oli sitä mieltä, että pienessä luokassa tai ryhmässä 
käyttäydytään yleensä paremmin, ja opettajista 12 %:n mielestä luokan tai ryhmän koolla ei ollut 
yhteyttä häiriökäyttäytymiseen. Tässä tarkastelussa pääsääntöisesti ala- ja yläkoulujen sekä lukio-
opettajien vastaukset eivät eronneet merkittävästi toisistaan. 

Alle sadan oppilaan ala- ja yläkouluissa käyttäydyttiin luokkahuoneissa selvästi paremmin 
kuin isoissa yli 500 oppilaan kouluissa. Lukioissa ei ollut vastaavaa eroa. Alle sadan oppilaan 
koulujen kolmasluokkalaisista 81 % ja kahdeksasluokkalaisista 27 % oli havainnut häiriö- ja 
ongelmatilanteita luokassaan harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa, kun vastaavat luvut 
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yli 500 oppilaan kouluille olivat 68 % ja 15 %. Myös opettajien mielestä pienemmissä kouluissa 
käyttäydyttiin paremmin. Tässä pitää kuitenkin muistaa, että isoissa kouluissa on useammin 
isommat luokkakoot. 

Oppilaiden koulumatkojen pituuksia tarkasteltaessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 
oppilaiden häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrässä luokkahuoneissa. Lisäksi kahdeksas-
luokkalaisista, joille oli laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
eli HOJKS, 27 % oli havainnut häiriö- ja ongelmatilanteita luokassaan harvemmin kuin muutaman 
kerran kuukaudessa.

Aluehallintovirastoalueiden ja kuntamuotojen välisessä tarkastelussa löytyi eroja, kun tutkittiin 
oppilaiden häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrää luokkahuoneissa. Eri aluehallintovirasto-
alueilla ja erityyppisissä kunnissa oppilaiden suhteelliset vastaukset häiriö- ja ongelmatilanteiden 
esiintymisestä luokissa tai ryhmissä harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa on esitetty 
kuviossa 52.
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tarkasteluissa 
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Luvussa 5 kouluviihtyvyys ja -turvallisuus sekä koulun käytänteet ja asenteet sekä luvussa 7 
koti ja vapaa-aika tarkasteltiin oppilaiden käsityksistä muodostettuja neljää summamuuttujaa: 
kouluviihtyvyys, opettajien opetuskäytänteet ja koulun työrauha, kouluturvallisuus sekä huoltajien osallisuus 
oppilaan koulunkäyntiin. Seuraavassa tarkastellaan alakoulujen kolmasluokkalaisten, yläkoulu-
jen kahdeksasluokkalaisten sekä lukiolaisten luokkahuoneiden häiriö- ja ongelmatilanteista 
muodostetun summamuuttujan jakaumaa, kun muuttujina ovat kouluviihtyvyyden, opettajien 
opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan, kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuuden kou-
lunkäyntiin summamuuttujat. 

Tarkistelun kohteena on oppilaiden omissa luokissaan tai ryhmissään noin kerran viikossa tai 
useammin esiintyvät häiriö- ja ongelmatilanteiden jakaumat. Kohteen valinnan perusteluna on 
hyvä tilastollinen merkitsevyys sekä myös häiriö- ja ongelmatilanteiden kannalta kiinnostava 
tarkastelu. Kuviosta 53 nähdään selvästi, että kun kouluviihtyvyys, opettajien opetuskäytänteet ja 
koulun työrauha, kouluturvallisuus sekä huoltajien osallisuus oppilaan koulunkäyntiin lisääntyy, 
häiriö- ja ongelmatilanteiden määrät luokkahuoneissa noin kerran viikossa tai useammin vähenee 
huomattavasti. Edellisistä neljästä summamuuttujasta kolmen ensimmäisen kohdalla ei tarkas-
teltu melko huonon ja erittäin huonon väliä, koska tarkastelualue ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
Aiemmasta kuviosta 19 nähdään selvästi, että melko huonon ja erittäin huonon välillä oppilaiden 
osuus on erittäin pieni. Samasta syystä kolmasluokkalaisten osalta ei tarkastella melko huonon ja 
ei lainkaan väliä viimeisimmässä summamuuttujassa (kuvio 46). 

Esimerkiksi kahdeksasluokkalaisilla esiintyvien häiriö- ja ongelmatilanteiden määrät luokka-
huoneissa noin kerran viikossa tai useammin laskevat 43 prosenttiyksikköä 75 %:sta 32 %:iin, kun 
opettajien opetuskäytänteet ja koulun työrauha paranevat melko huonon ja tyydyttävän väliltä melko 
hyvän ja erittäin hyvän välille. Kuten kuviosta 51 voidaan nähdä, oli kahdeksasluokkalaisista 59 % sitä 
mieltä, että häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy luokkahuoneissa noin kerran viikossa tai useammin. 
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KUVIO 53. Oppilaiden omissa luokissaan tai ryhmissään noin kerran viikossa tai useammin 
esiintyvät häiriö- ja ongelmatilanteiden jakaumat kouluviihtyvyyden, opettajien 
opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan, kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuuden 
oppilaiden koulunkäyntiin tarkasteluissa 
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Luvussa 5 kouluviihtyvyys ja -turvallisuus sekä koulun käytänteet ja asenteet sekä luvussa 7 koti ja 
vapaa-aika tarkasteltiin opettajien käsityksistä muodostettuja viittä summamuuttujaa: opettajien ja 
oppilaiden kouluviihtyvyys, opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauha, opettajien ja oppilaiden 
kouluturvallisuus, muiden opettajien ja avustajien tuki sekä opettajien käsitykset huoltajien osallisuudesta 
oppilaan koulunkäyntiin. Seuraavassa tarkastellaan eri vuosiluokkien opettajien häiriö- ja ongel-
matilanteista luokkahuoneissa muodostetun summamuuttujan jakaumaa, kun muuttujina ovat 
opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden, asenteiden ja koulun 
työrauhan, opettajien ja oppilaiden kouluturvallisuuden, muiden opettajien ja avustajien tuen sekä 
opettajien käsityksien huoltajien osallisuudesta koulunkäyntiin summamuuttujat. 

Tarkistelun kohteena on opettajien omissa luokissaan tai ryhmissään noin kerran viikossa tai 
useammin esiintyvät häiriö- ja ongelmatilanteiden jakaumat. Kohteen valinnan perusteluna on 
hyvä tilastollinen merkitsevyys sekä myös häiriö- ja ongelmatilanteiden kannalta kiinnostava 
tarkastelu. Kuviosta 54 nähdään selvästi, että kun opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyys, 
opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauha, opettajien ja oppilaiden kouluturval-
lisuus, muiden opettajien ja avustajien tuki sekä opettajien käsitykset huoltajien osallisuudesta 
lisääntyvät, häiriö- ja ongelmatilanteiden määrät luokkahuoneissa noin kerran viikossa tai useammin 
vähenevät huomattavasti. Edellisistä viidestä summamuuttujasta kolmen ensimmäisen kohdalla 
ei tarkasteltu tyydyttävän ja erittäin huonon väliä, koska tarkastelualue ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
Aiemmasta kuviosta 20 taas nähdään, että tyydyttävän ja erittäin huonon välillä on opettajien osuus 
erittäin pieni. Samasta syystä melko huonon ja erittäin huonon väliä ei tarkastella viimeisimmässä 
summamuuttujassa (kuvio 47). 

Esimerkiksi pääsääntöisesti luokkien 7–9 opettajien käsityksien mukaan luokkahuoneiden häi-
riö- ja ongelmatilanteiden määrät noin kerran viikossa tai useammin laskevat 24 prosenttiyksikköä 
41 %:sta 17 %:iin, kun opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauha kasvavat tyydyttävän 
ja melko hyvän väliltä melko hyvän ja erittäin hyvän välille. Kuten kuviosta 51 voidaan nähdä, oli luok-
kien 7–9 opettajista 34 % sitä mieltä, että häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy luokkahuoneissa 
noin kerran viikossa tai useammin. 
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KUVIO 54. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien omissa luokissaan tai ryhmissään noin 
kerran viikossa tai useammin esiintyvät häiriö- ja ongelmatilanteiden jakaumat opettajien 
tai oppilaiden kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden, asenteiden ja työrauhan, 
opettajien ja oppilaiden kouluturvallisuuden, muiden opettajien ja avustajien tuen sekä 
opettajien käsitysten huoltajien osallisuudesta oppilaan koulunkäyntiin tarkasteluissa 

Aikaisemmin kuviossa 10 tarkasteltiin, kuka tekee tavallisesti luokassa oppilaiden istumajärjes-
tyksen. Oppilaskyselyssä kolmasluokkalaisista 79 % ja kahdeksasluokkalaisista 23 % vastasi, että 
häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy heidän luokissaan harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa, 
kun oppilaat tekivät itse luokan istumajärjestyksen. Opettajan tehdessä luokan istumajärjestyksen 
vastaavat luvut kolmas- ja kahdeksasluokkalaisille olivat 71 % ja 17 %, sekä istumajärjestyskäy-
tännön vaihdellessa oppitunnin mukaan vastaava luku kahdeksasluokkalaisille oli 14 %. Pitää 
kuitenkin muistaa, että vain 4–7 % kolmas- ja kahdeksasluokkalaisista kertoi oppilaiden saavan 
itse tehdä omat istumajärjestyksensä. Luokkien 7–9 opettajien mielestä häiriö- ja ongelmatilan-
teita on luokkahuoneessa hieman vähemmän ja vastaavasti lukioluokkien opettajien mielestä 
selvästi enemmän, jos opettaja tekee itse luokkansa istumajärjestyksen. Pääsääntöisesti luokkien 
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1–6 opettajien käsitykset olivat, että häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneessa ei vaikuta, 
miten istumajärjestys on toteutettu. Tärkeää on huomata, että hyvin käyttäytyvissä luokissa ja 
ryhmissä opettaja antaa todennäköisesti useimmin oppilaiden itse tehdä istumajärjestyksen ja 
luokissa ja ryhmissä, joissa häiriö- ja ongelmakäyttäytymistä esiintyy usein, opettaja usein laatii 
istumajärjestyksen.

Kaikkien oppilaiden ja opettajien osalta ryhmä- tai parityöskentelyllä ja opettajajohtoisella yhtei-
sellä opetuksella ei ollut yhteyttä häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrään luokkahuoneissa. 
Jos kuitenkin oppilaat saivat aina tai lähes aina itse valita parinsa tai ryhmänsä, kaikkien opettajien 
mielestä sillä oli häiriö- ja ongelmakäyttäytymistä vähentävä vaikutus. Lisäksi kahdeksasluokkalai-
silla ja lukiolaisilla oli projektityöskentelyllä luokkahuoneissa häiriö- ja ongelmatilanteita poistava 
vaikutus. Joka päivä tai useamman kerran viikossa projektitöitä tekevistä kahdeksasluokkalaisista ja 
lukiolaisista 20–30 prosenttiyksiköllä oli enemmän häiriö- ja ongelmatilanteita luokkahuoneissa 
harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa kuin muutaman kerran vuodessa projektitöitä tekevät. 

Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta kysyttiin myös, miten moni opettajista on innostunut 
opettamisesta. Jos kaikki opettajat olivat innostuneita opettamisesta, kahdeksasluokkalaisista 
27 % ja lukiolaisista 30 % oli sitä mieltä, että häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy heidän luokissaan 
harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa. Vastaavat luvut, jos lähes kaikki opettajat olivat in-
nostuneita, olivat 15 % ja 19 %. Lisäksi, jos noin puolet opettajista oli innostuneita, oli luku sekä 
kahdeksasluokkalaisilla että lukiolaisilla 12 %.

Aikaisemmin kuviossa 11 tarkasteltiin kahdeksasluokkalaisten, lukiolaisten sekä opettajien käsi-
tyksiä opetuksen eriyttämisestä. Sillä, miten usein luokassa tai ryhmässä opettaja antoi oppilaille 
erilaisia tehtäviä oppilaiden osaamisen mukaan, oli selkeä yhteys häiriö- ja ongelmatilanteiden 
esiintymisiin luokkahuoneissa. Mitä useammin luokkahuoneissa opetusta eriytettiin, sitä har-
vemmin siellä myös esiintyi häiriö- ja ongelmatilanteita. Eriyttämisellä ei kuitenkaan ollut suurta 
yhteyttä luokkien 1–6 opettajien eikä lukion opettajien näkemysten mukaan. Kahdeksasluokkalai-
silta ja lukiolaisilta tiedusteltiin myös, kuinka usein he kokivat koulussa masennusta tai ahdistusta. 
Mitä enemmän oppilaat kokivat masennusta tai ahdistusta koulussa, niin sitä enemmän he myös 
havaitsivat häiriö- ja ongelmatilanteita luokkahuoneissa. Em. tarkastelut on esitetty kuviossa 55.
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KUVIO 55. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten, lukiolaisten ja pääsääntöisesti luokkien 7–9 
opettajien häiriö- ja ongelmatilanteiden jakaumat luokkahuoneissa harvemmin kuin muutaman 
kerran kuukaudessa, kun tarkastellaan, miten usein luokissa tai ryhmissä opettajat antavat 
oppilaille erilaisia tehtäviä oppilaiden osaamisen mukaan sekä sitä, miten usein oppilas kokee 
koulussa masennusta tai ahdistusta 

Kaikilta oppilailta tiedusteltiin, kuinka usein he saavat käyttää tietokoneita tai tabletteja opetus-
tilanteissa. Näiden käyttämisellä ei ollut yhteyttä kolmasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja 
ongelmatilanteiden määrään luokkahuoneissa, mutta kahdeksasluokkaisten häiriö- ja ongel-
makäyttäytymistä tietokoneiden ja tablettien käyttäminen useammin kuin noin kerran viikossa 
lisäsi hieman. Myös opettajilta tiedusteltiin tietokoneiden ja mobiili- ja älylaitteiden käytöstä 
oppitunneilla. Pääsääntöisesti luokkien 7–9 opettajien mielestä häiriö- ja ongelmatilanteita 
oli luokkahuoneessa selvästi vähemmän, jos oppilaat saivat käyttää tietokoneita oppitunneilla 
useamman kerran viikossa tai joka päivä kuin harvemmin kuin kerran viikossa. Alakoulun ja lukion 
opettajilla ei havaittu tätä ilmiötä. 

Häiriö- ja ongelmatilanteiden määrät luokkahuoneissa eivät muuttuneet, kun kolmasluokka-
laisilta, lukiolaisilta sekä alakoulujen ja lukioiden opettajilta kysyttiin, saavatko oppilaat käyttää 
mobiililaitteita opetustilanteissa tai saavatko oppilaat käyttää mobiililaitteita luokkahuoneissa muutenkin 
kuin opetukseen liittyvissä asioissa. Sen sijaan kahdeksasluokkalaisilla häiriö- ja ongelmatilantei-
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den määrät luokkahuoneissa 7–9 luokkien opettajien vastausten mukaan hieman lisääntyivät 
ja kahdeksasluokkalaisten vastausten mukaan hieman laskivat, kun oppilaat saivat käyttää 
useammin mobiililaitteita muutenkin kuin opetukseen liittyvissä asioissa. Tätä asiaa käsiteltiin 
aiemmin kuviossa 16, jossa tarkasteltiin, miten paljon mobiili- ja älylaitteiden käyttö aiheuttaa 
häiriötilanteita oppitunneilla. Kuitenkin, kun kaikilta oppilailta kysyttiin, kuinka usein oppilaat 
kuvaavat ilman lupaa matkapuhelimilla tai tableteilla, vastauksen ei koskaan antaneita oli kol-
masluokkalaisista ja lukiolaisista noin 6 prosenttiyksikköä enemmän silloin, kun he eivät saaneet 
käyttää mobiililaitteita luokkahuoneissa muuten kuin opetukseen liittyvissä asioissa. Tätä eroa 
ei kahdeksasluokkalaisilla ollut.

Oppilaiden osallisuudessa koulun toimintaan havaittiin yhteyksiä oppilaiden ja opettajien luok-
kahuoneissa havaitsemien häiriö- ja ongelmatilanteiden kanssa. Kuviossa 56 on esitetty, miten 
oppilaiden ja opettajien havaitsemat häiriö- ja ongelmatilanteet luokkahuoneissa harvemmin kuin 
muutaman kerran kuukaudessa muuttuvat, kun oppilaiden osallistumisaktiivisuus oman luokkansa 
tai ryhmänsä yhteisten retkien, myyjäisten tai juhlien järjestämiseen muuttuu. Kuviosta 56 näh-
dään, että oppilaiden osallisuuden lisäämisellä on yhteys häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään 
luokkahuoneessa. Aikaisemmin luvussa 5.6 opettajilta tiedusteltiin, miten paljon heidän koulussaan 
järjestettävillä yhteisillä toiminnoilla oli ollut myönteistä vaikutusta koulun työrauhaan. Noin 
puolet opettajista vastasi yhteisten toimintojen parantavan työrauhaa melko tai erittäin paljon. Jos 
kahdeksasluokkalaiset tai lukiolaiset olivat saaneet mahdollisuuden osallistua koulujen järjes-
tyssääntöjen valmisteluun, häiriö- ja ongelmatilanteiden määrä oli pienempi kuin niillä, jotka 
eivät olleet saaneet osallistua tähän valmisteluun. Kahdeksasluokkalaisista 6 % ja lukiolaisista 
4 % vastasi, että häiriö- ja ongelmatilanteita luokkahuoneissa esiintyi harvemmin kuin muutaman 
kerran vuodessa, kun he olivat saaneet osallistua koulujen järjestyssääntöjen valmisteluun. Jos he 
eivät olleet saaneet osallistua, luvut olivat kahdeksasluokkalaisille 3 % ja lukiolaisille 2 %. Kolmas-
luokkalaisilla ei esiintynyt tätä eroa. 
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KUVIO 56. Oppilaiden ja pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien häiriö- ja 
ongelmatilanteiden jakaumat luokkahuoneissa harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa, 
kun tarkastellaan, miten usein oppilaat saavat osallistua oman luokkansa tai ryhmänsä yhteisten 
retkien, myyjäisten tai juhlien järjestämiseen 

Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrään luokkahuo-
neissa ei ollut yhteyttä sillä, miten säännöllisesti heidän huoltajansa seuraavat heidän koulun-
käyntiään, poissaolojaan sekä käyttäytymistään koulussa ja muita kouluun liittyviä asioita koulun 
ja kodin välisen sähköisen järjestelmän (esim. Wilman) kautta. Selvästi kahdeksasluokkalaisten 
ja lukiolaisten häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrää luokkahuoneissa kuitenkin vähensi se, 
että huoltaja kannusti lastaan menestymään koulussa sekä auttoi tarvittaessa kouluun liittyvissä 
häiriö- ja ongelmatilanteissa. Jos huoltajilla oli ollut mahdollisuus osallistua koulun järjestyssään-
töjen laatimiseen tai huoltajille oli kerrottu koulun kurinpitokeinoista ja toimimisesta häiriö- ja 
ongelmatilanteissa, kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen 
määrä luokkahuoneissa väheni huomattavasti. Valitettavasti vain 9 % kahdeksasluokkalaisista ja 
4 % lukiolaisista vastasi, että heidän huoltajallaan on ollut mahdollisuus osallistua koulun järjestys-
sääntöjen laatimiseen. Lisäksi 23 % kahdeksasluokkalaisista ja 11 % lukiolaisista kertoi, että heidän 
huoltajilleen oli kerrottu koulun kurinpitokeinoista ja toimimisesta häiriö- ja ongelmatilanteissa. 
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Sillä, miten paljon alakoulujen kolmasluokkalaiset, yläkoulujen kahdeksasluokkalaiset ja lukiolaiset 
harrastavat liikuntaa vapaa-aikana, osallistuvat muihin harrastuksiin, kuten musiikki- tai kuvatai-
dekerhoihin tai partioon, sekä käyttävät yleensä aikaa kotiläksyjen tekemiseen, ei ollut yhteyttä 
häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrään luokkahuoneissa. Häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen 
määrään luokkahuoneissa ei myöskään ollut yhteyttä sillä, kuinka paljon oppilaat pelaavat kotona 
tietokone- tai videopelejä tai kuinka paljon heidän viettämästään ajasta kotona tietokoneen, table-
tin, puhelimen, television tai pelien ääressä liittyy väkivaltaan. Sen sijaan kahdeksasluokkalaiset 
havaitsivat luokkahuoneessaan enemmän häiriötilanteita, kun heidän käyttämänsä aika kotona 
tietokoneen, tabletin tai puhelimen kanssa muutoin kuin koulutehtävien parissa kasvoi yli kahteen 
tuntiin päivässä. Tätä ilmiötä ei esiintynyt kolmasluokkalaisilla ja lukiolaisilla. 

Alakoulujen kolmasluokkalaisilta kysyttiin, käyttäytyvätkö oppilaat yhtä hyvin kaikilla eri aineiden 
oppitunneilla sekä käyttäytyvätkö oppilaat yhtä hyvin kaikkien opettajien tunneilla. Vastausvaih-
toehdot molempiin kysymyksiin olivat kyllä ja ei. Ensimmäiseen kysymykseen vastasi kyllä kol-
masluokkalaisista 51 % ja jälkimmäiseen vastaavasti 45 %. Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta 
kysyttiin myös, kuinka suuri vaikutus oppiaineella on häiriökäyttäytymisen määrään luokkahuoneessasi, 
kuinka suuri vaikutus opetustilalla (esim. perinteinen luokkahuone, avoin työskentelytila, kotitalousluokka, 
käsityöluokka) on häiriökäyttäytymisen määrään sekä kuinka suuri vaikutus opettajalla on häiriökäyttäy-
tymisen määrään oppitunnilla. Kaksi viimeisintä kysymystä kysyttiin myös opettajilta. Kysymykset, 
vastausvaihtoehdot ja oppilaiden sekä opettajien suhteelliset osuudet on esitetty kuviossa 57. 
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KUVIO 57. Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten sekä opettajien käsitykset siitä, kuinka 
suuri vaikutus oppiaineella, opetustilalla ja opettajalla on häiriökäyttäytymisen määrään 
luokkahuoneessa 

Kaikilta opettajilta kysyttiin, miten usein olet käsitellyt oppitunneilla yleisinä asioina oppilaiden häiriö- ja 
ongelmatilanteita ja vuorovaikutustaitoja. Vastausvaihtoehdot olivat erittäin usein – melko usein – silloin 
tällöin – melko harvoin – erittäin harvoin – ei koskaan. Luokkien 1–6 opettajista 67 %, luokkien 7–9 
opettajista 39 % sekä lukion opettajista 14 % vastasi melko tai erittäin usein.
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8.1.2 Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan, miten yleisiä seuraavat oppituntien 
häirintätavat ovat tietojenne mukaan koulussanne. Yleisin päivittäin tapahtuva oppitunnin häirin-
tätapa kouluissa oli vastausten mukaan se, että oppilas puhuu tunnilla opetusta häiritsevästi. 
Vastanneista kouluista 54 % ilmoitti tätä tapahtuvan päivittäin. Yli puolet kouluista ilmoitti joka 
päivä tapahtuviksi häiriötilanteiksi myös sen, että oppilas saapuu myöhässä oppitunnille tai että 
oppilaalta puuttuu opetukseen tarvittavat välineet. Kaksi viidesosaa vastanneista kouluista ilmoitti 
oppilaiden matkapuhelinten tai tablettien käytön ilman opettajan lupaa aiheuttavan häiriötilanteita 
joka päivä. Erilaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden useus kouluissa näkyy kuviosta 58.
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KUVIO 58. Kouluissa esiintyvien häiriö- ja ongelmatilanteiden useus koulukohtaisen kyselyn 
mukaan 
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Erilaisten häiriötilanteiden yleisyys vaihteli paljon kouluasteen mukaan. Esimerkiksi myöhässä 
tunnille saapuminen on selvästi yleisempää ylä- ja yhtenäiskouluissa ja lukioissa kuin alakouluissa. 
Yläkouluista 69 % vastasi oppilaiden tunnilta myöhästymistä tapahtuvan joka päivä. Lukioissa vas-
taava osuus oli 67 % ja yhtenäiskouluissa 61 %. Sen sijaan alakouluista vain 17 % ilmoitti oppilaiden 
myöhästyvän tunneilta joka päivä. Yläkouluista lähes kolme neljäsosaa ilmoitti jokapäiväisiksi 
ongelmiksi myös opetukseen tarvittavien välineiden puuttumisen (75,0 %) sekä sen, että oppilas 
puhuu oppitunnilla opetusta häiritsevästi (72,5 %). Myös yhtenäiskouluista yli kuudessakym-
menessä prosentissa nämä olivat jokapäiväisiä häiriötilanteita. Alakouluissa yleisin häiriötilanne 
oppitunneilla oli se, että oppilas puhuu tunnilla opetusta häiritsevästi.

Koulukohtaisessa kyselyssä vastaajia pyydettiin myös valitsemaan edellisistä tilanteista kolme 
haastavinta häiriötilannetta oppitunneilla. Eniten mainintoja saivat oppilaiden tunnilla häiritse-
västi puhuminen (56,9 %), opetukseen tarvittavien välineiden puuttuminen (43,5 %) ja oppilaan 
matkapuhelimen tai tabletin käyttö ilman opettajan lupaa (36,2 %). Nämä kaikki tilanteet ovat 
myös niitä, joita kouluissa tapahtuu vastausten mukaan päivittäin. Mielenkiintoista vastauksissa 
on se, että koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet olivat aiemmin ilmoittaneet, että mobiili- ja 
älylaitteiden käytöstä ei ollut aiheutunut kovinkaan paljon häiriö- ja ongelmatilanteita (luku 5.4).

Kouluasteen mukaan vertailtuna erilaisten tilanteiden haastavuudessa on jonkin verran eroja, 
kuten kuviosta 59 näkyy. Esimerkiksi alakoulussa haastavimpina tilanteina pidettiin vastaajien 
mukaan sitä, että oppilas puhuu oppitunnilla, häneltä puuttuu opetukseen liittyvät tavarat sekä se, 
että oppilas nimittelee tai haukkuu muita. Yläkouluissa sen sijaan korostuvat oppitunnilla puhu-
minen, matkapuhelinten ja tablettien luvaton käyttö sekä huutelu ja nimittely. Yhtenäiskouluissa 
kolme haastavinta tilannetta vastausten mukaan ovat oppitunneilla puhuminen, nimittely ja 
huutelu sekä esineiden heittely. Lukioissa haastavimmiksi häiriötekijöiksi nousi matkapuhelinten 
tai tablettien luvaton käyttö, opetukseen tarvittavien välineiden puuttuminen sekä myöhässä 
tunnille saapuminen. 



131

73,1 

54,5 

38,1 

34,3 

22,4 

12,7 

5,2 

5,2 

58,0 

29,6 

44,4 

23,5 

18,5 

8,6 

51,9 

27,2 

54,4 

34,0 

43,5 

30,6 

35,4 

17,0 

33,3 

20,4 

43,9 

51,8 

18,7 

4,3 

10,8 

45,3 

60,4 

15,8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Oppilas puhuu oppitunnilla opetusta häiritsevästi

Oppilaalta puuttuu opetukseen tarvittavat välineet
(esim. oppikirja)

Oppilas nimittelee tai haukkuu opettajaa tai muita
oppilaita
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% 
Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulu Lukio 

KUVIO 59. Oppituntien haastavimmat tilanteet kouluasteittain tarkasteltuna koulukohtaisen 
kyselyn mukaan

Koulukoon mukaan tarkasteltuna pienissä ja keskisuurissa kouluissa nostettiin haastavimmaksi 
tilanteeksi se, että oppilas puhuu oppitunnilla opetusta häiritsevästi, kun taas suurissa kouluissa 
haastavimmaksi koettiin oppilaiden matkapuhelinten ja tablettien luvaton käyttö. 
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8.2 Vakavat häiriö- ja ongelmatilanteet tilanteet kouluissa

8.2.1 Oppilaat ja opettajat

Oppilaskyselyssä alakoulujen kolmasluokkalaisilta kysyttiin 17:llä ja yläkoulujen kahdeksas-
luokkalaisilta sekä lukiolaisilta 34:lla eri kysymyksellä, miten usein he ovat havainneet omissa 
kouluissaan erilaisia vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita. Kaikki kolmasluokkalaisten kysymykset 
esiintyivät identtisinä kysymyksinä kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten kysymysten joukossa. 
Vastausvaihtoehdot näihin kysymyksiin olivat ei koskaan – muutaman kerran vuodessa – muutaman 
kerran kuukaudessa – noin kerran viikossa – useamman kerran viikossa – joka päivä. Kaikki 34 eri 
kysymystä ja oppilaiden vastaukset eri vastausvaihtoehtoluokitteluissa on esitetty taulukossa 10. 

Oppilaiden vastausten mukaan vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyi monikertaisesti 
enemmän kahdeksasluokkalaisilla kuin kolmasluokkalaisilla tai lukiolaisilla. Vakavista häiriö- 
ja ongelmatilanteista yläkouluilla yleisin oli tilanne, jossa oppilas poistuu luvattomasti koulun 
alueelta. Muita yleisiä vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita kahdeksasluokkalaisten mukaan olivat 
seuraavat: oppilas kiusaa toista oppilasta, oppilas kiusaa opettajaa esimerkiksi huutelemalla tai ni-
mittelemällä opettajaa sekä opettaja hermostuu ja huutaa oppilaalle. Kolmasluokkalaisten mukaan 
vakavin häiriö- ja ongelmatilanne oli oppilaiden välinen kiusaaminen. Tässä raportissa erittäin 
vakavia häiriötilanteita olivat esimerkiksi epäasiallinen kohtelu, seksuaalinen häirintä, väkivalta 
tai aseella uhkaaminen. Näitä esiintyi kolmasluokkalaisten ja lukiolaisten vastausten mukaan 
kouluissa harvoin, mutta kuitenkin muutamia tapauksia vuoden sisällä. Erittäin huolestuttavaa oli, 
että esimerkiksi kahdeksannen luokan oppilaista 3,2 % (203 oppilasta) koki seksuaalista häirintää 
opettajan taholta viikoittain tai joka päivä. Näihin erittäin vakaviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin 
tulisi saada ehdottomasti nollatoleranssi. 
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TAULUKKO 10. Oppilaiden vastauksia, kuinka usein seuraavan taulukon vakavia häiriö- ja 
ongelmatilanteita on esiintynyt heidän kouluissaan

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa tai noin 
kerran viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai joka 

päivä (%)

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

Oppilas poistuu 
luvattomasti 
koulun alueelta

68,8 14,8 74,7 22,1 15,4 4,7 7,3 30,1 6,7 1,8 39,7 13,9

Oppilas kiusaa 
toista oppilasta

30,4 29,1 62,6 29,5 25,2 23,4 29,2 30,1 11,1 10,8 15,6 2,9

Oppilas on 
väkivaltainen 
toista oppilasta 
kohtaan

49,3 33,4 78,8 22,8 25,7 13,5 21,2 26,7 6,0 6,7 14,2 1,7

Oppilas uhkailee 
tai kiristää toista 
oppilasta

65,7 52,1 85,5 18,5 20,9 9,1 12,2 18,7 4,1 3,6 8,2 1,4

Oppilaalla on 
vaarallinen esine 
tai aine, joka on 
poistettu

90,1 66,8 93,1 7,6 19,8 4,7 1,8 9,2 1,3 0,5 4,2 0,9

Oppilaalla on 
vaarallinen 
esine tai aine, 
jota opettaja 
tai koulun 
henkilökunta ei 
ole huomannut

91,3 57,2 83,8 6,4 18,3 9,9 1,8 14,2 3,9 0,6 10,3 2,4

Oppilas kiusaa 
opettajaa

85,2 49,2 71,6 9,7 19,2 17,7 3,7 20,7 8,8 1,4 10,8 1,9

Oppilas kuvaa 
ilman lupaa 
opettajaa 
matkapuhelimen 
tai tabletin avulla

96,0 44,4 57,2 2,8 23,7 19,8 0,9 22,7 17,5 0,4 9,2 5,5

Oppilas huutelee 
tai nimittelee 
opettajaa

84,5 41,9 81,2 9,8 23,0 12,2 4,6 24,6 5,4 1,1 10,5 1,3

Oppilas uhkailee 
tai kiristää 
opettajaa

94,7 81,6 95,3 3,3 8,9 2,7 1,6 6,2 1,3 0,4 3,3 0,8

Oppilas on 
väkivaltainen 
opettajaa 
kohtaan

92,8 87,2 97,2 4,9 6,5 1,3 1,9 3,8 0,9 0,4 2,5 0,7



134

TAULUKKO 10. jatkuu

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa tai noin 
kerran viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai joka 

päivä (%)

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

Oppilaan 
tavaroihin on 
kohdistettu 
ilkivaltaa

79,1 34,1 66,9 15,7 34,6 25,9 4,2 25,2 6,1 1,0 1,1 6,2

Oppilaan 
tavaroita on 
varastettu

60,9 35,5 58,8 28,0 37,4 34,2 9,0 22,0 6,2 2,0 5,1 0,9

Opettajan 
tavaroihin on 
kohdistettu 
ilkivaltaa

92,7 72,8 92,4 5,1 15,9 5,5 1,7 8,4 1,5 0,6 2,8 0,6

Opettajan 
tavaroita on 
varastettu

88,4 74,7 92,8 8,4 14,5 5,3 2,4 7,9 1,4 0,8 3,0 0,5

Opettaja kiusaa 
oppilasta

94,7 69,4 79,0 2,9 14,3 13,4 1,4 10,3 6,2 1,0 5,9 1,3

Opettaja 
hermostuu ja 
huutaa oppilaalle

45,5 22,3 43,7 27,1 26,9 35,5 20,6 36,0 18,6 6,8 14,8 2,2

Oppilas kiusaa 
toista oppilasta 
verkossa, 
sosiaalisessa 
mediassa tai 
viestipalveluissa

- 44,5 65,7 - 22,5 20,1 - 22,4 10,8 - 10,6 3,4

Oppilas häiritsee 
toista oppilasta 
seksuaalisesti

- 77,8 91,3 - 9,2 4,9 - 7,0 2,4 - 6,0 1,5

Oppilas häiritsee 
opettajaa 
seksuaalisesti

- 91,1 96,9 - 2,8 1,3 - 3,1 1,0 - 3,0 0,8

Oppilas kiusaa 
koulun muuta 
henkilökuntaa

- 78,8 94,7 - 10,9 3,0 - 6,9 1,6 - 3,5 0,7

Oppilas huutelee 
tai nimittelee 
koulun muuta 
henkilökuntaa

- 68,2 92,1 - 16,2 4,8 - 10,8 2,2 - 4,8 0,9

Oppilas uhkailee 
tai kiristää 
koulun muuta 
henkilökuntaa

- 89,0 97,3 - 4,4 1,0 - 3,8 0,8 - 2,7 0,8
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TAULUKKO 10. jatkuu

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa tai noin 
kerran viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai joka 

päivä (%)

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

Oppilas on 
väkivaltainen 
koulun muuta 
henkilökuntaa 
kohtaan

- 89,8 97,4 - 4,1 1,0 - 3,5 0,8 - 2,5 0,8

Koulun tavaroihin 
on kohdistettu 
ilkivaltaa

- 41,8 61,7 - 29,9 28,7 - 23,3 8,5 - 5,0 1,1

Koulun tavaroita 
on varastettu

- 52,5 73,6 - 27,6 21,4 - 15,8 4,2 - 4,4 0,8

Opettaja 
kohtelee 
epäasiallisesti 
oppilasta

- 47,7 56,1 - 25,6 28,5 - 19,5 13,5 - 7,2 1,9

Opettaja 
uhkailee tai 
kiristää oppilasta

- 76,9 90,0 - 9,9 6,2 - 8,2 3,0 - 5,0 0,8

Opettaja 
kohtelee 
oppilasta 
väkivaltaisesti

- 87,4 97,6 - 5,8 1,2 - 3,9 0,6 - 2,9 0,6

Opettaja 
häiritsee 
oppilasta 
seksuaalisesti

- 89,9 97,1 - 3,5 1,5 - 3,4 0,8 - 3,2 0,6

Hyökkäävästi 
tai häiritsevästi 
käyttäytyvä 
ulkopuolinen 
henkilö koulussa

- 86,6 94,6 - 6,9 3,8 - 4,0 1,0 - 2,5 0,6

Kriisiapua 
vaatinut tilanne 
koulussa 

- 83,5 93,0 - 10,9 5,7 - 3,5 0,9 - 2,2 0,4

Terä- tai 
ampuma-aseella 
uhkaaminen

- 91,5 97,8 - 3,9 1,1 - 2,5 0,6 - 2,2 0,6

Aseella 
vahingoittaminen

- 93,6 98,2 - 2,2 0,7 - 2,3 0,5 - 1,9 0,7
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Opettajilta kysyttiin 32:lla eri kysymyksellä, miten usein he ovat havainneet omissa kouluissaan 
erilaisia vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita. Kysymykset olivat samoja kuin kahdeksasluokka-
laisten ja lukiolaisten oppilaskyselyssä. Vastausvaihtoehdot näihin kysymyksiin olivat ei koskaan 
– muutaman kerran vuodessa – muutaman kerran kuukaudessa – noin kerran viikossa – useamman kerran 
viikossa – joka päivä. Kysymyksiä oppilaalla on vaarallinen esine tai aine, jota opettaja tai koulun henki-
lökunta ei ole huomannut ja oppilas kiusaa toista oppilasta verkossa, sosiaalisessa mediassa tai viestipalve-
luissa ei kysytty opettajilta. Kaikki 32 eri kysymystä ja eri vuosiluokkien opettajien vastaukset eri 
vastausvaihtoehtoluokitteluissa on esitetty taulukossa 11. 

Yläkoulujen opettajat kokivat vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita selvästi enemmän kuin alakou-
lujen ja lukioiden opettajat. Vakavista häiriö- ja ongelmatilanteista yläkouluilla yleisin oli tilanne, 
jossa oppilas poistuu luvattomasti koulun alueelta. Muita vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita 
yläkoulujen opettajien mukaan olivat seuraavat: oppilas kiusaa toista oppilasta ja oppilas kiusaa 
opettajaa esimerkiksi huutelemalla tai nimittelemällä opettajaa. Vakavin häiriö- ja ongelmatilanne 
alakoulujen opettajien mukaan oli oppilaiden välinen kiusaaminen. Erittäin vakavia häiriötilan-
teita esiintyi opettajien vastausten mukaan kouluissa erittäin harvoin tai ei koskaan. Oppilaiden 
ja opettajien kokemukset esimerkiksi opettajien epäasiallisesta käytöksestä oppilaita kohtaan 
poikkesivat selvästi toisistaan kaikilla luokka-asteilla, selvästi eniten kahdeksannella luokalla. 
Opettajat itse kokivat kohtelevansa oppilaita hyvin harvoin tai ei koskaan epäasiallisesti, kun 
taas esimerkiksi kahdeksannen luokan oppilaista 15 prosenttia koki, että opettajat huutavat ja 
hermostuvat oppilaille noin viikoittain tai joka päivä (taulukko 10). 
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TAULUKKO 11. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien vastauksia, kuinka usein seuraavan 
taulukon vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita on esiintynyt heidän kouluissaan 

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa tai noin 
kerran viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai joka 

päivä (%)

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Oppilas poistuu 
luvattomasti 
koulun alueelta

34,7  5,1 71,0 51,9 29,4 13,0 10,2 32,5 9,0 3,3 33,1 7,0

Oppilas kiusaa 
toista oppilasta

2,4 1,9 40,4 33,8 37,9 47,4 51,1 49,8 10,6 12,8 10,6 1,5

Oppilas on 
väkivaltainen 
toista oppilasta 
kohtaan

7,5 10,4 76,9 45,5 61,2 18,5 38,3 24,2 4,1 8,7 4,2 0,5

Oppilas uhkailee 
tai kiristää toista 
oppilasta

28,2 28,5 87,5 48,7 54,0 10,8 20,4 15,3 1,5 2,8 2,2 0,2

Oppilaalla on 
vaarallinen esine 
tai aine, joka on 
poistettu

55,7 36,6 90,1 42,0 59,2 9,8 2,2 3,9 0,2 0,1 0,3 0

Oppilas kiusaa 
opettajaa

56,8 27,5 74,0 31,3 49,4 20,7 9,7 18,1 4,3 2,3 5,1 0,9

Oppilas kuvaa 
ilman lupaa 
opettajaa 
matkapuhelimen 
tai tabletin avulla

85,5 46,7 79,2 13,5 43,6 17,6 0,9 7,9 2,7 0,1 1,8 0,5

Oppilas huutelee 
tai nimittelee 
opettajaa

41,5 22,6 79,8 37,4 47,5 14,9 15,5 23,9 4,1 5,5 6,0 1,1

Oppilas uhkailee 
tai kiristää 
opettajaa

75,9 69,6 93,5 17,3 24,6 5,4 5,3 4,7 0,7 1,6 1,1 0,3

Oppilas on 
väkivaltainen 
opettajaa 
kohtaan

63,2 78,1 96,4 28,7 19,6 3,5 6,9 1,8 0,1 1,3 0,5 0

Oppilaan 
tavaroihin on 
kohdistettu 
ilkivaltaa

14,5 7,4 54,0 71,7 67,2 41,2 13,2 23,3 4,7 1,3 2,1 0,2

Oppilaan 
tavaroita on 
varastettu

39,9 19,3 46,1 56,5 71,3 52,8 3,5 9,1 1,1 0 0,4 0
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TAULUKKO 11. jatkuu

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa tai noin 
kerran viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai joka 

päivä (%)

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Opettajan 
tavaroihin on 
kohdistettu 
ilkivaltaa

75,7 70,8 91,4 22,6 26,3 7,9 1,7 2,8 0,8 0 0,2 0

Opettajan 
tavaroita on 
varastettu

90,0 89,3 92,9 9,9 9,8 6,9 0,1 0,9 0,2 0 0 0

Opettaja kiusaa 
oppilasta

92,9 85,3 91,3 6,3 12,4 7,9 0,8 2,1 0,5 0 0,2 0,3

Opettaja 
hermostuu ja 
huutaa oppilaalle

19,0 14,2 41,3 51,1 50,2 46,2 27,2 31,8 11,8 2,7 3,8 0,8

Oppilas häiritsee 
toista oppilasta 
seksuaalisesti

83,3 61,0 89,9 14,8 33,4 9,3 1,6 4,8 0,9 0,3 0,7 0

Oppilas häiritsee 
opettajaa 
seksuaalisesti

97,1 94,4 98,1 1,7 5,3 1,9 0,8 0,3 0 0,4 0 0

Oppilas kiusaa 
koulun muuta 
henkilökuntaa

62,1 55,6 91,0 28,0 35,7 7,5 7,9 7,2 1,3 2,0 1,5 0,3

Oppilas huutelee 
tai nimittelee 
koulun muuta 
henkilökuntaa

49,9 45,5 87,5 33,9 41,2 9,6 12,8 11,1 2,9 3,4 2,1 0

Oppilas uhkailee 
tai kiristää 
koulun muuta 
henkilökuntaa

85,1 86,6 97,0 10,5 10,3 2,7 3,0 2,6 0,3 1,5 0,4 0

Oppilas on 
väkivaltainen 
koulun muuta 
henkilökuntaa 
kohtaan

73,5 88,1 97,5 19,7 9,6 2,2 5,6 2,0 0,3 1,2 0,3 0

Koulun tavaroihin 
on kohdistettu 
ilkivaltaa

15,9 7,4 33,4 62,9 52,6 56,2 19,1 35,0 9,8 2,1 4,9 0,6

Koulun tavaroita 
on varastettu

56,2 37,4 63,4 39,2 52,8 35,3 4,3 8,5 1,3 0,3 1,4 0

Opettaja 
kohtelee 
epäasiallisesti 
oppilasta

64,9 50,7 67,9 31,2 43,9 30,1 3,8 4,7 1,8 0,1 0,7 0,2
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TAULUKKO 11. jatkuu

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa (%)

Muutaman kerran 
kuukaudessa tai noin 
kerran viikossa (%)

Useamman kerran 
viikossa tai joka 

päivä (%)

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Opettaja 
uhkailee tai 
kiristää oppilasta

87,2 86,5 94,9 9,3 10,1 4,3 3,3 2,5 0,6 0,3 0,9 0,1

Opettaja 
kohtelee 
oppilasta 
väkivaltaisesti

99,1 98,8 99,9 0,8 1,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0

Opettaja 
häiritsee 
oppilasta 
seksuaalisesti

99,5 99,3 99,9 0,3 0,5 0,1 0,3 0,2 0 0 0 0

Hyökkäävästi 
tai häiritsevästi 
käyttäytyvä 
ulkopuolinen 
henkilö koulussa

87,5 81,0 88,5 12,2 18,4 11,4 0,4 0,5 0,1 0 0 0

Kriisiapua 
vaatinut tilanne 
koulussa 

78,9 69,8 79,5 20,9 29,8 20,4 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0

Terä- tai 
ampuma-aseella 
uhkaaminen

96,2 94,3 98,4 3,4 5,5 1,6 0,4 0,2 0 0 0 0

Aseella 
vahingoittaminen

99,7 99,5 100 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0 0 0

Oppilaskyselyssä kaikkien oppilaiden omissa kouluissaan havaitsemista 17 erilaisesta vakavasta 
häiriö- ja ongelmatilanteesta, joissa kysymykset olivat kaikille oppilaille samat, muodostettiin 
summamuuttuja. Vastaavasti opettajakyselyn 16 erilaisesta vakavasta häiriö- ja ongelmatilantees-
ta, jotka esiintyivät identtisinä kysymyksinä kaikkien oppilaiden em. 17 kysymysten joukossa, 
muodostettiin summamuuttuja. Oppilaiden ja opettajien summamuuttujat ovat erittäin hyvin 
vertailukelpoisia, vaikka opettajien summamuuttujassa onkin yksi kysymys vähemmän. Opettajilta 
puuttuva kysymys on: oppilaalla on vaarallinen esine tai aine, jota opettaja tai koulun henkilökunta ei 
ole huomannut. Vastausasteikko määriteltiin neljään osaan, jossa ensimmäinen osa on ei koskaan, 
toinen muutaman kerran vuodessa ja muutaman kerran kuukaudessa välillä, kolmas muutaman ker-
ran kuukaudessa ja noin kerran viikossa välillä sekä neljäs noin kerran viikossa ja joka päivä välillä. 
Oppilaiden ja eri vuosiluokkien opettajien vastaukset omissa kouluissaan tapahtuvista vakavista 
häiriö- ja ongelmatilanteista on esitetty kuviossa 60. 
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KUVIO 60. Oppilaiden ja pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsitykset kouluissa 
tapahtuvista vakavista häiriö- ja ongelmatilanteista 

Kolmasluokkalaisista pojista 66 % ja tytöistä 74 % oli sitä mieltä, ettei vakavia häiriö- ja ongelma-
tilanteita esiinny heidän kouluissaan koskaan. Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten sukupuo-
littaisessa tarkastelussa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Myöskään suomen- ja ruotsinkie-
listen oppilaiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Eroja kuitenkin löytyi suomen- ja 
ruotsinkielisten oppilaiden ja jotakin muuta äidinkielenään puhuvien oppilaiden välillä. Jotakin 
muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista kolmasluokkalaisista 58 %, kahdeksas-
luokkalaisista 30 % ja lukiolaisista 64 % oli sitä mieltä, ettei vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita 
esiinny heidän kouluissaan koskaan (kuvio 41). 

Vastaavasti sekä ala- että yläkoulujen miesopettajat kokivat myös vähemmän vakavia häiriö- ja 
ongelmatilanteita kouluissaan kuin naisopettajat. Lukioissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
eroa. Merkittävin ero oli luokkien 1–6 opettajilla, joista miehistä 36 % ja naisista 24 % vastasi, 
ettei vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita heidän kouluissaan esiinny koskaan. Suomen- ja ruot-
sinkielisten opettajien välillä löytyi kohtalaisia eroja. Luokkien 1–6 suomenkielisistä opettajista 
88 % vastasi, että vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy heidän kouluissaan harvemmin kuin 
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muutaman kerran kuukaudessa, kun vastaava luku ruotsinkielisillä luokkien 1–6 opettajilla oli 
77 %. Yläkoulujen suomen- ja ruotsinkielisten opettajien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
eroa, mutta lukioissa suomenkielisillä opettajilla oli vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita hieman 
vähemmän kuin ruotsinkielisillä. 

Opettajien työkokemuksilla oli kohtalainen yhteys vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään 
kouluissa. Alle viisi vuotta opettajana toimineista opettajista 30 % oli sitä mieltä, ettei vakavia 
häiriö- ja ongelmatilanteita esiinny heidän kouluissaan koskaan. Vastaavat luvut 5–15 ja yli 15 
vuotta toimineille olivat 30 % ja 40 %. 

Alle sadan oppilaan kouluissa kahdeksasluokkalaiset käyttäytyvät selvästi paremmin kuin isoim-
missa yli sadan oppilaan kouluissa. Kolmasluokkalaisilla ja lukiolaisilla ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa. Alle sadan oppilaan koulujen kahdeksasluokkalaisista 40 % ei havainnut vakavia 
häiriö- ja ongelmatilanteita koulussaan koskaan, kun vastaava luku 100–250 oppilaan kouluissa oli 
31 %, 250–500 oppilaan kouluissa 25 % ja yli 500 oppilaan koulussa 28 %. Myös opettajien mielestä 
pienemmissä kouluissa käyttäydyttiin paremmin. Aluehallintovirastoalueiden ja kuntamuotojen 
välisessä tarkastelussa löytyi myös eroja, kun tutkittiin oppilaiden vakavien häiriö- ja ongelma-
käyttäytymisen määrää kouluissa. Erot olivat samanlaisia kuin aiemminkin, jolloin tarkasteltiin 
oppilaiden häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrää luokkahuoneissa. Kaupunkimaisen kuntien 
oppilaat kokivat selvästi enemmän vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa kuin taajaan asut-
tujen tai maaseutumaisten kuntien oppilaat. Lisäksi yhtenäiskouluissa opiskelevista lukiolaisista 
61 % ja lukioissa opiskelevista lukiolaisista 72 % ei kokenut vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita 
kouluissa koskaan. 

Luvussa 5 kouluviihtyvyys ja -turvallisuus sekä koulun käytänteet ja asenteet sekä luvussa 7 
koti ja vapaa-aika tarkasteltiin oppilaiden käsityksistä muodostettuja neljää summamuuttujaa: 
kouluviihtyvyys, opettajien opetuskäytänteet ja koulun työrauha, kouluturvallisuus sekä huoltajien osallisuus 
oppilaan koulunkäyntiin. Seuraavassa tarkastellaan alakoulujen kolmasluokkalaisten, yläkoulujen 
kahdeksasluokkalaisten sekä lukiolaisten vakavia häiriö- ja ongelmatilanteista kouluissa muo-
dostetun summamuuttujan jakaumaa, kun muuttujina ovat kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäy-
tänteiden ja koulun työrauhan, kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuuden oppilaan koulunkäyntiin 
summamuuttujat. 

Tarkistelun kohteena on oppilaiden omissa kouluissaan ei koskaan esiintyvät vakavat häiriö- ja 
ongelmatilanteiden jakaumat. Kohteen valinnan perusteluna on hyvä tilastollinen merkitsevyys 
sekä myös vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden kannalta kiinnostava tarkastelu. Kuviosta 61 
nähdään selvästi, että kun kouluviihtyvyys, opettajien opetuskäytänteet ja koulun työrauha, kou-
luturvallisuus sekä huoltajien osallisuus oppilaan koulunkäyntiin lisääntyy, yhä useampi oppilas 
kokee, ettei vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiinny kouluissa koskaan. Edellisistä neljästä sum-
mamuuttujasta kolmen ensimmäisen kohdalla ei tarkasteltu melko huonon ja erittäin huonon väliä, 
koska tarkastelualue ei ole tilastollisesti merkitsevä. Aikaisemmin kuviosta 19 nähdään selvästi, 
että melko huonon ja erittäin huonon välillä on oppilaiden osuus erittäin pieni. Samasta syystä melko 
huonon ja ei lainkaan väliä ei tarkastella viimeisimmässä summamuuttujassa kolmasluokkalaisten 
kannalta (kuvio 46).
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Esimerkiksi kolmasluokkalaisilla esiintyvien vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden määrät kouluissa 
ei koskaan nousevat 47 prosenttiyksikköä 27 %:sta 74 %:iin, kun kouluturvallisuus paranee melko 
huonon ja tyydyttävän väliltä melko hyvän ja erittäin hyvän välille. Vertaa kuviota 60, jossa kolmasluok-
kalaisista 70 % oli sitä mieltä, ettei vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiinny kouluissa koskaan. 
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KUVIO 61. Oppilaiden kouluissa ei koskaan kokemien vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden 
jakaumat kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan, 
kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuuden oppilaiden koulunkäyntiin tarkasteluissa 

Luvussa 5 kouluviihtyvyys ja -turvallisuus sekä koulun käytänteet ja asenteet sekä luvussa 7 koti ja 
vapaa-aika tarkasteltiin opettajien käsityksistä muodostettuja viittä summamuuttujaa: opettajien ja 
oppilaiden kouluviihtyvyys, opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauha, opettajien ja oppilaiden 
kouluturvallisuus, muiden opettajien ja avustajien tuki sekä opettajien käsitykset huoltajien osallisuudesta 
oppilaan koulunkäyntiin. Seuraavassa tarkastellaan eri vuosiluokkien opettajien vakavista häiriö- 
ja ongelmatilanteista kouluissa muodostetun summamuuttujan jakaumaa, kun muuttujina ovat 
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opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden, asenteiden ja koulun 
työrauhan, opettajien ja oppilaiden kouluturvallisuuden, muiden opettajien ja avustajien tuen sekä 
opettajien käsityksien huoltajien osallisuudesta koulunkäyntiin summamuuttujat. 

Tarkistelun kohteena on opettajien omissa kouluissaan ei koskaan esiintyvät vakavat häiriö- ja 
ongelmatilanteiden jakaumat. Kohteen valinnan perusteluna on hyvä tilastollinen merkitsevyys 
sekä myös vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden kannalta kiinnostava tarkastelu. Kuviosta 62 
nähdään selvästi, että kun opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyys, opettajien opetuskäytänteet, 
asenteet ja koulun työrauha, opettajien ja oppilaiden kouluturvallisuus, muiden opettajien ja avus-
tajien tuki sekä opettajien käsitykset huoltajien osallisuudesta oppilaan koulunkäyntiin lisääntyessä 
yhä useampi opettaja kokee, ettei vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiinny kouluissa koskaan. 
Edellisistä viidestä summamuuttujasta kolmen ensimmäisen kohdalla ei tarkasteltu tyydyttävän 
ja erittäin huonon väliä, koska tarkastelualue ei ole tilastollisesti merkitsevä. Aiemmasta kuviosta 
20 nähdään selvästi, että tyydyttävän ja erittäin huonon välillä opettajien osuus on erittäin pieni. 
Samasta syystä melko huonon ja erittäin huonon väliä ei tarkastella viimeisimmässä summamuut-
tujassa (kuvio 47). 

Esimerkkinä voidaan todeta, että luokkien 1–6 opettajien käsitykset vakavien häiriö- ja ongelma-
tilanteiden määristä kouluissa ei koskaan nousevat 23 prosenttiyksikköä 15 %:sta 38 %:iin, kun 
huoltajien osallisuus oppilaan koulunkäyntiin paranee melko huonon ja tyydyttävän väliltä melko 
hyvän ja erittäin hyvän välille. Vertaa kuviota 60, jossa luokkien 1–6 opettajista 27 % oli sitä mieltä, 
ettei vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiinny kouluissa koskaan. 
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KUVIO 62. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien kouluissa ei koskaan kokemien vakavien 
häiriö- ja ongelmatilanteiden jakaumat opettajien tai oppilaiden kouluviihtyvyyden, opettajien 
opetuskäytänteiden, asenteiden ja työrauhan, opettajien ja oppilaiden kouluturvallisuuden, 
muiden opettajien ja avustajien tuen sekä opettajien käsitysten huoltajien osallisuudesta 
oppilaan koulunkäyntiin tarkasteluissa 

Kaikkien oppilaiden vastausten perusteella vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään 
kouluissa ei vaikuta se, kuka laatii istumajärjestyksen vai laaditaanko sitä ollenkaan. Pitää kui-
tenkin muistaa, että vain 4–7 % kolmas- ja kahdeksasluokkalaisista kertoi oppilaiden saavan itse 
tehdä omat istumajärjestyksensä, ja erittäin pienelle osalle kolmasluokkalaisista ei ollut laadittu 
istumajärjestystä. Pitää muistaa, että oppilaiden käyttäytyessä koulussa hyvin opettaja antaa 
todennäköisesti useimmin oppilaiden itse tehdä istumajärjestyksen. Vastaavasti, jos oppilaiden 
keskuudessa esiintyy häiriö- ja ongelmakäyttäytymistä koulussa usein, opettaja todennäköisesti 
usein itse laatii istumajärjestyksen.
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Kuitenkin ryhmä tai parityöskentelyn määrän lisäämisellä luokkahuoneessa oli kolmas- ja kah-
deksasluokkalaisten mielestä kohtalainen vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa vähentävä 
vaikutus. Lukioluokkien opettajien vastausten perusteella vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita 
kouluissa on selvästi enemmän, jos opettaja tekee itse luokkansa istumajärjestyksen. Luokkien 
1–9 opettajien mielestä vakaviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin kouluissa ei vaikuta, miten istu-
majärjestys on toteutettu.

Kuviossa 55 tarkasteltiin kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten opetuksen eriyttämisen sekä 
oppilaiden masennuksen ja ahdistuksen yhteyksiä häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintymiseen 
luokkahuoneissa. Yhteydet ovat samanlaisia, kun tarkastellaan vakavien häiriö- ja ongelmatilan-
teiden esiintymistä kouluissa. Esimerkiksi 39 % kahdeksasluokkalaisista, jotka eivät koe koulussa 
koskaan masennusta tai ahdistusta, ja 20 % kahdeksasluokkalaisista, jotka kokevat masennusta 
tai ahdistusta muutaman kerran kuukaudessa, eivät myöskään koskaan koe vakavia häiriö- ja ongel-
matilanteita kouluissa (kuvio 60). 

Kaikilta oppilailta tiedusteltiin, kuinka usein he saivat käyttää tietokoneita, tabletteja tai mobii-
lilaitteita opetustilanteissa. Niiden käyttämisillä ei ollut yhteyttä kolmas- ja kahdeksasluokka-
laisten sekä lukiolaisten vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään kouluissa. Kahdeksas-
luokkalaisista 80 % ja kolmasluokkalaisista 98 % oli kuitenkin sitä mieltä, että vakavia häiriö- ja 
ongelmatilanteita esiintyi kouluissa harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa, kun he eivät 
saaneet käyttää mobiililaitteita oppitunneilla muuten kuin opetukseen liittyvissä asioissa. Vastaavat 
luvut samassa järjestyksessä olivat 70 % ja 93 %, kun he saivat käyttää mobiililaitteita muutenkin 
kuin opetukseen liittyvissä asioissa. Tässä tarkastelussa tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut 
lukiolaisilla. Myös opettajilta tiedusteltiin tietokoneiden ja mobiili- ja älylaitteiden käytöstä 
oppitunneilla.  Luokkien 7–9 sekä lukioiden opettajien vastausten perusteella vakavia häiriö- ja 
ongelmatilanteita on kouluissa selvästi vähemmän, jos oppilaat saivat käyttää tietokoneita oppi-
tunneilla useamman kerran viikossa tai joka päivä kuin harvemmin kuin kerran viikossa. Alakoulun 
opettajilla ei havaittu tätä ilmiötä. 

Oppilaiden osallisuudessa koulun toimintaan havaittiin yhteyksiä oppilaiden ja opettajien ha-
vaitsemien vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään kouluissa. Oppilaiden havaitsemat 
vakavat häiriö- ja ongelmatilanteet kouluissa vähenivät selvästi, kun oppilaiden osallistumisak-
tiivisuus oman luokkansa tai ryhmänsä yhteisten retkien, myyjäisten tai juhlien järjestämiseen 
kasvoi. Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten vakavien häiriö- ja ongelmakäyttäytymisien mää-
rää kouluissa vähensi myös se, että oppilaat olivat saaneet mahdollisuuden osallistua koulujen 
järjestyssääntöjen valmisteluun. 

Kahdeksasluokkalaisten vakavien häiriö- ja ongelmakäyttäytymisien määrä kouluissa väheni 
myös kohtalaisesti, kun huoltajat seurasivat säännöllisesti oppilaiden koulunkäyntiä, poissaolo-
ja, käyttäytymistä koulussa ja muita kouluun liittyviä asioita koulun ja kodin välisen sähköisen 
järjestelmän (esim. Wilman) kautta. Selvästi kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja on-
gelmakäyttäytymisen määrää kouluissa kuitenkin vähensi se, että huoltajat kannustivat oppilaita 
menestymään koulussa sekä se, että huoltajat auttoivat tarvittaessa kouluihin liittyvissä häiriö- ja 
ongelmatilanteissa. Jos huoltajilla oli ollut mahdollisuus osallistua koulun järjestyssääntöjen laati-
miseen tai huoltajille oli kerrottu koulun kurinpitokeinoista ja toimimisesta häiriö- ja ongelmati-
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lanteissa, kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrä kouluissa 
väheni huomattavasti. Valitettavasti vain 9 % kahdeksasluokkalaisista ja 4 % lukiolaisista vastasi, 
että heidän huoltajallaan on ollut mahdollisuus osallistua koulun järjestyssääntöjen laatimiseen. 

Sillä, miten paljon alakoulujen kolmasluokkalaiset, yläkoulujen kahdeksasluokkalaiset ja lukiolai-
set harrastavat liikuntaa vapaa-aikana sekä osallistuvat muihin harrastuksiin, kuten musiikki- tai 
kuvataidekerhoihin tai partioon, ei ollut yhteyttä vakavien häiriö- ja ongelmakäyttäytymisien 
määrään kouluissa. Sen sijaan sillä, miten paljon kahdeksasluokkalaiset käyttivät yleensä aikaa 
kotiläksyjen tekemiseen, oli yhteys vakavien häiriö- ja ongelmakäyttäytymisien määrään kouluissa. 
Paljon aikaa kotiläksyihin käyttävät kahdeksasluokkalaiset kokivat vähemmän vakavia häiriö- ja 
ongelmatilanteita koulussa kuin ne, jotka käyttivät selvästi vähemmän aikaa kotitehtävien teke-
miseen. Lisäksi vakavien häiriö- ja ongelmakäyttäytymisien määrään kouluissa ei ollut yhteyttä 
sillä, kuinka paljon oppilaat pelaavat kotona tietokone- tai videopelejä tai kuinka paljon heidän 
viettämästään ajasta kotona tietokoneen, tabletin, puhelimen, television tai pelien ääressä liittyy 
väkivaltaan. 

Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta sekä opettajilta kysyttiin, miten häiriö- ja ongelmatilanteiden 
määrät ovat koulussasi muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana. Noin puolet kahdeksasluokkalaisista 
(50,9 %), vajaa puolet (44,1 %) lukiolaisista, noin viidesosa (21,1 %) luokkien 1–6 opettajista, noin 
neljäsosa (24,3 %) luokkien 7–9 opettajista sekä noin kuudesosa (15,7 %) lukion opettajista oli 
sitä mieltä, että ne olivat vähentyneet selvästi tai jonkin verran. Vastaavasti kahdeksasluokkalaisista 
18 %, lukiolaisista 8 %, luokkien 1–6 opettajista 43 %, luokkien 7–9 opettajista 41 % sekä lukion 
opettajista 25 % oli sitä mieltä, että ne olivat lisääntyneet selvästi tai jonkin verran. Viides vastaus-
vaihtoehto oli: pysyneet ennallaan. 

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin kahdella kysymyksellä opettajien käsityksistä koulun 
yhteistyöstä opetuksen järjestäjän sekä kodin kanssa häiriö- ja ongelmatilanteiden käsittelyissä. 
Kysymykset, luokitellut vastausvaihtoehdot sekä opettajien suhteelliset vastukset sukupuolen, 
opetuskielen sekä pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien tarkasteluissa on esitetty kuviossa 63.
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käsiteltäessä? 

Huonosti Kohtalaisesti Hyvin 

KUVIO 63. Opettajien käsityksiä koulun yhteistyöstä opetuksen järjestäjän sekä kodin kanssa 
häiriö- ja ongelmatilanteiden käsittelyissä

8.2.2 Opetuksen järjestäjät ja koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta kysyttiin oppitunneilla tapahtuvan häirinnän ohella 
myös muista häiriö- ja ongelmatilanteista ja niiden useudesta kouluissa. Nämä häiriö- ja ongel-
matilanteet jaoteltiin käsittelyä varten seuraavasti: muut koulussa esiintyvät häiriötilanteet, opettajiin 
kohdistuvat häiriötilanteet, koulun muuhun henkilökuntaan kohdistuvat häiriötilanteet, kouluissa tapahtuvat 
ilkivaltatapaukset ja varkaudet sekä oppilaisiin kohdistuvat teot.

Muista kouluissa tapahtuvista häiriötilanteista yleisin oli oppilaan poistuminen luvatta koulun 
alueelta. Vastanneista kouluista 11 % ilmoitti tällaista tapahtuvan joka päivä ja 10 % useamman 
kerran viikossa. Myös oppilaisiin kohdistuvat kiusaamistapaukset olivat 4 %:ssa vastanneista 
kouluista jokapäiväisiä ja 11 %:ssa useamman kerran viikossa tapahtuvia asioita. Oppilaiden välistä 
väkivaltaa ilmoitti tapahtuvan joka päivä, useamman kerran viikossa tai noin kerran viikossa yh-
teensä 13 % kouluista. Muita häiriötilanteita koulut ilmoittivat tapahtuneen harvoin (muutaman 
kerran kuukaudessa tai vuodessa) tai ei ollenkaan, kuten kuviosta 64 käy ilmi.
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KUVIO 64. Kouluissa tapahtuvien häiriötilanteiden useus koulukohtaisen kyselyn mukaan

Häiriötilanteiden määrät vaihtelevat selvästi eri koulumuotojen mukaan. Tilanteet näyttävät 
olevan selvästi yleisempiä ja toistuvampia yläkouluissa kuin alakouluissa. Koulun alueelta luvat-
ta poistuminen on huomattavasti yleisempää yläkoulussa, joista 73 % ilmoitti tätä tapahtuvan 
vähintään kerran viikossa. Yhtenäiskouluista kaksi viidesosaa (43,4 %) vastasi koulun alueelta 
poistumista tapahtuvan noin kerran viikossa tai useammin, mutta alakouluista sen sijaan vain 
yhdessä tämä oli jokaviikkoista. Myös kiusaaminen näyttää olevan selvästi yleisempää yläkou-
luissa ja yhtenäiskouluissa. Sekä ylä- että yhtenäiskouluista kaksi viidesosaa vastasi kiusaamista 
tapahtuvan noin kerran viikossa tai useammin, kun alakouluista näin vastasi vain neljännes ja 
lukioista vajaa 2 %. Sen sijaan oppilaan väkivaltainen käytös on alakouluissa ja yhtenäiskouluissa 
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yleisintä. Yhtenäiskouluista 23 % ja alakouluista 17 % vastasi kouluissa ilmenevän viikoittain 
tilanteita, joissa oppilas on väkivaltainen toista oppilasta kohtaan. Yläkouluista viikoittain tätä 
tapahtui vain noin viidessä prosentissa vastanneista kouluista. Kiristämistä ja uhkailua näyttää 
vastausten perusteella tapahtuvan yleisimmin yhtenäiskouluissa, joista 13 % vastasi tätä tapahtu-
van viikoittain, kun alakouluissa osuus jäi viiteen prosenttiin ja yläkouluissa kolmeen. Oppilailta 
poistettuja häiritseviä esineitä ilmeni vastausten perusteella eniten yhtenäiskouluissa. Joka viikko 
niitä oli jouduttu poistamaan viidenneksestä yhtenäiskouluista, kun yläkouluista vastaava osuus 
oli reilu 10 % ja alakouluissa alle neljä prosenttia.

Opetuksen järjestäjien näkemystä häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintymisestä kouluissa selvitettiin 
kysymällä, sisältääkö heidän keräämänsä tieto seuraavia häiriö- ja ongelmatilanteita. Muista koulussa 
esiintyvistä häiriötilanteista yleisimmin opetuksen järjestäjät saivat tiedon oppilaiden väkival-
taisuudesta tai oppilaalla olevasta vaarallisesta esineestä, joka on poistettu. Näissä molemmissa 
tapauksissa kolmannes opetuksen järjestäjistä sai aina tiedon, jos tapaus oli tapahtunut heidän 
koulussaan. Sen sijaan kiusaamistapaukset ja tieto oppilaalta poistetusta häiritsevästä esineestä 
ei välity koskaan vajaalle neljännekselle opetuksen järjestäjistä (kuvio 65). 
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KUVIO 65. Opetuksen järjestäjän saama tieto kouluissa tapahtuvista häiriö- ja ongelmatilanteista
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Opettajiin kohdistuvista häiriö- tai ongelmatilanteista oli koulukohtaisessa kyselyssä vastausten mukaan 
yleisin se, että oppilas huutelee tai nimittelee opettajaa. Tätä ilmoitti tapahtuvan noin kerran vii-
kossa tai useammin 15 % vastanneista kouluista. Myös opettajan kiusaamista ilmoitti tapahtuvan 
vähintään kerran viikossa 7 % vastanneista kouluista. Muut opettajiin kohdistuvat häiriötilanteet 
olivat vastausten mukaan kouluissa harvinaisempia, kuten kuviosta 66 näkyy. 
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KUVIO 66. Opettajiin kohdistuvien häiriötilanteiden yleisyys koulukohtaisen kyselyn mukaan

Nämäkin häiriötilanteet näyttävät keskittyvät selkeämmin yläkouluihin. Yläkouluista 16 % vastasi, 
että opettajia kiusataan kerran viikossa tai useammin, ja yhtenäiskoulustakin 12 % ilmoitti tätä 
tapahtuvan viikoittain. Alakouluista vain neljässä prosentissa tapahtui opettajien kiusaamista 



151

viikoittain. Opettajan nimittelyä tapahtuu viikoittain 28 %:ssa yhtenäiskouluista ja yläkouluissakin 
joka viidennessä, mutta alakouluissa alle kymmenessä prosentissa. Väkivaltaista käyttäytymistä 
ilmenee eniten yhtenäiskouluissa, joista joka kymmenes ilmoitti sitä tapahtuvan viikoittain. 

Opettajiin kohdistuviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin liittyen opetuksen järjestäjä sai useimmiten 
tiedon oppilaan väkivaltaisesta käyttäytymisestä opettajaa kohtaan, josta kolmannes järjestäjistä 
ilmoitti saavansa aina tiedon. Harvimmin järjestäjien tietoon tulee oppilaiden opettajiin kohdistama 
huutelu ja nimittely. Lähes kolmannes opetuksen järjestäjistä vastasi, ettei tämä sisälly koskaan 
heidän keräämäänsä tietoon kouluissa tapahtuvista häiriö- ja ongelmatilanteista (kuvio 67).
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KUVIO 67. Opetuksen järjestäjän saama tieto opettajiin kohdistuvista häiriö- ja 
ongelmatilanteista

Myös koulun muuhun henkilökuntaan kohdistuvat häiriötilanteet ovat vastausten mukaan melko 
harvinaisia. Vastanneista 7 % ilmoitti, että koulun henkilökuntaan kohdistuvia huuteluita tai 
nimittelyä esiintyy vähintään kerran viikossa. Kiusaamista ilmoitti tapahtuvan viikoittain vain 
4 % vastaajista, väkivaltaisuutta 3 % ja uhkailua 2 %. Nämä tilanteet näyttävät keskittyvän useim-
miten yhtenäiskouluihin.
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Koulun muuhun henkilökuntaan kohdistuvista häiriötilanteista tieto opetuksen järjestäjille tulee 
useimmiten oppilaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyen. Reilu neljännes opetuksen järjestäjistä 
ilmoitti saavansa aina tiedon näistä tapauksista. Kuten opettajiin kohdistuvien häiriötilanteiden 
kohdalla, myöskään muuhun henkilökuntaan kohdistuva huutelu ja nimittely, eivät tule vajaalle 
neljännekselle opetuksen järjestäjistä koskaan tietoon (kuvio 68).
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KUVIO 68. Opetuksen järjestäjän saama tieto koulun muuhun henkilökuntaan kohdistuvista 
häiriö- ja ongelmatilanteista

Kouluissa tapahtuvia ilkivaltatapauksia tai varkauksia tapahtuu koulukohtaiseen kyselyyn vastanneiden 
mukaan melko harvoin. Viisi prosenttia vastaajista ilmoitti, että koulun omaisuuteen kohdistuu 
ilkivaltaa viikoittain, ja kolme prosenttia ilmoitti viikoittain tapahtuvan oppilaan omaisuuteen 
kohdistuvaa ilkivaltaa. Koulun omaisuutta varastetaan viikoittain kahdessa prosentissa vastan-
neista kouluista. Muuten vastausten mukaan näitä tapauksia ilmenee kouluissa harvemmin tai 
ei koskaan. Koulun opettajien tai muun henkilökunnan omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa tai 
varkauksia tapahtuu vastaajien mukaan harvoin, muutamia kertoja kuussa tai vuodessa.
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Ilkivaltatapaukset näyttävät vastausten perusteella keskittyvän yläkouluihin ja yhtenäiskouluihin. 
Koulun omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa ilmenee viikoittain joka kymmenessä vastanneista 
yläkouluista ja kahdeksassa prosentissa yhtenäiskoulusta. Sekä ylä- että yhtenäiskouluista 6 % 
ilmoitti oppilaiden omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa tapahtuvan noin kerran viikossa tai 
useam min. Koulun omaisuuden varastamista ilmoitti tapahtuvan viikoittain yläkouluista neljä 
ja yhtenäiskouluista kolme prosenttia. 

Opetuksen järjestäjien saama tieto kouluissa tapahtuvista ilkivalta- ja varkaustapauksista sisältää 
yleisimmin tiedon koulun omaisuuteen kohdistuneesta ilkivallasta tai varkaudesta. Neljännes 
opetuksen järjestäjistä ilmoitti saavansa aina tiedon koulun omaisuuteen kohdistuvasta ilkivallasta 
tai varkaudesta, kun taas oppilaiden omaisuuteen kohdistuvista teoista tietoa ei saa ollenkaan 
kolmannes ja opettajien tai muun koulun henkilökunnan omaisuuteen kohdistuvista teoista 
viidennes opetuksen järjestäjistä (kuvio 69). 

29,2 

26,0 

15,2 

14,1 

13,5 

13,5 

11,8 

9,9 

36,3 

56,8 

24,0 

42,9 

30,6 

20,6 

24,9 

52,6 

14,9 

9,5 

21,6 

31,8 

22,9 

21,2 

23,1 

31,0 

19,6 

7,7 

39,2 

11,2 

32,9 

44,7 

40,2 

6,4 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

 Koulun omaisuutta varastettu

Koulun omaisuuteen kohdistettu ilkivaltaa

Opettajan omaisuutta varastettu

 Oppilaan omaisuutta varastettu

Opettajan omaisuuteen kohdistettu ilkivaltaa

Koulun muun henkilökunnan omaisuutta varastettu

Koulun muun henkilökunnan omaisuuteen
kohdistettu ilkivaltaa

Oppilaan omaisuuteen kohdistettu ilkivaltaa

Aina Useimmiten Ei koskaan Tapahtumaa ei ole esiintynyt kouluissamme 

KUVIO 69. Opetuksen järjestäjän saama tieto koulussa tapahtuneista ilkivaltatapauksista ja 
varkauksista
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Myös oppilaisiin kohdistuvia tekoja, kuten opettajan tai koulun muun henkilökunnan oppilaaseen 
kohdistamaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista, tapahtuu koulukohtaiseen kyselyyn vas-
tanneiden mukaan harvoin. Alle puolet vastanneista (48,3 %) ilmoitti oppilaaseen kohdistuvaa 
epäasiallista kohtelua tapahtuneen vain muutaman kerran vuodessa. Myös opetuksen järjestäjien 
mukaan esimerkiksi oppilaiden epäasiallista kohtelua tapahtuu kouluissa vähän. Yli kolme vii-
desosaa opetuksen järjestäjistä ilmoitti, ettei heidän kouluissaan ole tapahtunut ollenkaan oppi-
laisiin kohdistuvaa uhkailua, väkivaltaisuutta tai seksuaalista häirintää. Jos koulussa on kriisiapua 
vaatinut tilanne, ilmoitti puolet opetuksen järjestäjistä saavansa siitä aina tiedon. Sen sijaan joka 
kymmenes vastaajista ilmoitti, ettei heidän keräämänsä tieto sisällä koskaan tietoa esimerkiksi 
opettajan epäasiallisesta kohtelusta tai koulussa hyökkäävästi käyttäytyvästä henkilöstä (kuvio 70). 
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KUVIO 70. Opetuksen järjestäjän saama tieto oppilaisiin kohdistuvista teoista
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8.3 Pikainen puuttuminen häiriö- ja ongelmatilanteisiin

Seuraavaksi tutkitaan, miten nopeasti opettajat puuttuvat yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja 
lukiolaisten häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa. Kouluissa esiintyviin häiriö- ja ongel-
matilanteisiin tulee aina puuttua, vaikka opettajien puuttumiskeinot kyseisissä tilanteissa ovatkin 
rajalliset. Varhainen ja pikainen puuttuminen on prosessi, jonka avulla pyritään havaitsemaan 
ongelmia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Se on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. 

Oppilailta kysyttiin, miten nopeasti opettajat puuttuvat 16 erilaiseen häiriö- ja ongelmatilantei-
seen. Näitä kysymyksiä ei kysytty kolmasluokkalaisilta. Vastausvaihtoehdot näihin kysymyksiin 
olivat heti – muutaman päivän sisällä – muutaman viikon sisällä – kuukauden sisällä – vuoden päästä – ei 
koskaan. Vastausvaihtoehdoista oli poistettu vaihtoehto: kyseistä tapahtumaa ei ole esiintynyt. Näin 
oppilaiden vastaukset kertovat opettajien puutumisnopeudesta yksittäiseen häiriö- ja ongelmati-
lanteeseen, eikä ilmiön yleisyydestä. Kysymykset, luokitellut vastausvaihtoehdot sekä oppilaiden 
käsitykset, miten nopeasti erilaisiin häiriö- ja ongelmatilanteisiin on puututtu luokkahuoneissa, 
on esitetty taulukossa 12. 
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TAULUKKO 12. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten vastauksia, kuinka nopeasti 
opettajat puuttuvat seuraavan taulukon häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa 

Heti (%) Muutaman 
päivän tai 

viikon sisällä 
(%)

Kuukauden 
sisällä tai 

vuoden päästä 
(%)

Ei koskaan (%)

8-luokka

Lukion 2. vsk

8-luokka

Lukion 2. vsk

8-luokka

Lukion 2. vsk

8-luokka

Lukion 2. vsk

Oppilas kiusaa toista oppilasta 48,9 53,2 33,4 27,6 7,3 5,1 10,5 14,1
Oppilas on väkivaltainen toista oppilasta 
kohtaan

66,7 73,5 18,5 12,5 4,6 3,3 10,2 10,6

Oppilas uhkailee tai kiristää toista oppilasta 51,8 61,5 27,7 20,0 6,3 4,2 14,2 14,2
Oppilaalla on vaarallinen esine tai aine 63,0 70,7 16,8 9,0 5,6 4,3 14,6 15,9
Oppilas kiusaa opettajaa 59,1 65,4 19,6 15,0 5,7 4,0 15,4 15,7
Oppilas kuvaa ilman lupaa opettajaa 
matkapuhelimen tai tabletin avulla

50,3 45,5 22,9 13,1 5,0 3,6 20,8 38,0

Oppilas kuvaa ilman lupaa toista oppilasta 
matkapuhelimen tai tabletin avulla

45,7 37,2 24,9 14,2 6,1 3,5 23,3 45,1

Oppilas huutelee tai nimittelee opettajaa 63,1 68,8 16,5 11,3 5,4 3,6 15,1 16,4
Oppilas uhkailee tai kiristää opettajaa 63,7 71,8 14,6 10,2 6,0 4,0 15,7 13,9
Oppilas on väkivaltainen opettajaa kohtaan 64,8 73,1 13,6 9,1 6,0 4,2 15,6 13,5
Oppilas kiusaa koulun muuta henkilökuntaa 55,7 66,0 21,3 14,6 6,3 4,5 16,6 14,9
Toisen oppilaan tavaroihin kohdistuva ilkivalta 
tai varkaus

47,3 54,0 32,9 28,3 6,5 4,7 13,4 13,1

Opettajan tavaroihin kohdistuva ilkivalta tai 
varkaus 

56,4 62,5 23,4 20,8 5,0 3,8 14,4 13,0

Koulun muun henkilökunnan tavaroihin 
kohdistuva ilkivalta tai varkaus

54,1 59,5 24,1 22,6 6,3 4,3 15,5 13,7

Koulun tavaroihin kohdistuva ilkivalta tai 
varkaus 

48,5 49,9 30,2 30,6 6,4 5,9 13,9 13,7

Opettaja kohtelee epäasiallisesti oppilasta 41,7 37,8 23,4 20,0 8,5 5,1 26,3 37,0

Myös opettajilta kysyttiin, miten nopeasti he itse puuttuvat 16 erilaiseen häiriö- ja ongelmatilan-
teiseen. Vastausvaihtoehdot kysymyksiin olivat heti – muutaman päivän sisällä – muutaman viikon 
sisällä – kuukauden sisällä – vuoden päästä – ei koskaan. Vastausvaihtoehdoista oli poistettu vaihtoehto: 
kyseistä tapahtumaa ei ole esiintynyt. Näin opettajien vastaukset kertovat heidän puutumisnopeudesta 
yksittäiseen häiriö- ja ongelmatilanteeseen, eikä ilmiön yleisyydestä. Kysymykset, luokitellut vas-
tausvaihtoehdot sekä pääsääntöisesti eri luokkien opettajien käsitykset, miten nopeasti erilaisiin 
häiriö- ja ongelmatilanteisiin on puututtu luokkahuoneissa, on esitetty taulukossa 13. 
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TAULUKKO 13. Opettajien vastauksia, kuinka nopeasti he itse puuttuvat seuraavan taulukon 
häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa pääsääntöisesti opetettavien vuosiluokkien 
tarkasteluissa 

Heti (%) Muutaman päivän sisällä 
tai myöhemmin (%)

Ei koskaan (%)

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Oppilas kiusaa toista oppilasta 99,4 97,8 98,6 0,6 2,2 1,2 0 0 0,2
Oppilas on väkivaltainen toista 
oppilasta kohtaan

99,9 100 99,4 0,1 0 0,6 0 0 0

Oppilas uhkailee tai kiristää toista 
oppilasta

97,7 97,8 98,0 2,3 2,2 0,8 0 0 1,2

Oppilaalla on vaarallinen esine 
tai aine

99,8 99,8 97,4 0,2 0,2 1,7 0 0 0,9

Oppilas kiusaa opettajaa 96,2 91,3 90,3 3,3 6,9 8,5 0,5 1,8 1,2
Oppilas kuvaa ilman lupaa 
opettajaa matkapuhelimen tai 
tabletin avulla

98,6 97,2 94,2 1,1 2,3 2,2 0,3 0,5 3,6

Oppilas kuvaa ilman lupaa toista 
oppilasta matkapuhelimen tai 
tabletin avulla

97,6 96,5 93,5 2,2 3,3 2,5 0,2 0,2 4,0

Oppilas huutelee tai nimittelee 
opettajaa

98,7 98,1 93,7 1,1 1,2 4,1 0,2 0,7 2,2

Oppilas uhkailee tai kiristää 
opettajaa

97,9 97,3 95,7 1,3 1,7 2,1 0,8 1,0 2,1

Oppilas on väkivaltainen 
opettajaa kohtaan

98,6 99,0 97,2 1,1 0,7 1,1 0,2 0,3 1,7

Oppilas kiusaa koulun muuta 
henkilökuntaa

97,4 96,5 93,9 2,1 3,1 4,1 0,5 0,3 2,0

Toisen oppilaan tavaroihin 
kohdistuva ilkivalta tai varkaus

94,4 93,6 93,9 5,6 6,2 4,5 0 0,2 1,5

Opettajan tavaroihin kohdistuva 
ilkivalta tai varkaus 

95,2 93,3 90,4 4,8 5,5 6,2 0 1,2 3,3

Koulun muun henkilökunnan 
tavaroihin kohdistuva ilkivalta tai 
varkaus

94,2 92,6 89,7 5,8 6,0 6,7 0 1,3 3,6

Koulun tavaroihin kohdistuva 
ilkivalta tai varkaus 

90,4 90,5 90,7 9,3 8,7 7,5 0,3 0,8 1,8

Opettaja kohtelee epäasiallisesti 
oppilasta

77,5 70,9 66,3 14,0 18,8 21,2 8,5 10,3 12,5
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Kaikista kahdeksasluokkalaisten, lukiolaisten sekä opettajien em. 16:sta eri häiriö- ja ongel-
matilanteesta ja niihin puuttumisesta luokkahuoneissa muodostettiin summamuuttuja, jossa 
vastausasteikko määriteltiin kuuteen osaan. Ensimmäinen osa on heti ja muutaman päivän sisällä 
välillä, toinen muutaman päivän sisällä ja viikon sisällä välillä, kolmas viikon sisällä ja kuukauden 
sisällä välillä, neljäs kuukauden sisällä ja puolen vuoden päästä välillä, viides puolen vuoden päästä ja 
lukuvuoden lopussa välillä sekä kuudes ei koskaan. Oppilaiden ja opettajien käsitykset siitä, miten 
nopeasti opettajat puuttuvat yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja ongel-
matilanteisiin luokkahuoneissa, on esitetty kuviossa 71.
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KUVIO 71. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten sekä pääsääntöisesti eri 
vuosiluokkien opettajien käsitykset siitä, miten nopeasti opettajat puuttuvat luokkahuoneissa 
tapahtuviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin 
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Oppilaskyselyssä lukiolaisista pojista 60 % ja tytöistä 55 % vastasi, että opettajat puuttuvat häiriö- ja 
ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa nopeammin kuin viikon sisällä. Vastaavat luvut suomenkieli-
sillä lukiolaisilla olivat 58 %, ruotsinkielisillä lukiolaisilla 48 % ja jotakin muuta äidinkielenään 
puhuvilla lukiolaisilla 43 % sekä suomenkielisillä kahdeksasluokkalaisilla 72 %, ruotsinkielisillä 
kahdeksasluokkalaisilla 66 % ja jotakin muuta äidinkielenään puhuvilla kahdeksasluokkalaisilla 
55 %. Opettajakyselyssä sukupuolella ja opetuskielellä ei ollut yhteyttä siihen, miten nopeasti 
opettajat puuttuvat häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa. 

Oppilaiden sekä opettajien käsitysten mukaan luokka- tai ryhmäkoon ja koulun oppilasmäärän 
kasvaessa opettajien puuttuminen häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa hidastui selvästi. 
Esimerkiksi alle sadan oppilaan kouluissa 81 % kahdeksasluokkalaisista ja yli 500 oppilaan kou-
luissa 67 % kahdeksasluokkalaisista vastasi, että opettajat puuttuvat häiriö- ja ongelmatilanteisiin 
luokkahuoneissa nopeammin kuin viikon sisällä.

Seuraavassa tarkastellaan, miten nopeasti oppilaiden käsitysten mukaan opettajat puuttuvat 
oppilaiden häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa, kun muuttujina ovat aikaisemmin 
tarkastelun kohteena olleet kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden ja koulun työ-
rauhan, kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuuden koulunkäyntiin summamuuttujat. 
Tarkistelun kohteena ovat jakaumat, joissa opettajat puuttuvat luokkahuoneissa tapahtuviin 
häiriö- ja ongelmatilanteisiin nopeammin kuin viikon sisällä. Kohteen valinnan perusteluna on 
hyvä tilastollinen merkitsevyys sekä myös häiriö- ja ongelmatilanteiden puuttumisen kannalta 
kiinnostava tarkastelu. Edellisistä neljästä summamuuttujasta kolmen ensimmäisen kohdalla ei 
tarkasteltu melko huonon ja erittäin huonon väliä, koska tarkastelualue ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
Aikaisemmin kuviosta 19 selvästi nähdään, että melko huonon ja erittäin huonon välillä on oppilai-
den osuus erittäin pieni. Vastaavanlaista tarkastelua opettajien käsityksistä ei toteutettu, koska 
tarkastelu ei ole tilastollisesti merkitsevä. Opettajista 90–98 % oli sitä mieltä, että he puuttuivat 
häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa heti.

Kuviosta 72 nähdään selvästi, että kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden ja koulun 
työrauhan sekä kouluturvallisuuden heikentyessä ja lisäksi huoltajien osallisuuden koulunkäyntiin 
vähentyessä opettajien puuttuminen luokkahuoneissa tapahtuviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin 
nopeammin kuin viikon sisällä on merkittävästi vähäisempää. Esimerkkinä voidaan todeta kahdek-
sasluokkalaisilla opettajien puuttumisen luokkahuoneissa tapahtuviin häiriö- ja ongelmatilantei-
siin nopeammin kuin viikon sisällä laskevan 37 prosenttiyksikköä 78 %:sta 41 %:iin, kun huoltajien 
osallisuus koulunkäyntiin vähenee erittäin hyvän ja melko hyvän väliltä erittäin huonon ja ei lainkaan 
välille. Vertaa kuviota 71, jossa kahdeksasluokkalaisista 57 % oli sitä mieltä, että opettajat puut-
tuvat luokkahuoneissa tapahtuviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin nopeammin kuin viikon sisällä. 
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KUVIO 72. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten jakaumat opettajien puuttumisista 
luokkahuoneissa tapahtuviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin nopeammin kuin viikon sisällä 
kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan, kouluturvallisuuden sekä 
huoltajien osallisuudesta koulunkäyntiin tarkasteluissa 
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Kahdeksasluokkalaisten opetuksessa usein käytetyt pienryhmä- tai parityöopiskelu sekä opetuksen 
eriyttäminen oppilaiden osaamisen mukaan tehostaa selvästi opettajien puuttumista häiriö- ja 
ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa. Esimerkiksi opettajien järjestäessä opetuksen eriyttämistä 
joka päivä, kahdeksasluokkalaisista 74 % vastasi, että opettajat puuttuvat häiriö- ja ongelmatilan-
teisiin luokkahuoneissa nopeammin kuin viikon sisällä. Kun eriyttämistä ei järjestetä koskaan, vaikka 
tarvetta olisi, vastaava luku oli 60 %. Lukiolaisilla usein teetettävät projektityöt vastaavasti ovat 
yhteydessä opettajien puuttumiseen häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa. Luvattomien 
poissaolojen määrä kouluissa kahdeksasluokkalaisilla sekä lukiolaisilla oli huomattavasti vähäi-
sempää silloin, kun opettajat puuttuivat häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa nopeasti. 
Lisäksi opettajien puuttuminen häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa oli tehokkaampaa 
silloin, kun oppilaat saivat useammin osallistua oman luokkansa tai ryhmänsä yhteisten retkien, 
myyjäisten tai juhlien järjestämiseen. 

Sillä, miten usein oppilaat käyttävät tietokoneita luokkahuoneessa ei ollut yhteyttä opettajien 
puuttumiseen häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa. Toisaalta kahdeksasluokkalaisista 
73 % vastasi, että opettajat puuttuivat häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa nopeammin 
kuin viikon sisällä silloin, kun he saivat käyttää mobiililaitteita opetustilanteessa. Kun he eivät 
saaneet käyttää mobiililaitteita, kahdeksasluokkalaisten vastaava osuus oli 65 %. Mielenkiintois-
ta on, että 60 % kahdeksasluokkalaisista ja 49 % lukiolaisista vastasi, että opettajat puuttuivat 
häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa nopeammin kuin viikon sisällä silloin, kun oppilaat 
saivat käyttää mobiililaitteita luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen liittyvissä asioissa. 
Vastaavat osuudet olivat kahdeksasluokkalaisille 73 % ja lukiolaisille 60 % silloin, kun he eivät 
saaneet käyttää mobiililaitteita. 

Kahdeksasluokkalaisten sekä lukiolaisten käsitysten mukaan opettajien puuttuminen häiriö- ja 
ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa tehostui selvästi, kun heidän huoltajansa seurasivat sään-
nöllisesti heidän koulunkäyntiään, poissaolojaan, käyttäytymistään koulussa ja muita kouluun 
liittyviä asioita koulun ja kodin välisen sähköisen järjestelmän (esim. Wilman) kautta. 

Seuraavassa kuviossa 73 tarkastellaan, miten kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten käsitysten 
mukaan opettajien puuttuminen heti häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa muuttuu, kun 
muuttujina ovat häiriö- ja ongelmatilanteet luokkahuoneissa ja vakavien häiriö- ja ongelmatilan-
teiden kouluissa luokitellut summamuuttujat. Häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintymistä tarkas-
tellaan asteikolla ei koskaan – joka päivä, joka oppitunti. Häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen kasvaessa 
opettajien puuttuminen niihin heti on oppilaiden käsitysten mukaan vähäisempää. Esimerkiksi 
59 % kahdeksasluokkalaisista on sitä mieltä, että opettajat puuttuvat vakaviin häiriö- ja ongelma-
tilanteisiin kouluissa heti silloin, kun häiriö- ja ongelmatilanteita ei esiinny kouluissa koskaan. Jos 
vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa esiintyy joka päivä, kahdeksasluokkalaisista 29 % oli 
sitä mieltä, että opettajat puuttuivat häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa heti. Vertaa 
kuviota 71, jossa kahdeksasluokkalaisista 43 % oli sitä mieltä, että opettajat puuttuivat häiriö- ja 
ongelmatilanteisiin luokkahuoneissa heti. Pikainen puuttuminen häiriö- ja ongelmatilanteisiin 
on erittäin selkeästi häiriö- ja ongelmatilanteita luokkahuoneissa vähentävä tekijä. 
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KUVIO 73. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten jakaumat opettajien puuttumisista 
luokkahuoneissa tapahtuviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin heti häiriö- ja ongelmatilanteiden 
luokkahuoneissa ja sekä vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden kouluissa tarkasteluissa 
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Kaikilta oppilailta tiedusteltiin, kenelle he ovat ensimmäiseksi kertoneet, jos muut oppilaat tai opettajat 
ovat kohdelleet heitä huonosti. Opettajien huonoa kohtelua ei kysytty kolmasluokkalaista. Kysymyk-
set, vastausvaihtoehdot ja oppilaiden vastukset on esitetty kuviossa 74.

Lukiolaisista suurin osa vastasi, että muut oppilaat ja opettajat eivät olleet koskaan kohdelleet 
heitä huonosti. Lähes puolet kolmasluokkalaisista kertoi muiden oppilaiden huonosta kohtelusta 
aina ensimmäiseksi opettajalle, ja kahdeksasluokkalaisista noin joka viidennes ei kertonut muiden 
oppilaiden tai opettajien huonosta kohtelusta kenellekään. 
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KUVIO 74. Oppilaiden vastaukset, kenelle he ovat ensimmäiseksi kertoneet, jos muut oppilaat tai 
opettajat ovat kohdelleet heitä huonosti. 
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8.4 Kiusaaminen

Tutkimuksissa kiusaaminen usein määritellään seuraavasti: ”Kiusaamista on se, kun yhdelle 
ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti vahinkoa ja/tai pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai 
jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.” (Olweus, 1993). Tässä arvioinnissa on 
myös käytetty tätä yleistä kiusaamisen määritelmää. On kuitenkin todettava, että kiusaaminen 
on subjektiivinen kokemus, eikä sen määritteleminen ole ongelmatonta. Se, mikä loukkaa yhtä 
ihmistä, ei välttämättä loukkaa toista lainkaan. Myöskään kaikkia kiusaamiseksi koettuja tekoja 
ei ole tarkoitettu loukkaaviksi, vaikka niillä voi olla vakavia seurauksia. Lapset, nuoret ja aikuiset 
voivat määritellä kiusaamisen eri tavoin, mikä tekee sen määrittelystä entistäkin haastavampaa. 
Kyse on toiminnan lisäksi yksilön tai ryhmän kokemuksista tai suhtautumisesta. Kiusaamisella 
kuitenkin katsotaan olevan sellaisia piirteitä, jotka erottavat sen esimerkiksi riitelystä. Näitä 
piirteitä ovat toistuvuus, tietoisuus, vallankäyttö ja ryhmäilmiö. 

Oppilaskyselyssä alakoulujen kolmasluokkalaisilta ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta sekä 
lukiolaisilta kysyttiin, kuinka usein sinua on kiusattu koulussa, kuinka usein olet nähnyt oppilasta 
kiusattavan koulussa, kuinka usein sinua on kiusattu koulumatkan aikana, kuinka usein sinä olet kiu-
sannut toista oppilasta koulussa sekä kuinka usein sinua on kiusattu koulussa välitunneilla. Viimeisintä 
kysymystä ei kysytty kolmasluokkalaisilta. Kysymystä, kuinka usein olet nähnyt oppilasta kiusattavan 
koulussa, kysyttiin myös opettajilta. Kysymykset, vastausvaihtoehdot sekä oppilaiden ja opettajien 
vastaukset on esitetty kuviossa 75. 
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KUVIO 75. Oppilaiden ja suomen- ja ruotsinkielisten opettajien sekä pääsääntöisesti eri 
vuosiluokkien opettajien käsitykset, miten usein kiusaamista on esiintynyt kouluissa viimeisen 
vuoden aikana 
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Kolmasluokkalaisista pojista 5,9 % ja tytöistä 3,5 % ja kahdeksasluokkalaista pojista 3,8 % ja ty-
töistä 2,7 % sekä lukiolaisista pojista 1,2 % ja tytöistä 0,6 % ilmoitti, että heitä kiusattiin koulussa 
joka päivä tai useamman kerran viikossa. Yleisesti poikia kiusattiin enemmän kuin tyttöjä. Lisäksi 
kolmasluokkalaisista suomenkielisistä 4,6 % ja ruotsinkielisistä 1,9 % ilmoitti, että heitä kiusattiin 
joka päivä tai useamman kerran viikossa. Naisopettajista 4,0 % ja miesopettajista 1,7 % ilmoitti, että 
oli nähnyt oppilasta kiusattavan koulussa joka päivä tai useamman kerran viikossa.

Oppilaskyselyssä kolmesta kiusaamiskysymyksestä, kuinka usein sinua on kiusattu koulussa, kuinka 
usein olet nähnyt toista oppilasta kiusattavan koulussa ja kuinka usein sinua on kiusattu koulumatkan 
aikana, muodostettiin summamuuttuja, jossa vastausasteikko määriteltiin neljään osaan. Ensim-
mäinen osa on ei koskaan ja muutaman kerran vuodessa välillä, toinen muutaman kerran vuodessa ja 
muutaman kerran kuukaudessa välillä, kolmas muutaman kerran kuukaudessa ja noin kerran viikossa 
välillä sekä neljäs noin kerran viikossa ja joka päivä välillä. Oppilaiden vastaukset kouluissa tapah-
tuvista häiriö- ja ongelmatilanteista on esitetty kuviossa 76. 

65,3 

73,2 

93,7 

23,9 

18,6 

4,6 

7,6 

5,4 

3,2 

2,8 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

 3. luokka 

 8. luokka 

 
Lukion 2. vsk 

[Ei koskaan, Muutaman kerran vuodessa[

[Muutaman kerran vuodessa, Muutaman kerran kuukaudessa[

[Muutaman kerran kuukaudessa, Noin kerran viikossa[

[Noin kerran viikossa, Joka päivä]

KUVIO 76. Alakoulujen kolmasluokkalaisten ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten sekä 
lukiolaisten käsitykset, miten usein kiusaamista on esiintynyt kouluissa viimeisen vuoden aikana 
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Seuraavassa kuviossa 77 tarkastellaan alakoulujen kolmasluokkalaisten ja yläkoulujen kahdeksas-
luokkalaisten sekä lukiolaisten käsityksiä kiusaamisen esiintymisestä kouluissa viimeisen vuoden 
aikana, kun muuttujina ovat aikaisemmin tarkastelun kohteena olleet kouluviihtyvyyden, opettajien 
opetuskäytänteiden, koulun työrauhan, kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuuden oppilaan 
koulunkäyntiin summamuuttujat. Tarkistelun kohteeksi valitaan tilanteet, joissa kiusaamista 
esiintyy kouluissa vähemmän kuin muutaman kerran vuodessa. Kohteen valinnan perusteluna on 
hyvä tilastollinen merkitsevyys sekä myös kiusaamisen kannalta merkittävä tarkastelu. Edellisistä 
neljästä summamuuttujasta kolmen ensimmäisen kohdalla ei tarkasteltu melko huonon ja erittäin 
huonon väliä, koska tarkastelualue ei ole tilastollisesti merkitsevä. Samasta syystä melko huonon ja 
ei lainkaan väliä ei tarkastella viimeisimmässä summamuuttujassa kolmasluokkalaisten kannalta.

Kuviosta 77 nähdään selvästi, että kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden ja koulun 
työrauhan, kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuuden koulunkäyntiin lisääntyessä suurempi 
osa oppilaista havaitsee kiusaamista vähemmän kuin muutaman kerran vuodessa. Esimerkkinä voidaan 
todeta kolmasluokkalaisilla kiusaamisen esiintyminen kouluissa vähemmän kuin muutaman kerran 
vuodessa kasvavan 40 prosenttiyksikköä 30 %:sta 70 %:iin, kun kouluturvallisuus paranee melko huonon 
ja tyydyttävän väliltä melko hyvän ja erittäin hyvän välille. Vertaa kuviota 76, jossa kolmasluokkalaisista 
65 % oli sitä mieltä, että kiusaamista esiintyi kouluissa vähemmän kuin muutaman kerran vuodessa. 
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KUVIO 77. Oppilaiden jakaumat (%) kiusaamisen esiintymisestä kouluissa vähemmän kuin 
muutaman kerran vuodessa kouluviihtyvyyden, opettajien opetuskäytänteiden ja koulun 
työrauhan, kouluturvallisuuden sekä huoltajien osallisuudesta koulunkäyntiin tarkasteluissa 
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Mobiililaitteiden käyttämisellä oppitunneilla tai sillä, kuka laatii oppilaiden istumajärjestyksen 
luokkahuoneissa, ei ollut yhteyttä kiusaamisen määrään kouluissa. Sen sijaan, kun oppilaat 
saivat käyttää mobiililaitteita luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen liittyvissä asioissa, 
kiusaamisen määrä kouluissa hieman lisääntyi kolmas- ja kahdeksasluokkalaisilla. Sillä, miten 
usein kahdeksasluokkalainen tai lukiolainen koki koulussa masennusta tai ahdistua, oli erittäin 
suuri yhteys kiusaamisen esiintymiseen kouluissa. Kahdeksasluokkalaista 44 % ja lukiolaista 
78 % ei havainnut koskaan kiusaamista koulussa silloin, kun he eivät kokeneet koskaan koulussa 
masennusta tai ahdistusta. Sen sijaan kahdeksasluokkalaista 21 % ja lukiolaista 57 % ei havain-
nut koskaan kiusaamista koulussa, kun he olivat kokeneet masennusta tai ahdistusta noin kerran 
viikossa tai useammin. 

Lisäksi kahdeksasluokkalaisten mielestä kiusaaminen vähentyi koulussa kohtalaisesti, kun heidän 
huoltajansa seurasivat säännöllisesti heidän koulunkäyntiään, poissaolojaan, käyttäytymistään 
koulussa ja muita kouluun liittyviä asioita koulun ja kodin välisen sähköisen järjestelmän (esim. 
Wilman) kautta. 

Kolmasluokkalaisista pojista 73 % ja tytöistä 90 % sekä kahdeksasluokkalaista pojista 76 % ja 
tytöistä 89 % ilmoitti, että he eivät koskaan kiusanneet toista oppilasta koulussa. Kun oppilaat 
saivat käyttää mobiililaitteita luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen liittyvissä asioissa, 
kahdeksasluokkalaisista 5 % ja kolmasluokkalaisista 2 % ilmoitti, että he kiusaavat toista oppilasta 
koulussa useammin kuin kerran viikossa. Kun he eivät saaneet käyttää mobiililaitteita luokkahuo-
neessa, vastaavat luvut olivat kahdeksasluokkalaisilla 2 % ja kolmasluokkalaisilla 0,5 %. Kolmas- ja 
kahdeksasluokkalaisten osalta havaittiin myös, että heidän harrastaessaan vapaa-aikana usein 
liikuntaa he kiusaavat selvästi vähemmän toisia oppilaita. 

Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaista kysyttiin, kuka sinua on kiusannut koulussa tai koulumatkoilla 
sekä onko koulu neuvonut sinua, jos sinua on kiusattu. Kahdeksasluokkalaisista 13 % ilmoitti kiu-
saajaksi oman luokkansa tai ryhmänsä oppilaan, 10 % saman ikäisen oppilaan, joka ei ole hänen 
luokallaan tai ryhmässään, 7 % saman koulun vanhemman tai nuoremman oppilaan, 3 % koulun 
opettajan ja 1 % koulun rehtorin. Vastaavat luvut samassa järjestyksessä lukiolaisille olivat 4 %, 
4 %, 2 %, 1 % ja 0,5 %. Oppilaat saivat vastata useampaan vaihtoehtoon. Koulu oli neuvonut kah-
deksasluokkalaista 46 %:a ja lukiolaisista 35 %:a, jos heitä oli kiusattu.
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8.5 Kiusaamiseen puuttuminen 

Kiusaamisongelmaan puuttuminen edellyttää sekä ennaltaehkäiseviä toimia että järjestelmällistä 
puuttumista kiusaamiseen välittömästi silloin, kun sitä ilmenee. Ennalta ehkäiseviin toimiin 
kuuluu ensiksikin lasten vuorovaikutussuhteiden kehittymisen tietoinen tarkkaileminen ja 
tietoisuuden lisääminen itse kiusaamisilmiöstä sekä oppilaiden että koulun ja kodin aikuisten 
keskuudessa. Kiusaamiseen puuttuminen ongelmien ilmetessä edellyttää puolestaan välitöntä 
strategista toimintaa, johon kouluissa on syytä valmistautua jo etukäteen. Lisäksi tulee varmistaa, 
että kiusaaminen todella loppuu näihin toimiin (Korell 2013). 

Oppilaskyselyssä alakoulujen kolmasluokkalaisilta ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta sekä 
lukiolaisilta kysyttiin, ovatko koulun opettajat tai rehtori puuttuneet siihen, jos sinua on kiusattu tai jos 
sinä olet kiusannut muita, ja ovatko koulun opettajat tai rehtori varmistaneet, että kiusaaminen on loppu-
nut. Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin, oletko varmistanut, että kiusaaminen on loppunut sekä 
miten usein ilmoitat koulussa tai oppilaiden koulumatkoilla todetuista kiusaamis- tai väkivaltatapauksista 
asiaan liittyvien oppilaiden huoltajille. Kysymykset, vastausvaihtoehdot ja oppilaiden ja opettajien 
vastaukset on esitetty kuviossa 78.

Selkeät erot oppilaiden ja opettajien vastauksissa tuli esille kysymyksissä: ovatko koulun opettajat 
tai rehtori varmistaneet, että kiusaaminen on loppunut ja oletko varmistanut, että kiusaaminen 
on loppunut. Lähes kaksi kolmasosaa luokkien 1–6 opettajista ja lähes puolet luokkien 7–9 ja 
lukioluokkien opettajista olivat aina varmistaneet, että kiusaaminen on loppunut. Kolmasluok-
kalaisista alle kolmasosa ja kahdeksasluokkalaisista sekä lukiolaisista alle kuudesosa kokivat, että 
koulun opettajat tai rehtori olivat aina varmistaneet, että kiusaaminen on loppunut.
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KUVIO 78. Oppilaiden sekä pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsitykset siitä, miten 
oppilaiden kiusaamiseen on puututtu kouluissa (kysymyksiin oli pystytty vastaamaan vain, jos 
kiusaamista oli esiintynyt kouluissa vähintään muutaman kerran vuodessa) 

Oppilaiden kahdesta kiusaamiseen puuttumiseen liittyvästä kysymyksestä muodostettiin sum-
mamuuttuja, jossa vastausasteikko määriteltiin neljään osaan. Ensimmäinen osa on aina ja lähes 
aina välillä, toinen lähes aina ja silloin tällöin välillä, kolmas silloin tällöin ja harvoin välillä sekä 
neljäs harvoin ja ei koskaan välillä. Kiusaamiseen puuttumista tarkastellaan myös aikaisemmin 
tarkastelun kohteena olleiden summamuuttujien opettajien opetuskäytänteet ja koulun työrauha sekä 
huoltajien osallisuus koulunkäyntiin avulla. Tarkistelun kohteena ovat jakaumat, joissa kiusaamiseen 
puututaan aina tai lähes aina. Kohteen valinnan perusteluna on hyvä tilastollinen merkitsevyys 
sekä myös kiusaamiseen puuttumisen kannalta merkittävä tarkastelu. Edellisistä kahdesta sum-
mamuuttujasta ensimmäisen kohdalla ei tarkasteltu melko huonon ja erittäin huonon väliä, koska 
tarkastelualue ei ole tilastollisesti merkitsevä. Samasta syystä melko huonon ja ei lainkaan väliä ei 
tarkastella viimeisimmässä summamuuttujassa kolmasluokkalaisten kannalta.
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Opettajien opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan sekä huoltajien osallisuuden koulunkäyntiin 
kasvaessa opettajien ja rehtorien puuttuminen kiusaamiseen tehostuu erittäin paljon (kuvio 79). 
Esimerkkinä voidaan todeta kahdeksasluokkalaisilla kiusaamiseen puuttumisen kouluissa aina tai 
lähes aina kasvavan 36 prosenttiyksikköä 9 %:sta 45 %:iin silloin, kun opettajien opetuskäytänteet 
ja koulun työrauha kasvaa melko huonon ja tyydyttävän väliltä melko hyvän ja erittäin hyvän välille. 
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KUVIO 79. Oppilaiden jakaumat opettajien ja rehtorien kiusaamiseen puuttumisesta kouluissa 
aina tai lähes aina opettajien opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan sekä huoltajien 
osallisuudesta koulunkäyntiin tarkasteluissa 

8.6 Väkivalta

Tilanteissa, joissa joku kouluyhteisössä tai lukiossa uhkaa väkivallalla tai käyttäytyy väkivaltaisesti, 
joudutaan asiaan puuttumaan nopeasti. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:ään lisätty keväällä 
2015 uusi 4 momentti, joka koskee opetuksesta, opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista 
vastaavaa henkilöstöä: Sen mukaan ”laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvolli-
suuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia 
ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut 
tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua 
väkivallan kohteeksi” (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1278/2103 23§, muutettu lailla 274/2015). 
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Oppilaskyselyssä alakoulujen kolmasluokkalaisilta ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisilta sekä 
lukiolaisilta kysyttiin, kuinka usein sinua on kohdeltu väkivaltaisesti esimerkiksi lyömällä tai potki-
malla koulussa, kuinka usein olet nähnyt toista oppilasta kohdeltavan väkivaltaisesti esimerkiksi lyömällä 
tai potkimalla koulussa, kuinka usein sinua on uhkailtu tai kiristetty koulussa sekä kuinka usein sinä 
olet käyttäytynyt väkivaltaisesti toista oppilasta kohtaan koulussa viimeisen vuoden aikana. Viimeisintä 
kahta kysymystä ei kysytty kolmasluokkalaisilta. Kysymykset, vastausvaihtoehdot ja oppilaiden 
vastaukset on esitetty kuviossa 80.
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KUVIO 80. Oppilaiden käsitykset siitä, miten usein väkivaltaa on esiintynyt kouluissa viimeisen 
vuoden aikana
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Kaikille oppilaille tehdyistä kahdesta väkivaltaan liittyvästä kysymyksestä muodostettiin sum-
mamuuttuja, jossa vastausasteikko määriteltiin viiteen osaan. Ensimmäinen osa on ei koskaan ja 
muutaman kerran vuodessa välillä, toinen muutaman kerran vuodessa ja muutaman kerran kuukaudessa 
välillä, kolmas muutaman kerran kuukaudessa ja noin kerran viikossa välillä, neljäs noin kerran viikossa 
ja useamman kerran viikossa välillä sekä viides useamman kerran viikossa ja joka päivä välillä. Väkivaltaa 
tarkastellaan myös aikaisemmin tarkastelun kohteena olleiden opettajien opetuskäytänteiden ja 
koulun työrauhan sekä huoltajien osallisuudesta koulunkäyntiin summamuuttujien avulla. Tar-
kistelun kohteena ovat jakaumat väkivallan esiintymisestä kouluissa harvemmin kuin muutaman 
kerran vuodessa. Kohteen valinnan perusteluna on hyvä tilastollinen merkitsevyys sekä myös 
väkivallan esiintymisen kannalta merkittävä tarkastelu. Edellisistä kahdesta summamuuttujasta 
ensimmäisen kohdalla ei tarkasteltu melko huonon ja erittäin huonon väliä, koska se tarkastelualue 
ei ole tilastollisesti merkitsevä. Samasta syystä melko huonon ja ei lainkaan väliä ei tarkastella vii-
meisimmässä summamuuttujassa kolmasluokkalaisten osalta.

Opettajien opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan sekä huoltajien osallisuuden koulunkäyntiin 
kasvaessa kouluissa esiintyvä väkivalta vähenee (kuvio 81). Esimerkkinä voidaan todeta kahdek-
sasluokkalaisilla väkivallan esiintymisestä kouluissa harvemmin kuin muutaman kerran vuodessa 
kasvavan 24 prosenttiyksikköä 65 %:sta 89 %:iin silloin, kun opettajien opetuskäytänteet ja koulun 
työrauha kasvaa melko huonon ja tyydyttävän väliltä melko hyvän ja erittäin hyvän välille. 
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KUVIO 81. Oppilaiden jakaumat väkivallan esiintymisestä kouluissa harvemmin kuin muutaman 
kerran vuodessa opettajien opetuskäytänteiden ja koulun työrauhan sekä huoltajien 
osallisuudesta koulunkäyntiin tarkasteluissa 
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Kolmasluokkalaisista pojista 54 % ja tytöistä 67 % ja kahdeksasluokkalaista pojista 70 % ja tytöistä 
79 % sekä lukiolaisista pojista 94 % ja tytöistä 97 % ilmoitti, että väkivaltaa esiintyy kouluissa har-
vemmin kuin muutaman kerran vuodessa. Yleisesti pojat kokevat ja havaitsevat koulussa enemmän 
väkivaltaa kuin tytöt. Väkivallan esiintymisillä kouluissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, 
kun vertaillaan suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden vastauksia. Kun kahdeksasluokkalaiset 
harrastivat usein liikuntaa vapaa-aikana sekä heidän huoltajansa seurasivat säännöllisesti heidän 
koulunkäyntiään, poissaolojaan, käyttäytymistään koulussa ja muita kouluun liittyviä asioita 
koulun ja kodin välisen sähköisen järjestelmän (esim. Wilman) kautta, kahdeksasluokkalaiset 
havaitsivat selvästi vähemmän väkivaltaa koulussa. Em. tilanteessa väkivallan määrä väheni 
vielä selvästi enemmän, kun tarkasteltiin väkivaltakysymystä kuinka usein sinä olet käyttäytynyt 
väkivaltaisesti toista oppilasta kohtaan. 

Kahdeksasluokkalaista pojista 78 % ja tytöistä 93 % ilmoitti, eivät he olleet koskaan käyttäytyneet 
väkivaltaisesti toista oppilasta kohtaan koulussa. Lisäksi kahdeksasluokkalaisista 77 %:a ei ollut 
koskaan käyttäytynyt väkivaltaisesti toista oppilasta kohtaan koulussa, kun he saivat käyttää 
mobiililaitteita luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen liittyvissä asioissa. Kun he eivät 
saaneet käyttää mobiililaitteita luokkahuoneessa muutenkin kuin opetukseen liittyvissä asioissa, 
oli kahdeksasluokkalaisten vastaava osuus 87 %. 

Sillä, miten usein kahdeksasluokkalainen tai lukiolainen koki koulussa masennusta tai ahdistua, 
oli suuri yhteys oppilaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen toista oppilasta kohtaan koulussa. 
Esimerkiksi kahdeksasluokkalaista 90 % ei koskaan käyttäytynyt väkivaltaisesti toista oppilasta 
kohtaan koulussa, jos he eivät olleet kokeneet koskaan masennusta tai ahdistusta koulussa. Vas-
taava luku joka päivä masennusta tai ahdistusta kokeville oli 74 %. Lisäksi kahdeksasluokkalaisten 
sekä lukiolaisten väkivalta toista oppilasta kohtaan oli yhteydessä heidän väkivaltaan liittyvään 
tietokoneen, tabletin, puhelimen, television tai pelien käyttöön. 

8.7 Opetuksen järjestäjän saama tieto häiriö- ja 
ongelmatilanteista ja niiden käsittely

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin miten nopeasti he saavat yleensä tiedon kouluissa tapahtuneista häiriö- 
ja ongelmatilanteista. Suurin osa opetuksen järjestäjistä vastasi saavansa lähes kaikissa tilanteissa 
tiedon tapahtuneesta riittävän nopeasti. Ainoastaan seuraavissa tapauksissa yli viisitoista prosenttia 
vastaajista koki saavansa tiedon liian myöhään tapahtuneeseen nähden: opettaja tai koulun muu hen-
kilökunta kiusaa oppilasta (18,5 %), opettaja tai koulun muu henkilökunta kohtelee epäasiallisesti 
oppilasta (16,3 %), opettaja tai koulun muu henkilökunta uhkailee tai kiristää oppilasta (15,5 %) 
ja oppilas kuvaa opettajaa ilman lupaa (15,1 %).
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Kouluissa tapahtuvien häiriö- ja ongelmatilanteiden käsittelytaso vaihtelee hyvin pitkälle sen 
mukaan, millaisesta tapauksesta on kyse. Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, millä tasolla tapaukset 
pääsääntöisesti käsitellään. Muut koulussa tapahtuvat häiriötilanteet, kuten kiusaaminen tai oppilaiden 
välinen väkivaltaisuus, käsitellään vastausten perusteella pääsääntöisesti koulutasolla. Väkivaltaan 
tai vaarallisiin esineisiin liittyvät tapausten kohdalla neljännes vastaajista ilmoitti niiden käsittelyn 
tapahtuvan sekä koulu- että järjestäjätasolla (kuvio 82).
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järjestäjien vastausten mukaan
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Myös opettajiin kohdistuvista häiriö- ja ongelmatilanteista suurin osa käsitellään vastausten perus-
teella koulutasolla. Uhkailu, väkivaltaisuus ja seksuaalinen häirintä olivat tilanteita, joissa yli 
kolmannes vastaajista ilmoitti tapauksia käsiteltävän koulutason ohella myös järjestäjätasolla. 
Väkivaltatapauksissa ja seksuaalisessa häirinnässä ilmoitti neljännes vastaajista käsittelytason 
olevan viranomaistahoilla (kuvio 83). 

92,4 

78,7 

64,5 

45,3 

39,1 

28,5 

0,7 

4,3 

3,9 

1,8 

3,5 

7,0 

18,4 

29,1 

37,5 

32,7 

42,4 

2,2 

2,1 

13,3 

26,4 

25,7 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Oppilas huutelee tai nimittelee opettajaa

Oppilas kuvaa ilman lupaa opettajaa
matkapuhelimen tai tabletin avulla

 Oppilas kiusaa opettajaa

Oppilas uhkailee tai kiristää opettajaa

Oppilas häiritsee opettajaa seksuaalisesti

Oppilas on väkivaltainen opettajaa kohtaan

Koulutasolla Järjestäjätasolla 

Sekä koulu- että järjestäjätasolla Viranomaistasolla (poliisi, sosiaalitoimi) 
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Myös koulun muuhun henkilökuntaan kohdistuvissa tapauksissa käsiteltiin tapaukset edellisten tapaan 
useimmiten koulutasolla. Uhkailu ja kiristämistapauksissa, väkivaltaisuudessa tai seksuaalisessa 
häirinnässä korostuu koulun käsittelytason ohella myös opetuksen järjestäjän sekä viranomaisten 
osallisuus (kuvio 84.) 
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KUVIO 84. Koulun muuhun henkilökuntaan kohdistuvien häiriö- ja ongelmatilanteiden 
käsittelytaso opetuksen järjestäjien vastausten mukaan
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Kouluissa tapahtuvissa ilkivalta ja varkaustapauksissa erottuu muita tapauksia selvemmin viran-
omaistason vastuu. Koulun omaisuuden tai henkilökunnan omaisuuden varastamiseen liittyvissä 
tapauksissa lähes viidennes opetuksen järjestäjistä ilmoitti tapauksen käsittelyn tapahtuvan pää-
sääntöisesti viranomaistasolla. Sen sijaan oppilaan omaisuuteen kohdistuvat ilkivallat ja varkaudet 
käsitellään pääsääntöisesti koulutasolla (kuvio 85). 
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KUVIO 85. Koulussa tapahtuvien ilkivaltatapausten ja varkauksien käsittelytaso opetuksen 
järjestäjien vastausten mukaan
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Myös oppilaisiin kohdistuvissa teoissa korostuu muita tilanteita enemmän sekä viranomaistahon 
että koulun ja opetuksen järjestäjän yhteinen tapausten käsittely. Yli puolet opetuksen järjestäjistä 
ilmoitti oppilaisiin kohdistuvan epäasiallisen kohtelun tai henkilökunnan taholta tapahtuvan 
kiusaamisen käsittelyn tapahtuvan sekä koulu- että järjestäjätasolla. Niissä tapauksissa, joissa hen-
kilökunta on ollut väkivaltainen oppilaita kohtaan, häirinnyt heitä seksuaalisesti tai jos koulussa 
on ollut häiritsevästi käyttäytyvä ulkopuolinen henkilö, ilmoitti yli puolet opetuksen järjestäjistä 
käsittelevänsä asian viranomaistahon kanssa (kuvio 86). 
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KUVIO 86. Oppilaisiin kohdistuvien tekojen käsittelytaso opetuksen järjestäjien vastausten 
mukaan

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, keneltä tai mitä kautta he ovat yleensä saaneet tiedon tapahtuneista 
häiriö- ja ongelmatilanteista. Kaikissa häiriö- ja ongelmatilanteissa opetuksen järjestäjät ilmoittivat 
yleensä saavansa tiedon tapahtuneesta kyseisen koulun rehtorilta. Toiseksi yleisimmin opetuksen 
järjestäjät saivat tiedon tapahtuneesta kyseisen koulun opettajalta tai muulta henkilökunnalta. 
Oppilaisiin kohdistuneissa tapauksissa, kuten kiusaamistilanteissa tai oppilaiden omaisuuteen 
kohdistuvissa ilkivalta- tai varkaustapauksissa, oppilaiden huoltajat olivat keskeisessä roolissa 
tiedon välittäjänä opetuksen järjestäjiin. 
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8.8 Kouluissa esiintyvien häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintymispaikat

Häiriötekijöiden esiintymispaikkoja selvitettiin koulukohtaisessa kyselyssä kysymällä, missä 
tiloissa häiriö- ja ongelmatilanteita yleensä esiintyy. Vastaajien tuli valita kolme yleisintä paikkaa, jossa 
häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy. Luokkahuoneissa vastausten mukaan yleisimmät ongel-
matilanteet olivat oppilaan huutelu opettajalle sekä se, että oppilas kiusaa tai kuvaa opettajaa. 
Koulun yhteisissä tiloissa, kuten aulassa tai käytävillä, tapahtuu taas eniten oppilaiden välistä 
kiusaamista, väkivaltaisuutta ja oppilaiden sekä koulun omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa tai 
varkauksia. Koulun pihalla tapahtui vastausten perusteella eniten kiusaamista ja väkivaltaisuutta 
oppilaiden kesken sekä oppilaiden välistä uhkailua ja kiristämistä. Ruokailutiloissa, wc- tai pu-
kuhuonetiloissa ei vastausten perusteella esiintynyt kovin paljon häiriötekijöitä. Näissä tiloissa 
tapahtuvista häiriötekijöistä yleisin oli oppilaiden välinen kiusaaminen. 

Vastaajista 13 % ilmoitti luokkahuoneissa tapahtuvan häiriöitä päivittäin. Myös koulun yhtei-
sissä tiloissa tapahtui joka kymmenennessä vastanneista kouluista häiriö- tai ongelmatilanteita 
päivittäin. Vähintään kerran viikossa ilmeni häiriötekijöitä luokkahuoneissa, koulun yhteisissä 
tiloissa sekä koulun pihalla neljänneksessä vastanneista kouluista. Kuten kuviosta 87 käy ilmi, 
yli kolmannes vastanneista kouluista ilmoitti häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyvä vähintään 
kerran viikossa (päivittäin tai viikoittain vastanneet) luokkahuoneissa, koulun yhteisissä tiloissa 
sekä koulun pihalla. 
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KUVIO 87. Koulun tiloissa esiintyvien häiriö- ja ongelmatilanteiden useus koulukohtaisen kyselyn 
mukaan
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8.9 Häiriö- ja ongelmatilanteiden määrän muutos

Opetuksen järjestäjien ja koulujen pyydettiin arvioivan, miten häiriö ja ongelmatilanteiden määrä 
kouluissa on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana sekä miten väkivaltainen käyttäytyminen kou-
lussa on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana. Opetuksen järjestäjien ja koulujen näkemykset 
häiriö- ja ongelmatilanteiden määrästä sekä väkivaltaisesta käyttäytymisestä koulussa olivat 
hyvin samansuuntaisia, kuten kuvioista 88 ja 89 näkee. Molemmissa vastaajaryhmissä suurin 
osa vastaajista koki, että häiriö- ja ongelmatilanteiden määrä kouluissa on pysynyt ennallaan. 
Opetuksen järjestäjät arvioivat hieman kouluja useammin häiriö- ja ongelmatilanteiden määrän 
lisääntyneen jonkin verran viimeisen kahden vuoden aikana. 
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KUVIO 88. Häiriö- ja ongelmatilanteiden määrän muutos kouluissa viimeisen kahden vuoden 
aikana opetuksen järjestäjien ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneiden mukaan

Suurin osa vastaajista koki myös väkivaltaisen käyttäytymisen pysyneen ennallaan viimeisen 
kahden vuoden aikana. Tässäkin tapauksessa opetuksen järjestäjät kokivat hieman kouluja enem-
män väkivaltaisen käyttäytymisen lisääntyneen jonkin verran viime vuosien aikana (kuvio 87). 
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KUVIO 89. Väkivaltaisen käyttäytymisen muutos kouluissa viimeisen kahden vuoden aikana 
opetuksen järjestäjien ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneiden mukaan

Opetuksen järjestäjiä pyydettiin arvioimaan, miten vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintyminen 
on jakautunut heidän kouluissaan. Kaksi kolmasosaa opetuksen järjestäjistä vastasi, että vakavia 
häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy vain muutamissa kouluissa. Lähes kolmasosa vastaajista puolestaan 
ilmoitti, ettei vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiinny missään koulussa. Opetuksen järjestäjistä 15 % 
vastasi vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyvän kaikissa kouluissa ja 12 % vastasi niitä esiintyvän 
suurimmassa osassa kouluista. 

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin avokysymyksenä, mistä erot vakavien häiriö- ja ongelmatilantei-
den esiintymisessä heidän mielestään koulujen välillä johtuvat. Tähän avokysymykseen vastasi 57 %  
(n = 112) opetuksen järjestäjistä. 

Oppilasaines ja erityisen tuen oppilaat nähtiin yhtenä syynä häiriö- ja ongelmatilanteiden esiin-
tymiseen (27 % vastauksista). Osassa tapauksissa kyseessä on vain muutamia yksittäisiä oppilaita 
tai yksittäisiä luokkia, joihin tilanteen kärjistyvät. Erityisesti tämä korostui kouluissa, joissa oli 
erityisluokkia tai erityisoppilaita. 

Pienryhmät on keskitetty muutamalle koululle. Näiden luokkien oppilailla on selkeästi enemmän 
sellaisia pulmia, jotka näkyvät häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintymisessä.

Erot koulujen välillä johtuvat oppilaiden omasta tilanteesta. Toisen koulun oppilailla on heidän 
omasta tilanteestaan ja kommunikaatiovaikeuksista sekä sosiaalisten taitojen puutteista johtuen 
hyvin usein häiriö- ja ongelmatilanteita.

Oppilasaineksesta, yksi moniongelmainen oppilas aiheuttaa monenlaista avun tarvetta ja toimenpidettä.
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Väkivaltaisesti käyttäytyy lähinnä yksittäiset erityisoppilaat, jotka ovat saman koulun oppilaita.

Vajaassa viidenneksessä vastauksissa mainittiin syyksi oppilaiden ikä ja luokka-aste (18 % vas-
tauksista). Yläluokilla häiriökäyttäytymistä tapahtui vastaajien mukaan enemmän kuin alaluokilla.

Valmistavassa perusopetuksessa haasteet ovat olleet suurimmat. Yläkoulu on myös haastavampi 
kuin alakoulu.

Alakoulussa vähemmän tilanteita kuin yhtenäiskoulussa.

Meillä toimii peruskoulu ja lukio. Peruskoulun puolella ongelmatilanteita on enemmän, lukiossa ei 
juurikaan.

Yhtenä syynä mainittiin myös koulun sijainti ja siihen liittyvät alueelliset erot, kuten perheiden 
sosioekonominen asema tai lastensuojelulaitoksen sijainti kouluuntulo alueella (16 % vastauksista). 

Kaupungissamme on selkeät maantieteelliset erot koulujen välillä, ja perheiden taustatekijät näyttävät 
olevan pääasiallinen häiriötekijöissä olevia eroja selittävä tekijä.

Osaan kouluista ohjautuu esim. perhekotien psyykkisesti sairaita lapsia. Nämä lapset aiheuttavat 
valtavasti häiriö- ja ongelmatilanteita, vaikka henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti. Mielenterveyshäiriöt 
ovat lisääntyneet lapsilla ja nuorilla. Traumatisoituneet maahanmuuttajat ottavat yhteen keskenään 
ja kantaväestön kanssa tietyillä alueilla.

Asuinalueen ja oppilasaineksen erityislaatuisuus, nuoriso- ja lasten kotien sijainti.

Koulujen koolla ja niissä olevalla oppilasmäärällä koettiin olevan myös vaikutusta siihen, mik-
si vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintyminen vaihteli kouluittain (15 % vastauksista). 
Suuremmissa kouluissa, joissa on myös enemmän oppilaita, vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita 
nähtiin tapahtuvan enemmän. 

Pienten koulujen tilanne 6. luokkaan saakka helpompi, mutta sitten 7. luokalla ne nousee pintaan 
vahvasti. Pienet koulut eivät tuo ongelmia esiin tai ne ovat ehkä niitä, jotka tuodaan esiin liian myöhään.

Isoihin kouluihin mahtuu enemmän erilaista oppilasainesta. 

Koulujen erilaiset toimintatavat ja koulujen resurssit mainittiin yhtenä tekijänä häiriö- ja 
ongelmatilanteiden aiheuttajaksi (5 % vastauksista).

Oppilaiden ikäkausista, alueiden sosioekonomisista eroista ja jossain määrin myös koulu-
jen kuormittuneisuustekijöistä, kuten väistötila-asiat, henkilöstön jaksaminen ym.

Lisäksi avokysymykseen vastanneista opetuksen järjestäjistä 10 vastasi heillä olevan vain yksi 
koulu, joten vertailua ei voi tehdä. Neljä prosenttia ilmoitti, ettei eroja koulujen välillä ole ja kuusi 
prosenttia vastauksista ei ollut luokiteltavissa mihinkään edellä olevista ryhmistä. 
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8.10 Häiriö- ja ongelmatilanteiden syyt

Opetuksen järjestäjiä ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneita pyydettiin miettimään häiriö- ja 
ongelmatilanteiden syitä kysymällä, mistä kouluissa esiintyvät vakavat häiriö- ja ongelmatilanteet 
mielestänne johtuvat. Kysymykseen sai vastata, vaikka koulussa ei olisikaan esiintynyt vakavia 
häiriö- tai ongelmatilanteita. Avokysymykseen vastasi 78 % opetuksen järjestäjistä (n = 153) ja 
koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista 82 % (n = 413). 

Yhtenä keskeisenä syynä nähtiin perheiden tilanteet ja vanhemmuuteen liittyvät asiat (ope-
tuksen järjestäjien vastauksista 34 % ja koulukohtaisen kyselyn vastauksista 29 %). Perheiden 
ongelmien, rajojen asettamisen lapsille ja osittain myös yhteiskunnan tarjoaman tuen puutteen 
nähtiin vaikuttavan häiriö- ja ongelmatilanteiden taustalla, jotka heijastuvat lasten käytökseen.

Kaikkiin tapauksiin, joita olemme viime aikoina käsitelleet, on liittynyt jonkin asteinen lapsen 
ja huoltajan välinen kommunikaation ongelma. Lapsella ei ole ollut turvallista kasvuympäristöä, 
tukea ja/tai huolenpitoa tai vanhempien asettamia selkeitä rajoja. Huoltajuuskiistat ja juuretto-
muus (useita muuttoja, useita koulun vaihtoja jne.) ovat myös olleet joidenkin tapausten taustalla. 
(opetuksen järjestäjä) 

Varhainen puuttuminen ontuu. Aikuisten sitoutumisen puute. Lasten reagoinnista perheiden pa-
hoinvointiin. (opetuksen järjestäjä)

Perheiden ja lasten pahoinvointi heijastuu kouluun sekä näkyvinä häiriötilanteina että opiskelijoiden 
usein piiloon jäävinä ongelmina. (koulukohtainen kysely)

Ongelmat perheissä näkyvät häiriökäyttäytymisenä (työttömyys, alkoholismi, syrjäytyminen, aikuisen 
riittävä läsnäolo lapsen arjessa). Perheiden hajoaminen ja monimuotoisuus vaikuttaa lasten perustur-
vallisuuteen ja sitä kautta käyttäytymiseen. Perheiden arkirytmi on sekaisin. (koulukohtainen kysely)

Huoltajat eivät anna rajoja lapselle. Kasvatusvastuuta työnnetään koululle. Huoltajilla ei ole aikaa 
lapselle, he eivät kuuntele / ole läsnä arjessa. (koulukohtainen kysely)

Toiseksi syyksi nostettiin oppilaiden pahoinvointi, mielenterveysongelmat, käytöshäiriöt 
sekä päihdeongelmat (27 % opetuksen järjestäjien vastauksista ja 35 % koulukohtaisen kyselyn 
vastauksista).

Entistä vakavammin oirehtivia pyritään integroimaan ainakin osittain tavallisiin ryhmiin. Hen-
kilökunta ei pysty olemaan tietoinen ison koulun kaikkien tukitoimia vaativien lasten / nuorten 
problematiikasta ja ottamaan heitä oikealla tavalla huomioon. Henkilökunnan osaamista ei ole 
pystytty tarpeeksi kehittämään erityisen tuen tai oppilashuollollisten tukitoimien kohteena olevien 
lasten / nuorten kohtaamisessa, eikä opettajia ole helppo myöskään motivoida tällaiseen koulutuk-
seen. (opetuksen järjestäjä)

Osalla oppilaista on hyvin vahvoja psyykkisen puolen pulmia. Yhteistyöverkosto ei toimi parhaalla 
mahdollisella tavalla varhaisen tuen / ennaltaehkäisevän tuen osalta. Koulut jäävät lapsen pulmien 
kanssa painimaan siinäkin tapauksessa, kun muut yhteistyötahot jo nostavat kädet ylös. (opetuksen 
järjestäjä)
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Elevens personliga problem är vanligaste orsaken. Dels har vi en del problem med invandrare och 
infödda, som inte ännu lärt sig hur kommunicera och leka med varandra på ett bra sätt. (opetuksen 
järjestäjä)

Psyykkisesti oireilevien / sairaiden oppilaiden määrä on lisääntynyt. (koulukohtainen kysely)

Erilainen oppilasaines ja erityisen tuen oppilaat mainittiin osassa vastuksista (opetuksen jär-
jestäjien vastuksista 12 % ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista 9 %)

Oppilasaines on muuttunut muutamassa vuodessa huolestuttavaan suuntaan. (opetuksen järjestäjä)

Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on useita luokassa, jolloin häiriökäyttäytyminen lisääntyy, koska 
opettaja ei ennätä auttaa kaikkia oppilaita. (koulukohtainen kysely)

Muina syinä mainittiin esimerkiksi epäselvät toimintaohjeet, konkreettisten keinojen puute, 
kunnan ongelmat, resurssien puute sekä sosiaalisen median vaikutus (opetuksen järjestäjien 
vastauksista 21 % ja koulukohtaisen kyselyn vastauksista 27 %).

Opetuksen järjestäjiä ja kouluja pyydettiin arvioimaan, onko heillä riittävästi keinoja vakavien häiriö- 
ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Opetuksen järjestäjistä puolet ja kouluista lähes 70 % koki, että 
kouluissa on riittävästi keinoja vakavien häiriö- ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Opetuksen 
järjestäjistä jopa 29 % ja kouluista 17 % oli sitä mieltä, ettei keinoja ole riittävästi. Ei osaa sanoa 
-vaihtoehdon valitsi opetuksen järjestäjistä reilu viidennes ja kouluista vastaavasti 14 %. Avovas-
tauksissa kaivattiin lisää esimerkiksi enemmän resursseja avustajien, ohjaajien sekä kuraattori- ja 
psykologipalveluiden lisäämiseksi sekä tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä ulkopuolisten 
tehojen, kuten poliisin ja lastensuojelun kanssa.
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9 
Häiriö- ja ongelmatilanteissa 

käytettävät kurinpito- ja 
puuttumiskeinot 

Kurinpito- ja puuttumiskeinoilla tarkoitetaan tässä raportissa kaikkia lainmukaisia puuttumis-, 
ojentamis-, turvaamis- ja rangaistuskeinoja, joiden avulla pyritään ylläpitämään luokan tai koko 
koulun työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä. Parasta olisi, että työrauha ja turvallinen oppi-
misympäristö voitaisiin varmistaa ennaltaehkäisevin keinoin. Kurinpito- ja muita puuttumiskei-
noja tulee kuitenkin käyttää aina tarvittaessa, jos ennalta ehkäisevät keinot eivät auta. Pelkästään 
kurinpitokeinoilla ei päästä yleensä kestäviin ratkaisuihin kouluyhteisön tai yksittäisen oppilaan 
osalta. Kun kurinpitokeinoja ja muita puuttumisen keinoja käytetään, tulee huolehtia oppilaiden 
yhdenvertaisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Aiemmin luvussa 6 häiriö- ja ongelmatilanteisiin liittyvät suunnitelmat ja niiden seuranta todet-
tiin, että kaikilla kouluilla tulee olla järjestyssäännöt, opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma 
oppilaiden väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamiseksi sekä suunnitelma kurinpitokeinojen 
ja perusopetuksessa kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Näissä 
suunnitelmissa määritellään mm. millaisia kurinpito- ja puuttumiskeinoja kouluissa suositellaan 
käytettävän erilaisissa häiriö- ja ongelmatilanteissa.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, voidaan määrätä osallistu-
maan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelun tavoitteena on vähentää jälki-istuntojen määrää 
sekä saada oppilas tai opiskelija aktiivisesti käsittelemään keskusteluun johtanutta tilannetta.

9.1 Oppilaat ja opettajat

Oppilaskyselyssä alakoulujen kolmasluokkalaisilta kysyttiin 14:lla ja yläkoulujen kahdeksasluok-
kalaisilta sekä lukiolaisilta 20:lla eri kysymyksellä, käytettiinkö heidän luokissaan tai ryhmissään 
taulukon 14 mukaisia puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja. Kaikki kolmasluok-
kalaisten kysymykset esiintyivät identtisinä kysymyksinä kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten 
kysymysten joukossa. Vastausvaihtoehdot kysymyksiin olivat ei – kyllä – en osaa sanoa. Lisäksi 
kahdeksasluokkalaisilta sekä lukiolaisilta kysyttiin, miten toimivana he pitivät em. puuttumis-, 
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ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja. Näihin kysymyksiin olivat vastausvaihtoehdot erit-
täin toimivana – melko toimivana – kohtalaisen toimivana – harvoin toimivana – en lainkaan toimivana. 
Perusopetus- ja lukiolain mukaan kasvatuskeskustelu koskee vain perusopetusta, mutta myös 
lukiolaiset ovat pystyneet vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin. Kaikki 20 eri kysymystä ja 
oppilaiden suhteelliset vastaukset eri vastausvaihtoehtoluokitteluissa on esitetty taulukossa 14.

Oppilaiden vastausten mukaan kahdeksasluokkalaisten luokissa tai ryhmissä käytettiin huomatta-
vasti enemmän kurinpito- ja puuttumiskeinoja kuin kolmasluokkalaisten ja lukiolaisten luokissa 
tai ryhmissä. Oppilaiden mukaan vähiten kurinpito- ja puuttumiskeinoja käytettiin lukioissa, joissa 
myös esiintyi vähiten häiriö- ja ongelmatilanteita (taulukot 8 ja 10). Yleisimmät kurinpito- ja 
puuttumiskeinot olivat luokkahuoneesta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, rehtorin 
puhuttelu, oppilaan huoltajalle ilmoittaminen sekä se, että oppilas siivoaa tai järjestää sotkemansa 
tilan. Lukuun ottamatta jälki-istuntoa näitä pidettiin myös melko toimivina keinoina. Toimivana 
pidettiin myös sitä, että oppilaan tulee korvata rikkomansa koulun omaisuus sekä kirjallisten ja 
muiden töiden teettäminen jälki-istunnossa. Myös häiritsevän esineen pois ottamista pidettiin 
toimivana tapana palauttaa työrauha. 
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TAULUKKO 14. Oppilaiden vastaukset siitä, käytettiinkö seuraavan taulukon puuttumis-, 
ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja heidän luokissaan tai ryhmissään, sekä yläkoulujen 
kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten suhteelliset vastaukset ko. keinon ollessa erittäin toimiva 
tai melko toimiva. 

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

3-luokka

8-luokka

Lukion 2. vsk

8-luokka

Lukion 2. vsk

Ei koskaan (%) Kyllä käytetään (%) En osaa sanoa 
käytetäänkö (%)

Erittäin 
tai melko 

toimiva (%)
Luokkahuoneesta poistaminen 28,4 13,9 21,6 47,8 66,3 56,7 23,8 19,8 21,8 59,4 62,6

Kasvatuskeskustelu 38,3 11,0 46,3 32,0 64,4 13,4 29,6 24,6 40,3 60,8 48,8

Jälki-istunto 34,7 11,3 67,3 44,6 71,6 7,7 20,6 17,1 25,0 55,9 28,4

Kirjallisten ja muiden töiden 
teettäminen jälki-istunnossa

47,8 21,8 64,5 12,5 34,5 5,9 39,7 43,7 29,6 51,4 39,4

Rehtorin puhuttelu 31,1 9,6 22,5 42,9 66,7 44,5 26,0 23,7 32,9 62,4 60,0

Oppilaan huoltajalle ilmoittaminen 11,5 5,1 15,9 71,1 77,0 53,6 17,4 17,9 30,6 67,3 66,1

Keskustelu oppilaan huoltajan 
kanssa

21,5 7,2 23,3 46,6 65,9 34,0 31,9 26,9 42,7 67,1 63,3

Oppilas on siivonnut tai 
järjestänyt sotkemansa tilan

22,2 9,8 18,9 46,6 58,9 39,9 31,3 31,3 41,2 66,4 77,0

Oppilas on korvannut rikkomansa 
koulun omaisuuden

21,5 7,3 14,1 40,5 60,4 43,9 38,0 32,3 42,0 73,3 83,5

Oppilaalta on otettu pois 
häiritsevä esine tai aine

18,0 8,3 22,0 56,6 60,4 28,9 25,4 31,3 49,1 68,7 73,5

Oppilaalta on otettu pois kielletty 
tai vaarallinen esine tai aine

24,6 11,0 24,3 41,9 49,9 20,6 33,5 39,1 55,1 71,9 78,7

Oppilaan tavarat tai vaatetus on 
tarkistettu häiritsevän esineen 
poistamiseksi

50,5 25,7 36,8 9,9 24,5 6,5 39,6 49,8 56,7 57,4 56,5

Kirjallinen varoitus 32,6 14,4 25,2 25,1 43,3 22,7 42,3 42,3 52,1 56,7 53,9

Oppilaalta esineitä tai aineita 
pois otettaessa on jouduttu 
käyttämään tarvittavaa voimaa

47,9 25,5 37,2 9,5 18,3 3,9 42,6 56,2 58,9 49,1 43,3

Opettaja tai rehtori on tarkastanut 
oppilaan tavarat kielletyn tai 
vaarallisen esineen tai aineen 
haltuun ottamiseksi

- 22,4 35,1 - 26,9 7,2 - 50,7 57,7 60,1 58,4

Oppilaalta haltuun otetut esineet 
tai aineet on luovutettu huoltajalle 
tai poliisille

- 19,3 31,8 - 25,1 6,8 - 55,5 61,4 65,1 69,2

Oppilaalta haltuun otetut esineet 
tai aineet on hävitetty

- 20,2 31,5 - 20,9 6,0 - 58,9 62,5 58,8 56,9

Oppilaalta on evätty opetus 
jäljellä olevaksi koulupäiväksi

- 26,1 39,1 - 21,2 5,1 - 52,6 55,8 47,3 35,5

Määräaikainen erottaminen 
koulusta

- 22,0 29,5 - 32,6 14,6 - 45,4 55,9 52,9 48,8

Yhteydenotto poliisiin - 21,3 31,1 - 28,0 10,9 - 50,7 58,0 61,7 64,4
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Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin 20:lla eri kysymyksellä, miten usein he olivat itse käyt-
täneet heidän luokissaan tai ryhmissään taulukon 15 mukaisia puuttumis-, ojentamis-, turvaa-
mis- tai rangaistuskeinoja. Vastausvaihtoehdot kysymyksiin olivat ei koskaan – muutaman kerran 
vuodessa – muutaman kerran kuukaudessa – noin kerran viikossa – useamman kerran viikossa – joka 
päivä. Puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinot olivat täysin samoja kuin kahdek-
sasluokkalaisten ja lukiolaisten kyselyssä. Lisäksi myös opettajilta kysyttiin, miten toimivana he 
pitivät em. puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja. Näihin kysymyksiin olivat 
vastausvaihtoehdot erittäin toimivana – melko toimivana – kohtalaisen toimivana – harvoin toimivana – en 
lainkaan toimivana. Kaikki 20 eri kysymystä ja eri vuosiluokkien opettajien suhteelliset vastaukset 
eri vastausvaihtoehtoluokitteluissa on esitetty taulukossa 15.

Opettajien vastauksista voidaan todeta, että yleisimmät opettajien käyttämät kurinpito- ja puut-
tumiskeinot ovat pääsääntöisesti samoja kuin oppilaidenkin vastauksissa (taulukko 14). Lukion 
opettajat käyttivät kaikkia kurinpito- ja puuttumiskeinoja harvoin. Alakoulujen opettajat kertoivat 
käyttävänsä useammin luokkahuoneesta poistamista ja kasvatuskeskustelua kuin muut opettajat. 
Jälki-istuntoa alakoulujen opettajat käyttivät harvoin. Jälki-istunto oli kasvatuskeskustelua sel-
västi vähemmän käytetty kurinpitotoimi ja sen toimivuutta ei pidetty hyvänä. Jopa 78 prosenttia 
kahdeksasluokan opettajista arvioi jälki-istunnon olevan toimimaton. Sen sijaan 65 prosenttia 
kahdeksasluokan opettajista uskoi kasvatuskeskustelun tehoon ja 80 prosenttia vanhempien 
kanssa keskustelemisen tehoon.

TAULUKKO 15. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien vastaukset siitä, miten usein he olivat 
itse käyttäneet seuraavan taulukon puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja 
heidän luokissaan tai ryhmissään, sekä opettajien suhteelliset vastaukset ko. keinon ollessaan 
heidän mielestään erittäin toimiva tai melko toimiva

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa tai 

muutaman kerran 
kuukaudessa (%)

Noin kerran 
viikossa tai 

useammin (%)

Erittäin tai melko 
toimiva (%)

Luokkahuoneesta 
poistaminen

33,4 30,3 66,6 57,7 65,9 32,7 8,9 3,7 0,7 50,6 50,0 57,4

Kasvatuskeskustelu 13,0 10,1 38,5 69,9 81,0 58,8 17,1 9,0 2,7 77,7 65,3 80,4
Jälki-istunto 53,5 31,6 89,6 46,2 66,6 10,4 0,3 1,8 0 27,5 21,9 9,3
Kirjallisten ja muiden töiden 
teettäminen jälki-istunnossa

72,8 58,1 93,4 25,9 41,0 6,6 1,3 1,0 0 41,9 43,1 31,0

Rehtorin puhuttelu 41,2 35,8 63,3 57,8 64,2 36,7 1,0 0,1 0 73,6 68,0 75,6
Oppilaan huoltajalle 
ilmoittaminen

2,0 3,8 49,8 80,3 83,4 48,9 17,7 12,7 1,2 85,9 75,4 75,2

Keskustelu oppilaan 
huoltajan kanssa

6,6 11,6 58,4 86,7 85,4 41,3 6,6 2,9 0,3 89,5 80,4 80,0
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TAULUKKO 15. jatkuu

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Luokat 1–6

Luokat 7–9

Lukioluokat

Ei koskaan (%) Muutaman kerran 
vuodessa tai 

muutaman kerran 
kuukaudessa (%)

Noin kerran 
viikossa tai 

useammin (%)

Erittäin tai melko 
toimiva (%)

Oppilas on siivonnut tai 
järjestänyt sotkemansa tilan

25,6 18,9 63,9 65,5 75,5 34,5 8,8 5,6 1,6 85,9 82,4 79,8

Oppilas on korvannut 
rikkomansa koulun 
omaisuuden

66,0 54,0 90,8 33,9 45,8 9,2 0,1 0,2 0 91,4 90,4 88,4

Oppilaalta on otettu pois 
häiritsevä esine tai aine

44,9 32,4 80,5 51,0 59,8 18,8 4,1 7,8 0,7 86,5 83,1 83,2

Oppilaalta on otettu pois 
kielletty tai vaarallinen esine 
tai aine

75,0 57,5 94,8 24,3 41,8 5,2 0,7 0,7 0 88,6 83,5 86,0

Oppilaan tavarat tai vaatetus 
on tarkistettu häiritsevän 
esineen poistamiseksi

89,6 84,8 96,8 10,1 15,0 3,0 0,3 0,2 0,2 82,0 73,6 76,1

Kirjallinen varoitus 95,2 83,6 92,0 4,8 16,3 8,0 0 0,1 0 58,8 62,1 60,4
Oppilaalta esineitä tai aineita 
pois otettaessa on jouduttu 
käyttämään tarvittavaa 
voimaa

93,5 94,1 99,3 6,5 5,7 0,7 0 0,2 0 41,0 41,6 41,2

Opettaja tai rehtori on 
tarkastanut oppilaan tavarat 
kielletyn tai vaarallisen 
esineen tai aineen haltuun 
ottamiseksi

90,0 70,1 92,7 10,0 29,6 7,3 0 0,3 0 83,6 79,3 76,4

Oppilaalta haltuun otetut 
esineet tai aineet on 
luovutettu huoltajalle tai 
poliisille

91,2 75,9 97,6 8,8 24,0 2,4 0 0,1 0 89,6 84,3 84,4

Oppilaalta haltuun otetut 
esineet tai aineet on 
hävitetty

94,7 84,3 95,7 5,3 15,5 4,3 0 0,1 0 70,4 68,9 66,2

Oppilaalta on evätty 
opetus jäljellä olevaksi 
koulupäiväksi

81,4 74,0 97,2 18,6 25,4 2,6 0 0,6 0,2 53,8 60,7 35,9

Määräaikainen erottaminen 
koulusta

96,6 90,3 98,0 3,3 9,4 2,0 0,1 0,3 0 61,6 68,5 58,5

Yhteydenotto poliisiin 92,9 81,6 97,3 7,0 18,1 2,4 0,1 0,3 0,3 86,9 83,3 81,3
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Kaikilta oppilailta kysyttiin, onko koulussasi kerrottu tai keskusteltu opettajien tai rehtorin toimesta riit-
tävästi siitä, millaisia puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- ja rangaistuskeinoja koulussasi voidaan tarvittaessa 
käyttää erilaisten häiriö- tai ongelmatilanteiden ratkaisemisissa. Vastausvaihtoehdot kysymyksiin olivat 
kyllä – ei – en osaa sanoa. Kolmasluokkalaisista 45 %, kahdeksasluokkalaisista 30 % ja lukiolaisista 
29 % vastasi kysymykseen kyllä, sekä vastauksen ei antoivat samassa järjestyksessä 15 %, 17 % ja 24 % 
oppilaista. Loput oppilaista vastasivat: en osaa sanoa. Lisäksi kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta 
sekä myös opettajilta tiedusteltiin, miten paljon koulussasi käytettävillä kurinpito- ja puuttumiskeinoilla 
pystytään ennaltaehkäisemään häiriö- ja ongelmakäyttäytymistä luokkahuoneissa. Kahdeksasluokkalaisista 
44 %, lukiolaisista 49 %, pääsääntöisesti 1–6 luokkien opettajista 55 %, 7–9 luokkien opettajista 
47 % sekä lukioiden opettajista 60 % oli sitä mieltä, että kurinpito- ja puuttumiskeinoilla pystytään 
ennaltaehkäisemään häiriö- ja ongelmakäyttäytymistä luokkahuoneissa melko paljon tai erittäin 
paljon sekä kahdeksasluokkalaisista 9 % ja lukiolaisista 10 % vastasi em. väittämään erittäin vähän 
tai ei lainkaan. Lisäksi opettajilta kysyttiin, miten tärkeänä pidät opiskeluhuollon roolia häiriö- ja 
ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä. Noin puolet opettajista piti sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 

Opettajilta tiedusteltiin myös, miten kurinpito- ja puuttumiskeinojen käytön määrä koulussasi on 
mielestäsi muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana. Vastausvaihtoehdot ja opettajien suhteelliset 
vastaukset on esitetty kuviossa 90.

3,7 5,2 3,9 

15,8 16,5 
6,0 

36,1 36,7 
41,9 

19,1 17,2 

7,4 

3,9 4,5 

21,4 19,9 

39,6 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

90 % 

100 % 

 
Luokat 1–6 

 
Luokat 7–9 

 
Lukioluokat 

Vähentynyt selvästi Vähentynyt jonkin verran Pysynyt ennallaan 
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KUVIO 90. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsityksiä siitä, miten kurinpito- ja 
puuttumiskeinojen käytön määrä heidän koulussaan on muuttunut viimeisen kahden vuoden 
aikana
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Kolmas- ja kahdeksasluokkalaisten sekä lukiolaisten em. 14:sta eri puuttumis-, ojentamis-, tur-
vaamis- tai rangaistuskeinoista luokkahuoneissa muodostettiin summamuuttuja, jossa kaikkien 
oppilaiden kysymykset olivat identtisiä (ensimmäiset 14:sta kysymystä taulukossa 14). Summa-
muuttujien vastausasteikko määriteltiin kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa oppilaiden vastauk-
sien keskiarvot ovat lähempänä ei-vastausta ja toisessa osassa kyllä-vastausta. Tässä tarkastelussa 
ei otettu huomioon vaihtoehtoa: en osaa sanoa. Nämä kurinpito- ja puuttumiskeinokysymysten 
keskiarvojen suhteelliset osuudet on esitetty kuviossa 91. 
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KUVIO 91. Oppilaiden kurinpito- ja puuttumiskeinokysymysten keskiarvojen suhteellisia osuuksia, 
käytetäänkö heidän luokkahuoneissaan puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja 

Kolmasluokkalaisista suomenkielisistä 65 %:lla ja ruotsinkielisistä 72 %:lla sekä kahdeksasluokka-
laisista suomenkielisistä 91 %:lla ja ruotsinkielisistä 82 %:lla oli kurinpito- ja puuttumiskeinokysy-
mysten keskiarvot lähempänä kyllä-vastausta. Toisin sanoen ruotsinkielisten kolmasluokkalaisten 
luokkahuoneissa käytetään useammin kurinpito- ja puuttumiskeinoja kuin suomenkielisten 
kolmasluokkalaisten luokkahuoneissa, ja kahdeksasluokkalaisilla kurinpito- ja puuttumiskeinojen 
käyttäminen menee kielitarkastelussa toisin päin. Alle 11 oppilaan luokissa kolmasluokkalaisista 
74 %:lla oli kurinpito- ja puuttumiskeinokysymysten keskiarvot lähempänä kyllä-vastausta, kun 
vastaavat arvot 11–15 oppilaan luokissa olivat 67 %, 16–20 oppilaan luokissa 64 %, 21–25 oppilaan 
luokissa 62 % sekä yli 25 oppilaan luokissa 65 %. Pienissä luokissa käytettiin jonkin verran enem-
män kurinpito- ja puuttumiskeinoja. Tätä eroa ei ollut kahdeksasluokkalaisilla ja lukiolaisilla.
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Opettajien 14:sta eri puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoista luokkahuoneissa, 
jotka olivat samoja kuin kolmasluokkalaisilla, muodostettiin summamuuttuja, jossa vastaus asteikko 
määriteltiin kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on ei koskaan, toinen osa muutaman kerran vuodessa 
ja kolmas osa muutaman kerran vuodessa tai useammin. Opettajien vastaukset summamuuttujaky-
symykseen on esitetty kuviossa 92. 
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Pääsääntöisesti luokkien 1–6 opettajat
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KUVIO 92. Opettajien käsityksiä, miten usein heidän luokkahuoneissaan käytetään puuttumis-, 
ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja

Eri vuosiluokkien opettajilla ei ollut sukupuolittaisessa tarkastelussa tilastollisesti merkitsevää 
eroa siinä, miten usein heidän luokkahuoneissaan käytetään puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai 
rangaistuskeinoja. Sen sijaan suomenkielisten luokkien 1–6 opettajat käyttävät hieman harvemmin 
puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja kuin ruotsinkieliset. Suomenkielisistä 
luokkien 1–6 opettajista 6 % ja ruotsinkielisistä luokkien 1–6 opettajista 11 % käytti puuttumis-, 
ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja muutaman kerran kuukaudessa tai useammin. Luokkien 
7–9 ja lukion opettajilla ei ollut opetuskielen tarkastelussa tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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Seuraavaksi tarkastellaan oppilaiden käsityksiä kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttämisistä, 
kun muuttujina ovat aikaisemmin tarkastelun kohteena olleet kouluviihtyvyyden sekä huoltajien 
osallisuuden koulunkäyntiin summamuuttujat. Kun kouluviihtyvyys koulussa kasvoi ja huoltajien 
osallisuus koulunkäyntiin väheni, niin kolmas- ja kahdeksasluokkalaisilla luokkahuoneissa käytettiin 
useammin kurinpito- ja puuttumiskeinoja. Opettajien opetuskäytänteillä ja koulun työrauhalla 
sekä kouluturvallisuudella ei ollut yhteyttä siihen, kuinka usein kurinpito- ja puuttumiskeinoja 
luokkahuoneissa käytettiin. Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että kurinpito- ja puutumiskeinoja 
ei välttämättä tarvita, jos esimerkiksi opettajien opetuskäytänteet ja kouluturvallisuus ovat jo 
korkealla tasolla. Toisaalta kurinpito- ja puuttumiskeinoja taas tarvitaan, jotta opettajat voisivat 
opettaa korkealla tasolla ja koulussa olisi turvallista.

Kolmasluokkalaisista 81 % ei ole ollut kasvatuskeskustelussa koskaan, 16 % muutaman kerran 
ja 3 % yli viisi kertaa. Vastaavasti kahdeksasluokkalaisista 84 % ei ole ollut kasvatuskeskustelussa 
koskaan, 13 % muutaman kerran ja 3 % yli viisi kertaa. Suurin osa kasvatuskeskustelussa olleista 
oppilaista (70–80 %) piti kasvatuskeskustelua toimivana puuttumiskeinona, vaikkakin 75–80 % 
oppilaista jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Pääsääntöisesti luokkien 1–6 opettajista 52 %, 
luokkien 7–9 opettajista 48 % sekä lukioiden opettajista 65 % oli sitä mieltä, että oli käyttänyt 
kasvatuskeskustelua puuttumiskeinona viimeisen kahden vuoden aikana muutaman kerran tai ei 
koskaan. 

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten sekä pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opetta-
jien 14:sta eri puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoista luokkahuoneissa, jotka 
olivat samoja kuin kolmasluokkalaisten taulukossa 13, muodostettiin summamuuttujakysymys, 
jossa tarkastellaan puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinojen toimivuutta häiriö- 
ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.Vastausvaihtoehtoluokittelut sekä oppilaiden ja opettajien 
suhteelliset vastaukset on esitetty kuviossa 93. 
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KUVIO 93. Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten sekä pääsääntöisesti eri 
vuosiluokkien opettajien käsityksiä siitä, miten toimivana he pitävät heidän luokkahuoneissaan 
käytettyjä puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja

Lukioiden miesopettajista 41 % piti heidän luokkahuoneissaan käytettyjä puuttumis-, ojentamis-, 
turvaamis- tai rangaistuskeinoja parempina kuin melko toimivina, kun vastaava luku lukioiden nais-
opettajilla oli 30 %. Tässä tarkastelussa luokkien 1–9 opettajilla ei ollut sukupuolien välillä eroja. 

Seuraavaksi tarkastellaan luokanopettajien ja aineenopettajien käsityksiä siitä, miten heille oli 
järjestetty taulukon 16 mukaisia eri tilanteiden koulutuksia ja ohjeistuksia. Taulukossa käsitellään 
myös koulutuksien ja ohjeistuksien riittävyyttä ja toimivuutta.
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TAULUKKO 16. Luokanopettajien (LO) ja aineenopettajien (AO) vastaukset (%) taulukon eri 
tilanteiden koulutuksista ja ohjeistuksista 

Onko koulusi järjestänyt 
sinulle seuraavia 
koulutuksia tai 
ohjeistuksia?

Miten riittäväksi koet 
saamasi koulutuksen tai 

ohjeistuksen?

Miten toimivaksi koet 
saamasi koulutuksen tai 

ohjeistuksen?

Kyllä Ei En 
tiedä

Riittä-
mätön

Tyy-
dyt-
tävä

Riittä-
vä

Toimi-
maton

Tyy-
dyt-
tävä

Toimi-
va

Häiriö- ja 
ongelma-
tilanteiden 
tunnistaminen

LO 45,5 39,0 15,4 54,1 28,3 17,6 60,6 23,1 16,3
AO 42,2 41,7 16,1 60,1 22,8 17,1 53,4 28,1 18,4

Häiriö- ja 
ongelma-
tilanteiden 
ehkäiseminen

LO 43,0 39,1 17,9 57,6 26,2 16,2 63,5 21,7 14,9
AO 39,3 41,9 18,8 64,0 20,6 15,4 56,6 26,4 17,0

Häiriö- ja 
ongelma-
tilanteissa 
käyttäytyminen

LO 53,7 32,6 13,7 51,8 28,3 19,9 57,9 23,5 18,7
AO 53,9 32,2 13,9 57,8 23,0 19,2 52,1 27,7 20,2

Kurinpito- ja 
puuttumis-
keinojen käyttö

LO 59,2 28,0 12,9 50,7 27,7 21,6 55,6 23,5 20,9
AO 58,5 27,9 13,6 53,6 23,5 22,9 50,1 29,1 20,8

Häiritsevän 
esineen 
tai aineen 
poistaminen 
oppilaalta

LO 34,5 48,3 17,2 68,5 18,0 13,5 68,2 17,8 14,1
AO 40,5 43,5 16,0 66,4 18,8 14,9 66,3 20,0 13,7

Oppilaan 
tavaroiden 
tarkistaminen 

LO 31,5 49,5 19,0 70,3 16,4 13,4 70,1 17,1 12,8
AO 37,1 44,2 18,7 69,0 17,1 13,9 69,2 17,2 13,7

Tarvittavan 
voiman käyttö 
häiritsevää 
tai vaarallista 
esinettä tai 
ainetta pois 
otettaessa

LO 25,1 52,8 22,1 75,2 13,8 11,0 76,5 13,0 10,5
AO 26,9 52,2 20,9 76,1 12,7 11,3 73,9 14,5 11,6

Kiusaamisen 
ennalta-
ehkäiseminen

LO 75,3 15,3 9,3 37,8 22,9 39,3 55,3 21,8 22,9
AO 58,4 27,1 14,4 54,3 21,4 24,3 39,3 20,8 39,9

Kiusaamisen 
tunnistaminen

LO 71,0 19,8 9,3 38,3 19,6 42,1 60,0 19,5 20,5
AO 52,6 31,4 16,0 58,9 18,4 22,7 40,4 18,8 40,9

Kiusaamiseen 
puuttuminen

LO 81,4 12,9 5,7 32,0 20,0 48,0 52,9 21,0 26,1
AO 67,2 20,9 11,9 50,8 22,0 27,2 33,4 20,2 46,4

Kiusaamis-
tapausten 
jälkeinen 
seuranta

LO 71,1 21,3 7,6 38,8 19,6 41,7 61,4 17,6 21,0
AO 49,7 32,4 17,9 60,4 17,6 22,0 40,5 19,6 39,9
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9.2 Opetuksen järjestäjät ja koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Koulujen kurinpitokeinojen käyttöä selvitettiin koulukohtaisessa kyselyssä kysymällä, miten seuraatte 
koulussanne käytettyjen kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttöä ja niiden kehittymistä sekä kuinka usein 
seuraavaa menetelmää koulussanne käytetään. Vastaajat pystyivät valitsemaan vastausvaihtoehdoista 
kaikki käytössään olevat seurantatavat. Kouluissa käytetään vastausten mukaan useimmiten joko 
sähköistä järjestelmää (59,7 % vastaajista) tai perinteistä paperista merkintätapaa (49,0 % vastaa-
jista) kurinpito- ja puuttumiskeinojen käytön seurantaan. Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista 
23 % ilmoitti myös, että menetelmän käytöstä ilmoitetaan suullisesti esimerkiksi rehtorille, mutta 
kirjallista merkintää ei tehdä. Hieman vajaa kolme prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei heillä 
ole mitään seurantatapaa kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. 

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin kuinka usein heidän seurantansa perusteella puuttumis- ja kurinpitokeinoja 
kouluissa käytetään. Koulukohtaisessa kyselyssä vastaavasti kysyttiin kuinka usein he käyttävät tiettyjä 
puuttumis- ja kurinpitokeinoja. Vastausten perusteella kouluissa käytettävistä kurinpitokeinoista 
yleisimmin käytössä on kasvatuskeskustelu, jota käytetään viikoittain hieman yli neljänneksessä. 
Opetuksen järjestäjistä kolme viidesosaa vastasi tätä käytettävän heidän kouluissaan viikoittain. 
Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista 17 % ilmoitti heidän koulussaan käytettävän viikoittain 
opetustilasta poistamista ja 16 % jälki-istuntoa. Opetuksen järjestäjän saamien tietojen mukaan 
opetustilasta poistamista käytetään viikoittain 40 %:ssa kouluista ja jälki-istuntoa lähes 30 %:ssa 
kouluista. Kuviossa 94 on eritelty eri puuttumis- ja kurinpitokeinojen käyttämisen useus opetuksen 
järjestäjän saamien tietojen ja koulukohtaisen kyselyn mukaan. 
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KUVIO 94. Tavallisimpien puuttumis- ja kurinpitokeinojen käyttämisen useus kouluissa opetuksen 
järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn vastausten mukaan
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Koulumuodoittain tarkasteltuna koulujen välillä on selkeitä eroja eri kurinpitokeinojen käytön 
useudessa. Esimerkiksi kasvatuskeskustelua käyttää koulukohtaisen kyselyn vastausten perus-
teella viikoittain yläkouluista puolet (50,6 %) ja yhtenäiskouluistakin lähes puolet (47,2 %), mutta 
alakouluista vain viidennes. Jälki-istuntoa annetaan viikoittain 51 %:ssa vastanneista yläkouluista, 
mutta yhtenäiskouluissa vain 21 %:ssa. Alakouluista jälki-istuntoa kurinpitokeinona viikoittain 
käyttää vain 5 % vastanneista kouluista. Tehtävien teettäminen jälki-istunnossa ei ole vastausten 
mukaan kovin yleistä. Alakouluista puolet, yhtenäiskouluista neljännes ja yläkouluista viidennes 
ei ole käyttänyt tätä menetelmää ollenkaan. Tehtävien teettäminen on kuitenkin yleisempää 
yläluokilla, koska yhtenäiskouluista sekä yläkouluista 33 % on teettänyt tehtäviä jälki-istunnossa 
kuitenkin vähintään kerran kuussa. Opetustilasta poistamista käyttää koulukohtaisen kyselyn 
vastausten perusteella yhtenäiskouluista viikoittain 34 % ja yläkouluista 23 %, mutta alakouluista 
vain 12 %. Myös häiritsevien esineiden tai aineiden haltuunotto on yleisempää yläluokilla. Sekä 
yläkouluista että yhtenäiskouluista tätä menetelmää käyttää viikoittain 14 % vastanneista ylä- ja 
yhtenäiskouluista, mutta alakouluista vain 7 %. Lukioiden osalta kurinpitokeinojen käyttö oli 
vähäistä. Opetustilasta poistamista oli käytetty koulukohtaiseen kyselyyn vastausten perusteella 
7 %:ssa lukioista kuukausittain ja 14 %:ssa muutaman kuukauden välein. Vaikka kasvatuskeskustelua 
ei virallisesti käytetä lukioissa, ilmoitti vajaa viidennes koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista, 
että sitä oli käytetty omassa lukiossa vähintään muutaman kuukauden välein.

Vakavampia kurinpitokeinoja käytetään kouluissa melko harvoin. Koulukohtaiseen kyselyyn 
vastanneista 7 % ilmoitti, että heidän koulussaan on jouduttu epäämään oppilaalta opetus jäljellä 
olevaksi koulupäiväksi vähintään kerran kuussa. Opetuksen järjestäjien tietojen mukaan tätä 
tapahtuu vähintään kerran kuussa 17 %:ssa kouluista. Lähes kymmenen prosenttia sekä koulukoh-
taiseen kyselyyn vastanneista että opetuksen järjestäjistä ilmoitti vähintään muutaman kuukauden 
välein joutuvansa ottamaan oppilaalta haltuun vaarallisen esineen tai aineen. Vähiten kouluissa 
on vastausten perusteella käytetty määräaikaista erottamista sekä oppilaan tavaroiden tai vaate-
tuksen tarkistamista sen perusteella, että on ilmeinen epäily vaarallisesta esineestä (kuvio 95).
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KUVIO 95. Vakavampien kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttämisen useus kouluissa opetuksen 
järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn vastausten mukaan
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Koulumuodoittain tarkasteltuna näiden menetelmien käyttö painottuu ylä- ja yhtenäiskouluihin. 
Sekä ylä- että yhtenäiskouluista 13 % ilmoitti joutuvansa epäämään opetuksen kuukausittain, ja 
muutaman kuukauden välein jopa lähes neljännes (yläkouluista 19,2 %, yhtenäiskouluista 20,8 %). 
Alakouluissa kuukausittain opetuksen epäämistä joutuu käyttämään vain 5 % kouluista ja muuta-
man kuukauden väleinkin vain 7 %. Vaarallisia esineitä poistetaan oppilailta muutaman kuukauden 
välein tai useammin yläkouluista neljänneksessä ja yhtenäiskouluissa 16 %:ssa. Alakoulussa vastaava 
osuus on noin kolme prosenttia. Lukioissa näiden menetelmien käyttö oli vastausten perusteella 
hyvin harvinaista, korkeintaan muutamia kertoja vuodessa. Kirjallisia varoituksia ei alakouluissa 
ole annettu kuin kerran lukukaudessa tai harvemmin, kun taas kyselyyn vastanneista yläkouluista 
18 % ja yhtenäiskouluista 10 % kertoi antaneensa sellaisen muutaman kuukauden välein. Lukioista 
vajaa kolmannes ilmoitti antaneensa kirjallisen varoituksen kerran lukukaudessa tai harvemmin.

Vuoden 2014 lakimuutoksessa määriteltiin, että opettaja tai rehtori voi käyttää tarvittavaa voimaa 
ottaessaan oppilaalta haltuun häiritseviä tai vaarallisia esineitä tai aineita. Vastausten mukaan 
voimankäyttö kouluissa on kuitenkin melko harvinaista. Useimmiten voimankäyttöön on tur-
vauduttu silloin, kun oppilasta on poistettu opetustilasta. Voimankäyttöön joutuu viikoittain 
turvautumaan kuitenkin vain prosentti vastanneista kouluista ja korkeintaan kerran kuussa viisi 
prosenttia. Opetuksen järjestäjien tietojen mukaan kahdessa prosentissa kouluista joudutaan 
viikoittain turvautumaan voimankäyttöön poistettaessa oppilasta luokasta. Kerran kuussa tai 
useammin tätä tapahtuu opetuksen järjestäjien vastausten perusteella 13 %:ssa kouluista. Häirit-
sevän esineen tai aineen haltuun ottamiseksi voimakeinoja oli käytetty korkeintaan muutaman 
kuukauden välein koulukohtaisen kyselyn vastausten perusteella vain 3 %:ssa kouluista ja ope-
tuksen järjestäjien tietojen mukaan 5 %:ssa kouluista (kuvio 96).
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KUVIO 96. Voimankäyttöä vaatineiden tilanteiden useus kouluissa opetuksen järjestäjien ja 
koulukohtaisen kyselyn vastausten mukaan
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Voimankäyttö opetustilasta poistamisessa näyttää vastausten perusteella olevan yleisintä yhte-
näiskouluissa ja alakouluissa. Yhtenäiskouluista 11 % joutuu käyttämään voimaa poistaessaan 
oppilasta opetustilasta joko viikoittain tai kuukausittain ja alakouluissa vastaava osuus on 5 %. 
Yläkouluissa kuukausittain tai useammin voimaa oppilaan poistamiseksi on jouduttu käyttä-
mään vain yhdessä vastanneessa koulussa. Lakimuutoksen mahdollistamaa voimankäyttöä 
häiritsevien tai vaarallisten esineiden tai aineiden pois ottamiseksi ei ole tarvittu ollenkaan yli 
90 %:ssa vastanneista kouluista. Vain prosentti vastanneista kouluista (n = 5) ilmoitti joutuvansa 
käyttämään kuukausittain tarvittavaa voimaa häiritsevän esineen tai aineen haltuun ottamiseksi 
ja kaksi prosenttia (n = 10) ilmoitti käyttävänsä tarvittavaa voimaa muutaman kuukauden välein. 
Vaarallisen esineen haltuun ottamisen yhteydessä voiman käyttö näyttää vastausten perusteella 
olevan vielä vähäisempää. Vain kaksi koulua ilmoitti joutuvansa tekemään tätä kuukausittain ja 
kaksi muutaman kuukauden välein. Muuten näissä tilanteissa on vastausten mukaan käytetty 
tarvittavaa voimaa kerran lukukaudessa tai harvemmin. Lukioissa kaikki voimankäyttöä vaatineet 
tilanteet olivat koulukohtaisen kyselyn mukaan yksittäisiä.

9.2.1 Kurinpito- ja puuttumiskeinojen toimivuus

Opetuksen järjestäjiltä ja koulukohtaisessa kyselyssä kysyttiin miten toimivina he pitävät eri keinojen 
käyttöä häiriö- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa sekä niiden ennaltaehkäisemisessä (asteikolla 1 = Ei 
lainkaan toimiva – 5 = Erittäin toimiva). Molemmat vastaajaryhmät pitivät toimivimpana keino-
na kasvatuskeskustelua. Myös häiritsevän esineen tai aineen pois ottamista oppilaalta pidettiin 
toimivina ratkaisukeinona. Tilanteiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta keinojen käyttö ei saanut 
aivan yhtä korkeita lukemia kuin niiden toimivuus häiriö- tai ongelmatilanteen ratkaisukeinona. 
Opetuksen järjestäjät pitivät kaikkia keinoja hieman parempina ratkaisu- ja ennaltaehkäisykeinoina 
kuin koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet. Jälki-istuntoa pidettiin molemmissa vastaajaryhmissä 
vähiten toimivana keinona sekä tilanteiden ratkaisussa että niiden ennaltaehkäisyssä. Tulos on 
mielenkiintoinen verrattuna siihen, että jälki-istuntoa käytetään kuitenkin vastausten mukaan 
edelleen kouluissa kurinpitokeinona hyvin yleisesti. Myös opettajien käsitykset jälki-istunnon 
toimivuudesta olivat samansuuntaisia (taulukko 15).

Voimankäyttöä tilanteiden ratkaisussa tai ennaltaehkäisyssä ei pidetty vastausten mukaan kovin-
kaan hyvänä. Kaikissa voimankäyttöä vaativissa tilanteissa niiden keskiarvo oli kolme tai alle sen 
ja ennaltaehkäisy alle 2,7. Vähiten toimivana pidettiin voimankäyttöä opetustilasta poistamisen 
yhteydessä. Vastaajien näkemyksiä käytettävien kurinpito- ja puuttumiskeinojen toimivuudesta 
häiriö- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja niiden ennaltaehkäisemisessä on esitelty tarkem-
min kuvioissa 97 ja 98.
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KUVIO 97. Häiriö- ja ongelmatilanteissa käytettävien keinojen toimivuus tilanteiden ratkaisussa 
ja ennaltaehkäisyssä opetuksen järjestäjien vastausten mukaan
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KUVIO 98. Häiriö- ja ongelmatilanteissa käytettävien keinojen toimivuus tilanteiden ratkaisussa 
ja ennaltaehkäisyssä koulukohtaisen kyselyn vastausten mukaan

Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet arvioivat myös, miten kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttämi-
sen määrä on koulussa muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana. Yli puolet (59,3 %) vastaajista koki, 
että kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttämisen määrä on pysynyt ennallaan viimeisen kahden 
vuoden aikana. Vastaajista viidennes (20,3 %) koki, että keinojen käyttäminen on vähentynyt jonkin 
verran tai selvästi kahden viime vuoden aikana. Lähes yhtä moni vastaaja (17,3 %) puolestaan koki, 
että menetelmien käyttö on lisääntynyt jonkin verran tai selkeästi. Kolme prosenttia vastanneista 
ei osannut sanoa, miten menetelmien käyttömäärä on muuttunut. Tulokset ovat samansuuntaisia 
opettajien vastausten kanssa (kuvio 90). 
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9.2.2 Henkilökunnan saama koulutus

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin henkilökunnan saamasta koulutuksesta ja siitä, miten laajasti 
koulutusta on ollut eri kouluissa. Suurin osa opetuksen järjestäjistä on järjestänyt koulutusta tai 
antanut ohjeistuksia henkilökunnalle häiriö- ja ongelmatilanteisiin, voimankäyttöön sekä kiusaa-
miseen liittyviin asioihin, kuten kuviosta 99 näkyy. Eniten koulutusta ja ohjeistusta on annettu 
kiusaamiseen puuttumiseen ja sen ennaltaehkäisyyn. Vähiten koulutusta tai ohjeistusta koulut 
ovat vastausten mukaan saaneet oppilaiden tavaroiden tarkistamiseksi, jos on epäily vaarallisesta 
esineestä. Opetuksen järjestäjistä 16 % ilmoitti, ettei ole antanut tähän koulutusta tai ohjeistusta 
missään koulussa. 
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KUVIO 99. Opetuksen järjestäjän antama koulutus ja ohjeistus kouluilleen opetuksen järjestäjien 
vastusten mukaan
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Koulukohtaisessa kyselyssä selvitettiin samaa kysymällä, onko koulussa ollut koulutuksia tai ohjeis-
tuksia henkilökunnalle. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että henkilökunnasta kaikki tai ainakin osa 
oli saanut koulutusta tai ohjeistusta erilaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden tunnistamiseen, niiden 
ehkäisemiseen ja niissä toimimiseen. Parhaiten koulutusta ja ohjeistusta oli annettu kiusaamiseen 
liittyvissä asioissa. Kiusaamisen puuttumiseen liittyvää kulutusta tai ohjeistusta oli saanut koko 
henkilökunta lähes kolmessa neljäsosasta vastanneista kouluista. Myös kiusaamisen ennaltaeh-
käisemiskesi koulutusta oli annettu koko henkilökunnalle yli 70 %:ssa vastanneista kouluista. 
Vähiten kiusaamiseen liittyvää koulutusta ja ohjeistusta oli saatu kiusaamistapausten jälkeiseen 
seurantaan, jota oli koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista kouluissa ollut koko henkilökun-
nalle vain hieman yli puolessa. Kiusaamiseen liittyvät asiat olivat myös opetuksen järjestäjien ja 
opettajien vastauksissa niitä, joihin oli vastaajien mukaan saatu eniten koulutusta tai ohjeistusta 
(kuvio 99 ja taulukko 16).

Kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttöön liittyvää ohjeistusta oli annettu koko henkilökunnalle 
61 %:ssa kouluista. Yli puolet koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista ilmoitti, että koko henkilö-
kunta oli saanut koulutusta tai ohjeistusta häiriö- ja ongelmatilanteissa käyttäytymiseen. Vähiten 
koulutusta oli ollut tarvittavan voiman käyttöön häiritsevää tai vaarallista esinettä pois otet taessa 
sekä oppilaan tavaroiden tarkistamiseksi, jos on epäily vaarallisesta esineestä. Molemmissa tapauk-
sissa lähes neljännes koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei kukaan henkilökunnasta 
ole saanut ohjeistusta näihin. Nämä olivat myös opetuksen järjestäjien ja opettajien vastauksissa 
tilanteita, joihin oli annettu ja saatu vähiten koulutusta tai ohjeistusta (kuvio 99 ja taulukko 16). 
Kuviossa 100 on esitetty tarkemmin, millaista koulutusta tai ohjeistusta koulujen henkilökunta 
oli koulukohtaisen kyselyn vastausten perusteella saanut. 
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KUVIO 100. Koulujen henkilökunnalleen antama ohjeistus ja koulutus koulukohtaisen kyselyn 
mukaan
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Opetuksen järjestäjiltä ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta selvitettiin, kuinka riittävänä he 
pitävät kyseisiä koulutuksia ja ohjeistuksia. Pääsääntöisesti niitä pidettiin melko riittävinä. Keskiarvot 
olivat kaikissa välillä 2,8–3,8 (asteikolla 1 = Täysin riittämätöntä – 5 = Erittäin riittävää). Opetuk-
sen järjestäjät pitivät kaikkia koulutuksia ja ohjeistuksia riittävämpinä kuin koulut. Molemmat 
tahot pitivät riittävimpinä koulutuksia ja ohjeistuksia kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamisen 
ennaltaehkäisyyn, joissa keskiarvot vaihtelivat välillä 3,5–3,8. Myös opettajien vastauksissa kiu-
saamiseen puuttumiseen liittyvää koulutusta ja ohjeistusta pidettiin riittävimpänä (taulukko 16). 
Riittämättömimpinä pidettiin puolestaan koulutuksia ja ohjeistuksia tarvittavan voiman käyttöön 
häiritsevää tai vaarallista esinettä tai ainetta pois otettaessa, jossa keskiarvot jäivät välille 2,8–3,2. 
Sama korostui myös opettajien vastauksissa, joissa vain reilu kymmenes vastaajista piti tähän 
liittyvää koulutusta tai ohjeistusta riittävänä (taulukko 16).

Koulutuksen tai ohjeistuksen toimivuutta selvitettiin kysymällä kuinka toimivaksi vastaajat kokevat 
koulutuksen tai ohjeistuksen (asteikolla 1 = Ei lainkaan toimiva – 5 = Erittäin toimiva). Kaikkia koulu-
tuksia tai ohjeistuksia pidettiin pääsääntöisesti melko hyvin toimivina, keskiarvojen vaihdellessa 
välillä 2,9–3,8. Toimivimpana sekä opetuksen järjestäjät että koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet 
pitivät kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen liittyviä koulutuksia ja ohjeistuksia, 
jossa keskiarvot olivat välillä 3,6–3,8. Vähiten toimivina pidettiin koulutusta ja ohjeistusta tarvitta-
van voiman käyttöön häiritsevää tai vaarallista esinettä tai ainetta pois otettaessa, jossa keskiarvot 
vaihtelivat välillä 2,9–3,3. Myös opettajien vastaukset koulutuksen ja ohjeistuksen toimivuudesta 
olivat samansuuntaisia (taulukko 16). Kuten koulutuksen ja ohjeistuksen riittävyydessä, myös 
sen toimivuudessa opetuksen järjestäjät arvioivat ne toimivammaksi kuin koulut. 
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10 
Vuoden 2014 lakimuutoksen  

vaikutukset

Laki perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) ja laki lukiolain muuttamisesta (1268/2013) 
asetettiin 30.12.2013, ja ne astuivat voimaan heti vuoden 2014 alussa. Nämä perusopetus- ja 
lukiolakiin tehdyt lakimuutokset perustuvat paremman työrauhan ja turvallisen oppimisym-
päristön saavuttamiseen perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hallituksen esityksen (HE 
66/2013) tavoitteena oli parantaa useista tekijöistä koostuvaa koulun ja oppilaitosten työrauhaa 
laajasti eri toimintamuotoja muuttamalla ja kehittämällä. Lakimuutosten nähtiin myös paranta-
van kasvatuksellisten ja kurinpidollisten keinojen yhdenvertaista käyttöä sekä eri koulujen välillä 
että saman koulun sisällä. Rehtorin ja opettajien toimivaltuuksien lisäämisen nähtiin tehostavan 
heidän mahdollisuuksiaan huolehtia turvallisesta oppimisympäristöstä. Muutoksilla nähtiin 
olevan myös ennalta ehkäisevä vaikutus, ja niiden katsottiin lisäävän oppilaiden ja opiskelijoiden 
hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. 

Lakiin perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) muutettiin tai lisättiin yhteensä 13 lakipykälää 
ja lakiin lukiolain muuttamisesta (1268/2013) vastaavasti 8 lakipykälää. Seuraavassa taulukossa 
17 on esitetty uuden perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) esitettäviä lakipykäliä ja mo-
mentteja. Laki lukiolain muuttamisesta (1268/2013) on pääsääntöisesti sisällöltään samanlainen 
ja sisältyy näihin. 
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TAULUKKO 17. Perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013) esitettäviä lakipykäliä ja momentteja 

Muutetaan Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Osallisuus ja oppilaskunta
Lisätään Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus

Oppilaan velvollisuudet
Kasvatuskeskustelu 
Kurinpito
Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita
Oikeus tarkastaa oppilaiden tavarat
Haltuunoton ja tarkastamisen yleiset periaatteet

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 
Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä
Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen
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10.1 Oppilaat ja opettajat

Opettajakyselyssä opettajilta kysyttiin, miten vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset ovat 
vaikuttaneet heidän koulunsa työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön. Opettajien vas-
taukset ja vastausvaihtoehdot on esitetty kuviossa 101. 
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 Opetusvuodet yli 15 

 Opetusvuodet 5–15 

 Opetusvuodet alle 5 

 Pääsääntöisesti  lukioluokat 

 Pääsääntöisesti  luokat 7–9 

 Pääsääntöisesti  luokat 1–6 

 Ruotsinkieliset 

 Suomenkieliset 

 Miehet 

 Naiset 

Lakimuutos on huonontanut selkeästi Lakimuutos on huonontanut jonkin verran 

Lakimuutoksella ei ole ollut mitään vaikutusta Lakimuutos on parantanut jonkin verran 

Lakimuutos on parantanut selkeästi En osaa sanoa 

KUVIO 101. Opettajien käsityksiä siitä, miten vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset ovat 
vaikuttaneet heidän koulunsa työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön

Oppilas- ja opettajakyselyistä saatujen arviointitulosten mukaan uusia kurinpito- ja puutumis-
keinoja käytettiin kouluissa erittäin vähän, mutta ne koettiin toimiviksi ja hyviksi häiriö- ja on-
gelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä. Häiritsevän esineen haltuun ottamista oppilaalta pidettiin 
myös hyvänä puuttumiskeinona. Opettajat pitivät oppilaan tavaroiden ja vaatetuksen tarkistamista 
toimivampana keinona kuin opetuksen järjestäjät ja koulut (taulukot 14 ja 15 ja kuviot 94 ja 95). 
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Opettajilta kysyttiin myös, miten toimivana pidät kasvatuskeskustelua puuttumiskeinona, miten riit-
tävänä pidät kasvatuskeskustelua häiriö- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä miten riittävänä 
pidät oppilaiden osallistamista sekä osallisuutta koulussanne. Eri vuosiluokkien opettajien vastaukset 
ja vastausvaihtoehdot on esitetty kuviossa 102.

Opettajien vastausten mukaan kasvatuskeskustelu oli toimiva puuttumiskeino ja oppilaiden 
osallistamista sekä osallisuutta koulussa pidettiin riittävänä.
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Hyvä toimivuus tai riittävyys Tyydyttävä toimivuus tai riittävyys Heikko toimivuus tai riittävyyvyys 

KUVIO 102. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsityksiä kasvatuskeskustelusta sekä 
oppilaiden osallistamisesta ja osallisuudesta koulussa
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Eri vuosiluokkien opettajilta tiedusteltiin lisäksi käsityksiä, miten ohjeistus ja toimintatavat 
oppilaiden osallisuuden edistämiseksi on toteutettu kouluissa. Tähän opettajien vastaukset ja 
vastausvaihtoehdot on esitetty kuviossa 103.
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Koulu päättää ohjeet ja toimintatavat täysin itsenäisesti 

Koululla on osittainen harkintavalta opetuksen järjestäjän antamien ohjeiden tai toimintatapojen 
noudattamisessa 

Koulussa noudatetaan opetuksen järjestäjän antamia ohjeita tai toimintatapoja 

KUVIO 103. Pääsääntöisesti eri vuosiluokkien opettajien käsityksiä siitä, miten ohjeistus ja 
toimintatavat oppilaiden osallisuuden edistämiseksi on toteutettu kouluissa
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10.2 Opetuksen järjestäjät ja koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Opetuksen järjestäjiltä ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta kysyttiin tarkemmin vuonna 2014 
voimaan tulleista lakimuutoksista ja niiden vaikutuksesta kysymyksellä Miten vuonna 2014 voimaan 
tulleet lakimuutokset ovat vaikuttaneet koulunne työrauhaan? Vastanneista opetuksen järjestäjistä 47 % 
ja koulukohtaisen kyselyn vastaajista 65 % koki, että vuonna 2014 voimaan tulleilla lakimuutoksilla 
ei ole ollut mitään vaikutusta koulun työrauhaan. Kuitenkin kaksi viidesosaa opetuksen järjestäjistä 
(43,0 %) ja neljännes koulukohtaisen kyselyn vastaajista (25,7 %) koki, että lakimuutos on parantanut 
koulun työrauhaa jonkin verran. Kaksi prosenttia molemmista vastaajaryhmistä koki, että lakimuutos 
on parantanut koulun työrauhaa selkeästi. Lakimuutoksen koki huonontaneen koulujen työrauhaa joko 
selkeästi tai jonkin verran opetuksen järjestäjistä alle prosentti ja koulukohtaisen kyselyn vastaajista 
yksi prosentti. Opetuksen järjestäjistä 8 % ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista 6 % valitsi Ei 
osaa sanoa -vaihtoehdon. Tulokset ovat samansuuntaisia opettajien vastausten kanssa, joissa suurin 
osa vastaajista koki, ettei lakimuutoksella ollut mitään vaikutusta koulun työrauhaan (kuvio 101).

Koulujen ja opetuksen järjestäjien kyselyistä saatujen arviointitulosten mukaan uusia kurinpito- ja 
puutumiskeinoja käytettiin kouluissa erittäin vähän, mutta ne koettiin toimiviksi häiriö- ja ongel-
matilanteiden ennaltaehkäisyssä. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä kasvatuskeskustelu oli toimiva 
puuttumiskeino. Häiritsevän esineen haltuun ottamista oppilaalta pidettiin myös hyvänä puut-
tumiskeinona. Opettajat pitivät oppilaan tavaroiden ja vaatetuksen tarkistamista toimivampana 
keinona kuin opetuksen järjestäjät ja koulut (kuviot 94, 95 ja 96). Opetuksen järjestäjät ja koulut 
eivät pitäneet tarvittavaa voimankäyttöä häiriö- ja ongelmatilanteiden ratkaisu- tai ennaltaeh-
käisykeinona toimivana, ja sitä oli myös käytetty kouluissa vähiten.

Vuoden 2014 lakimuutoksessa määriteltiin, että kasvatuskeskustelu on ensisijainen puuttumiskei-
no oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Vastaajilta kysyttiin, onko kasvatuskeskustelun käyttö 
puuttumiskeinona lisääntynyt koulussanne lakimuutoksen myötä. Sekä opetuksen järjestäjistä että kou-
lukohtaiseen kyselyyn vastanneista 40 % ilmoitti, että kasvatuskeskustelun käyttö on lisääntynyt 
koulussa hieman. Yhtä suuri osuus molemmista vastaajaryhmistä ilmoitti, että se on lisääntynyt joko 
paljon tai erittäin paljon. Kouluista 16 % ja opetuksen järjestäjistä 11 % koki, ettei kasvatuskeskustelun 
käyttö ole lisääntynyt lakimuutoksen myötä. Neljä prosenttia vastanneista kouluista ja viisi prosenttia 
opetuksen järjestäjistä ei osannut sanoa, onko kasvatuskeskustelujen käyttö lisääntynyt. 

Kasvatuskeskustelun toimivuutta puuttumiskeinona ja riittävyyttä tilanteiden ennaltaehkäisyssä 
selvitettiin seuraavien kysymysten avulla: Miten toimivana pidätte kasvatuskeskustelua puuttumiskeino-
na? Miten riittävänä pidätte kasvatuskeskustelua häiriö- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä? Lisäksi 
kysyttiin, onko kasvatuskeskustelu vähentänyt tarvetta muiden kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttöön. 
Vastausten perusteella kasvatuskeskustelua pidettiin toimivana puuttumiskeinona (opetuksen 
järjestäjien ka 3,9 ja koulujen ka 4,0 asteikolla 1 = Täysin toimimaton 5 = Erittäin toimiva) sekä 
melko riittävänä ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä (opetuksen järjestäjien ka 3,7 ja koulu-
jen ka 3,6 asteikolla 1 = Täysin riittämätön – 5 = Erittäin riittävä). Myös opettajien vastauksissa 
kasvatuskeskustelua pidettiin toimivana ja riittävänä puuttumiskeinona, erityisesti alakoulujen 
opettajien mielestä (kuvio 102). Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista kolme neljäsosaa ja ope-
tuksen järjestäjistä 67 % koki, että kasvatuskeskustelu on vähentänyt tarvetta muiden kurinpito- ja 
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puuttumiskeinojen käyttöön. Kymmenes koulukohtaisen kyselyn vastaajista ja 12 % opetuksen 
järjestäjistä puolestaan koki, että sillä ei ole ollut vähentävää vaikutusta muiden keinojen käyt-
töön. Koulukohtaisen kyselyn vastaajista 15 % ja opetuksen järjestäjistä reilu viidennes ei osannut 
ottaa kantaa. 

10.2.1 Oppilaiden osallisuus

Perusopetuslain mukaan kaikissa kouluissa on oltava oppilaskunta ja oppilaitoksilla opiskelijakunta 
aikuiskoulutusta lukuun ottamatta. Opetuksen järjestäjistä, joilla oli alakouluja, 85 % ilmoitti, että 
kaikissa alakouluissa on oma oppilaskunta. Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista alakouluista 
puolestaan 91 % ilmoitti koulussa olevan oma oppilaskunta. Opetuksen järjestäjistä 9 % ilmoitti, 
että osassa kouluista on oppilaskunta, mutta osassa ei, ja viidessä prosentissa alakouluista ei ope-
tuksen järjestäjien vastausten perusteella ole oppilaskuntaa. Alakouluista 3 % vastasi koulunsa 
oppilaskunnan olevan yhteinen toisen koulun kanssa ja 6 % alakouluista ilmoitti, ettei heillä ole 
ollenkaan oppilaskuntaa. 

Vastausten perusteella yläkouluissa tilanne on hieman parempi. Opetuksen järjestäjistä 97 % 
ilmoitti, että heidän kaikissa yläkouluissaan on oma oppilaskunta ja koulukohtaiseen kyselyyn 
vastanneista yläkouluista vastaavasti 95 % ilmoitti koulussa olevan oman oppilaskunnan. Vastan-
neista yläkouluista kolmella prosentilla oppilaskunta oli yhteinen toisen koulun kanssa. Opetuksen 
järjestäjistä kolme prosenttia ja yläkouluista kaksi prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole oppilaskuntaa. 

Lukioissa luvut olivat samansuuntaisia yläkoulujen kanssa. Opetuksen järjestäjistä 96 % ja lu-
kioista 95 % ilmoitti lukioissa olevan oma opiskelijakunta. Lukioista kolme prosenttia ilmoitti sen 
olevan yhteinen toisen koulun kanssa. Opetuksen järjestäjistä neljä prosenttia ja lukioista kaksi 
prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole omaa opiskelijakuntaa. 

Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, onko heidän kouluissaan yhteisiä ohjeistuksia tai toimintatapoja 
oppilaskunnan muodostamiseksi, oppilaiden osallistamiseksi suunnitelmien ja sääntöjen laadintaan sekä 
oppilaiden osallistamiseksi oppilaskunnan lisäksi. Kaikissa osallistamistavoissa lähes kolmannes ope-
tuksen järjestäjistä ilmoitti, että kaikissa heidän kouluissaan noudatetaan opetuksen järjestäjän antamia 
ohjeita tai toimintatapoja osallistamisessa. Kolmannes vastaajista ilmoitti, että kouluilla on osittainen 
harkintavalta opetuksen järjestäjän antamien ohjeiden tai toimintatapojen noudattamisessa. Kolmannes 
vastaajista puolestaan vastasi, että jokainen koulu voi päättää ohjeet ja toimintatavat täysin itsenäisesti. 
Vastausten mukaan eniten itsenäistä päätäntävaltaa kouluilla oli oppilaiden osallistamistavoissa 
oppilaskunnan lisäksi. Tässä kysymyksessä lähes 40 % opetuksen järjestäjistä ilmoitti kouluilla 
olevan täysin itsenäiset toimintatavat. 

Koulukohtaisessa kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden osallistamistapoja kysymällä onko koulussanne 
ohjeistus tai sovitut toimintatavat oppilaskunnan muodostamiseksi, oppilaiden osallistamiseksi suunnitel-
mien ja sääntöjen laadintaan sekä oppilaiden osallistamiseksi oppilaskunnan lisäksi. Koulut päättävät 
vastausten perusteella melko itsenäisesti toimintatavoista, joilla oppilaita osallistetaan koulun 
toimintaan. Yli puolet vastaajista ilmoitti, että koulu päättää itsenäisesti ohjeista ja toiminta-
tavoista oppilaskunnan muodostamiseksi ja oppilaiden osallistamiseksi oppilaskunnan lisäksi. 
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Myös oppilaiden osallistamiseksi suunnitelmien ja sääntöjen laadintaan päättää kaksi viidesosaa 
kouluista täysin itsenäisesti. Opettajien vastaukset olivat samansuuntaisia koulukohtaisen kyselyn 
kanssa (kuvio 103). Opetuksen järjestäjiltä ja koulukohtaisen kyselyn vastaajilta kysyttiin myös, 
miten toimivina he pitävät näitä toimintatapojaan. Molemmat vastaajaryhmät pitivät niitä hyvin 
toimivina. Keskiarvot vaihtelivat välillä 3,9–4,2 (asteikolla 1 = Ei lainkaan toimiva – 5 = Erittäin 
toimiva). Toimivimpana tapana molemmat vastaajaryhmät pitivät ohjeistuksia oppilaskunnan 
muodostamiseksi.

Oppilaiden osallistamista selvitettiin sekä opetuksen järjestäjiltä että kouluilta kysymällä voivatko 
oppilaat vaikuttaa seuraaviin asioihin koulussanne. Vastausten perusteella oppilaat pääsevät kouluis-
sa vaikuttamaan melko hyvin. Lähes kaikki opetuksen järjestäjät (95,9 %) ja koulukohtaiseen 
kyselyyn vastanneet (98,8 %) ilmoittivat, että oppilaat pääsevät osallistumaan koulun yhteisten 
tapahtumien, kuten juhlien ja teemapäivien järjestämiseen. Suurimmassa osassa kouluista oppi-
laat saavat olla mukana myös välituntitoiminnan suunnittelussa (opetuksen järjestäjistä 93,9 %, 
kouluista 91,3 %), kouluympäristön kehittämisessä (opetuksen järjestäjistä 86,7 % ja kouluista 
89,3 %) sekä kouluruokailun kehittämisessä (opetuksen järjestäjistä 90,3 % ja kouluista 83,8 %). 
Vähiten oppilailla näyttäisi vastausten perusteella olevan mahdollisuuksia opetuksen sisältöön 
vaikuttamisessa. Opetuksen järjestäjistä 62 % ja kouluista 68 % ilmoitti oppilailla olevan mah-
dollisuus vaikuttaa tähän. Molemmat vastaajaryhmät arvioivat myös oppilaiden osallistamisen 
riittävyyttä. Kokonaisuutena arvioiden sekä opetuksen järjestäjät että koulut pitivät oppilaidensa 
osallisuutta koulussa melko riittävänä. Opetuksen järjestäjien keskiarvo oli 3,7 ja koulujen 3,8 
asteikolla 1 = Täysin riittämätöntä – 5 = Täysin riittävää. Samansuuntaisia olivat myös opettajien 
vastaukset oppilaiden osallisuuden riittävyydestä (kuvio 102). 

Koulumuodoittain tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että yläkoululaiset, yhtenäiskoululaiset sekä lukio-
laiset saavat osallistua alakoululaisia enemmän kouluruokailun kehittämiseen ja kouluympäristön 
kehittämiseen. Sen sijaan opetuksen sisältöön vaikuttaminen on selvästi yleisempää alaluokilla ja 
lukiossa kuin yläkoulussa ja yhtenäiskoulussa. Tarkasteltaessa vaikutusmahdollisuuksia koulun 
oppilasmäärän mukaisesti näyttää siltä, että yli 500 oppilaan kouluissa vaikutusmahdollisuudet 
ovat moninaisemmat kuin pienemmissä kouluissa.
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10.2.2 Lakimuutoksen tavoitteiden toteutuminen

Sekä opetuksen järjestäjiltä että koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilta kysyttiin väittämien 
avulla vuoden 2014 lakiuudistukseen liittyvien tavoitteiden vaikutusten toteutumista. Väittämät 
jaoteltiin kolmeen luokkaan niiden sisällön perusteella: häiriö- ja ongelmatilanteiden vähentäminen, 
osallisuuden lisääminen sekä toimintaperiaatteiden ja menettelyjen selkeyttäminen. 

Häiriö- ja ongelmatilanteiden vähentämiseen liittyvistä väittämistä opetuksen järjestäjät olivat eniten 
samaa mieltä väitteestä ”Kasvatuskeskustelusta on tullut ensisijainen keino puuttua oppilaan 
moitittavaan käyttäytymiseen”. Sen sijaan koulut olivat eniten samaan mieltä väitteestä ”Kasva-
tuksellinen lähestymistapa häiriö- ja ongelmatilanteisiin on korostunut”. Vähiten samaa mieltä 
tähän osioon liittyvistä väitteistä molemmat vastaajaryhmät olivat siitä, että lakimuutoksen 
mukanaan tuomilla muutoksilla on ollut häiriökäyttäytymistä ennalta ehkäisevä vaikutus (kuvio 
104). Keskiarvot olivat kuitenkin kaikkien väittämien osalta vähintään kolme, joten lakimuutokset 
vaikutuksia pidettiin tältä osin toimivina. 
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Kasvatuksellinen lähestymistapa on vähentänyt
kurinpito- ja ojentamistoimien käyttöä
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Opetuksen järjestäjät Koulukohtainen kysely 

KUVIO 104. Opetuksen järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn vastausten keskiarvot häiriö- ja 
ongelmatilanteiden vähentämiseen liittyvissä väittämissä (asteikko: 1 = Täysin eri mieltä –  
5 = Täysin samaa mieltä)
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Osallisuuden lisäämiseen liittyvistä väitteistä molemmat vastaajaryhmät kokivat parhaiten toteutu-
neen lasten ja nuorten oikeuden osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan 
päätöksentekoon. Osallisuuden vahvistamisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämisen ei 
kuitenkaan nähty vähentäneen selkeästi konflikteihin johtavaa kapinointia koulussa ja oppilai-
toksissa. Vaikka tämän väite sai pienimmät keskiarvot molemmilla vastaajaryhmillä, oli senkin 
keskiarvo kuitenkin yli kolme (kuvio 105).
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Opetuksen järjestäjät Koulukohtainen kysely 

KUVIO 105. Opetuksen järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn vastausten keskiarvot osallisuuden 
lisäämiseen liittyvissä väittämissä (asteikko: 1 = Täysin eri mieltä – 5 = Täysin samaa mieltä)
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Kolmas ryhmä väitteistä liittyi toimintaperiaatteiden ja menettelyjen selkeyttämiseen. Tässä ryhmässä 
suurimmat keskiarvot molemmissa vastaajaryhmissä sai väite ”Kurinpitoon ja ojentamiseen 
liittyviä toimintaperiaatteita koskevat suunnitelmat tehdään osana koulun muun toiminnan 
suunnittelua”. Sen sijaan vähiten samaa mieltä oltiin opettajien tehostuneista mahdollisuuksista 
huolehtia tehtäviinsä kuuluvasta turvallisesta oppimisympäristöstä sekä siitä, että tilanteet kou-
lussa tapahtuvaan ilkivaltaan ja vahingontekoihin liittyvien menettelyjen osalta ovat selkeytyneet 
(kuvio 106). 
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Opetuksen järjestäjät Koulukohtainen kysely 

KUVIO 106. Opetuksen järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn vastausten keskiarvot 
toimintaperiaatteiden ja menettelyjen selkeyttämiseen liittyvissä väittämissä  
(asteikko: 1 = Täysin eri mieltä – 5 = Täysin samaa mieltä)
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Kokonaisuutena tarkastellen opetuksen järjestäjät ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet olivat 
vastauksissaan hyvin samansuuntaisia. Väittämien perusteella lakimuutoksen tavoitteiden koettiin 
pääasiassa toteutuneen hyvin, koska kaikkien väittämien keskiarvot olivat yli kolmosen (asteikolla 
1 = Täysin eri mieltä – 5 = Täysin samaa mieltä). Koulumuodolla tai koulun koolla ei ollut vaiku-
tusta siihen, miten väittämiin oli vastattu. Lakimuutoksen vaikutukset näyttävät siis toteutuvan 
samansuuntaisesti sekä pienissä että suurissa kouluissa, sekä ala- että yläkouluissa ja lukioissa. 

10.2.3 Sairaalakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö

Opetuksen järjestäjien kyselyssä ja koulukohtaisessa kyselyssä selvitettiin myös opetuksen järjes-
täjän ja koulun yhteistyötä sairaalakoulujen kanssa. Opetuksen järjestäjiltä kysyttiin, onko heillä 
suunnitelma sairaalaopetuksen järjestämisestä. Vastanneista opetuksen järjestäjistä 40 % ilmoitti, että 
heillä on kyseinen suunnitelma. Yli puolet vastaajista (56,3 %) kuitenkin vastasi, ettei heillä tätä 
ole, ja neljä prosenttia ei osannut sanoa. Vastaavasti koulukohtaisessa kyselyssä kysyttiin, onko 
koulun opetussuunnitelmassa huomioitu sairaalaopetus. Vastanneista noin puolet (48,7 %) ilmoitti, 
että heidän koulunsa opetussuunnitelmassa on huomioitu sairaalaopetus. Lähes kaksi viidesosaa 
(37,8 %) vastasi, ettei sitä ole huomioitu opetussuunnitelmassa, ja 14 % ei osannut sanoa. 

Opetuksen järjestäjistä 81 % ilmoitti, että heidän kouluistaan on ollut oppilaita sairaalaopetuksessa. 
Yli 90 %:ssa tapauksissa opetuksen järjestäjä oli ollut sairaalaopetusta saava osapuoli, ja sairaala-
opetuksesta 77 % oli tapahtunut eri kunnassa. Koulukohtaisessa kyselyssä vastaavasti hieman yli 
puolet (51,2 %) ilmoitti, että heillä on ollut oppilaita sairaalaopetuksessa, ja näistä 76 % ilmoitti 
sairaalaopetuksen tapahtuneen eri kunnassa. 

Ne opetuksen järjestäjät ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet, joiden oppilaita oli ollut sairaa-
lakoulussa, arvioivat sairaalakoulujen kanssa tehdyn yhteistyön toteutumista erilaisten väitteiden 
kautta. Korkeimmat keskiarvot olivat opetuksen järjestäjän tai koulun ja sairaalakoulun väliseen 
tiedonsiirtoon ja kuulemiseen liittyvissä väitteissä. Sen sijaan pienimmät keskiarvot olivat väit-
tämässä ”Avohoidossa oleva oppilas on saanut opetusta sairaalakoulussa”. Suurin ero opetuksen 
järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn vastauksissa on väittämässä ”Kotikuntajärjestelmä toimii 
sairaalan sijaintikunnan ja oppilaan kotikunnan välillä”. Lähes kaikissa väittämissä vastausten 
keskiarvo on lähellä kolmea, joka viittaa siihen, että yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä (kuvio 107).



223

3,3 

3,2 

3,2 

3,1 

3,0 

3,0 

2,9 

2,9 

2,8 

2,4 

2,2 

3,1 

3,0 

3,2 

3,2 

3,0 

3,0 

2,8 

2,9 

2,1 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Kotikuntakorvausjärjestelmä toimii sairaalan
sijaintikunnan ja oppilaan kotikunnan välillä

Opetuksen järjestäjä tai koulu on välittänyt tiedon
sairaalakouluun tulevasta oppilaasta ajoissa

�Kaikkia oleellisia tahoja (oppilas, huoltajat, opettajat, koulun
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KUVIO 107. Opetuksen järjestäjien ja koulukohtaisen kyselyn vastausten keskiarvot 
sairaalakoulujen kanssa tehdyn yhteistyön toteutumisesta (asteikko: 1 = Erittäin huonosti –  
5 = Erittäin hyvin)
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Tarkasteltaessa vastauksia sen mukaan, onko sairaalaopetus tapahtunut samassa vai eri kunnassa, 
löytyy vastausten välillä selviä eroja. Jos sairaalaopetus on tapahtunut samassa kunnassa, ovat 
keskiarvot pääsääntöisesti parempia sekä opetuksen järjestäjien että koulujen näkökulmasta. 
 Ainoastaan kotikuntakorvausjärjestelmän osalta vastaajat arvioivat sen toimivan paremmin silloin, 
kun sairaalaopetus on tapahtunut eri kunnassa. Suurimmillaan ero molemmilla vastaajaryhmillä 
on väitteessä ”Avohoidossa oleva oppilas on saanut opetusta sairaalakoulussa” (kuviot 108 ja 109). 
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KUVIO 108. Opetuksen järjestäjien arviot sairaalakoulujen kanssa tehdyn yhteistyön 
toteutumisesta sen mukaan, missä kunnassa sairaalaopetus on tapahtunut (asteikko: 1 = Erittäin 
huonosti – 5 = Erittäin hyvin)
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KUVIO 109. Koulukohtaisen kyselyn vastaajien arviot sairaalakoulujen kanssa tehdyn yhteistyön 
toteutumisesta sen mukaan, missä kunnassa sairaalaopetus on tapahtunut (asteikko: 1 = Erittäin 
huonosti – 5 = Erittäin hyvin) 

Yhteistyö sairaalakoulun kanssa koettiin kuitenkin yleisesti ottaen hyväksi. Molemmilta vastaa-
jaryhmiltä kysyttiin, millaiseksi luonnehtisitte yhteistyötä sairaalakoulun kanssa yleisesti (asteikolla 1 = 
Erittäin huono – 5 = Erittäin hyvä). Opetuksen järjestäjien keskiarvoksi tälle yhteistyölle tuli 3,5 ja 
koulukohtaiseen kyselyyn vastanneilla 3,4. Samassa kunnassa sairaalaopetusta saaneet opetuksen 
järjestäjät arvioivat yhteistyön hieman paremmaksi keskiarvolla 4,2, ja koulukohtaisen kyselyn 
vastaajien keskiarvo oli 4,0. Sen sijaan eri kunnassa sairaalaopetusta saaneet opetuksen järjestäjät 
ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet arvioivat molemmat sairaalakoulujen kanssa tehdyn 
yhteistyön arvosanalla 3,3. Myös koulun koon mukaan tarkasteltuna suuremmat koulut antavat 
yhteistyölle sairaalakoulun kanssa korkeamman arvosanan (ka 3,6) kuin pienet koulut (ka 3,3). 
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11 
Utvärdering av arbetsro och en 

trygg lärmiljö inom grundläggande 
utbildning och gymnasieutbildning 

Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och gymnasielagen (629/1998) ska elev utföra 
sina uppgifter samvetsgrant, uppträda korrekt, följa skolans ordningsregler och hantera skolans 
egendom omsorgsfullt. Den som deltar i undervisning har också rätt till en trygg studiemiljö. 
Lagen om ändring av lagen om grundläggande utbildning (1267/2013) och lagen om ändring av 
gymnasielagen (1268/2013) trädde i kraft 30.12.2013. Dessa ändringar i lagen om grundläggande 
utbildning och gymnasielagen är baserade på uppnåendet av en bättre arbetsro och en trygg lär-
miljö inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Målet med regeringens 
proposition (RP 66/2013) var att på ett brett plan förbättra arbetsron i skolan och läroanstalten, 
vilken består av flera faktorer, genom att ändra och utveckla olika verksamhetsformer. 

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet genomförde Nationella centret för utbild-
ningsutvärdering 2016–2017 en utvärdering av arbetsron och den trygga lärmiljön inom den 
grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Utvärderingen var en del av utredningen 
som riksdagen förutsatte över effekterna av lagändringarna som genomfördes 2014 och bakom 
utvärderingen låg ändringarna av lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som 
trädde i kraft från och med början av 2014. Utvärderingens utgångspunkt och dess syfte var att 
utreda nuläget med tanke på arbetsron och en trygg lärmiljö och hur lagändringarna i anslutning 
till dessa hade genomförts i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. 

Utvärderingen riktades mot alla utbildningsanordnare, skolor och gymnasier som valts genom 
urval samt lärare, elever i årskurs tre och åtta samt studerande på andra årskursen i gymnasiet. 
De digitala enkäterna genomfördes i februari–mars 2017. En del skolor och gymnasier ombads 
utvärdera respektive skolas ordningsregler, planerna för användning av fostrande samtal och 
disciplinära åtgärder och planerna för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier. 
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I utvärderingen deltog

 ▪ 5242 elever i tredje klass i lågstadiet av vilka 90 % uppgav finska som modersmål och 6 % 
svenska

 ▪ 8121 elever i åttonde klass i högstadiet av vilka 88 % uppgav finska som modersmål och 
7 % svenska

 ▪ 5287 studerande i gymnasiets andra årskurs av vilka 90 % uppgav finska som modersmål 
och 7 % svenska

 ▪ 2688 lärare, av vilka 

 – 94 % undervisade i finskspråkiga skolor och 6 % i svenskspråkiga skolor

 – 819 lärare undervisade i huvudsak i årskurserna 1–6 i lågstadiet, 1249 i huvudsak i års-
kurserna 7–9 i högstadiet och 763 i huvudsak i gymnasiet.

 – 1962 lärare var kvinnor, 665 män och 43 lärare uppgav som kön annat eller vill inte uppge
 ▪ 506 skolvisa elevvårdsgrupper inom grundläggande utbildning eller läroinrättningsvisa 

elevvårdsgrupper inom gymnasieutbildningen

 ▪ 196 utbildningsanordnare som utgjorde 51 % av alla utbildningsanordnare

11.1 Skoltrivsel och säkerheten i skolan, arbetsron i 
skolan och skolans rutiner och inställningar

I elev- och lärarenkäterna utreddes hur angenäm skolgången är, hur nöjda elever och lärare är 
med sina skolors verksamhet, skoltrivseln, lärarnas undervisningspraxis, undervisningspraxis i 
klassrummen, elevernas och studerandes deltagande i skolan och elevernas och lärarnas arbetsro 
och säkerheten i skolan.

Alla elever tillfrågades om hur ofta de kommer gärna till skolan. Svarsalternativen bestod av varje 
dag–fler än en gång per vecka –ungefär en gång per vecka–några gånger per halvår–aldrig. Av eleverna i 
tredje klass i lågstadiet kom 90 %, av åttondeklassisterna i högstadiet 72 % och av gymnasieeleverna 
77 % gärna till skolan oftare än en gång per vecka eller varje dag. 

Eleverna tillfrågades också om hur de trivs på lektionerna. Svarsalternativen var synnerligen bra–täm-
ligen bra–nöjaktigt–tämligen dåligt–synnerligen dåligt. Av pojkarna på tredje klassen i lågstadiet trivdes 
83 % åtminstone tämligen bra på lektionerna, medan samma siffra för flickornas del var 92 %. 
Av eleverna i åttonde klass i högstadiet trivdes 62 % och av gymnasieeleverna 68 % åtminstone 
tämligen bra på lektionerna. Dessutom upplevde 27 % av flickorna i åttonde klassen och 28 % av 
flickorna i gymnasiet depression eller ångest minst en gång per vecka, medan motsvarande siffror för 
pojkarnas del var 11 % och 12 %. Av de svenskspråkiga eleverna i åttonde klass trivdes 75 % och 
av gymnasieeleverna 80 % minst tämligen bra på lektionerna, medan motsvarande siffror för de 
finskspråkiga elevernas del var 62 % och 67 %. 
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Till lärarna ställdes två frågor om lärarnas och elevernas trivsel i skolan. De tillfrågades om hur ofta de 
gärna kommer på jobb och hur de bedömer du att eleverna i genomsnitt trivs på dina lektioner. Svarsalter-
nativen för den första frågan var varje dag–oftare än en gång per vecka–ungefär en gång per vecka–några 
gånger per halvår–aldrig och för den andra frågan synnerligen bra–tämligen bra–nöjaktigt–tämligen då-
ligt–synnerligen dåligt. Av lärarna kom 92 % gärna på jobb oftare än en gång per veckan eller varje dag. 
Av de finskspråkiga lärarna kom 41 % och av de svenskspråkiga lärarna 49 % gärna på jobb varje 
dag. Av lärarna tyckte 90 % att eleverna i genomsnitt trivdes minst tämligen bra på deras lektioner. 
De finsk- och svenskspråkiga lärarnas uppfattningar om hur väl eleverna i olika årskurser trivs 
på deras lektioner visas i figur 110.
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FIGUR 110. Lärarnas uppfattningar om hur väl eleverna i olika årskurser trivs på deras lektioner
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Eleverna i tredje klass i lågstadiet och åttonde klass i högstadiet samt gymnasieeleverna tillfrå-
gades om hur många av elevens lärare som undervisar eleven väl, hur många av elevens lärare som ser till 
att det råder god arbetsro i klassen och hur många av elevens lärare som intresserar sig för elevens skolgång. 
Svarsalternativen för frågorna var alla–nästan alla–ungefär hälften–några–ingen. Av eleverna i tredje 
klass i lågstadiet tyckte 62 %, av åttondeklassisterna i högstadiet 16 % och av gymnasieeleverna 
13 % att alla lärare som undervisar dem kan undervisa bra. På motsvarande sätt tyckte 90 % 
av eleverna i tredje klass i lågstadiet att nästan alla eller alla lärare kan se till att det råder god 
arbetsro i klassen, medan motsvarande siffra bland eleverna i åttonde klass var 54 % och bland 
gymnasieeleverna 76 %. Av flickorna i tredje klass i lågstadiet tyckte 76 % av flickorna och 63 % 
av pojkarna att nästan alla eller alla lärare är intresserade av deras skolgång. Motsvarande siffra 
för flickorna i åttonde klass var 47 % och för pojkarna 51 %, medan siffran för flickor i gymnasiet 
låg vid 38 % och för pojkarna vid 48 %. Av de svenskspråkiga eleverna i tredje klass tyckte 81 % 
att nästan alla eller alla lärare var intresserade av deras skolgång, medan motsvarande siffra bland 
de finskspråkiga eleverna var 69 %. 

När det gäller lärarnas undervisningsrutiner, inställningar och arbetsron i skolan frågades eleverna 
också om hur väl eleverna i klassen kommer överens och hur väl eleven kan koncentrera sig på lektionerna. 
Svarsalternativen för de här frågorna var synnerligen bra–tämligen bra–nöjaktigt–tämligen dåligt–syn-
nerligen dåligt. Bland pojkarna i åttonde klass i högstadiet tyckte 77 % av pojkarna och tvåtredje 
delar av flickorna (66,9 %) att eleverna i den egna klassen kommer tämligen väl eller synnerligen väl 
överens med varandra. Motsvarande siffror för pojkarna och flickorna i gymnasiet var 83 % och 
72 %. Dessutom kunde 14 % av pojkarna i åttonde klass och 16 % av pojkarna i gymnasiet koncen-
trera sig synnerligen väl på lektionerna, medan motsvarande siffror för flickorna var 9 % och 8 %. 

Till lärarna ställdes 10 frågor om lärarnas undervisningsrutiner, inställningar och arbetsron i 
skolan. Frågorna, svarsalternativen och lärarnas relativa svar visas i figur 111. För att kunna be-
svara frågan om sittordningen måste läraren tidigare ha svarat att det vanligtvis var läraren som 
bestämde sittordningen i klassen. 
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FIGUR 111. Lärarnas relativa svar (%) på frågorna om deras undervisningsrutiner, inställningar och 
arbetsron i skolan 



232

Lärarnas relativa svar på frågorna om hur bra läraren tycker att arbetsron är i klassen, hur väl kan 
läraren upprätthålla lämplig arbetsro i sin klass eller grupp och hur väl kan läraren lugna ner en elev som 
uppträder störande eller på annat sätt osakligt i klassen eller gruppen med tanke på arbetsbeteckning, 
år av undervisning, specialundervisning och kön presenteras i figur 112. Av de manliga lärarna 
kunde 69 % och av de kvinnliga lärarna 61 % samt av de finskspråkiga lärarna 65 % och av de 
svenskspråkiga lärarna 38 % undvika att bli nervös på en elev eller eleverna tämligen eller synnerligen 
väl. Dessutom tyckte 62 % av de manliga lärarna och 78 % av de kvinnliga lärarna att en sittordning 
som bestäms av läraren förbättrar arbetsron i klassen eller gruppen tämligen eller synnerligen väl.
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FIGUR 112. Lärarnas relativ svar om deras uppfattningar gällande arbetsron enligt 
arbetsbeteckning, år av undervisning, specialundervisning och kön 



233

Av de manliga lärarna svarade 65 % och av de kvinnliga lärarna 78 % att högst hälften av deras un-
dervisning är lärarledd gemensam undervisning. Av de manliga lärarna lät 42 % och av de kvinnliga 
lärarna 29 % samt av de finskspråkiga lärarna 33 % och av de svenskspråkiga lärarna 20 % alltid 
eller nästan alltid eleverna själva välja sitt par eller sin grupp i samband med par- eller grupparbete. 
Motsvarande siffror för lärare huvudsakligen i klasserna 1–6 och 7–9 och i gymnasiet var 10 %, 
31 % och 59 %. Svarsalternativen var alltid–nästan alltid–tämligen ofta–sällan–aldrig. Åttondeklassis-
ternas och gymnasieelevernas samt lärarnas svar och svarsalternativen gällande differentieringen 
av undervisningen presenteras i figur 113. Frågan ställdes inte till eleverna i tredje klass. 

4,7 
2,8 

35,6 

22,0 

50,0 

30,9 

12,7 
17,0 

10,4 

28,6 
31,6 

33,5 
30,5 

22,1 
18,7 

12,4 11,5 
14,8 

8,7 

14,3 15,2 

19,5 
18,2 

12,6 
15,9 

5,5 

13,9 

21,3 

14,1 15,1 

6,8 8,9 

1,1 
6,6 

15,2 
12,3 

23,6 

3,8 5,5 

0,9 2,4 

11,2 
13,7 

17,5 

1,1 1,4 
0,2 1,4 

2,3 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

Elever i åk 8  2. årets 
gymnasiest  

Kvinnliga
lärare 

Manliga
lärare 

Lärare 
huvudsakligen

i åk 1–6 

Lärare 
huvudsakligen

i åk 7–9 

Lärare 
huvudsakligen

i gymnasiet  

Varje dag Flera gånger i veckan 

Cirka en gång i veckan Några gånger i månaden 

Några gånger om året Aldrig, eftersom det inte behövs 

Aldrig, trots att det skulle behövas 
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eller gruppen ger eleverna olika uppgifter i enlighet med deras kunskaper och lärarnas relativa 
svar på hur ofta de differentierar undervisningen i sin klass eller grupp (%)
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I lärarenkäten ställes fyra frågor till lärarna om hur mycket de har fått stöd av andra lärare och 
assistenter i undervisningsarbetet. Frågorna, lärarna relativa svar och svarsalternativen i gransk-
ningen av undervisningsspråket presenteras i figur 114. 
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FIGUR 114. Lärarnas relativa svar (%) om stödet som de har fått av andra lärare och assistenter i 
granskningen av undervisningsspråket

I lärarenkäten fick lärarna frågan om hur ofta eleverna som läraren undervisar använder datorer på lektio-
nerna. Svarsalternativen var varje dag–oftare än en gång per vecka–ungefär en gång per vecka–några gånger 
per halvår–aldrig. På frågan svarade 40 % av kvinnorna, 52 % av männen, 42 % av de finskspråkiga 
lärarna, 62 % av de svenskspråkiga lärarna, 36 % av lärarna som i huvudsak undervisar årskurserna 
1–6, 32 % av lärarna som i huvudsak undervisar årskurserna 7–9 och 69 % av gymnasielärarna oftare 
en gång per vecka eller varje dag. Lärarna fick också två frågor om mobil- och smartenheter. Dessa 
frågor, svarsalternativen och lärarnas relativa svar i granskningarna av undervisningsspråk, kön 
och årskurser som huvudsakligen undervisas presenteras i figur 115. 
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FIGUR 115. Lärarnas relativa svar i anknytning till elevernas användning av mobil- eller 
smartenheter samt det pedagogiska utnyttjandet av dem i skolan enligt lärarnas 
undervisningsspråk, kön och årskurser som huvudsakligen undervisas 

I elevförfrågan fick eleverna i tredje klassen i årskurs 1–6, eleverna i åttonde klassen i årskurs 7–9 
och gymnasieeleverna frågan om hur trygga de känner sig på lektionerna, på rasterna och på skolvägen. 
Svarsalternativen var synnerligen trygga–tämligen trygga–inte särskild trygga–tämligen otrygga–synnerli-
gen otrygga. Av eleverna i tredje klass och gymnasieeleverna kände 97 % och av eleverna i åttonde 
klass 92 % sig synnerligen eller tämligen trygga under lektionerna. På motsvarande kände sig 95 % av 
eleverna i tredje klass, 97 % av eleverna i gymnasiet och 92 % av eleverna i åttonde klass synnerligen 
eller tämligen trygga under rasterna. Under hälften (49,2 %) av flickorna i tredje klass och tydligt 
mer än hälften av pojkarna (57,1 %) kände sig synnerligen trygga under skolvägen. På motsvarande 
sätt kände sig lite under hälften (48,2 %) av flickorna i åttonde klassen och lite över hälften 
(52,4 %) av flickorna i gymnasiet synnerligen trygga under skolvägen, medan motsvarande siffror 
för pojkarnas del var 62 % och 70 %.
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Lite över en tredjedel (34,5 %) av eleverna i åttonde klass, 30 % av gymnasieeleverna och 43 % av 
eleverna i tredje klass ansåg att eleverna i den egna klassen eller gruppen får delta i ordnandet 
av gemensamma utfärder, försäljningar eller fester ca en gång per månad eller ca en gång per halvår. 
Svarsalternativen för de här frågorna var ungefär en gång per månad–ungefär en gång per halvår–ca en 
gång per år–aldrig –jag vet inte. Dessutom tillfrågades lärarna hur mycket positiv inverkan gemensamma 
aktiviteter som ordnas i skolan har på arbetsron i skolan. Frågan besvarades med tämligen eller synnerligen 
mycket av 56 % av lärarna som i huvudsak undervisar i årskurserna 1–6, av 47 % av lärarna i årskur-
serna 7–9 och av 50 % av gymnasielärarna 47 % när svarsalternativen var synnerligen mycket–tämligen 
mycket–nöjaktigt–tämligen lite–synnerligen lite. 

Av frågorna i anslutning till skoltrivseln, lärarnas undervisningspraxis, arbetsron och säkerheten i 
skolan som ställdes till eleverna skapades tre summavariabler. Frågorna i alla summavariabler 
var desamma för alla elever. Summavariabeln skoltrivsel bildades av fyra frågor: hur ofta kommer du 
gärna till skolan, hur trivs du på lektionerna, hur trivs du på rasterna och hur ofta upplever du dig ensam i 
skolan. Summabildaren lärarnas undervisningspraxis och arbetsron i skolan bildades av sju frågor: 
hur många av dina lärare undervisar dig väl, hur många av dina lärare ser till att det råder god arbetsro 
i klassen, hur många av dina lärare intresserar sig för din skolgång, hur bra kommer eleverna i din klass 
överens med varandra, hur bra kan du koncentrera dig på lektionerna, hur mycket förbättrar sittordningen 
som läraren har bestämt arbetsron i din klass och hur ofta har elevernas idéer och önskemål i anslutning till 
undervisningen beaktats. Den sista summavariabeln säkerheten i skolan bildades av tre frågor: hur 
trygg känner du dig på lektionerna, hur trygg känner du dig på rasterna och på hur trygg känner du dig på 
skolvägen. Svarsskalorna, summavariablerna och elevernas relativa svar har presenterats i figur 116.
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FIGUR 116. Elevernas uppfattningar om sin skoltrivsel, lärarnas undervisningspraxis, arbetsron i 
skolan och säkerheten i skolan 
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Av frågorna i anslutning till lärarnas och elevernas skoltrivsel, lärarnas undervisningspraxis, inställningar 
och arbetsron samt lärarnas och elevernas säkerhet i skolan som ställdes till lärarnas skapades också 
tre summavariabler. Summavariabeln lärarnas och elevernas skoltrivsel skapades av två frågor: hur 
ofta kommer du gärna på jobb och hur bedömer du att eleverna i genomsnitt trivs på dina lektioner. Sum-
mavariabeln lärarnas undervisningspraxis, inställningar och arbetsron i skolan skapades av tio frågor 
som visas i figur 4. Den sista summavariabeln lärarnas och elevernas säkerhet i skolan skapades av två 
frågor: hur trygg känner du dig på lektionerna och hur trygga bedömer du att eleverna känner sig på dina 
lektioner. Svarsskalorna, summavariablerna och de relativa svaren som lärare som i huvudsak har 
olika årskurser gav presenteras i figur 117.
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FIGUR 117. Uppfattningarna hos lärare för olika årskurser om deras och elevernas trivsel i skolan, 
lärarnas undervisningspraxis, inställningar, arbetsron i skolan och deras och elevernas säkerhet i 
skolan

Även av frågorna till lärarna om andra lärares och assistenters stöd skapades en summavariabel bestå-
ende av fyra frågor. Frågorna presenteras i figur 12. 
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11.2 Hemmet och fritiden

I elevenkäten tillfrågades eleverna om vårdnadshavarnas deltagande i elevens skolgång och om fri-
tidshobbyer och hemläxor. I lärarenkäten tillfrågades lärarna om sina uppfattningar om elevernas 
vårdnadshavares deltagande i elevernas skolgång.

Av de finskspråkiga eleverna i åttonde klassen tyckte 21 % och av de svenskspråkiga eleverna 14 % 
att deras vårdnadshavare deltog synnerligen mycket i evenemang i skolan avsedda för vårdnadshavare. 
Dessutom ansåg 27 % av de svenskspråkiga gymnasieelevernas och 19 % av de finskspråkiga gym-
nasieelevernas att deras vårdnadshavare vid behov hjälper dem synnerligen mycket med hemläxorna. 

Av eleverna i åttonde klass tyckte 79 % och av gymnasieeleverna 80 % att deras vårdnadshavare 
uppmuntrar dem tämligen mycket eller synnerligen mycket till framgång i skolan och 75 % av åtton-
deklassisternas och 72 % av gymnasieelevernas vårdnadshavare hjälpte dem vid behov tämligen 
mycket eller synnerligen mycket när störningar eller problem uppstod i anslutning till skolan. 

Av de svenskspråkiga eleverna i tredje klass utövar 88 % nästan varje dag idrott som hobby under 
fritiden medan motsvarande siffra bland de finskspråkiga eleverna i tredje klass var 60 %. Dess-
utom uppgav 5 % av eleverna i tredje klass och gymnasieeleverna och 7 % av eleverna i åttonde 
klass att de inte använder någon tid alls för att göra läxor hemma och 31 % av eleverna i tredje 
klass, 28 % av eleverna i åttonde klass och 41 % av gymnasieeleverna uppgav att de använder mer 
än en timme per dag för att göra läxor. I granskningen enligt kön var det intressant att observera 
att 32 % av flickorna i åttonde klass och 23 % av pojkarna och 48 % av flickorna i gymnasiet och 
31 % av pojkarna uppgav sig använda över en timmer per dag för hemläxor. 

Av elevernas uppfattningar om vårdnadshavarens delaktighet i elevens skolgång skapades en sum-
mavariabel. Summavariabeln bildades av tre frågor: deltar din vårdnadshavare i evenemang i skolan 
avsedda för vårdnadshavare, uppskattar din vårdnadshavare ditt skolarbete och hjälper din vårdnadshavare 
dig med skoluppgifterna om du behöver hjälp med dem. 

Lärarnas uppfattningar om vårdnadshavarnas delaktighet i elevens skolgång skapades ur fyra frågor en 
summavariabelfråga. Frågorna var: hur ofta deltog elevernas vårdnadshavare vanligtvis i evenemang i 
skolan avsedda för vårdnadshavare, hur ofta kommer elevernas föräldrar vanligtvis till möten på tumanhand 
på skolan när de får inbjudan, hjälper elevernas vårdnadshavare dig när störningar eller problem förekommer, 
om du behöver deras hjälp och får du vårdnadshavarna till elever med behov av särskilt stöd att samarbeta i 
olika skolfunktioner som berör eleven. Summavariabelfrågan, svarsskalan och de relativa svaren som 
lärare som i huvudsak har olika årskurser gav presenteras i figur 118. Svarsskalan för summava-
riabelfrågan som skapades av elevernas uppfattningar och elevernas relativa svar står i linje med 
figur 118, så att samma bild beskriver både lärarnas och elevernas uppfattningar. 
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delaktighet i elevernas skolgång 
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11.3 Planer i anslutning till störnings- och 
problemsituationer och uppföljningen av dem

I elevenkäten ställdes frågan om det finns ordningsregler i elevens skola och hur det har informerats om 
ordningsreglerna. Av eleverna i tredje klass i de svenskspråkiga årskurserna 1–6 ansåg 93 % att det 
fanns ordningsregler i deras skola. Motsvarande siffra bland eleverna i tredje klass i de finsksprå-
kiga årskurserna 1–6 låg vid 83 %. Hälften av de svenskspråkiga eleverna i tredje klass (50,9 %) 
och en femtedel av de finskspråkiga eleverna i tredje klass (20,4 %) berättade att rektorn eller en 
lärare hade informerat om ordningsreglerna. Dessutom hade ordningsreglerna hängts upp på 
väggen i det egna klassrummet hos drygt hälften (45,3 %) av de svenskspråkiga eleverna i tredje 
klass och hos ungefär en femtedel (21,0 %) av de svenskspråkiga eleverna i åttonde klass, medan 
motsvarande siffror hos de finskspråkiga eleverna i tredje och åttonde klass var 34 % och 13 %. På 
motsvarande sätt uppgav 39 % av de svenskspråkiga eleverna i åttonde klass och 41 % av gymna-
sieeleverna och 30 % av de finskspråkiga eleverna i åttonde klass och 34 % av gymnasieeleverna 
att rektorn eller en lärare hade informerat om ordningsbestämmelserna. 

Eleverna i åttonde klass och i gymnasiet tillfrågades hur väl de tycker att ordningsreglerna fungerar i 
sin skola och om de upplever att ordningsbestämmelserna är rättvisa. Svarsalternativen för den första 
frågan var synnerligen väl– tämligen väl–nöjaktigt–tämligen dåligt–synnerligen dåligt–jag kan inte säga 
och för den senare frågan ja–nej–jag vet inte. Av eleverna i åttonde klass tyckte lite mer än hälften 
(52,6 %) och av gymnasieeleverna 83 % att ordningsreglerna fungerade åtminstone tämligen väl 
i skolan. Dessutom upplevde 79 % av gymnasieeleverna och 60 % av eleverna i åttonde klass att 
ordningsreglerna var rättvisa. 

Både utbildningsanordnarna och de som hade besvarat den skolvisa enkäten tillfrågades om hur 
ordningsreglerna, planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier och planen om använd-
ning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder hade genomförts i skolorna. 

Utgående från utbildningsanordnarnas svar hade hos nästan hälften av anordnarna skolorna själva 
fått utforma sina egna ordningsregler. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och 
trakasserier har vanligtvis delvis utarbetats av utbildningsanordnaren, men skolorna har möjlig-
het att redigera den. Planen om användningen av fostrande samtal och disciplinära åtgärder är 
på motsvarande sätt vanligtvis delvis utarbetad av utbildningsanordnaren.

Svaren om utarbetandet av ordningsregler och planer i den skolvisa enkäten liknar långtgående 
utbildningsanordnarens svar. Utgående fån svaren är ordningsreglerna i de flesta fall fullstän-
digt skolornas egna, medan planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier 
och planen om användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder vanligtvis delvis har 
utarbetats av utbildningsanordnaren, trots att skolorna har fått redigera dem i enlighet med 
sina egna behov. 

Utbildningsanordnaren och skolorna tillfrågades om hur viktigt man anser att utarbetandet av 
ordningsreglerna och planerna är och hur övergripande de styr skolornas verksamhet. I bägge enkäter 
bedömdes betydelsen av ordningsregler och bägge planer vara stor. Dessutom bedömde utbild-
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ningsanordnaren ordningsreglernas och planernas betydelse och deras styrande verkan vara en 
aning högre än vad skolorna gjorde.

11.3.1 Inkludering i utarbetandet av ordningsregler och planer

Utbildningsanordnarna och skolorna tillfrågades vilka de skulle inkludera i utarbetandet av ordnings-
regler och planer. 

Enligt dem som besvarade enkäten deltar vanligtvis skolans lärare, skolans rektor, biträdande 
rektor eller övrig högsta ledning, elevkåren och eleverna i utarbetandet av ordningsregler. 

I utarbetandet av planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier deltar enligt dem 
som besvarade enkäten vanligtvis rektorn, biträdande rektorn eller högsta ledningen, lärarna 
och elevvårdspersonalen. Delaktigheten i utarbetandet av den här planen verkar utgående från 
svaren vara lägre än när det gäller utarbetandet av ordningsreglerna. Utgående från svaren är de 
vanligaste sammansättningarna när det gäller utarbetandet av planen antingen rektorn och lärarna 
eller rektorn, lärarna och yrkeskunniga inom elevvården. 

Planen för användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder förverkligas utgående från svaren 
även långtgående rektor- och lärarlett. Vanligtvis deltar rektorn, lärarna och elevvårdens yrkes-
utbildade i utarbetandet av planen. Både i utbildningsanordnarens och skolornas svar syns att 
skolornas högsta ledning deltar mest i utarbetandet av ordningsreglerna och planerna. Skolorna 
inkluderade eleverna och elevkårerna aktivare än utbildningsanordnarna. 

På basis av svaren inkluderade utbildningsanordnarna mest personalen i planerna för att skydda 
eleverna mot våld, mobbning och trakasserier. Däremot inkluderades andra aktörer mest i skolorna 
när det gällde utarbetandet av ordningsregler. De största skillnaderna bland olika aktörers med-
verkan i skolorna kan ses i inkluderingen av elever och studerande, vårdnadshavare och elevkåren 
eller studerandekåren. I alla dessa minskar delaktigheten till nästan hälften eller under mellan 
utarbetandet av ordningsregler och andra planer. Utifrån skolornas svar förverkligas elevernas 
delaktighet bäst när det gäller ordningsreglerna, men är tydligt mindre i fråga om andra planer. 

11.3.2 Information om ordningsregler och planer

Utbildningsanordnarna tillfrågades om hur de har gett anvisningar till skolorna om hur personalen, de 
studerande och eleverna samt vårdnadshavarna ska informeras om ordningsreglerna och hur fungerande handlings-
sättet enligt dem är. Två femtedelar av dem som besvarade frågorna uppgav att samma handlingssätt 
tillämpas i alla skolor när det gäller att informera personalen, de studerande och eleverna och vård-
nadshavarna om ordningsreglerna. Drygt en tredjedel av utbildningsanordnarna uppgav att skolorna 
har viss prövningsrätt när det gäller en del av handlingsanvisningarna och en lika stor del svarade att 
varje skola helt självständigt kan besluta om saken. I bedömningen konstaterades inte skillnader i 
hur de olika handlingssätten fungerar när det gällde vilka rutiner utbildningsanordnarna tillämpade. 



242

I den skolvisa förfrågan ställdes frågan om hur skolans personal, skolans elever eller studerande och elev-
ernas eller de studerandes vårdnadshavare har informerats om ordningsreglerna och planerna. Varje grupp 
hade tillfrågats särskilt om hur informationen gavs och de som besvarade förfrågan kunde välja 
mellan flera olika alternativ. 

Rektorn och lärarna ansvarar i regel i skolorna för att skolans personal och elever och stude-
rande informeras om ordningsreglerna. Däremot informeras vårdnadshavarna vanligtvis om 
ordningsreglerna via skolans webbplats. Andra informationssätt som nämndes var skolans egna 
informationsblad och informationsbrev samt föräldramöten. 

Utbildningsanordnarna tillfrågades om hur de har gett anvisningar till skolorna om hur personalen, 
de studerande och eleverna samt vårdnadshavarna ska informeras om planen för skydd av eleverna mot 
våld. mobbning och trakasserier och hur fungerande handlingssättet enligt dem är. Fyrtio procent av 
utbildningsanordnarna svarade att samma rutinanvisningar följs i alla skolor när det gäller att 
informera personalen, eleverna och de studerande samt vårdnadshavarna om planen. Drygt en 
tredjedel av utbildningsanordnarna uppgav att skolorna har viss prövningsrätt när det gäller en 
del av rutinanvisningarna och en lika stor del svarade att varje skola helt självständigt kan besluta 
om saken. I bedömningen konstaterades inte skillnader i hur de olika handlingssätten fungerar 
när det gällde vilka rutiner utbildningsanordnarna tillämpade. 

Enligt dem som besvarade den skolvisa förfrågan är det rektorn eller en lärare som i regel infor-
merar skolans personal och eleverna om planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och 
trakasserier. Lärarmöten och andra evenemang där planen har behandlats angavs också som sätt att 
informera personalen om planen. För personalens del framhävdes emellertid också det självständiga 
engagemanget, eftersom var fjärde av dem som besvarade frågan har informerat via webbplatsen 
eller skickat ett meddelande eller informationsbrev till personalen. För elevernas del uppgav näs-
tan hälften av skolorna (45 %) att det vanligaste sättet att informera var att lärarna eller rektorn 
berättade om planen. Även bland eleverna framhävdes det självständiga engagemanget, eftersom 
var fjärde av dem som svarade på frågan informerade i frågan via webben. På motsvarande sätt 
berättade också var fjärde att det inte hade getts särskild information om planen utan att var och 
en ansvarade själv för att man läste planen. Det vanligaste sättet att informera vårdnadshavarna 
är även för den här planens del internet som 35 % av dem som besvarade frågan använder för att 
informera vårdnadshavarna. I de fritt formulerade svaren framhävdes föräldramötena och andra 
evenemang avsedda för vårdnadshavarna som vanligtvis användes som informationskanal när det 
gällde planen. Det egna ansvaret framhävdes också när det gällde informationen till vårdnadsha-
varna, eftersom var tredje uppgav att det inte informeras särskilt om saken utan att det ligger på 
var och en vårdnadshavares ansvar att självständigt läsa planen. I figur 33 specificeras hur planen 
för att skydda eleverna mot våld, mobbing och trakasserier delges åt olika aktörer. 

Över 40 % av utbildningsanordnarna uppgav att alla skolor följer samma rutinanvisningar när de 
informerar personalen, eleverna och de studerande samt vårdnadshavarna om planerna för an-
vändning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder. Drygt en tredje del meddelade att skolan 
delvis har prövningsrätt och en lika stor del svarade att varje skola själv får bestämma om hur 
de informerar. 
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Liksom i samband med tidigare nämnda planer har skolans personal och elever och studerande 
vanligtvis gått igenom planen under ledning av rektorn eller en lärare. En fjärdedel av dem som 
svarade på frågan informerade skolans personal och eleverna om planen via skolans webbplats. 
Det vanligaste sättet att informera vårdnadshavarna även om den här planen var via webbplatsen 
där planen fanns tillgänglig för alla (32 % av dem som svarade på frågan). Betydelsen av föräldra-
möten och andra gemensamma möten mellan skolan och hemmet framhävdes när det gällde att 
informera vårdnadshavarna. Av dem som hade valt alternativet Annat uppgav nästan hälften att 
föräldramötena var det vanligaste sättet att informera vårdnadshavarna om planen. 

Skolorna tillfrågades om var ordningsreglerna och planerna finns framlagda. Bland svarsalternativen 
kunde man välja alla de platser där ordningsreglerna och planerna fanns framlagda. Ordnings-
reglerna är enligt dem som svarade på frågan vanligtvis framlagda på skolans webbplats och i 
lärarrummet. Däremot fanns planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier 
enligt svaren vanligtvis i lärarrummet eller i rektorns rum. Planen för användning av fostrande 
samtal och disciplinära åtgärder fanns vanligtvis framlagd i lärarrummet, på skolans webbplats 
eller i rektorns rum. Utgående från svaren är ordningsreglerna framlagda på flera ställen i skolorna 
än planen för att skydda eleverna för våld, mobbning och trakasserier och planen för användning 
av fostrande samtal och disciplinära åtgärder. 

Utbildningsanordnarna tillfrågades om de följer med hur ordningsreglerna och planerna tas i bruk i 
skolorna och uppdateringen av dem. Över hälften av dem som besvarade frågan uppgav att de följer 
med hur ordningsreglerna och planerna tas i bruk en eller två gånger per år. Nästan tre femtede-
lar av dem som besvarade frågan följde med uppdateringen av ordningsreglerna en gång eller två 
gånger per år och uppdateringen av planerna följde nästan hälften med.
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11.4 Störningar och problemsituationer i klassrummen

I enkäterna för eleverna och lärarna frågades det med hjälp av nio olika frågor i bägge hur ofta 
eleverna och lärarna har observerat olika störningar eller problemsituationer i sitt eget klassrum 
eller i sin grupp (tabellerna 8 och 9). Av dessa nio olika störningar och problemsituationer skapades 
en summavariabel i vilken svarsskalan definierades i fem delar. Summavariabeln skapades utifrån 
svaren som gavs av eleverna i tredjeklass i årskurserna 1–6, eleverna i åttonde klass i årskurserna 
7–9, eleverna i andra årskursen i gymnasiet, lärarna för årskurserna 1–6, lärarna för årskurserna 
7–9 och lärarna i gymnasiet. Elevernas och lärarnas svarsskalor och relativa svar störningar och 
problemsituationer i de egna klasserna eller grupperna presenteras i figur 119. 
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Bland pojkarna i åttonde klassen ansåg 21 % av pojkarna och 12 % av flickorna att störningar och 
problemsituationer förekom mera sällan än några gånger per månad i deras klasser. Det fastställdes 
inte skillnader i den könsrelaterade granskningen bland eleverna i tredje och åttonde klass. Det 
fanns inte heller skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga elever. Skillnader fastställdes däremot 
mellan dem som talade finska och svenska som modersmål och elever med andra modersmål. Av 
eleverna i åttonde klass som talade ett annat modersmål än finska och svenska ansåg 10 % och av 
gymnasieeleverna 7 % att störningar och problemsituationer förekommer mera sällan än några 
gånger per år i deras klasser. Bland eleverna i tredje klass förekom inga skillnader. 

På motsvarande sätt upplevde manliga lärare färre störningar och problemsituationer i sina klasser 
än kvinnliga lärare, både i årskurserna 1–6 och 7–9 och i gymnasiet. Den mest betydande skillnaden 
låg hos lärarna som i huvudsak undervisar klasserna 7–9: 29 % av männen och 22 % av kvinnorna 
ansåg att det förekommer störningar och problemsituationer mera sällan än några gånger per månad 
i deras klasser. Det förekom tydliga skillnader mellan finskspråkiga och svenskspråkiga lärare. 
Den mest betydande skillnaden låg hos lärarna som i huvudsak undervisar klasserna 7–9: 62 % av 
männen och 49 % av kvinnorna ansåg att det förekommer störningar och problemsituationer mera 
sällan än några gånger per månad i deras klasser. Även svenskspråkiga lärare i årskurserna 7–9 lärare 
upplevde färre störningar och problemsituationer än de finskspråkiga, men i gymnasiet hade de 
finskspråkiga lärarna däremot en aning färre störningar och problemsituationer de svenskspråkiga. 

Av lärarna var 87 % av den åsikten att man vanligtvis uppför bättre i en liten klass eller grupp och 
12 % av lärarna tyckte att det inte fanns en relation mellan klassens eller gruppens storlek och 
störande beteende. I den här granskningen skiljde sig svaren som lärarna i årskurserna 1–6 och 
7–9 och gymnasielärarna gav inte märkbart från varandra. 

I skolor med färre än hundra elever i årskurserna 1–6 och 7–9 uppförde man sig bättre i klassrum-
met än i stora skolor med över 500 elever. Motsvarande skillnad kunde inte fastställas i gymna-
sierna. I skolor med färre än 100 elever hade 81 % av eleverna i tredje klass och 27 % av eleverna i 
åttonde klass observerat störningar och problemsituationer i sin klass mera sällan än några gånger 
per månad, medan motsvarande siffror i skolor med över 500 elever 68 % och 15 %. Även lärarna 
ansåg att man i mindre skolor uppförde sig bättre. 

Nedan granskas fördelningen av summavariabeln som består av elevernas störningar och pro-
blemsituationer, när variablerna summavariablerna skoltrivsel, lärarnas utbildningspraxis och 
arbetsron i skolan, säkerheten i skolan och vårdnadshavarnas delaktighet i skolgången. Föremål 
för granskningen är fördelningen av störningar och problemsituationer som förekommer ca 
en gång per vecka eller oftare i elevernas egna klasser eller grupper. Figur 120 visar tydligt att då 
skoltrivseln, lärarnas utbildningspraxis och skolans arbetsro, säkerheten i skolan och vårdnads-
havarnas delaktighet i elevens skolgång ökar, minskar antalet störningar och problemsituationer 
i klassrummen ca en gång per vecka eller oftare betydligt. 
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FIGUR 120. Fördelningen av störningar och problemsituationer om förekommer i elevernas egna 
klassrum eller grupper i granskningarna av skoltrivseln, lärarnas utbildningspraxis och skolans 
arbetsro, säkerheten i skolan och vårdnadshavarnas delaktighet i elevernas skolgång 

Hur ofta läraren i klassen eller gruppen gav eleverna olika uppgifter i enlighet med elevernas 
kunskapsnivå stod i tydlig relation till förekomsten av störningar och problemsituationer i klass-
rummen. Ju oftare undervisningen i klassrummen differentierades, desto mera sällan förekom 
störningar och problemsituationer. Av eleverna i åttonde klass och gymnasieeleverna frågades 
också om hur ofta de upplever depression eller ångest i skolan. Ju mer eleverna upplevde depres-
sion eller ångest i skolan, desto mer observerade de också störningar och problemsituationer i 
klassrummen. Ovan beskrivna granskningar presenteras i figur 121.
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FIGUR 121. Fördelningen av störningar och problemsituationer i klassrummen bland lärarna i 
klasserna 7–9 mera sällan än några gånger per månad, när granskningen gäller hur ofta lärarna 
ger eleverna olika uppgifter enligt kunskapsnivå i klassrummen och hur ofta eleverna upplever 
depression eller ångest 

Alla elever tillfrågades om hur ofta de får använda datorer eller pekplattor i undervisningen. 
Användningen stod inte i relation till antalet störningar och problemsituationer i klassrummen 
bland eleverna i tredje klass och åttonde klass samt i gymnasiet, men störningarna och problem-
beteendet ökade en aning bland åttondeklassisterna när datorer och pekplattor användes oftare 
än ca en gång per vecka. 

Elevernas delaktighet i skolans verksamhet konstaterades stå i relation till störningar och pro-
blemsituationer i klassrummen som lärarna hade observerat. I figur 122 visas hur störningar och 
problemsituationer som eleverna och lärarna har observerat mera sällan än några gånger per månad 
förändras när elevernas delaktighetsaktivitet i ordnandet av gemensamma utfärder, försäljningar 
eller fester förändras. Det står klart att elevernas ökade delaktighet minskar störningar och pro-
blemsituationer i klassrummet. 
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FIGUR 122. Fördelningen av störningar och problemsituationer i klassrummen bland elever och 
lärare i olika årskurser mera sällan än några gånger per månad, när granskningen gäller hur ofta 
eleverna får delta i ordnandet av gemensamma utfärder, försäljningar eller fester i sin egen klass 
eller grupp 

De som besvarade den skolvisa enkäten för elevvårdsgrupper ombads bedöma hur vanliga sätten att 
störa lektionerna i figur 58 enligt deras uppfattning är i deras skola. Det vanligaste dagligen förekom-
mande sättet att störa lektionen var enligt svaren att eleven talar under lektionen så att under-
visningen störs. Av de skolor som besvarade frågan uppgav 54 % att detta förekommer dagligen. 
Över hälften av skolorna uppgav att en dagligen förekommande störningar är också att eleven 
kommer för sent till lektionen eller att eleven saknar de hjälpmedel som behövs i undervisningen. 

I den skolvisa enkäten ombads de som besvarade förfrågan också att bland de ovan beskrivna 
situationerna välja ut de tre mest utmanande störningarna under lektionerna. Oftast valdes elevens 
störande prat under lektionen (56,9 %), elevens saknar de hjälpmedels om behövs i undervisningen 
(43,5 %) och att eleven använder mobiltelefon eller pekplatta utan lärarens lov (36,2 %). 
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11.5 Allvarliga störningar och problemsituationer i skolorna

Av eleverna i tredje klass i årskurserna 1–6 frågades i enkäten till elever och lärare med hjälp av 
17 frågor, av eleverna i åttonde klass i årskurserna 7–9 med 36 olika frågor och av lärarna som un-
dervisar i olika årskurser med 34 olika frågor hur ofta de har observerat olika allvarliga störningar 
och problemsituationer i skolan (tabellerna 10 och 11). Av dessa 17 olika allvarliga störningar 
och problemsituationer för vilka frågorna var desamma för alla elever, skapades en summava-
riabel. På motsvarande sätt skapades en summavariabel av de 16 olika allvarliga störningar och 
problemsituationer i lärarenkäten som förekom som identiska frågor bland de ovan nämnda 17 
frågorna som ställdes till alla elever. Elevernas och lärarnas summavariabler korrelerade bra med 
varandra, trots att det i lärarnas summavariabel saknas en fråga. Elevernas och lärarnas svarsskalor 
och relativa svar angående allvarliga störningar och problemsituationer som förekommer i de 
egna skolorna visas i figur 123. 
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FIGUR 123. Uppfattningarna bland eleverna och lärarna i olika årskurser om allvarliga störningar 
och problemsituationer i skolorna
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Bland pojkarna i tredje klassen ansåg 66 % av pojkarna och av flickorna 74 % att det aldrig förekom 
allvarliga störningar eller problemsituationer i deras skola. Det fastställdes inte skillnader i den 
könsrelaterade granskningen bland eleverna i åttonde klass och gymnasieeleverna. Det fanns 
inte heller skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga elever. Skillnader fastställdes däremot 
mellan dem som talade finska och svenska som modersmål och elever med andra modersmål. 
Bland eleverna med ett annat modersmål än finska eller svenska ansåg 58 % av eleverna i tredje 
klassen, 30 % av eleverna i åttonde klassen och 64 % av gymnasieeleverna att det aldrig förekom-
mer allvarliga störningar eller problemsituationer i deras skolor. 

På motsvarande sätt upplevde de manliga lärarna i årskurserna 1–6 och 7–9 att det förekom färre 
allvarliga störningar och problemsituationer i deras skolor än de kvinnliga lärarna. Motsvarande 
skillnad kunde inte fastställas i gymnasierna. Den mest betydande skillnaden låg hos lärarna som 
i huvudsak undervisar klasserna 1–6: 36 % av männen och 24 % av kvinnorna ansåg att det aldrig 
förekommer allvarliga störningar och problemsituationer i deras skolor. Det fastställdes mått-
liga skillnader mellan finskspråkiga och svenskspråkiga lärare. Av de finskspråkiga lärarna som 
i huvudsak undervisar i klasserna 1–6 ansåg 88 % att det förekommer allvarliga störningar och 
problemsituationer mera sällan än en gång per månad i deras skolor, medan motsvarande siffra för 
svenskspråkiga lärare i klasserna 1–6 var 77 %. Det fastställdes inga skillnader mellan finsk- och 
svenskspråkiga lärare i årskurserna 7–9, men i gymnasierna hade finskspråkiga lärare en aning 
färre allvarliga störningar och problemsituationer än de svenskspråkiga. 

Nedan granskas fördelningen av summavariabeln som består av elevernas allvarliga störningar 
och problemsituationer, när variablerna summavariablerna skoltrivsel, lärarnas utbildningspraxis 
och arbetsron i skolan, säkerheten i skolan och vårdnadshavarnas delaktighet i skolgången. Före-
mål för granskningen är fördelningen av allvarliga störningar och problemsituationer som aldrig 
förekommer i elevernas skolor. Figur 124 visar tydligt att allt fler elever upplever att det aldrig 
förekommer allvarliga störningar och problemsituationer i skolorna när skoltrivseln, lärarnas 
utbildningspraxis och arbetsron i skolan, säkerheten i skolan och vårdnadshavarnas delaktighet 
i elevens skolgång ökar. 
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FIGUR 124. Fördelningen av elevernas upplevelser av att störningar och problemsituationeraldrig 
förekommer i skolan i granskningen av skoltrivseln, lärarnas utbildningspraxis och skolans 
arbetsro, säkerheten i skolan och vårdnadshavarnas delaktighet i elevernas skolgång

Allvarliga störningar och problemsituationer i skolorna som eleverna har observerats minskade 
klart när elevernas delaktighetsaktivitet i ordnandet av gemensamma utfärder, försäljningar el-
ler fester ökade. Antalet allvarliga störningar och problemsituationer bland eleverna i åttonde 
klassen och bland gymnasieeleverna minskade också av att eleverna hade fått möjlighet att delta 
i beredningen av skolans ordningsregler. 

Antalet störningar och problemsituationer bland eleverna i åttonde klassen och gymnasiet mins-
kade emellertid också när vårdnadshavarna uppmuntrade eleverna att nå framgång i skolan och av 
att vårdnadshavarna vid behov hjälpte till vid störningar och problemsituationer i anslutning till 
skolan. När vårdnadshavarna hade haft möjlighet att delta i utarbetandet av skolans ordningsregler 
eller hade informerats om skolans disciplinära åtgärder och andra åtgärder vid störningar och i 
problemsituationer, minskade antalet störande- och problembeteende bland eleverna i åttonde 
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klassen och bland gymnasieeleverna betydligt. Tyvärr svarade endast 9 % av eleverna i åttonde 
klass och 4 % av gymnasieeleverna att deras vårdnadshavare hade haft möjlighet att delta i utar-
betandet av skolans ordningsregler. 

De som besvarade den skolvisa enkäten för elevvårdsgrupper uppgav att den vanligaste störningen 
eller problemsituationen i skolan bestod i att eleven avlägsnade sig utan lov från skolområdet. AV 
skolorna som besvarade enkäten uppgav 11 % att sådana händelser förekom dagligen och 10 % att 
det inträffade flera gånger per vecka. Även mobbning riktad mot eleverna förekom dagligen i 4 % 
av de skolor som besvarade enkäten och i 11 % av skolorna flera gånger per vecka. Sammanlagt 
13 % av skolorna uppgav att det förekom våld mellan eleverna varje dag, flera gånger per vecka 
eller ca en gång per vecka. 

Frågan om utbildningsanordnarnas syn på förekomsten av allvarliga störningar och problemsi-
tuationer i skolorna utreddes med hjälp av frågan om den information som de hade samlat innefattade 
följande störningar och problemsituationer När det gäller allvarliga störningar och problemsituationer 
i skolorna fick utbildningsanordnarna oftast information när en elev uppträdde våldsamt eller 
hade med sig ett farligt föremål till skolan som fråntogs eleven. I båda fallen fick en tredje del av 
utbildningsanordnarna alltid information när ett fall hade förekommit i deras skola. Däremot 
förmedlas informationen om mobbning och om att ett störande föremål har fråntagits en elev 
aldrig till drygt en fjärde del av utbildningsanordnarna (se figur 125). 
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Gärningar som riktar sig mot eleverna, som t.ex. att en lärare eller skolans personal bemöter en 
elev osakligt eller mobbar, inträffar sällan enligt dem som besvarade den skolvisa förfrågan. Mindre 
än hälften av de som besvarade frågan (48 %) uppgav att osakligt bemötande riktat mot en elev 
hade inträffat endast några gånger per år. Även enligt utbildningsanordnarna är fallen där en elev 
utsätts för osakligt bemötande få. Mer än tre femtedelar av utbildningsanordnarna uppgav att det 
inte alls har förekommit hot mot elever, våld eller sexuella trakasserier i deras skolor. Hälften av 
utbildningsanordnarna uppgav att de alltid underrättas om det uppstår en krissituation i skolan 
som förutsätter krishjälp. 
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11.6 Snabbt ingripande i störningar och problemsituationer

Härnäst granskas hur snabbt lärarna ingriper när störningar och problemsituationer uppkommer 
i klassrummen bland eleverna i åttonde klasen och i gymnasiet. Elever och lärare tillfrågades hur 
snabbt lärarna ingriper i 16 olika fall av störningar och problem (tabellerna 12 och 13). Av dessa 
frågor skapades en summavariabel i vilken svarsskalan definierades i sex delar. Svarsskalorna och 
elevernas och lärarnas uppfattningar presenteras i figur 126.
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FIGUR 126. Uppfattningarna bland eleverna i åttonde klass i årskurserna 7–9 och 
gymnasieeleverna samt bland lärarna som undervisar i olika årskurser om hur snabbt lärarna 
ingriper när störningar och problemsituationer uppkommer i klassrummen. 
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I elevenkäten ansåg 60 % av pojkarna och 55 % av flickorna i gymnasiet att lärarna ingriper i stör-
ningar och problemsituationer i klassrummen snabbare än inom en vecka. Motsvarande siffra bland 
de finskspråkiga gymnasisterna var 58 %, bland de svenskspråkiga gymnasisterna 48 % och bland 
gymnasister med ett annat modersmål 43 %. Bland de finskspråkiga eleverna i åttonde klass var 
siffran 72 %, bland de svenskspråkiga eleverna i åttonde klass 66 % och bland eleverna i åttonde 
klass med ett annat modersmål var siffran 55 %. I lärarenkäten fastställdes inte skillnader i fråga 
om kön eller språk när det gällde hur snabbt lärarna ingriper i störningar och problemsituationer 
i klassrummen. 

Eleverna och lärarna ansåg att då klass- eller gruppstorleken och skolans elevantal växte, ingrep 
lärarna tydligt långsammare i störningar och problemsituationer i klassrummen. Till exempel i 
skolor med färre än hundra elever ansåg 81 % av eleverna i åttonde klassen och 67 % av eleverna i 
åttonde klass i skolor med över 500 elever att lärarna ingrep i störningar och problemsituationer 
snabbare än inom en vecka.

När smågrupps- eller pararbete ofta används i undervisningen av åttondeklassisterna och när 
undervisningen differentieras enligt elevernas kunskapsnivå ingriper lärarna tydligt effektivare 
i störningar och problemsituationer i klassrummen. När lärarna t.ex. ordnar differentierad un-
dervisning varje dag ansåg 74 % av eleverna i åttonde klass att lärarna ingriper i störningar och 
problemsituationer i klassrummen snabbare än inom en vecka. När differentierad undervisning aldrig 
ordnas, trots att det finns behov, var motsvarande siffra 60 %. Dessutom var lärarnas ingripande 
i störningar och problemsituationer i klassrummen effektivare när eleverna oftare fick delta i 
ordnandet av för klassen eller gruppen gemensamma utfärder, försäljningar och fester. 
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11.7 Mobbning och våld

Eleverna och lärarna besvarade fem frågor i anslutning till mobbning i skolan. Frågorna, svarsal-
ternativen och elevernas och lärarnas relativa svar visas i figur 127. 
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Aldrig Några gånger i året Några gånger i månaden 

Ungefär en gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag 

FIGUR 127. Uppfattningarna bland elever och finsk- och svenskspråkiga lärare och lärare i olika 
årskurser om hur ofta mobbning har förekommit i skolorna under det senaste året 
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Av pojkarna i tredje klassen uppgav 5,9 %, av flickorna 3,5 % och av pojkarna i åttonde klassen 
3,8 % och av flickorna 2,7 % samt av pojkarna i gymnasiet 1,2 % och av flickorna i gymnasiet 0,6 % 
att de mobbades i skolan varje dag eller oftare än en gång per vecka. Allmänt sett mobbades pojkar 
mera än flickor. Dessutom uppgav 4,6 % av de finskspråkiga tredjeklassisterna och 1,9 % av de 
svenskspråkiga tredjeklassisterna att de mobbades varje dag eller oftare än en gång per vecka. Av de 
kvinnliga lärarna uppgav 4,0 % och av de manliga 1,7 % att de hade sett att en elev mobbades varje 
dag eller oftare än en gång per vecka.

Hur ofta åttondeklassisterna eller gymnasieeleverna upplevde depression eller ångest i skolan hade 
ett synnerligen stort samband med förekomsten av mobbning i skolorna. Av eleverna i åttonde 
klass hade 44 % och av gymnasieeleverna 78 % aldrig observerat mobbning i skolan då de aldrig 
upplevde depression eller ångest i skolan. Däremot hade 21 % av eleverna i åttonde klass och 57 % 
av eleverna i gymnasiet aldrig observerat mobbning i skolan, när de hade upplevt depression eller 
ångest ca en gång per vecka eller oftare. Dessutom ansåg eleverna i åttonde klass att mobbningen 
minskade i skolan måttligt, när de deras vårdnadshavare regelbundet följde med deras skolgång, 
frånvaro, beteende i skolan och annat i anslutning till skolan via det elektroniska systemet mellan 
skolan och hemmet (t.ex. Wilma). 

Av pojkarna i tredje klass uppgav 73 %, av flickorna 90 % och av pojkarna i åttonde klass 76 % och 
av flickorna 89 % att de aldrig hade mobbat en annan elev i skolan. Av eleverna i åttonde klass och 
gymnasiet frågades vem som har mobbat eleven i skolan eller på skolvägen och om skolan har gett eleven 
råd om eleven har blivit mobbad. Av eleverna i åttonde uppgav 13 % att den som mobbade var en elev 
i samma klass eller grupp, 10 % uppgav att mobbaren var en elev i samma ålder som inte var på 
samma klass eller i samma grupp, 7 % uppgav att mobbaren var en äldre eller yngre elev i samma 
skola, 3 % uppgav att mobbaren var en lärare i skolan och 1 % att det var rektorn som mobbade. 

Av pojkarna i tredje klass uppgav 54 %, av flickorna 67 %, av pojkarna i åttonde klass 70 % och av 
flickorna 79 % och av pojkarna i gymnasiet 94 % och av flickorna 97 % att det förekommer våld 
mera sällan än några gånger per år i skolan. Allmänt sett upplever pojkarna mera våld i skolan än 
flickorna. En jämförelse av finsk- och svenskspråkiga elevers svar visar att det inte fanns skillnader 
i fråga om förekomsten av våld. När eleverna i åttonde klass ofta idkade idrott under sin fritid 
och deras vårdnadshavare regelbundet följde med deras skolgång, frånvaro, beteende i skolan 
och annat i anslutning till skolan via det elektroniska systemet mellan skolan och hemmet (t.ex. 
Wilma), observerade åttondeklassisterna tydligt mindre våld i skolan. I ovan nämnda situationer 
minskade våldet ytterligare tydligt när frågan om våld granskades, det vill säga hur ofta eleven 
har brukat våld mot en annan elev. Av pojkarna i åttonde klass uppgav 78 % och 93 % av flickorna 
att de aldrig hade uppträtt våldsamt mot en annan elev i skolan. 
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11.8 Disciplinära åtgärder och ingripande åtgärder som 
används i störningar och problemsituationer

I elev- och lärarenkäten tillfrågades tredjeklassisterna i årskurserna 1–6 med 14 frågor, åtton-
deklassisterna i årskurserna 7–9, gymnasieeleverna och lärarna med 20 frågor vilka åtgärder de 
tillämpar i sina klassrum för att ingripa, tillrättavisa, skydda eller straffa (tabellerna 14 och 15). 
Dessutom tillfrågades åttondeklassisterna och gymnasieeleverna samt lärarna hur väl de anser 
att ovan nämnda åtgärder fungerar.

Alla elever tillfrågades om lärarna eller rektorn har informerat eller diskuterat tillräckligt i skolan om 
vilka åtgärder för att ingripa, tillrättavisa, skydda och straffa vid behov kan tillämpas i skolan för att lösa 
olika slag av störningar och problemsituationer. Svarsalternativen var ja–nej–jag kan inte svara. Av 
tredjeklassisterna svarade 45 %, av åttondeklassisterna 30 % och av gymnasieeleverna 29 % ja på 
frågan och nej svarade i samma ordningsföljd 15 %, 17 % och 24 % av eleverna. Resten av eleverna 
svarade: jag kan inte säga Dessutom tillfrågades eleverna i åttonde klass och gymnasieeleverna samt 
lärarna hur mycket man genom disciplinära och ingripande åtgärder som användas i skolan kan förebygga 
störningar och problembeteende i klassrummen. Av eleverna i åttonde klass ansåg 44 %, av gymnasieele-
verna 49 %, av lärarna som i huvudsak undervisar i årskurserna 1–6 55 %, av lärarna i årskurserna 
7–9 47 % och av gymnasielärarna 60 % att man genom disciplinära och ingripande åtgärder kan 
förebygga störningar och problembeteende i klassrummen tämligen mycket eller synnerligen mycket 
medan av eleverna i åttonde klass svarade 9 % och av gymnasieeleverna 10 % svarade synnerligen 
lite eller inte alls på ovan nämnda påstående. Dessutom tillfrågades lärarna hur viktig de upplever 
att elevvårdens roll är när det gäller att förebygga störningar och problemsituationer. Ungefär 
hälften av lärarna ansåg rollen vara viktig eller synnerligen viktig. 

Av alla åttondeklassisters och gymnasieelevers ovan nämnda 14 olika frågor om åtgärder för att 
ingripa, tillrättavisa, skydda eller straffa i klassrummen skapades en summavariabel vars svars-
skala definierades i två delar. I den första delen ligger medelvärdet av elevernas svar närmare 
alternativet nej och i den andra delen närmare ja-svaret. I den här granskningen beaktades inte 
alternativet: jag kan inte säga. 

Av de finskspråkiga eleverna i tredje klassen hade 65 %, av de svenskspråkiga 72 % och av de 
finskspråkiga eleverna i åttonde 91 % och av de svenskspråkiga 82 % klassen ett medelvärde när 
det gällde frågorna om disciplinära och ingripande åtgärder som låg närmare ja-alternativet. Med 
andra ord tillämpas i svenskspråkiga tredjeklassisters klassrum oftare disciplinära och ingripande 
åtgärder än i finskspråkiga elevers klassrum på tredje klassen och för eleverna i åttonde klassen 
visar språkgranskningen en omsvängd tillämpning av disciplinära och ingripande åtgärder. I klasser 
med färre elever än 11 låg medelvärdet av tredjeklassisternas svar hos 74 % närmare alternativet 
ja, medan motsvarande värden i klasser med 11–15 elever var 67 %, i klasser med 16–20 elever 
64 %, i klasser med 21–25 elever 62 % och i klasser med över 25 elever 65 %. 
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Av lärarnas 14 olika frågor om åtgärder för att ingripa, tillrättavisa, skydda eller straffa i klassrum-
men, som var identiska med frågorna till eleverna i tredje klass, skapades en summavariabel vars 
svarsskala definierades i tre delar. Den första delen är aldrig, den andra några gånger per år och den 
tredje delen några gånger per år eller oftare. 

Bland lärare som i huvudsak undervisar i olika årskurser fanns i den könsrelaterade granskningen 
inga skillnader i hur ofta det i deras klassrum tillämpas åtgärder för att ingripa, tillrättavisa, 
skydda eller straffa. Däremot tillämpade lärare i finskspråkiga klasser i årskurserna 1–6 lite mera 
sällan åtgärder för att ingripa, tillrättavisa, skydda eller straffa än de svenskspråkiga. Av lärarna 
i de finskspråkiga klasserna 1–6 tillämpade 6 % och av lärarna i de svenskspråkiga klasserna 1–6 
11 % åtgärder för att ingripa. tillrättavisa, skydda eller straffa några gånger per månad eller oftare. 
Det fastställdes inga skillnader med tanke på undervisningsspråket mellan åttondeklassisterna 
och gymnasieeleverna. 

Av tredjeklassisterna hade 81 % aldrig haft ett fostrande samtal, 16 % några gånger och 3 % över 
fem gånger. På motsvarande sätt hade 84 % av åttondeklassisterna aldrig haft ett fostrande samtal, 
13 % några gånger och 3 % över fem gånger. Största delen av eleverna som hade haft fostrande 
samtal (70–80 %) ansåg att det fostrande samtalet var en fungerande åtgärd för att ingripa, även 
om 75–80 % av eleverna lämnade frågan obesvarad. Av lärarna som i huvudsak undervisar i 
årskurserna 1–6 uppgav 52 %, av lärarna i årskurserna 7–9 48 % och av gymnasielärarna 65 % att 
de hade tillämpat fostrande samtal som åtgärd för ingripande några gånger eller aldrig under de 
senaste två åren. 

Utbildningsanordnarna tillfrågades hur ofta det utifrån deras uppföljning tillämpas åtgärder för ingripande 
och disciplinära åtgärder i skolorna. I den skolvisa enkäten frågades på motsvarande sätt hur ofta de 
tillämpar vissa åtgärder för att ingripa eller disciplinära åtgärder. Utgående från svaren är det fostrande 
samtalet den vanligaste disciplinära åtgärden och den tillämpas varje vecka i lite över en fjärdedel 
av skolorna. Av utbildningsanordnarna svarade tre femtedelar att åtgärden tillämpas varje vecka 
i deras skolor. Av de som besvarade den skolvisa enkäten uppgav 17 % varje vecka används i deras 
skola avlägsnande ur undervisningslokalen och 16 % kvarsittning. Enligt uppgifterna som utbild-
ningsanordnarna hade fått användes avlägsnande ur rummet där undervisning ges varje vecka i 
40 % av skolorna och kvarsittning i närmare 30 % av skolorna. 

Allvarligare disciplinära åtgärder tillämpas tämligen sällan i skolorna. Bland de som besvarade 
den skolvisa enkäten uppgav 7 % att man i deras skola hade varit tvungen att förvägra en elev 
undervisning för resten av skoldagen minst en gång per månad. Enligt de uppgifter som utbild-
ningsanordnarna har sker detta minst en gång per månad i 17 % av skolorna. Nästan tio procent 
av både de som besvarade den skolvisa enkäten och av utbildningsanordnarna uppgav att de med 
minst några månaders mellanrum är tvungna att frånta en elev ett farligt föremål eller ämne. 
Utgående från svaren har tidsbestämd avstängning och granskning av en elevs saker eller klädsel 
på grund av uppenbar misstanke om ett farligt föremål tillämpats minst i skolorna.

I lagändringen 2014 bestämdes det att en lärare eller rektorn har rätt att använda sådana makt-
medel som är nödvändiga för att frånta eleven störande eller farliga föremål eller ämnen. Svaren 
visar att maktmedel är tämligen ovanliga i skolorna. Oftast har man tillgripit maktmedel för att 
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avlägsna en elev ur rummet där undervisning ges. Det är emellertid endast en procent av dem 
som besvarade frågan som är tvungna att varje vecka tillgripa maktmedel och fem procent som 
måste göra det högst en gång per månad. Enligt uppgifterna som utbildningsanordnarna har är 
man tvungen att varje vecka tillgripa maktmedel för att avlägsna en elev ur undervisningsrummet 
i 2 % av skolorna. Detta händer utgående från utbildningsanordnarnas svar en gång per månad 
eller oftare i 13 % av skolorna. Utgående från den skolvisa förfrågan hade man varit tvungen att 
tillgripa maktmedel för att omhänderta ett farligt föremål eller ämne högst med några månaders 
mellanrum i 3 % av skolorna och enligt utbildningsanordnarnas uppgifter i 5 % av skolorna.

Utbildningsanordnarna tillfrågades och även i den skolvisa enkäten frågades det hur väl de anser 
att användningen av olika medel fungerar när det gäller att lösa störningar och problemsituationer och för 
att förebygga sådana. Bägge svarsgrupper ansåg att det fostrande samtalet fungerande bäst. Även 
avlägsnande av ett störande föremål eller ämne av eleven ansågs vara en fungerande lösning. När 
det gäller att förebygga situationer fick användningen av medlen inte lika höga siffror som när det 
gäller att använda dem för att lösa störningar eller problemsituationer. Utbildningsanordnarna 
ansåg alla medel vara lite bättre som åtgärder för att lösa och förebygga än de som besvarade den 
skolvisa enkäten. Kvarsittningen betraktades i bägge svarsgrupper som den minst fungerande 
åtgärden både för att lösa situationer och för att förebygga sådana. Resultatet är intressant jämfört 
med att kvarsittning utgående från svaren ändå används mycket allmänt som disciplinär åtgärd. 
Även lärarnas uppfattningar om hur väl kvarsittningen fungerar går i samma riktning. Maktmedel 
för att lösa situationer eller i förebyggande syfte ansågs utifrån svaren inte vara en särskilt bra 
metod. Allra minst fungerande betraktades metoden att avlägsna en elev från undervisningsrum-
met med hjälp av maktmedel. 

De som besvarade den skolvisa enkäten bedömde också hur tillämpningen av åtgärder för att ingripa 
och disciplinäråtgärder kvantitativt har förändrats under de två senaste åren. Över hälften (59,3 %) av de 
som besvarade frågan upplevde att antalet tillämpningar av åtgärder för ingripande och disciplinära 
åtgärder har förblivit oförändrat under de senaste två åren. En femte del av de m som besvarade 
frågan (20,3 %) upplevde att tillämpningen hade minskat något eller tydligt under de senaste två 
åren. Nästan lika många (17,3 %) upplevde igen att användningen av metoderna hade ökat något 
eller tydligt. Tre procent av dem som besvarade frågan kunde inte säga hur tillämpningen kvantitativt 
har förändrats. Resultaten går i samma riktning som lärarnas svar.
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11.9 Konsekvenserna av lagändringen 2014

Utbildningsanordnarna och i den skolvisa enkäten frågades det noggrannare om lagändringen 
som trädde i kraft 2014 och konsekvenserna av den med frågan Hur har lagändringen som trädde i 
kraft 2014 påverkat arbetsron i er skola? Av de utbildningsanordnare som besvarade frågan upplevde 
47 % och av dem som besvarade den skolvisa enkäten 65 % att lagändringen 2014 inte alls påverkade 
arbetsron i skolan. Trots detta upplevde två femtedelar av utbildningsanordnarna (43,0 %) och en 
fjärde del av dem som besvarade den skolvisa enkäten (25,7 %) att lagändringen hade förbättrat arbets-
ron i skolan något. Två procent av bägge svarsgrupper upplevde att lagändringen tydligt hade förbättrat 
arbetsron i skolan. Under en procent av utbildningsanordnarna och en procent av dem som besva-
rade den skolvisa enkäten upplevde att lagändringen antigen tydligt eller något hade försvagat arbetsron 
i skolan. Av utbildningsanordnarna valde 8 % och av dem som besvarade den skolvisa enkäten 6 % 
alternativet jag kan inte säga. Resultaten går i samma riktning som lärarnas svar där största delen 
av dem som besvarade frågan upplevde att lagändringen inte hade påverkat arbetsron i skolan alls.

I lagändringen 2014 fastställdes att det fostrande samtalet är den primära åtgärden för att ingripa 
när eleven uppför sig osakligt. De som besvarade frågorna tillfrågades om användningen av fostrande 
samtal som åtgärd för ingripande har ökat i skolan i och med lagändringen. Fyrtio procent av både ut-
bildningsanordnarna och de som besvarade den skolvisa enkäten uppgav att användningen av 
fostrande samtal har ökat något i skolan. Lika stor andel av bägge svarsgrupper uppgav att antalet 
fostrande samtal har ökat antingen mycket eller synnerligen mycket. Av skolorna upplevde 16 % och av 
utbildningsanordnarna 11 % att användningen av fostrande samtal inte har ökat i och med lagändringen. 
Fyra procent av skolorna och fem procent av utbildningsanordnarna kunde inte säga om använd-
ningen av fostrande samtal har ökat. 

Hur fostrande samtal fungerar som åtgärd för ingripande och om det är tillräckligt när det gäller 
att förebygga situationer utreddes med följande frågor: Hur väl anser ni att fostrande samtal fungerar 
som ingripande åtgärd? Hur tillräckligt anser ni att fostrande samtal är när det gäller att förebygga störningar 
eller problemsituationer? Dessutom frågades det om de fostrande samtalen har minskat behovet av att 
tillgripa andra disciplinära och ingripande åtgärder. Utgående från svaren betraktades det fostrande 
samtalet som en fungerande ingripande åtgärd (utbildningsanordnarnas mv 3,9 och skolorna 
mv 4,0 på skalan 1=Fungerar inte alls 5=Fungerar synnerligen bra) och tämligen tillräckligt för att 
förebygga problemsituationer (utbildningsanordnarnas mv 3,7 och skolornas mv 3,6 på skalan 
1=Fullständigt otillräckligt – 5=Synnerligen tillräckligt). Även i lärarnas svar anses det fostrande 
samtalet fungera och vara en tillräcklig ingripande åtgärd, särskilt enligt lärarnas i årskurserna 
1–6. Tre fjärdedelar av dem som besvarade den skolvisa enkäten och 67 % av utbildningsanord-
narna upplevde att det fostrande samtalet har minskat behovet av andra metoder för ingripande 
och disciplinära åtgärder. En tiondedel av dem som besvarade den skolvisa enkäten och 12 % av 
utbildningsanordnarna upplevde att det inte hade en minskande effekt på användningen av an-
dra metoder. Av dem som besvarade den skolvisa enkäten kunde 15 % och drygt en femte del av 
utbildningsanordnarna inte ta ställning. 
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Av utbildningsanordnarna uppgav 97 % att det i alla deras årskurser 7–9 finns en egen elevkår 
och av dem som besvarade den skolvisa enkäten uppgav 95 % att det i årskurserna 7–9 finns en 
egen elevkår i skolan. Av årskurserna 7–9 som besvarade frågan hade tre procent en gemensam 
elevkår med en annan skola. Av utbildningsanordnarna uppgav tre procent och av årskurserna 
7–9 två procent att de inte har en elevkår. I gymnasierna var siffrorna liknande som i årskurserna 
7–9 och i årskurserna 1–6 var procentsatserna en aning lägre.

Elevernas delaktighet utreddes genom att fråga både utbildningsanordnarna och skolorna om 
eleverna kan påverka följande omständigheter i skolan. Utbildningsanordnarna och skolorna ansåg i 
sin helhetsbedömning att elevernas delaktighet i skolan är tämligen tillräcklig. Utbildningsanord-
narnas medelvärde var 3,7 och skolornas 3,8 på skalan 1 = Fullständigt otillräcklig – 5 Fullständigt 
tillräcklig. Lärarnas svar om elevernas delaktighet är tillräcklig gick i samma riktning. 

I fråga om påståendena i anslutning till minskningen av störningar och problemsituationer var 
utbildningsanordnarna mest av samma åsikt om påståendet ”Det fostrande samtalet har blivit den 
primära metoden för att ingripa i elevens klanderliga beteende”. Däremot var skolorna mest av samma 
åsikt om påståendet ”Det pedagogiska sättet att närma sig störningar och problemsituationer har betonats”. 
Bägge svarsgrupper var allra minst av samma åsikt med påståendena i anslutning till avsnittet om 
att ändringarna som lagändringen förde med sig har haft en förebyggande inverkan på störande 
beteende.
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12 
Johtopäätökset

Tämän arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen 
oppimisympäristön tilasta sekä arvioida koulujen työrauhaan ja turvalliseen oppimisympäristöön 
liittyvien vuonna 2014 voimaan tulleiden lakimuutosten vaikutuksia. Näitä tavoitteita lähestyttiin 
viiden pääkysymyksen kautta, joita kartoitettiin kyselyillä peruskoulujen ja lukioiden eri toimijoi-
den (oppilaat, opiskelijat, opettajat, koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät ja opetuksen järjestäjät) 
näkökulmista. Myös johtopäätöksiä tarkastellaan näiden kysymysten kautta. 

Koulujen työrauhasta ja työrauhaan liittyvistä häiriöistä on viime vuosina puhuttu paljon. Työ-
rauhaan liittyvien ongelmien sekä väkivallan kouluissa on koettu lisääntyneen. Esimerkiksi OAJ:n 
työolobarometrin mukaan (2016) opettajat kokevat, että työrauhahäiriöt ovat lisääntyneet viime 
aikoina. Lisäksi julkisuudessa uutisoidaan säännöllisesti koulujen levottomuudesta ja väkivallan 
lisääntymisestä. Kuitenkaan vertailukelpoisia tilastoja esimerkiksi kouluväkivallan yleisyydestä ei 
ole saatavilla. Sen sijaan huomion arvoista on, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän 
vuosittain toistettavan laajan Kouluterveyskyselyn (2017) ja TEAviisarin (Terveyden edistämisen 
vertailutietojärjestelmä) mukaan vuonna 2017 sekä kiusatuksi joutuvien että muita kiusanneiden 
oppilaiden osuudet ovat alhaisemmat kuin kertaakaan koko 2000-luvulla.

Tämän arvioinnin tulokset tarjoavat merkittävää puuttuvaa tietoa koulujen työrauhaan liittyvästä 
tilanteesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa niin oppilaiden, opettajien kuin koulutuksen 
järjestäjienkin arvioimana. Työrauhakeskustelussa painottuvat yleensä opettajien arviot ja ko-
kemukset. Tässä raportissa suuren oppilas vastaajamäärään tuottamaa tietoa voidaankin pitää 
erityisen arvokkaana. Huomionarvoista on, että oppilaiden arviot monista asioista poikkesivat 
koulun aikuisten arvioista. 

Luotettavuuden tarkastelua

Luotettavan validiteetin takaamiseksi tämän arvioinnin viitekehyksen muodostamisessa ja ky-
symyksien laadinnassa käytettiin apuna asiantuntijatyöryhmää. Validiteetti kuvaa kysymysten 
avulla tehtyjä johtopäätöksiä sekä sitä, miten tulokset ovat hyödynnettävissä ja tulkittavissa. Tässä 
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arvioinnissa validiteetti voidaan todeta hyväksi, koska tutkimuksen kohderyhmä oli kattava ja 
kysymykset olivat monipuolisia ja laadukkaita. 

Oppilas- ja opettajakyselyyn saatiin suuri määrä vastaajia (21 338 vastaajaa) kattavasti kaikilta 
Suomen AVI-alueita. Kaikista opetuksen järjestäjistä ja koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 
noin puolet (51 %) vastasivat heille lähetettyihin kyselyihin. Validiteetin kannalta tätä tulee tar-
kastella hieman kriittisesti, sillä vastaajat voivat olla muodostuneet valikoidusti.

Reliabiliteetti kuvaa laadittujen kysymysten luotettavuutta ja ulottuvuuksien yhdenmukaisuutta. Tässä 
raportissa on käytetty summamuuttujaa, jonka arvot on saatu laskemalla yhteen useiden erillisten, 
mutta samaa ilmiötä mittaavien muuttujien arvoja. Saman ilmiöalueen mittaamisen useilla erilaisilla 
kysymyksillä nähdään parantavan mittarin reliabiliteettia. Muuttujien valinta summamuuttujaan 
on tässä raportissa ollut täysin sisällöllistä, jota on perusteltu muuttujien välisillä keskinäisillä kor-
relaatioilla.  Olennaista on ollut se, että yhdistettävät muuttujat ovat olleet sisällöllisesti järkeviä. 
On myös kiinnitetty huomiota siihen, etteivät ne ole olleet sisällöllisesti päällekkäisiä.

1.  Millainen on oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien, koulujen ja lukioiden sekä 
opetuksen järjestäjien näkökulmasta koulujen ja lukioiden työrauhan ja tur-
vallisen oppimisympäristön tila sekä millainen toimintakulttuuri, millaiset 
opetuskäytänteet ja asenteet tukevat, ylläpitävät ja parantavat sitä? 

Työrauha ja kouluviihtyvyys

Koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tila on keskimäärin kohtuullisen 
hyvällä tasolla. Niin koulujen ja lukioiden rehtorit ja oppilashuoltoryhmät, opetuksen järjestäjät, 
oppilaat sekä opettajatkin kokivat, että suurimmassa osassa kouluista ja lukioista on hyvä työ-
rauha. Kolmasluokkalaisista yhdeksän kymmenestä ja kahdeksasluokkalaista vähän yli puolet 
koki, että kaikki tai lähes kaikki opettajat osaavat pitää hyvää työrauhaa luokassa. Kuitenkin joka 
viidennen kahdeksasluokkalaisen mielestä vain muutama opettaja osasi pitää hyvää työrauhaa. 
Kolmasluokkalaiset kokivat opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauhan selvästi 
positiivisempana kuin kahdeksasluokkalaiset.

Arvioinnissa mukana olleet oppilaat ja opettajat viihtyivät koulussa hyvin ja tulivat mielellään 
kouluun. Opettajista yhdeksän kymmenestä tuli mielellään töihin useammin kuin kerran vii-
kossa. Tämä on linjassa myös OAJ:n opettajien työolobarometrin (2015) tulosten kanssa, jonka 
mukaan opetusalan työntekijät ovat innostuneempia työstään kuin suomalaisessa työelämässä 
keskimäärin ollaan. Kolmasluokkalaiset oppilaat tulivat mielellään kouluun useammin kuin 
kahdeksasluokkalaiset. 

Lähes yhdeksän kymmenestä kolmasluokkalaisesta, kuusi kymmenestä kahdeksasluokkalai-
sesta ja kaksi kolmesta lukiolaisesta viihtyi koulun oppitunneilla vähintään melko hyvin. Myös 
opettajista jopa yhdeksän kymmenestä oli sitä mieltä, että oppilaat keskimäärin viihtyvät heidän 
oppitunneillaan vähintään melko hyvin. 
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Kaikkiaan tulosten perusteella voidaan siis todeta, että sekä opettajat että oppilaat viihtyvät 
koulussa hyvin, ja oppimisen turvaava työrauha kouluilla keskimäärin saavutetaan. Kuitenkin 
osa kahdeksasluokan oppilaista (neljä kymmenestä) ei koe viihtyvänsä oppitunneilla. Julkisessa 
keskustelussa pohditaan aika ajoin, onko koulun tehtävä viihdyttää ja tarvitseeko lasten ja nuor-
ten ylipäätään viihtyä koulussa. Kuitenkin tämän arvioinnin tulosten mukaan opettajien ope-
tuskäytännöillä oli yhteys kouluviihtyvyyteen sekä työrauhaan. Opetuskäytäntöjä uudistamalla 
voidaan siis lisätä oppilaiden kouluviihtyvyyttä, mikä osaltaan vaikuttaa edelleen myönteiseen 
työrauhaan. Viihtymisellä voidaan siis katsoa olevan myös laajempi merkitys, kuin vain se onko 
lapsilla ja nuorilla kouluissa kivaa. 

Opetuskäytännöt

Suurin osa oppilaista koki, että opettajat osaavat opettaa hyvin. Eri vuosiluokilla opiskelevilla 
oppilailla oli kuitenkin kokemuksissaan eroja. Alakoulujen kolmasluokkalaisista yhdeksän kym-
menestä ja yläkoulujen kahdeksasluokkalaisista sekä lukiolaisista seitsemän kymmenestä oli sitä 
mieltä, että kaikki tai lähes kaikki heitä opettavat opettajat osasivat opettaa hyvin. 

Oppilaiden ja opettajien näkemyksien mukaan ryhmä- tai parityöskentelyllä ja opettajajohtoisella 
yhteisellä opetuksella ei ollut yhteyttä häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään luokkahuoneissa. 
Sen sijaan sillä, miten usein opettaja antoi luokassa tai ryhmässä oppilaille erilaisia tehtäviä op-
pilaiden osaamisen mukaan, oli selkeä yhteys häiriö- ja ongelmatilanteiden esiintymisiin. Mitä 
useammin luokkahuoneissa opetusta eriytettiin, sitä harvemmin siellä myös esiintyi häiriö- ja 
ongelmatilanteita. Myös oppilaan saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki vaikutti myönteisesti 
luokkien tai ryhmien työrauhaan. Sen lisäksi suurin osa oppilaista ja opettajista oli sitä mieltä, että 
opettajan laatima istumajärjestys parantaa työrauhaa luokkahuoneessa melko tai erittäin paljon. 

Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten sekä opettajien vastausten mukaan eri oppiaineilla, opetusti-
lalla ja opettajalla oli selvä yhteys häiriökäyttäytymisen määrään luokkahuoneessa. Oppilaista lähes 
kaksi kolmasosaa ja opettajista kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että opettajan vaikutus häiriökäyt-
täytymisen määrään luokkahuoneessa oli erittäin tai melko suuri. Oppiaineella ja opetustilalla oli 
vähäisempi yhteys. Myös koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet pitivät opettajien opetusmetodeja 
sekä opetuksen ajankohtaa keskeisimpinä asioita, joilla oli yhteys häiriökäyttäytymiseen kouluissa. 
Yhtenäiskouluista kolmannes koki opettajan käyttämillä opetusmetodeilla olevan erittäin paljon 
vaikutusta häiriökäyttäytymiseen. Yhtenäiskouluissa korostuivat muita kouluja enemmän myös 
opetustilojen ja opetuksen ajankohdan merkitys häiriökäyttäytymisen esiintymiseen.

Kaikkien osapuolten vastausten mukaan siis opettajilla on keskeinen ja ratkaiseva rooli koulujen 
työrauhan ylläpitämiseksi. Opettajien opetusmenetelmillä ja pedagogisilla ratkaisuilla voidaan 
vaikuttaa myös yläkoulujen työrauhaan, vaikka häiriöt usein liitetään esimerkiksi nuorten kehi-
tykseen, kuten murrosikään, liittyvänä vaiheena. Kiinnostavaa oli, että etenkin ylemmillä luokilla 
oppilaat kokivat, etteivät monet opettajista olleet kiinnostuneita heidän koulunkäynnistään. 
Erilaisten pedagogisten opetusmenetelmien käyttö sekä opetuksen eriyttäminen edellyttävät 
oppilaiden tuntemusta sekä kiinnostusta oppilaiden koulunkäyntiä kohtaan. Lisäksi tämän ar-
vioinnin tulosten mukaan oppilaiden osallisuus vähensi työrauhahäiriöitä merkittävästi. Erityi-
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sesti yläkoulun opettajien tulisikin lisätä kiinnostustaan oppilaidensa koulunkäyntiä kohtaan ja 
osoittaa se oppilaille. Työrauhan ylläpitämiseksi ja myönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi 
tämä tukee yksilötasolla lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. 

Kouluturvallisuus

Tulosten mukaan sekä oppilaat että opettajat kokivat kouluturvallisuuden hyväksi. Yli yhdeksän 
kymmenestä oppilaasta koki olonsa erittäin tai melko turvalliseksi oppitunneilla, välitunneilla 
sekä koulumatkoilla. Opettajista lähes kaikki arvioivat oman ja oppilaittensa olon oppitunneilla 
erittäin tai melko turvalliseksi. On kuitenkin huomattava, että positiivisesta tuloksesta huoli-
matta yksittäisiä vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa kuitenkin tämänkin arvioinnin 
mukaan tapahtui, ja että oppilaiden välinen kiusaaminen oli yksi yleisimmistä häiriötekijöistä. 
Näiden ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi on tehtävä edelleen runsaasti töitä siitä 
huolimatta, että turvallisuus on keskimäärin hyvä. 

Suurin osa sekä opetuksen järjestäjistä että kyselyyn vastanneista koulujen rehtoreista ja oppilas-
huoltoryhmän jäsenistä koki, että kouluissa tapahtuvat häiriö- ja ongelmatilanteet ovat pysyneet 
ennallaan viimeisen kahden vuoden aikana. Kuitenkin lähes kolmannes opetuksen järjestäjistä ja 
neljännes koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista koki, että kouluissa tapahtuneet häiriö- ja on-
gelmatilanteet ovat joko lisääntyneet jonkin verran tai selkeästi viimeisten kahden vuoden aikana. 

Opetuksen järjestäjistä vajaa kolmannes ja koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista reilu kymmenes 
koki myös, että väkivaltainen käyttäytyminen on lisääntynyt joko jonkin verran tai selvästi kouluissa 
viimeisen kahden vuoden aikana. Kuitenkin molemmissa vastaajaryhmissä yli puolet vastaajista 
näki, että tilanne väkivaltaisen käyttäytymisen osalta on pysynyt ennallaan tai jopa vähentynyt. 

Vaikka yli puolet opetuksen järjestäjistä kertoi, että häiriö- ja ongelmatilanteiden sekä väkival-
tatilanteiden yleisyys on pysynyt ennallaan viimeisen kahden vuoden aikana, tuloksiin ei voida 
kaikilta osin olla tyytyväisiä. Kolmannes opetuksen järjestäjistä kokee, että sekä häiriötilanteet 
että väkivalta kouluissa on lisääntynyt. Jokainen väkivaltatilanne on aina vakava uhka koko 
yhteisön turvallisuudelle ja jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oikeus turvalliseen kouluympä-
ristöön. Tässä arvioinnissa selvitettiin myös (luku 9) kurinpito- ja puuttumiskeinoja sekä niiden 
tehokkuutta. On kuitenkin huomattava, että vakavien tilanteiden, kuten väkivaltatilanteiden 
hoitaminen ei ole vain koulun sisäinen asia, vaan yhteistyötä lastensuojelun sekä poliisin kanssa 
tulisi entisestään tiivistää. 

Masennus tai ahdistus

Kahdeksasluokkalaisilta ja lukiolaisilta tiedusteltiin myös, kuinka usein he kokivat koulussa 
masennusta tai ahdistusta. Sillä, miten usein kasiluokkalainen tai lukiolainen koki koulussa 
masennusta tai ahdistusta, oli erittäin suuri yhteys kiusaamisen havaitsemiseen. Lisäksi, mitä 
enemmän oppilaat kokivat masennusta tai ahdistusta koulussa, niin sitä enemmän he myös 
havaitsivat häiriö- ja ongelmatilanteita luokkahuoneissa.
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Masennus ja ahdistus voivat olla häiriö- ja ongelmatilanteiden ja kiusaamisen sekä syy että seu-
raus. Tutkimusten mukaan syrjäänvetäytyvillä lapsilla ja nuorilla on muita suurempi riski tulla 
kiusatuiksi. Masennus voi aiheuttaa syrjään vetäytymistä, joka voi edelleen johtaa kiusatuksi tu-
lemiseen, mutta toisaalta kiusatuksi tuleminen altistaa vahvasti masentumiselle ja ahdistukselle 
(Sourander 2010). 

Tietokoneiden, puhelimien ja tablettien käyttö

Tietokoneiden tai tablettien käyttämisellä opetustilanteissa ei ollut yhteyttä kolmasluokkalaisten ja 
lukiolaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden määrään luokkahuoneissa, mutta kahdeksasluokkaisten 
häiriö- ja ongelmakäyttäytymistä tietokoneiden ja tablettien käyttäminen lisäsi hieman. Häiriö- 
ja ongelmatilanteiden määrät luokkahuoneissa eivät muuttuneet, kun oppilailta ja opettajilta 
kysyttiin mobiili- ja älylaitteiden käytöstä oppitunneilla. Koulukohtaiseen kyselyyn vastanneet 
eivät kokeneet mobiili- ja älylaitteiden käytön aiheuttavan merkittävästi häiriö- ja ongelmatilan-
teita kouluissa, vaikka ne mainittiinkin yhdeksi yleisimmin luokissa esiintyvistä häiriötilanteista.

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus

Oppilaiden osallisuudella koulun toimintaan oli yhteyksiä oppilaiden ja opettajien luokkahuo-
neissa havaitsemiin häiriö- ja ongelmatilanteisiin. Vastaajien kokemuksien mukaan oppilaiden 
osallisuuden lisääminen koulun toimintaan vähensi häiriö- ja ongelmatilanteita luokkahuoneessa. 
Noin puolet opettajista kertoi toimintojen parantavan työrauhaa melko tai erittäin paljon. Myös 
koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista rehtoreista ja oppilashuoltoryhmän jäsenistä kolme 
neljäsosaa koki, että koulun yhteisellä toiminnalla on työrauhaa joko hieman tai selkeästi paran-
tava vaikutus. Kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen määrää 
luokkahuoneissa vähensi myös se, että oppilaat olivat saaneet mahdollisuuden osallistua koulujen 
järjestyssääntöjen valmisteluun. 

Huoltajien aktiivinen osallisuus lapsen koulunkäyntiin oli myös tärkeää. Kahdeksasluokkalaisten 
ja lukiolaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden määrää luokkahuoneissa vähensi selvästi se, että 
oppilaan huoltaja kannusti oppilasta menestymään koulussa sekä auttoi tarvittaessa kouluun 
liittyvien häiriö- ja ongelmatilanteiden selvittämisessä. Sekä opettajien että oppilaiden mukaan 
vanhemmat osallistuvat varsin tiiviisti lastensa koulunkäyntiin. Alakouluikäisten lasten huoltajista 
yli 70 prosenttia arvostaa lasten koulutyötä ja osallistuu huoltajille tarkoitettuihin tapaamisiin 
erittäin tai melko paljon. Alakouluikäiset myös kokevat saavansa tarvittaessa huoltajilta apua 
tehtävissään. Yläkouluikäisten nuorten huoltajistakin reilusti yli puolet osallistuu ja arvostaa 
nuortensa koulutyötä erittäin paljon tai melko paljon. Myös yläkouluikäiset kokevat saavansa 
apua tehtävissä, joskin heistä 7 prosenttia kokee, etteivät huoltajat auta lainkaan. 
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Yhteenveto

Arviointitulosten mukaan keskeisiä häiriö- ja ongelmatilanteisiin luokkahuoneessa sekä koulussa 
vaikuttavia tekijöitä, joita saatiin sekä oppilas- että opettajakyselystä, olivat seuraavat:

 ▪ opettajien opetuskäytänteet, asenteet ja koulun työrauha

 ▪ oppilaan ja opiskelijan saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

 ▪ huoltajien osallistuminen ja kiinnostus oppilaiden koulunkäyntiin 

 ▪ opetuksen eriyttäminen

 ▪ oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus

 ▪ oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kokema kouluturvallisuus

 ▪ oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kokema kouluviihtyvyys

2. Millaisia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa ja lukioissa esiintyy sekä 
miten niitä voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä?

Häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy useammin ylä- ja yhtenäiskouluissa kuin alakouluissa ja 
lukioissa. Alle sadan oppilaan ala- ja yläkouluissa häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyy vähemmän 
kuin isoissa yli 500 oppilaan kouluissa. Edelleen, tulosten mukaan häiriö- ja ongelmatilanteita 
esiintyy vähemmän taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa kuin kaupunkimaisissa kun-
nissa. Tämä tulisi huomioida, kun uusia ja suuria, yli 500 oppilaan koulukeskuksia suunnitellaan, 
ja panostaa niissä erityisesti opettajien pedagogisiin ratkaisuihin ylläpitää työrauhaa. 

Alakoulujen kolmasluokkalaisten mukaan selvästi useimmin esiintyvä luokkahuoneen häiriötilanne 
oli se, että he puhuvat yhtä aikaa opettajan kanssa opetusta häiritsevästi. Kahdeksasluokkalaisten 
ja lukiolaisten vastausten perusteella useimmin tapahtuva häiriötilanne luokassa oli se, että oppi-
laat käyttävät matkapuhelinta tai tablettia ilman opettajan lupaa. Muita usein esiintyviä ongelmia 
kahdeksasluokkalaisten ja lukiolaisten mielestä olivat: oppilas saapuu myöhässä oppitunnille, 
oppilaat puhuvat yhtä aikaa opettajan kanssa opetusta häiritsevästi, oppilaat eivät kuuntele, mitä 
opettaja sanoo, ja oppilaalta puuttuu opetukseen tarvittavat välineet oppitunnilta (taulukko 8). 

Alaluokkien opettajien mielestä selvästi useimmin esiintyvä luokkahuoneen häiriötilanne oli se, 
että oppilaat puhuvat yhtä aikaa opettajan kanssa opetusta häiritsevästi, ja oppilaalta puuttuu 
opetukseen tarvittavat välineet oppitunnilta. Nämä olivat myös yleisiä häiriötilanteita yläkou-
lujen ja lukioiden opettajien sekä koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän mielestä. Muita usein 
esiintyviä ongelmia yläkoulujen ja lukioiden opettajien mielestä olivat: oppilas saapuu myöhässä 
oppitunnille, oppilaat käyttävät matkapuhelinta tai tablettia ilman opettajan lupaa, ja oppilaat 
eivät kuuntele mitä opettaja sanoo (taulukko 9 ja kuvio 58). 

Arviointitulosten mukaan häiriö- ja ongelmatilanteita esiintyi monikertaisesti enemmän kahdek-
sasluokkalaisilla kuin kolmasluokkalaisilla tai lukiolaisilla. Vakavista häiriö- ja ongelmatilanteista 
yläkouluilla yleisin oli tilanne, jossa oppilas poistuu luvattomasti koulun alueelta. Muita kahdek-
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sasluokkalaisilla yleisiä vakavia häiriö- ja ongelmatilanteita oppilaiden ja opettajien mukaan olivat 
seuraavat: oppilas kiusaa toista oppilasta, oppilas kiusaa opettajaa esimerkiksi huutelemalla tai 
nimittelemällä opettajaa, sekä opettaja hermostuu ja huutaa oppilaalle. Alakoulujen vakavin häi-
riö- ja ongelmatilanne sekä oppilaiden että opettajien mukaan oli oppilaiden välinen kiusaaminen. 

Noin yhtä tai kahta prosenttia oppilaista kiusataan kouluissa joka päivä. Poikia kiusataan enemmän 
kuin tyttöjä. Lisäksi suomenkielisten oppilaiden keskuudessa esiintyi enemmän kiusaamista kuin 
ruotsinkielisten oppilaiden. Kiusaamisen suhteen oppilaiden ja opettajien vastaukset poikkesivat 
toisistaan jonkin verran. Oppilaat raportoivat kiusaamista tapahtuvan enemmän kuin opettajat. 
Lisäksi opettajat olivat mielestään puuttuneet koulukiusaamiseen selvästi useammin kuin oppilaat 
kokivat heidän puuttuneen. Tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan 
kaikki kiusaaminen ei edelleenkään tule opettajien tietoon, ja että opettajat eivät oppilaiden mie-
lestä puutu riittävästi kiusaamiseen. Oppilaiden osallistaminen kiusaamisen vastaiseen työhön 
on tämänkin raportin mukaan välttämätöntä, ja opettajien tietoisuutta kiusaamisesta ilmiönä 
tulee edelleen lisätä. 

Häiriö- ja ongelmatilanteet jaettiin tässä arvioinnissa vielä edelleen erittäin vakaviin tilanteisiin 
siitä huolimatta, että esimerkiksi kiusaaminen voi olla väkivallan ylä- ja alakäsite. Tässä raportis-
sa erittäin vakavia häiriötilanteita olivat esimerkiksi seksuaalinen häirintä, väkivalta tai aseella 
uhkaaminen. Näitä esiintyi vastausten mukaan kouluissa hyvin harvoin, mutta kuitenkin muu-
tamia tapauksia vuoden sisällä. Näihin erittäin vakaviin häiriö- ja ongelmatilanteisiin tulisi saada 
ehdottomasti nollatoleranssi. 

Oppilaiden ja opettajien kokemukset opettajien epäasiallisesta käytöksestä oppilaita kohtaan 
poikkesivat selvästi toisistaan kaikilla luokka-asteilla, selvästi eniten kahdeksannella luokalla. 
Opettajat itse kokivat kohtelevansa oppilaita hyvin harvoin tai ei lainkaan epäasiallisesti, kun 
taas esimerkiksi kahdeksannen luokan oppilaista 15 prosenttia koki, että opettajat huutavat ja 
hermostuvat oppilaille noin viikoittain tai joka päivä. Kahdeksannen luokan oppilaista myös 3,2 
prosenttia (noin 250 oppilasta) koki seksuaalista häirintää opettajan taholta viikoittain tai joka 
päivä, kun vastaava luku opettajien arvioimana oli nolla prosenttia. Lukiolaisten osalta vastaavat 
luvut olivat 0,6 prosenttia ja 0 prosenttia (taulukot 10 ja 11). Tulosten tulkinnassa tulee olla va-
rovainen ja huomioida, että oppilaat voivat jättää myös pilailuvastauksia. Oppilaiden vastausten 
mukaan kuitenkin sadat yläkoululaiset ja lukiolaiset raportoivat epäasiallista käyttäytymistä 
opettajan taholta viikoittain tai joka päivä. 

Suurin osa oppilaista ilmoitti, että väkivaltaa esiintyy kouluissa harvemmin kuin muutaman 
kerran vuodessa. Lisäksi yhdeksän kymmenestä kahdeksasluokkalaisesta ilmoitti, että he eivät 
olleet koskaan käyttäytyneet väkivaltaisesti toista oppilasta kohtaan koulussa.

Opetuksen järjestäjien vastausten mukaan monet vakavat tai erittäin vakavat häiriötilanteet, 
kuten varkaudet tai väkivaltatilanteet, käsitellään useimmiten koulutasolla. Kuitenkin, koska 
esimerkiksi väkivaltatilanteet ovat tulosten mukaan osin jopa lisääntyneet kahden viime vuoden 
aikana, näiden vakavien tilanteiden ratkaisemiseksi koulujen yhteistyöstä lastensuojelun ja poliisin 
kanssa tulisi lisätä, kuten jo aiemmin todettiin.
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Arviointitulosten mukaan koulujen häiriö- ja ongelmatilanteita voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä 
parantamalla oppilaiden ja opettajien kokemaa kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa sekä kouluturval-
lisuutta, kehittämällä opettajien opetuskäytänteitä ja asenteita, lisäämällä muiden opettajien ja 
avustajien tukea, osallistamalla huoltajia enemmän oppilaiden koulunkäyntiin sekä lisäämällä 
opetuksen eriyttämistä ja oppilaiden osallistamista koulun toimintaan. 

Pikainen puuttuminen häiriö- ja ongelmatilanteisiin on erittäin selkeästi häiriö- ja ongelmatilanteita 
luokkahuoneissa vähentävä sekä ennalta ehkäisevä tekijä. Arviointitulosten mukaan havaittiin, 
että häiriö- ja ongelmatilanteiden määrän kasvaessa luokkahuoneessa yhä harvempi opettaja oli 
puuttunut niihin heti (kuvio 73). 

Koulukohtaisen kyselyn vastausten mukaan häiriökäyttäytymiseen vaikuttavat eniten opettajan 
käyttämät opetusmetodit ja opetuksen ajankohta. Koulukohtaisen kyselyn vastausten mukaan 
työrauhaa parantavat myös pieni luokka- tai ryhmäkoko, mahdollisuus pienryhmätyöskentelyyn 
tai luokan jakoon sekä koulunkäyntiavustajien tukeen tunneilla.

3. Miten häiriö- ja ongelmatilanteisiin liittyvät säännöt ja suunnitelmat sekä 
niiden seuranta toimivat kouluissa ja lukioissa?

Koulujen rehtoreiden ja oppilashuoltoryhmien vastausten mukaan lähes jokaisella koululla on 
järjestyssäännöt. Sen sijaan kahdelta prosentilta kouluja puuttui suunnitelma oppilaiden suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, ja yhdeksältä prosentilta puuttui suunnitelma 
kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä (kuvio 28). 

Oppilaista vajaa yhdeksän kymmenestä ilmoitti tietävänsä, että koulussa on järjestyssäännöt. Noin 
neljännes kahdeksasluokkalaista ja lukiolaisista tiesi, että koulussa on myös käytössä suunnitelma 
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, mutta vain noin joka kolmas 
kahdeksasluokkalainen tiesi, että koulussa on käytössä suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja 
kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Oppilaiden osallisuus järjestyssääntöjen ja muiden 
suunnitelmien laadintaan oli vähäistä. Siitä huolimatta oppilaat kuitenkin kokivat järjestysäännöt 
toimiviksi ja oikeudenmukaisiksi. Myös opettajat, koulut ja opetuksen järjestäjät pitivät sääntöjä 
ja suunnitelmia tärkeinä ja toimivina.

Sääntöjen ja suunnitelmien laadintaan osallistuivat eniten koulujen rehtorit ja opettajat, mutta 
vastausten mukaan myös oppilaskuntia ja huoltajia oli osallistettu. Säännöistä ja suunnitelmista 
tiedottamisen päävastuu oli yleensä koulun rehtorilla ja opettajilla. Tämän lisäksi kouluissa käy-
tettiin aktiivisesti sähköisiä tiedotuskanavia tai tiedotusjärjestelmiä. Siitä huolimatta, että oppi-
laskuntia oli osallistettu sääntöjen ja suunnitelmien laatimiseen, oppilaat tiesivät suunnitelmista 
kohtuullisen huonosti. Koska oppilaiden osallisuus lisäsi työrauhaa, koulujen olisi hyvä pohtia 
muidenkin oppilaiden osallistumisen mahdollistamista kuin vain oppilaskuntien. 

Opettajat myös arvioivat suunnitelmien toimivuutta. Kaikkien luokka-asteiden opettajat 
arvioivat järjestyssäännöt melko toimiviksi. Hieman yllättäen lukioissa kaikki suunnitelmat 
näyttivät opettajien mielestä toimivan parhaiten. Sen sijaan huolestuttavan iso osa kaikista 
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opettajista (noin kolmannes) ei osannut sanoa, ovatko suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 
kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta ja suunnitelma kasvatuskeskusteluista ja kurinpito-
keinoista toimivia.

Opetuksen järjestäjien toimintatavat ja ohjeet kouluissa häiriö- ja ongelmatilanteissa olivat pää-
sääntöisesti yhteneväiset. Mitä useammin opetuksen järjestäjät seurasivat häiriö- ja ongelmati-
lanteita kouluissaan, sitä toimivampana he pitivät käytäntöään. Opetuksen järjestäjien ja koulujen 
vastaukset kuitenkin erosivat toisistaan jonkin verran esimerkiksi häiriötilanteiden määrän ja 
niissä käytettyjen toimintatapojen kannalta, joten opetuksen järjestäjien seuranta voisi tältä osin 
olla aktiivisempaa. Karvin tekemän sisällönanalyysin mukaan suunnitelmista myös puuttuivat 
säännönmukaisesti suunnitelmien toteutumisen ja vaikuttavuuden seuraaminen sekä arviointi. 

4. Miten häiriö- ja ongelmatilanteissa käytettävät kurinpito- ja puuttumiskeinot 
toimivat kouluissa ja lukioissa? 

Kurinpito- ja puuttumiskeinoilla tarkoitetaan kaikkia koulussa käytettäviä puuttumis-, ojenta-
mis-, turvaamis- tai rangaistuskeinoja. Oppilaat eivät näytä olevan vastausten perusteella riittävän 
tietoisia siitä, millaisia kurinpito- ja puuttumiskeinoja koulussa on käytössä ja miten usein niitä 
käytetään. Vain hieman yli kolmannes oppilaista oli sitä mieltä, että heille oli kerrottu opettajien 
tai rehtorin toimesta riittävästi, millaisia puuttumis-, ojentamis-, turvaamis- ja rangaistuskeinoja 
koulussa voidaan tarvittaessa käyttää erilaisten häiriö- tai ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttö oli yleisempää ylä- ja yhtenäiskouluissa. Oppilas- ja opet-
tajakyselyistä sekä koulukohtaisesta kyselystä saatujen arviointitulosten mukaan kahdeksasluok-
kalaisten luokissa tai ryhmissä käytettiin selvästi enemmän kurinpito- ja puuttumiskeinoja kuin 
kolmasluokkalaisten ja lukiolaisten luokissa tai ryhmissä. Vähiten kurinpito- ja puuttumiskeinoja 
käytettiin lukioissa, joissa myös esiintyi vähiten häiriö- ja ongelmatilanteita. 

Eri tahojen vastauksissa oli eroja siinä, millaisia kurinpito- ja puuttumiskeinoja käytettiin ja kuinka 
tehokkaana niitä pidettiin; eri luokka-asteen oppilaiden sekä opettajien ja koulujen sekä opetuksen 
järjestäjien vastaukset poikkesivat jonkin verran toisistaan (taulukot 14 ja 15 sekä kuviot 94, 95 ja 
96). Opetuksen järjestäjät ilmoittivat, että koulut käyttävät luokkahuoneesta poistamista, kasva-
tuskeskustelua ja jälki-istuntoa kurinpito- ja puuttumiskeinona moninkertaisesti useammin kuin 
opettajat. Alakoulujen opettajat kertoivat käyttävänsä useammin luokkahuoneesta poistamista ja 
kasvatuskeskustelua kuin muut opettajat. Jälki-istuntoa alakoulujen opettajat käyttivät harvoin. 
Lukion opettajat käyttivät kaikkia kurinpito- ja puuttumiskeinoja harvoin. 

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että yleisimmät kurinpito- ja puuttumiskeinot olivat luokka-
huoneesta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, rehtorin puhuttelu, oppilaan huolta-
jalle ilmoittaminen sekä se, että oppilas siivoaa tai järjestää sotkemansa tilan. Lukuun ottamatta 
jälki-istuntoa näitä pidettiin myös melko toimivina keinoina. Toimivana pidettiin myös sitä, että 
oppilaan tulee korvata rikkomansa koulun omaisuus. Myös häiritsevän esineen pois ottamista 
pidettiin toimivana tapana palauttaa työrauha. 
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Jälki-istunto oli kasvatuskeskustelua selvästi vähemmän käytetty kurinpitotoimi, eikä sen toimi-
vuutta pidetty hyvänä. Jopa 78 prosenttia kahdeksasluokan opettajista arvioi jälki-istunnon olevan 
toimimaton. Sen sijaan 65 prosenttia kahdeksasluokan opettajista uskoi kasvatuskeskustelun 
tehoon ja 80 prosenttia vanhempien kanssa keskustelemisen tehoon. Tulosten perusteella voi-
daan selvästi todeta, että autoritääriset rankaisuun perustuvat kurinpitokeinot voitaisiin korvata 
kasvatuskeskusteluin sekä nykyistä oppimiskäsitystä paremmin tukevilla menetelmillä. Sovit-
telumenettely, jossa oppilas korvaa aiheuttamansa vahingon on myös pedagogisesti nykytiedon 
valossa paremmin perusteltu seuraamus sääntöjen rikkomisesta. 

Oppilaiden mukaan luokkahuoneesta poistaminen, kasvatuskeskustelu, kirjallisten ja muiden töiden 
teettäminen jälki-istunnossa, rehtorin puhuttelu sekä oppilaan huoltajalle ilmoittaminen koettiin 
toimiviksi kurinpito- ja puuttumiskeinoiksi. Noin kolme neljästä kolmas- ja kahdeksasluokkalai-
sesta, jotka olivat joskus olleet kasvatuskeskustelussa, pitivät sitä toimivana puuttumiskeinona. 
Noin puolet oppilaista ja opettajista oli sitä mieltä, että koulussa käytettävillä kurinpito- ja puut-
tumiskeinoilla pystytään ennaltaehkäisemään häiriö- ja ongelmakäyttäytymistä luokkahuoneissa 
melko paljon tai erittäin paljon.

5. Miten vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset on otettu käyttöön kouluissa 
ja lukioissa ja miten ne ovat vaikuttaneet koulujen ja lukioiden työrauhaan 
ja turvalliseen oppimisympäristöön?

Vuonna 2014 voimaan tulleiden lakimuutosten myötä kouluille ja opettajille lisättiin toimivaltuuksia 
uusien kurinpito- ja puuttumiskeinojen käyttämisestä. Uusia kurinpitotoimia olivat muun muassa 
kasvatuskeskustelut, häiritsevän esineen haltuunotto, tavaroiden ja vaatetuksen tarkistaminen 
sekä tarvittava voimankäyttö esimerkiksi oppilaan siirtämiseksi ulos luokasta. Kaikkien osapuol-
ten mukaan (opettajat, oppilaat, opetuksen järjestäjät sekä rehtorit ja oppilashuoltohenkilöstö) 
kasvatuskeskustelua lukuun ottamatta uusia kurinpito- ja puutumiskeinoja käytettiin kouluissa 
erittäin vähän, mutta ne koettiin toimiviksi häiriö- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä 
niihin puutumisessa. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä kasvatuskeskustelu oli toimiva puuttu-
miskeino. Häiritsevän esineen haltuun ottamista oppilaalta pidettiin myös hyvänä puuttumiskei-
nona. Opettajat pitivät oppilaan tavaroiden ja vaatetuksen tarkistamista toimivampana keinona 
kuin opetuksen järjestäjät ja koulut. Opetuksen järjestäjät ja koulut eivät pitäneet tarvittavaa 
voimankäyttöä häiriö- ja ongelmatilanteiden ratkaisu- tai ennaltaehkäisykeinona toimivana, ja 
sitä oli myös käytetty kouluissa vähiten.

Kurinpito- ja puuttumiskeinojen käytön määrä ei ole koulujen ja opettajien mukaan lisääntynyt 
kahden viimeisen vuoden aikana: koulukohtaiseen kyselyyn vastanneista suurin osa ilmoitti niiden 
määrän pysyneen ennallaan, alakoulujen ja yläkoulujen opettajista noin kolmannes ja lukioluok-
kien opettajista neljä kymmenestä koki kurinpito- ja puuttumiskeinojen käytön määrän pysyneen 
ennallaan. Opettajien en osaa sanoa -vastausten määrät olivat huomattavasti korkeammat kuin 
koulun oppilashuoltoryhmän. Opetuksen järjestäjät ja koulut pitivät lakimuutoksen tuomia uudis-
tuksia pääsääntöisesti hyvinä ratkaisukeinoina, mutta eivät yhtä hyvinä ennaltaehkäisykeinoina.
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Opetuksen järjestäjät ja koulut kokivat, että lakimuutoksen mukanaan tuomat tavoitteet olivat 
pääsääntöisesti toteutuneet heidän kouluissaan. Sairaalakoulujen kanssa tehty yhteistyö koettiin 
toimivammaksi silloin, kun sairaalaopetus oli tapahtunut samassa kunnassa. Avohoidossa olevan 
oppilaan oikeus saada opetusta sairaalakoulussa koettiin toteutuneen huonosti erityisesti silloin, 
kun opetus on tapahtunut toisessa kunnassa. Opetuksen järjestäjistä vain kaksi viidesosaa ilmoitti, 
että heillä on suunnitelma sairaalaopetuksen järjestämisestä, ja kouluistakin alle puolet vastasi, 
että heidän opetussuunnitelmassaan on huomioitu sairaalaopetus. Lakimuutos ei siis näiltä osin 
ole täysin toteutunut kaikissa kouluissa. 

Opetuksen järjestäjien mukaan suurimmalle osalle kouluista on annettu ohjeistusta ja koulu-
tusta esimerkiksi lakimuutoksen mukanaan tuomiin uusiin toimintatapoihin, kuten tavaroiden 
poisottamiseen liittyen. Rehtorien ja opiskeluhuoltoryhmän sekä opettajien antamat vastaukset 
kuitenkin eroavat tästä. Esimerkiksi opettajista yli puolet ja kouluista reilu neljännes ilmoitti, ettei 
heillä ole ollut ollenkaan ohjeistusta tai koulutusta tarvittavan voiman käyttöön häiritsevää tai 
vaarallista esinettä tai ainetta pois otettaessa. Opettajat kokivatkin näihin tilanteisiin saamansa 
koulutukset ja ohjeistukset riittämättömiksi. 

Oppilaiden osallistaminen järjestyssääntöjen ja suunnitelmien laadintaan oli vastausten mukaan 
melko vähäistä. Esimerkiksi opetuksen järjestäjistä kolmannes ja kouluista kolme viidesosaa 
ilmoitti, että oppilaat ovat saaneet osallistua järjestyssääntöjen laadintaan, mutta kahdeksasluok-
kalaisista ja lukiolaisista vain reilu kymmenes vastasi osallistuneensa niiden laadintaan. Myös 
huoltajien osallistaminen oli vastausten mukaan hyvin vähäistä. Järjestyssääntöjen uudistaminen 
ei lakimuutoksen myötä ollut pakollista, mutta sekä opetuksen järjestäjistä että kouluista suurin 
osa ilmoitti käyttäneensä Opetushallituksen ohjeita järjestyssääntöjensä laadinnassa. Tuloksen 
perusteella lakimuutokseen liittyvillä suosituksilla ja ohjeistuksilla on siis ollut vaikutusta kou-
lujen toimintaan. 
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13 
Kehittämissuositukset

Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin tulosten perusteella ehdotamme seuraavia 
kehittämissuosituksia:

 ▪ Vuonna 2014 voimaan tulleiden lakiuudistusten toimeenpanon avuksi annettuja ohjeis-
tuksia tarvitaan edelleen.

 ▪ Systemaattista seurantaa ja arviointia sekä yhteistyötä opetuksen järjestäjien ja koulujen 
sekä lukioiden välillä tulee lisätä. 

 ▪ Opetuksen järjestäjän tulee lisätä seurantaansa liittyen kouluissa ja lukioissa tapahtuviin 
häiriö- ja ongelmatilanteisiin sekä niissä käytettävien kurinpito- ja puuttumiskeinojen 
käyttöön. 

 ▪ Lain edellyttämien sääntöjen ja suunnitelmien olemassaolo kouluissa on varmistettava.

 ▪ Koulutusta ja ohjeistusta lain tuomiin muutoksiin ja niiden käyttöönottoon esimerkiksi 
erilaisissa kurinpitokeinojen käytössä tulisi kouluissa lisätä.

 ▪ Opettajien opetuskäytänteitä tulisi kehittää ja tarjota opettajille täydennyskoulutusta 
häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn.

 ▪ Opetuksen eriyttämistä tulisi lisätä.

 ▪ Oppilaan ja opiskelijan saamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tulisi lisätä.

 ▪ Huoltajia tulisi kannustaa osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja seuraa-
maan oppilaiden koulunkäyntiä.

 ▪ Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta koulun ja lukion toimintoihin sekä sääntöjen ja 
suunnitelmien laadintaan tulisi lisätä.

 ▪ Koulujen tulisi lisätä tiedottamista oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille käyttämistään 
kurinpito- ja puuttumiskeinoista.

 ▪ Opetuksen järjestäjien sekä koulujen ja lukioiden tulisi luoda toimintakulttuuri, joka osal-
listaa huoltajia enemmän koulujen toimintaan sekä sääntöjen ja suunnitelmien laadintaan.

 ▪ Koulujen ja lukioiden tulisi panostaa kouluturvallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen.
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