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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa joka toinen vuosi Kouluterveyskyselyn, jonka avulla seu-

rataan 10–20-vuotiaiden hyvinvointia. Tuloksia hyödynnetään oppilaitoksissa, kunnissa ja alueilla 

esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittämisessä.  

Tämän työpaperin tavoitteena on tuottaa koulujen omien tulosten vertailukohdaksi yhteenveto vuo-

den 2021 Kouluterveyskyselyyn osallistuneiden perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaiden 

(N=91 560, kattavuus 75 %) kokemuksista kouluarjesta. Julkaisussa tarkastellaan oppilaiden koke-

muksia 1) vuorovaikutuksesta koulun arjessa, 2) kiusaamisesta sekä 3) yksilönä kouluyhteisössä ole-

misesta.  

Työpaperin johdantoluvussa tarkastellaan turvallisen kouluyhteisön rakentamista oppilaiden osalli-

suuden ja osallistumisen, kiusaamisen vastaisen työn ja opiskeluhuollon näkökulmista sekä kannus-

tetaan kouluja tarkastelemaan Kouluterveyskyselyn oppilaitoskohtaisia tuloksia henkilöstön, oppi-

laiden ja vanhempien kanssa. Tulosluvussa tarkastellaan oppilaiden kokemuksia kouluarjesta. Tu-

loksia esitetään koko vastaajajoukon lisäksi erikseen sekä poikien ja tyttöjen että sukupuoli- ja sek-

suaalivähemmistöihin kuuluvien, ulkomaalaistaustaisten ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta. 

Pohdintaluvussa tuloksia tarkastellaan suhteessa aiempiin tuloksiin, todetaan koronaepidemian nä-

kyminen vuoden 2021 tuloksissa ja nostetaan esiin keskeisiä huomioita sukupuolittain ja taustaryh-

mittäin.  

Työpaperissa käytetään käsitteitä, jotka perustuvat perusopetuslakiin: oppilas, koulu, opetuksen jär-

jestäjä. Oppilashuollosta käytetään sanaa opiskeluhuolto. Opetuksen järjestäjän kohdalla käytetään 

osassa luvuista sanaa kunta.  
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Lukijalle 

Oppilaiden kokemukset kouluarjesta syntyvät vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja koulun aikuisten 

kanssa. Kouluterveyskyselyn näkökulma kouluhyvinvointiin on kokonaisvaltainen. Koulupäivissä jaksa-

mista tukevat terveelliset elintavat, kuten riittävä nukkuminen, säännöllinen ruokailu ja liikunta. Ystävyys-

suhteilla ja harrastuksilla on merkitystä hyvinvoinnille. Turvallinen kasvuympäristo ja aikuisilta saatu tuki 

kannattelee, olipa kyse oppimisen vaikeuksista, kaverihuolista tai mielenterveyden haasteista, joiden kaik-

kien yleistyminen on viime vuosina herättänyt huolta. 

Kouluterveyskysely tuottaa oppilaiden kouluhyvinvointiin liittyvää seurantatietoa kansallisella, alueelli-

sella, kunnan tai opetuksen järjestäjän sekä koulun tasolla. Tämän julkaisun tarkoituksena on luoda yleiskuva 

perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden kouluarkeen ja kouluhyvinvointiin liittyvistä kokemuksista. Ta-

voitteena on myös innostaa kouluja tarkastelemaan omia tuloksiaan ja vertaamaan niitä valtakunnallisiin, 

alueellisiin ja kuntakohtaisiin tuloksiin, sekä kehittämään omaa toimintaansa oppilaiden ja yhteisön hyvin-

voinnin edistämiseksi. Toivomme, että kouluissa keskusteltaisiin oman koulun tuloksista oppilaiden kanssa. 

 Taustaryhmittäin kootuista tuloksista ei ole saatavilla koulukohtaisia tuloksia pienten vastaajamäärien 

vuoksi. Koulut voivat hyödyntää tässä julkaisuissa esitettyjä valtakunnallisia tuloksia pohtiessaan ulkomaa-

laistaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten asemaa 

sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa kouluyhteisössään.  

Julkaisuun on sisällytetty myös lyhyt kappale tilastollisten kuntaryhmien mukaisista tuloksista. Tämä 

kooste osoittaa, että useimmissa kouluarkeen liittyvissä aiheissa 8. ja 9. luokkalaisten kokemukset ovat 

vuonna 2021 olleet melko samansuuntaisia riippumatta siitä, asuvatko he maaseutumaisessa, taajaan asutussa 

tai kaupunkimaisessa kunnassa. 

Haluamme kiittää kaikkia Kouluterveyskyselyyn osallistuneita oppilaita, kuntia ja muita opetuksen jär-

jestäjiä, aineistonkeruussa mukana olleita sekä tulosten hyödyntämisestä kanssamme keskustelleita koulujen 

edustajia. Lisäksi kiitämme tätä julkaisua kommentoineita asiantuntijoita, erityisesti opetusneuvos Kristiina 

Laitista ja erityisasiantuntija Riina Länsikalliota Opetushallituksesta. 

 

Helsingissä 22.11.2022  

Jenni Helenius, Hanne Kivimäki ja Marke Hietanen-Peltola  
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Tiivistelmä 

Jenni Helenius, Hanne Kivimäki & Marke Hietanen-Peltola. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden ko-

kemuksia kouluarjesta. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 

54/2022. 47 sivua. Helsinki 2022. ISBN 978-952-343-988-7 (verkkojulkaisu) 

Kouluterveyskysely on koko maan kattava väestötutkimus, jolla kerätään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoin-

nista, terveydestä ja palveluista. Tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Tuloksia hyödynnetään esimerkiksi 

koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehittämisessä ja palvelujen kohdentamisessa nuorille. 

Aineistonkeruu. Julkaisu perustuu Kouluterveyskyselyn aineistoon, joka kerättiin poikkileikkausasetel-

malla 1.3.–28.5.2021. Tiedonkeruun aikana koko maassa oli poikkeuksellinen tilanne koronaepidemian ta-

kia, minkä vuoksi tietojen keruuaika oli normaalia pidempi. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä lähi- että 

etäopetuksessa. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja oppilaat vastasivat anonyymisti. 

Osallistujat. Julkaisussa tarkastellaan perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden (N = 91 560, 75 %) 

vastauksia sukupuolittain ja taustaryhmittäin. Selkokielisellä lomakkeella vastanneet 8. ja 9. luokan oppilaat 

(n=2 829) eivät ole mukana tässä raportissa, koska kyseinen lomake oli lyhennetty ja useiden kysymysten 

muotoilu erosi hieman yleiskielisestä lomakkeesta. 

Tuloksista eritellään 8. ja 9. luokan poikien (N=44 624) ja tyttöjen (N=46 638) tulokset sekä sukupuoli-

vähemmistöjen tulokset (N=4 525). Jaottelu tyttöihin ja poikiin perustuu lomakkeella kysyttyyn viralliseen 

sukupuoleen. Tuloksia esitetään myös ulkomaalaistaustaisten (N=5 296), kodin ulkopuolelle sijoitettujen 

(N=1 284) sekä seksuaalivähemmistöjen (N=11797) osalta. Tuloksia esitetään lyhyesti myös tilastollisen 

kuntaryhmittelyn mukaan erillisessä kappaleessa, luvussa 3.4. 

Tulokset. Julkaisussa tarkastellaan perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden kokemuksia 1) vuorovai-

kutuksesta koulun arjessa, 2) kiusaamisesta sekä 3) yksilönä kouluyhteisössä olemisesta. Tulokset osoittavat, 

että pojat pitävät tyttöjä yleisemmin koulunkäynnistä sekä kokevat tyttöjä yleisemmin voivansa vaikuttaa 

koulun asioihin ja saavansa opettajilta välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua. Tulokset tuovat esille eroja 

ulkomaalaistaustaisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien sekä kodin ulkopuolelle sijoitettu-

jen kokemuksissa sekä toisiinsa että koko ikäryhmään verrattuna. Näitä eroavuuksia tarkastellaan tulos- ja 

pohdintaluvuissa. 

Tarkasteltavat indikaattorit. Julkaisussa tarkastellaan oppilaiden kokemuksia seuraavista aiheista: 

• koulunkäynnistä pitäminen  

• mahdollisuus vaikuttaa koulun asioiden suunnitteluun 

• vaikeudet oppimistaidoissa ja oppimiseen saatu tuki  

• kuuluminen luokka- ja kouluyhteisöön sekä luokan ilmapiiri 

• kiusatuksi tuleminen koulussa, muiden oppilaiden kiusaaminen ja kiusaamisen tavat 

• opettajilta saatu välittävä ja oikeudenmukainen kohtelu 

• koulun aikuisten taholta koettu kiusaaminen  

• mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista 

• sosiaalinen ahdistuneisuus 

• yksinäisyys 

• opiskeluhuoltopalveluissa käyminen sekä tuen ja avun saanti 

 

Avainsanat: kiusaaminen, kouluilmapiiri, osallisuus, peruskoulu, toimintakulttuuri 
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Sammandrag 

Jenni Helenius, Hanne Kivimäki & Marke Hietanen-Peltola. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden ko-

kemuksia kouluarjesta. Kouluterveyskyselyn tuloksia. [Upplevelser av skolvardagen hos elever i årskur-

serna 8 och 9 i den grundläggande utbildningen. Resultaten av enkäten Hälsa i skolan.]. Institutet för hälsa 

och välfärd (THL). Diskussionsunderlag 54/2022. 47 sidor. Helsingfors 2022. ISBN 978-952-343-988-7 

(nätpublikation) 

Enkäten Hälsa i skolan är en riksomfattande befolkningsundersökning och med hjälp av den samlar man in 

information om barns och ungas hälsa och välbefinnande och de tjänster som erbjuds barn och unga. Under-

sökningen genomförs vartannat år. Resultaten används till exempel för att utveckla verksamhetskulturen i 

skolor och vid läroanstalter och rikta tjänster till unga. 

Insamling av material. Publikationen grundar sig på Hälsa i skolan -enkätens material, som samlades in 

genom en tvärsnittsdesignad undersökning mellan den 1 mars och den 28 maj 2021. Under tiden för in-

samlingen av material befann sig hela landet i ett exceptionellt läge på grund av coronaepidemin och därför 

var tiden för insamling av information längre än normalt. Det var möjligt att besvara enkäten såväl i när- eller 

distansundervisningen. Att besvara enkäten var frivilligt och eleverna besvarade den anonymt. 

Deltagare. I publikationen granskas svaren av elever (N= 91 560, 75 %) i årskurserna 8 och 9 i den 

grundläggande utbildningen enligt kön och bakgrundsgrupp. De elever i årskurserna 8 och 9 som svarade på 

det lättlästa formuläret (n=2 829) är inte med i den här rapporten, eftersom formuläret i fråga var förkortat 

och formuleringen av flera av frågorna skilde sig något från dem i det allmänspråkliga formuläret. 

I resultaten särskiljs resultaten för pojkar (N=44 624) och för flickor (N=46 638) i årskurserna 8 och 9 

samt resultaten för dem som hör till könsminoriteter (N=4 525). Indelningen i flickor och pojkar beror på 

frågan om officiellt kön som ställs i formuläret. Resultat presenteras också för elever med invandrarbakgrund  

(N=5 296), som har placerats utanför hemmet (N=1 284) och som hör till sexuella minoriteter (N=11 797). 

Resultat presenteras i korthet också enligt den statistikförda kommungrupperingen i ett eget stycke, kapitel 

3.4. 

Resultat. I publikationen granskar man upplevelser av 1) växelverkan i skolvardagen, 2) mobbing och 3) 

att vara en individ i skolgemenskapen, hos elever i årskurserna 8 och 9 i den grundläggande utbildningen. 

Resultaten visar att pojkar i större utsträckning än flickor tycker om skolgången och upplever i större ut-

sträckning än flickorna att de kan påverka saker i deras skola och att lärare bemöter dem på ett omtänksamt 

och rättvist sätt. Resultaten visar skillnaderna i upplevelserna hos de elever som har invandrarbakgrund, som 

hör till könsminoriteter och sexuella minoriteter samt de som har placerats utanför hemmet, både jämfört 

med varandra och med hela åldersgruppen. Skillnaderna granskas med hjälp av resultatsiffror och reflekt-

ioner. 

Indikatorer som granskas. I publikationen granskas elevernas upplevelser av följande ämnesområden: 

• att tycka om skolgången 

• möjligheten att påverka planeringen av skolärenden 

• svårigheter med inlärningsfärdigheterna och stöd som fåtts för inlärningen 

• att höra till klass- och skolgemenskapen och atmosfären i klassen 

• att bli mobbad i skolan, mobbning av andra elever och mobbningssätt 

• ett omhändertagande och rättvist bemötande av lärarna 

• upplevelser av mobbning från vuxna i skolan 

• möjligheten att diskutera sådant som tynger en med en vuxen i skolan 

• social ångest 

• ensamhet 

• att besöka elevhälsotjänsterna och att få hjälp och stöd 

 

Nyckelord: mobbning, skolatmosfär, delaktighet, grundskola, verksamhetskultur 
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Abstract 

Jenni Helenius, Hanne Kivimäki & Marke Hietanen-Peltola. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden ko-

kemuksia kouluarjesta. Kouluterveyskyselyn tuloksia. [Experiences of everyday school life among pupils 

in grades 8 and 9. The results of the School Health Promotion study]. Finnish institute for health and wel-

fare (THL). Discussion Paper 54/2022. 47 pages. Helsinki, Finland 2022. ISBN 978-952-343-988-7 (online 

publication) 

The School Health Promotion study is a population study that covers the entire country and collects infor-

mation on the well-being, health and service use of children and young people. The survey is conducted every 

two years. The results are utilised in areas such the operational culture development of schools and educa-

tional institutions and targeting of services for young people. 

Data collection. This publication is based on the data of the School Health Promotion Study, which was 

collected using a cross-sectional approach between 1 March and 28 May 2021. During the data collection 

period, the whole country was facing an exceptional situation due to the coronavirus epidemic. As a result, 

the collection period was longer than normal. It was possible for both pupils studying remotely and pupils 

studying in schools to respond to the survey. Participation in the survey was voluntary, and pupils’ responses 

were anonymous. 

Participants. This publication examines the responses given by basic education pupils from grades 8 and 

9 (N = 91,560, 75%) by gender and background group. The pupils who responded to the plain language 

version of the survey (N = 2,829) are not included in this report, as this form was shorter and several of the 

questions were posed in a slightly different way. 

The analysis separates out the results for grade 8 and 9 boys (N = 44,624), girls (N = 46,638) and gender 

minorities (N= 4,525). The categorising of boys and girls is based on the question in the form which asks the 

pupil for their official gender. The analysis also presents results for pupils with a foreign background  

(N = 5,296), those who have been placed outside the home (N = 1,284), and those who belong to sexual 

minorities (N = 11,797). Results are also separately presented according to statistical municipality grouping 

in section 3.4. 

Results. The publication focuses on basic education pupils in grades 8 and 9 and examines their experi-

ences of 1) interaction in everyday school life, 2) bullying and 3) being an individual in the school commu-

nity. The results shows that boys more often enjoy attending school than girls and also experience more often 

that they are able to impact school matters and receive from teachers caring and fair treatment. The results 

also highlight differences in the experiences of pupils with foreign backgrounds, those belonging to sexual 

minorities, and those who have been placed outside the home, both in relation to each other and in relation 

to their age group as a whole. These differences are examined in the results and discussion sections. 

Indicators examined. This publication examines pupils’ experiences of the following areas: 

• enjoying school 

• opportunities to influence planning of school matters 

• difficulties with learning skills and learning support received 

• sense of belonging to the class and school communities and classroom atmosphere 

• being bullied, bullying others and types of bullying 

• caring and fair treatment from teachers 

• bullying experienced from adults at school 

• opportunities at school to discuss with an adult any matters that are troubling them 

• social anxiety 

• loneliness 

• use of student welfare services and access to support and assistance 

 

Keywords: bullying, school atmosphere, inclusion, comprehensive school, operating culture   
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1 Johdanto: turvallinen kouluarki 

Turvallisella ja kaikki mukaan ottavalla kouluilmapiirillä sekä oppilaiden keskinäisellä että koulun aikuisten 

vuorovaikutuksella on suuri merkitys oppilaiden hyvinvoinnille. Nuoret, jotka kokevat kuuluvansa tärkeänä 

osana kouluyhteisöön, kokevat muita vähemmän päivittäistä oireilua, yksinäisyyttä, ahdistusoireilua ja uu-

pumisasteista väsymystä koulunkäynnissä (Halme ym. 2018). Kouluissa pyritään tarjoamaan kaikille turval-

linen ja oppimisen mahdollistava kouluyhteisö kehittämällä käytäntöjä ja koko toimintakulttuuria. Koulun 

toiminnan kehittämisessä on tärkeää seurata lasten ja nuorten kokemuksia kouluarjesta. 

Kouluterveyskyselyn viitekehykseen sisältyy näkemys siitä, että oppilaiden hyvinvointi on yhteydessä 

kouluyhteisön turvallisuuteen ja oppilaiden osallisuuteen kouluyhteisössä. Seuraavassa tarkastellaan muuta-

mia koulujen toimintaa ohjaavia lakeja ja toimintaohjeita. 

1.1 Oppilaiden osallisuus ja osallistuminen lainsäädännössä ja kansalli-

sessa ohjeistuksessa 

Perusopetuslain 628 / 1998, 2§) mukaan ”opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja 

eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja tai-

toja… Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä 

osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tur-

vata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.” Lain mukaan opetukseen osallistuvalla on 

myös oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Myös osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin 

perustuu perusopetuslakiin, jossa opetuksen järjestäjää velvoitetaan edistämään kaikkien oppilaiden osalli-

suutta ja huolehtimaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittä-

miseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista (perusopetuslaki 628 / 1998, 47 §; 

1267/2013, 47§.). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulutyön ”perustana on oppilaiden osallisuus 

ja kuulluksi tuleminen” (Opetushallitus 2014). Myös Lapsen oikeuksien sopimus (1989) painottaa lapsen 

roolia aktiivisena toimijana ja oikeutta tuoda esiin näkemyksiään itseään koskevissa asioissa (12. artikla). 

Sopimuksessa painotetaan lapsen edun ensisijaisuutta (3. artikla) ja ikätason huomioimista, esimerkiksi lap-

sen oikeutta lepoon ja vapaa-aikaan, leikkimiseen ja virkistäytymiseen sekä osallistumiseen kulttuurielämään 

ja taiteisiin (31. artikla). Sopimus edellyttää myös, että kurinpito kouluissa tapahtuu Lapsen oikeuksien yleis-

sopimuksen kanssa sopusoinnussa ja lapsen ihmisarvon mukaisesti (28. artikla). 

Toisaalta yksittäisillä oppilailla on velvoitteita osana kouluyhteisöä. Oppivelvollisia ovat Suomessa asu-

vat 7–18-vuotiaat, jotka eivät ole vielä suorittaneet ylioppilastutkintoa tai ammatillista koulutusta tai niitä 

vastaavaa ulkomaista koulutusta (Oppivelvollisuuslaki 30.12.2020/1214). Perusopetuslain mukaan oppilaan 

on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Hänen on käyttäydyttävä muita kiusaa-

matta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskelu-

ympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (Laki perusopetuslain muuttamisesta 163/2022, 35§.) 

Kouluilla on velvollisuus tehdä syrjimättömyyden periaatteen toteuttamiseksi tasa-arvo- ja yhdenvertai-

suussuunnittelua. Tasa-arvoa edistetään sukupuolten välillä. Yhdenvertaisuuslain mukaisia syrjimättömyys-

periaatteita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, politiikka, vammaisuus, 

seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman avulla 

tuetaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa koulun toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelman 

avulla koulun on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimen-

piteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. (Opetushallitus 2022.) 

Osallisuuden kokemuksia on tärkeää vahvistaa koulussa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

osallisuutta tarkastellaan Toimintakulttuuri -luvussa (luku 4) sekä esim. Yhteistyö -luvussa (5.2) sekä Ta-

voitteena laaja-alainen osaaminen -luvussa (3.3). Osallistaminen ja osallisuus nähdään osana jokaisen oppi-

aineen opetusta. Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, 
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kehittämiseen ja arviointiin. He saavat myönteisiä kokemuksia kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta yhteisön 

jäsenenä. Kouluyhteisö tarjoaa turvalliset puitteet osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen harjoitteluun. Kou-

lun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. Oppilaat oppivat myös sääntöjen, sopimusten ja 

luottamuksen merkityksen. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvotte-

lemista, ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. He oppivat ilmaisemaan näkemyksiään 

rakentavasti, ja heitä kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, oikeudenmukai-

sen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmasta. (Opetushallitus 2014.) 

1.2 Kiusaamisen vastainen työ kouluissa 

Kiusaamisella tarkoitetaan Kouluterveyskyselyssä ”sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai 

tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistu-

vasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riite-

levät.” (THL 2022a) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syr-

jintää ei tule hyväksyä koulussa ja epäasialliseen käytökseen tulee puuttua (Opetushallitus 2014, 17, 25, 81). 

Opetushallituksen oppaissa annetaan ohjeita perusopetuksessa tehtävälle kiusaamisen vastaiselle työlle (Lai-

tinen ym. 2020a) ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisylle (Laitinen ym. 2020b). Lisäksi opetus- ja kult-

tuuriministeriö (2021) on julkaissut toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäise-

miseksi varhaiskasvatuksessa kouluissa ja oppilaitoksissa. Perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-

työssä tulee ehkäistä syrjintää (Opetushallitus 2014, 17, 25, 81). Opiskeluhuoltolain uudistuksen myötä kou-

lutuksen järjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi opiskeluhuoltosuunni-

telma, johon sisältyvät suunnitelmat opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

sekä lisäksi toimenpiteet opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjien 

opiskeluhuoltosuunnitelmat liitetään lastensuojelulaissa mainittuun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi-

suunnitelmaan (Laki oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttamisesta 377/2022, §13; Opetushallitus 2014, 17, 

25, 81.)  

THL:n TEAviisarin perusopetuksen tiedonkeruun perusteella 88 prosenttia kouluista seuraa suunnitel-

mallisesti oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia kirjaamalla ja tilastoimalla kaikki havaitut kiusaamis- ja väki-

valtatapaukset. Kouluista 74 prosenttia kirjaa ja tilastoi kaikki seksuaalisen häirinnän tapaukset ja noin kaksi 

kolmasosaa (60 %) tekee yhteenvedon kurinpitotoimista. Kouluista 69 prosenttia on kirjannut tapaukset, 

joissa oppilas on uhannut väkivallalla tai ollut väkivaltainen muita oppilaita kohtaan. Alle puolet (49 %) 

kouluista on kirjannut tapaukset, joissa oppilas on uhannut väkivallalla tai ollut väkivaltainen henkilöstöä 

kohtaan. Neljässä prosentissa perusopetuksen kouluista on esiintynyt ja kirjattu tapauksia, joissa henkilös-

töön kuuluva aikuinen on kohdistanut oppilaaseen väkivaltaa, seksuaalista häirintää tai kiusaamista. Oppi-

laaseen kohdistunutta rasistista syrjintää on huomattu ja kirjattu 19 prosentissa kouluista. (TEAviisari 2021.) 

1.3 Opiskeluhuolto 

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää oppilaiden oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä 

sosiaalista hyvinvointia (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.) Työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää 

koko yhteisöön kohdistuvaa työtä. Opiskeluhuoltoryhmä koordinoi koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. 

Ryhmän monialaisuus avaa erilaisia näkökulmia koulun hyvinvointityöhön ja toimintakulttuuriin. Ryhmä 

myös asettaa työlle tavoitteet, suunnittelee keinot niiden saavuttamiseen sekä käynnistää tarvittavan työsken-

telyn koulussa. Yhtä tärkeää kuin työn hyvä suunnittelu on sen arviointi, onko tulokset saavutettu ja minkä-

laista jatkotyöskentelyä tarvitaan. Kouluterveyskyselyn tulokset nostavat esiin kehittämiskohteita ja niiden 

avulla voidaan myös seurata ja arvioida työn tuloksia esimerkiksi seuraavassa luvussa kuvatulla tavalla. Yh-

teisöllinen työ edellyttää onnistuakseen toimimista yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Yhdessä työs-

kentely vahvistaa samalla oppilaiden kokemuksia osallistumismahdollisuuksista sekä vaikuttamisesta kou-

lussa.  
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Opiskeluhuoltoryhmän suunnitelmallinen ja tietoon perustuva työskentelytapa on kuvattu julkaisuissa  

• Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa 

• Toisella asteella toimien – opas oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmälle 

Perusopetuksen opiskeluhuoltopalveluja ovat kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja- ja lääkäripalvelut 

sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Keskeinen osa opiskeluhuoltopalvelujen ennalta ehkäisevää työtä ovat 

kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, joissa voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia yksilöllisesti 

sekä tarjota varhaisesti tukea (Valtioneuvoston asetus 338/2011). Oppilailla on oikeus helposti saavutettaviin, 

yhdenvertaisiin ja laadukkaisiin opiskeluhuoltopalveluihin. Luottamuksellisuus, kohtaaminen ja yksilölliset 

tarpeet ovat palvelujen työn lähtökohtana. (Hietanen-Peltola ym. 2019.) Tarvittaessa opiskeluhuoltopalve-

luista ohjataan muihin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden toimijoiden palveluihin ja jatketaan oppi-

laan tukemista yhdessä niiden kanssa.  

Opiskeluhuoltopalvelut tukevat oppilaita myös antamalla terveysneuvontaa ja tukea arjen hallintaan sekä 

ihmissuhteisiin. Elintavoilla on keskeinen merkitys koulussa jaksamiselle: jos arkirytmi ei ole kunnossa, on 

vaikeaa jaksaa osallistua ja opiskella. Hyvä arkirytmi sekä riittävä liikunta ja uni tukevat ja ylläpitävät myös 

hyvää mielenterveyttä. Toisaalta puutteet terveellisissä elintavoissa, esim. päihteiden käyttö ja univaikeudet, 

voivat olla ilmentymiä mielenterveysongelmista, joihin on tärkeää tarttua varhain. Terveystottumuksista ja 

niihin liittyvistä vahvuuksista, riskeistä ja yksilöllisistä tarpeista keskustellaan vuosittain kouluterveyden-

huollon terveystarkastuksissa. Ennen 8. luokan terveystarkastusta, kuten muitakin laajoja terveystarkastuk-

sia, kerätään terveystottumuksista yksityiskohtaista tietoa sitä varten laadituilla esitietolomakkeilla (ks. THL 

2022 b). Näin keskustelua voidaan käydä kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta. Terveystar-

kastusten entistä heikompi toteutuminen on evännyt tämän keskustelumahdollisuuden monelta nuorelta lu-

kuvuonna 2020–2021 (Hietanen-Peltola ym. 2022). 

1.4 Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen kouluissa 

Tämä työpaperi käsittelee Kouluterveyskyselyn koko maan tuloksia. Kouluterveyskyselyn koulukohtaisia 

tuloksia kannattaa hyödyntää koulujen toiminnan kehittämisessä. Tuloksista voi valita esimerkiksi kymme-

nen erityisesti seurattavaa asiaa, jotka koskettavat koko yhteisöä tai suurinta osaa oppilaista ja joista keskus-

tellaan koko kouluyhteisön kanssa. Seurattavat asiat nivotaan koulun toimintasuunnitteluun, esimerkiksi kou-

lutuksen järjestäjän opiskeluhuoltovuosisuunnitelmaan ja/tai opiskeluhuollon vuosittaiseen työsuunnitel-

maan. Tuloksia voi verrata esimerkiksi edellisen kyselyn tuloksiin: Mikä asia on parantunut tai kehittynyt? 

Onko jotakin, mikä huolestuttaa? Mitä eroja on tyttöjen ja poikien vastauksissa? Saatiinko uutta tietoa? Kou-

lun tuloksia voi verrata myös kuntakohtaisiin, valtakunnallisiin tai hyvinvointialueen tuloksiin. 

Koulussa kannattaa käsitellä tuloksia henkilöstön kesken sekä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Esimer-

kiksi yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä voi poimia keskeiset tulokset ja tehdä niistä koonnin, jonka pohjalta 

voidaan keskustella ja arvioida tilannetta. Kouluissa on monenlaisia toimiviksi havaittuja tapoja tulosten kä-

sittelyyn niin, että kouluyhteisön jäsenet pääsevät pohtimaan, mistä tulokset kertovat ja mitä toimintoja kou-

lussa niiden perusteella kannattaisi vahvistaa.  

Oppilaat kannattaa osallistaa tulosten tulkitsemiseen ja keskusteluihin koulun käytäntöjen kehittämisestä. 

Oppilailla on kyselyn vastaajina näkemystä siitä, mistä tulokset voisivat kertoa ja miten niitä kannattaisi 

huomioida koulun arjessa. Koko yhteisöä osallistavia tulosten käsittelyn tapoja ovat esimerkiksi työpajat, 

fasilitoidut keskustelut tai tietovisat. Kevyitä malleja ovat esimerkiksi tiiviit kirjalliset yhteenvedot huolta-

jille, oppilaille suunnatut tietoiskut tai aamunavaukset kyselyn tuloksista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä. 

Koulun kannattaa keskittyä tarkastelemaan niitä kouluarkeen liittyviä tuloksia, joita kehittämällä voidaan 

tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja koulussa viihtymistä. Esimerkiksi kokemus olemisesta osana koulu- 

ja luokkayhteisöä, kiusaamisen kokemukset, koulun asioihin vaikuttamisen mahdollisuudet, kouluruokailu 

tai kokemukset vaikeuksista oppimistaidoissa ovat teemoja, joihin koulussa voidaan suoraan vaikuttaa. Li-

säksi esimerkiksi elintapoihin ja perheväkivaltaan liittyviä tuloksia voi tarkastella kunnan tai hyvinvointialu-

een työryhmissä ja soveltuvin osin myös koulukohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä. 

Lisätietoja tulosten hyödyntämisestä on Kouluterveyskyselyn verkkosivuilla.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-137-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-374-8
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/tulosten-hyodyntaminen
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2 Aineisto ja menetelmät 

Kouluterveyskysely on koko maan kattava väestötutkimus, jolla kerätään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoin-

nista, terveydestä ja palveluista. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Vastaaminen on vapaaehtoista ja ni-

metöntä. Kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat (N = 104 082, kattavuus 83 %), 

perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat (N = 91 560, 75 %) ja lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat  

(N = 47 383, kattavuus 71 %) sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaat opiskelijat  

(N = 21 853, 32 %). (Helakorpi & Kivimäki 2021.) 

Kyselyn tuloksia raportoidaan sähköisen tulospalvelun avulla koko maan tasolla, hyvinvointialueittain, 

koulutuksen järjestäjäkohtaisesti sekä kunta-, koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Tuloksia hyödynnetään tiedolla 

johtamisessa, päätöksenteossa, koulujen ja oppilaitosten toiminnan kehittämisessä sekä muussa terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistyössä. Lisäksi aineistosta tehdään raportteja taustaryhmittäin ja teemoittain sekä tie-

teellisiä julkaisuja.  

Tässä julkaisussa raportoidaan Kouluterveyskyselyn tuloksia kouluarkeen liittyvistä teemoista perusope-

tuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden, poikien (N=44 624) ja tyttöjen (N=46 638) osalta. Ne vastaajat, jotka eivät 

ole ilmoittaneet virallista sukupuoltaan, sisältyvät Yhteensä-tuloksiin. Lisäksi tarkastellaan tuloksia ulko-

maalaistaustaisten (N=5296) sukupuolivähemmistöjen (N=4525), seksuaalivähemmistöjen (N=11797), ja 

kodin ulkopuolelle sijoitettujen (N=1284) osalta (taulukko 1, ks. luku 2.1). Vähemmistöryhmien kokemusten 

seuraaminen on tärkeää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. 

Vuosina 1996–2011 Kouluterveyskysely toteutettiin parillisina vuosina Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja 

Lapissa. Parittomina vuosina kysely toteutettiin muualla Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Vuodesta 

2013 alkaen kysely on toteutettu koko maassa joka toinen vuosi. Tässä julkaisussa peräkkäisten vuosien 

(esimerkiksi 1996–1997) tulokset on yhdistetty kuvaamaan koko maan tuloksia vuoteen 2011 asti. Näin vuo-

sien 1996–2011 tulokset ovat vertailukelpoisia myöhempien tulosten kanssa. 

Taulukko 1. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden vastaajamäärät ja osuus aineistosta taus-
taryhmittäin Kouluterveyskyselyssä 2021 

 Pojat  

(49 %, N=44624) 

Tytöt  

(51 %, N=46638) 

Yhteensä  

(100 %, N=91560) 

Syntyperä    

Ulkomaalaistaustaiset 6,5 % (n=2693) 5,7 % (n=2571) 6,1 % (n=5296) 

Suomalaistaustaiset 93,5 % (n=38603) 94,3 % (n=42846) 93,9 % (n=81661) 

Seksuaalinen suuntautuminen    

Seksuaalivähemmistöt 5,3 % (n=2193) 22,9 % (n=9533) 14,2 % (n=11797) 

Heterot 94,7 % (n=38948) 77,1 % (n=32133) 85,8 % (n=71210) 

Koettu sukupuoli    

Sukupuolivähemmistöt 2,1 % (n=921) 7,7 % (n=3550) 5,1 % (n=4525) 

Koettu sukupuoli sama kuin virallinen 97,9 % (n=42154) 92,3 % (n=42663) 94,9 % (n=84817) 

Kodin ulkopuolelle sijoittaminen    

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 1,6 % (n=636) 1,4 % (n=636) 1,5 % (n=1284) 

Muulla tavoin asuvat 98,4 % (n=40019) 98,6 % (n=44264) 98,5 % (n=84511) 
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2.1 Taustaryhmien kuvaus 

Ulkomaalaistaustaisuus. Kouluterveyskyselyssä on kysytty vastaajan itsensä sekä hänen äitinsä ja isänsä 

syntymämaata (Suomi, Ruotsi, Viro, Venäjä tai entinen Neuvostoliitto, jokin muu Euroopan maa, Somalia, 

Irak, Iran, Afganistan, Kiina, Thaimaa, Vietnam, jokin muu maa). Vastaajat on luokiteltu niiden perusteella 

kahteen ryhmään. Suomalaistaustaisiin kuuluvat nuoret, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suo-

messa tai vanhemmista toinen on syntynyt Suomessa ja toinen ulkomailla, tai ne nuoret, joiden ainoa van-

hempi on syntynyt Suomessa. Ulkomaalaistaustaisiin kuuluvat nuoret, joiden molemmat vanhemmat tai 

ainoa vanhempi ovat syntyneet ulkomailla ja nuori itse on syntynyt Suomessa tai ulkomailla. Vuoden 2021 

Kouluterveyskyselyn mukaan ulkomaalaistaustaisia oli 6,1 prosenttia (N = 5296) perusopetuksen 8. ja 9. 

luokan oppilaista. 

Sukupuolta kysyttiin Kouluterveyskyselyssä kahdella kysymyksellä: Mikä on virallinen sukupuolesi? 

(Poika; Tyttö) ja Koetko olevasi (Poika, Tyttö, Molempia, En kumpaakaan, Kokemukseni vaihtelee). Suku-

puolivähemmistöihin kuuluviksi määriteltiin ne nuoret, jotka vastasivat sukupuolensa eroavan virallisesta 

sukupuolesta. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 5,1 prosenttia (N = 4525) koki kuuluvansa sukupuo-

livähemmistöön vuonna 2021.  

Seksuaalivähemmistöihin kuuluviksi määriteltiin ne, jotka ilmoittivat seksuaalisen suuntautumisen ole-

van bi tai panseksuaali, homo tai lesbo ja ne, jotka ilmoittivat, ettei mikään edellä olevista vaihtoehdoista 

sovi kuvaamaan heitä. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 14,2 prosenttia (N = 11 797) ilmoitti kuulu-

vansa seksuaalivähemmistöihin vuonna 2021. Seksuaalista suuntautumista ei osannut sanoa tai kysymykseen 

jätti vastaamatta viisi prosenttia pojista ja kymmenen prosenttia tytöistä.  

Kodin ulkopuolelle sijoitetuksi määriteltiin ne nuoret, jotka ilmoittivat asuvansa sijaisperheessä, lasten-

kodissa, nuorisokodissa tai koulukodissa tai ammatillisessa perhekodissa. Lisäksi kodin ulkopuolelle sijoite-

tuksi määriteltiin ne nuoret, jotka ilmoittivat asuvansa isovanhempien tai muiden sukulaisten kanssa ilman 

vanhempiaan, koska sosiaalityöntekijä on sanonut, missä hän asuu. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 

1,5 prosenttia (N = 1284) ilmoitti asuvansa sijoitettuna kodin ulkopuolelle vuonna 2021. 

2.2 Epäuskottavien vastausten tunnistaminen 

Itse täytettävissä lomakekyselyissä osa nuorista voi vastata epäuskottavasti valitsemalla kysymyksiin ääri-

vastausvaihtoehtoja (Robinson-Cimpian 2014). Vaikka epäuskottavasti vastaavien osuus on Kouluterveys-

kyselyn kokonaisaineistossa pieni, ne voivat vääristää taustaryhmien tuloksia. 

Epäuskottavien vastausten karsimisella voidaan lisätä taustaryhmittäisten tulosten luotettavuutta. Toisiin 

kysymyksiin (esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen ja syntymämaa) nuoret näyttävät vastaavan epäus-

kottavammin kuin toisiin. Nuoret eivät vastaa epäuskottavasti läpi lomakkeen.  

Kunkin taustaryhmän kohdalla on käytetty karsintakriteerejä, joiden on havaittu olevan yhteydessä kysei-

siä ryhmiä määritteleviin kysymyksiin. Tarkastelun perusteella on rajattu taustaryhmittäisistä tuloksista pois 

esimerkiksi ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät harjaa koskaan hampaitaan. Vastausten perusteella 

rajattiin sekä syntyperää että kodin ulkopuolelle sijoitettuja koskevista tarkasteluista 0,4 prosenttia vastaa-

jista, ja sekä sukupuolta että seksuaalista suuntautumista koskevista tarkasteluista 1,6 prosenttia vastaajista. 

Lisäksi puuttuvia vastauksia oli valittuihin taustaryhmiin liittyen 0,8–7,7 prosenttia.  

Epäuskottavien vastausten rajaukset ja puuttuvat vastaukset on kuvattu tarkemmin taustaryhmittäin Kou-

luterveyskyselyn tulossivulla. 

thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset
thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset
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3 Tulokset 

3.1 Vuorovaikutus koulun arjessa 

Kouluterveyskyselyn kouluarkeen liittyvien kysymysten taustalla on näkemys siitä, että myönteisestä ilma-

piiristä kertoo se että, oppilaat kokevat voivansa kertoa mielipiteensä, olevansa osa koulu- tai luokkayhteisöä 

sekä saavansa opettajilta reilua ja välittävää kohtelua. Lisäksi heillä on kavereita ja mahdollisuus tarvittaessa 

keskustella koulun aikuisten kanssa mieltään painavista asioista ja saada apua ja tukea. 

3.1.1 Mahdollisuus osallistua koulun asioiden suunnitteluun 

Oppilaiden mahdollisuus osallistua koulun asioiden suunnitteluun on yksi tapa tukea oppilaiden osallisuutta, 

vaikutusmahdollisuuksia ja vuorovaikutusta koulussa. Vaikka osallisuus on paljon laajempi asia niin osallis-

tumisen (participation) katsotaan vahvistavan osallisuutta (Nivala & Ryynänen 2013, 21–24). Erilaisille osal-

lisuusmalleille yhteistä on eriasteisen osallisuuden tunnistaminen: parhaimmillaan nuoret osallistuvat pää-

töksentekoon aikuisten kanssa, heikoimmillaan heiltä ei kysytä mielipiteitä tai niitä ei oteta aidosti huomioon 

(esim. Hart 1992, 2008; Lansdown 2010). Oppilaan kokema osallisuus on arkisena kokemuksena monen-

laista: esimerkiksi sitä, onko hänellä kavereita, tunteeko hän kuuluvansa muiden joukkoon sekä voiko hän 

vaikuttaa itseään ja kouluyhteisöä koskeviin asioihin. Osallisuutta voidaan tarkastella yksilön ja ympäristön 

suhteena. Osallisuus ilmenee 1) päätösvaltana omassa elämässä, mahdollisuutena säädellä olemisiaan ja te-

kemisiään sekä ymmärrettävänä, hallittavana ja ennakoitavana toimintaympäristönä; 2) vaikuttamisen pro-

sesseissa, joissa pystyy vaikuttamaan itsen ulkopuolelle esimerkiksi ryhmissä, palveluissa, asuinympäris-

tössä tai laajemmin yhteiskunnassa; 3) paikallisesti, kun pystyy panostamaan yhteiseen hyvään, osallistu-

maan merkityksellisyyden luomiseen ja kokemiseen sekä liittymään vastavuoroisiin sosiaalisiin suhteisiin. 

(Isola ym. 2017, 5.). 

Kouluterveyskyselyssä kysytään oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksista lukuvuoden aikana seuraaviin 

asioihin: oppituntien järjestelyt (esim. työskentelytavat), koulutyön suunnittelu (mm. oppituntien sijoittelu, 

koulupäivän alkamisajankohta, koejärjestelyt), välituntien tai taukojen suunnittelu tai toteutus, koulun yh-

teisten sääntöjen laatiminen, koulutilojen tilojen suunnittelu tai siistiminen, kouluruokailu (mm. ruokalistat, 

tilojen viihtyvyys), koulun teemapäivien, juhlien, retkien ja leirikoulun järjestäminen.  

Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 11 prosentilla oli ollut hyvät mahdollisuudet vai-

kuttaa asioihin koulussa lukuvuoden aikana. Pojista suurempi osa (15 %) koki vaikutusmahdollisuutensa 

hyväksi kuin tytöistä (7 %). Vaikutusmahdollisuuksien hyväksi kokeneiden osuus on pysynyt lähes samana 

vuodesta 2017 lähtien (kuvio 1).  

Eri osa-alueissa oli kuitenkin vaihtelua. Niiden nuorten osuus, jotka kokivat hyväksi mahdollisuutensa 

vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen, laski 41 prosentista 30 prosenttiin. Myös mahdollisuus vaikuttaa op-

pituntien järjestelyihin (33 %) koettiin heikommaksi kuin vuonna 2019 (38 %).  

Vaikutusmahdollisuuksiin liittyvissä kokemuksissa oli taustaryhmien välisiä eroja (kuvio 2). Ulkomaa-

laistaustaiset (22 %) kokivat suomalaistaustaisia (10 %) yleisemmin vaikutusmahdollisuudet hyväksi, samoin 

kodin ulkopuolelle sijoitetut (16 %) muulla tavoin asuviin (10 %) verrattuna. Seksuaali- ja sukupuolivähem-

mistöihin kuuluvista harvempi kuin joka kymmenes (7 %) koki näin. 
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Kuvio 1. Vaikutusmahdollisuudet koulussa hyväksi kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan 

oppilaiden osuudet (%) sukupuolittain vuosina 2017, 2019 ja 2021. 

Kuvio 2. Vaikutusmahdollisuudet koulussa hyväksi kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan 

oppilaiden osuudet (%) taustaryhmittäin vuonna 2021. 
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3.1.2 Opettajilta saatu oikeudenmukainen kohtelu 

Kouluterveyskyselyssä tarkastellaan koulun aikuisilta saatavaa tukea esimerkiksi välittävän ja oikeudenmu-

kaisen kohtelun ja toisaalta aikuisen taholta tapahtuvan kiusaamisen kokemusten kautta. Lisäksi oppilailta 

kysytään, onko koulussa joku aikuinen, jonka kanssa he voivat keskustella, jos heillä on jokin mieltä painava 

asia. Kyselytulokset kertovat oppilaiden kokemuksista yleisellä tasolla. 

Opettajalta saatu välittävä ja oikeudenmukainen kohtelu -indikaattori koostuu kolmesta väittämästä: opet-

tajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla, opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä 

minulle kuuluu, opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti.  

Vuonna 2021 noin puolet (53 %) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista koki saaneensa opettajalta 

välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua (kuvio 3). Myönteiset kokemukset opettajilta saadusta kohtelusta 

ovat yleistyneet vuodesta 1996 alkaen sekä tytöillä että pojilla, mutta viime vuosina poikien ja tyttöjen väliset 

erot ovat kasvaneet. Nykyisin pojista 57 prosenttia ja tytöistä 48 prosenttia koki saaneensa välittävää ja oi-

keudenmukaista kohtelua opettajalta.  

Myönteisestä kehityksestä huolimatta osa vastaajista koki, että opettajat eivät olleet kiinnostuneita oppi-

laan kuulumisista (36 %), he eivät rohkaisseet mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla (24 %) tai eivät kohdelleet 

oppilaita oikeudenmukaisesti (23 %). 

Kuvio 3. Opettajalta välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua saaneiden perusopetuksen 8. ja 9. 
luokan oppilaiden osuudet (%) sukupuolittain vuosina 1996–2021. 
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Kouluterveyskyselyssä selvitettiin myös vastaajan kokemusta mahdollisuudesta keskustella koulun aikuisen 

kanssa, jos hänen mieltään painaa jokin asia. Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista hieman 

alle puolet (44 %) koki, että heillä on mahdollisuus tähän (kuvio 4). Osuus pysyi lähes samana kuin vuonna 

2019 (43 %). Pojilla (49 %) keskustelumahdollisuuden kokevien osuus oli noussut, tytöillä (41 %) laskenut 

hieman. 

Kuvio 4. Mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista, osuus 
(%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sukupuolittain vuosina 2019 ja 2021. 

Taustaryhmittäin tarkasteltuna nuorten kokemukset kohtelusta opettajien taholta ja keskustelumahdollisuuk-

sista vaihtelevat (kuvio 5). Oppilaat kokivat yleisemmin saaneensa välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua 

opettajalta kuin että heillä on mahdollisuus keskustella koulun aikuisen kanssa mieltä painavista asioista. 

Hieman yli puolet ulkomaalaistaustaisista (57 %) ja kodin ulkopuolelle sijoitetuista (51 %) koki saaneensa 

opettajilta välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua. Vastaavasti 41 prosenttia ulkomaalaistaustaisista ja 46 

prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista koki, että heillä on mahdollisuus keskustella koulun aikuisen 

kanssa mieltä painavista asioista. Alle puolet seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista koki saaneensa 

opettajalta välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua (44 %) tai mahdollisuuden keskustella koulussa aikuisen 

kanssa (39 %). Samoin koki alle puolet sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista (41 % ja 36 %). 
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Kuvio 5. Opettajalta saatu kohtelu ja mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä 
painavista asioista, osuus (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista taustaryhmittäin 
vuonna 2021. 

3.1.3 Koulun aikuisten taholta koettu kiusaaminen 

Välittävän kohtelun lisäksi oppilaat voivat joskus kokea opettajien taholta myös epäasiallista kohtelua. Nel-

jässä prosentissa perusopetuksen kouluista on esiintynyt ja kirjattu tapauksia, joissa henkilöstöön kuuluva 

aikuinen on kohdistanut oppilaaseen väkivaltaa, seksuaalista häirintää tai kiusaamista (TEAviisari 2021).  

Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa, onko joku opettajista tai muista kou-

lun aikuisista kiusannut oppilasta koulussa lukuvuoden aikana. Kysymyksen ohjeistuksessa todettiin, että 

”Kiusaamisella tarkoitetaan seuraavassa kysymyksessä sitä, että opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva 

henkilö aiheuttaa sanoilla tai teoilla toistuvasti pahaa mieltä jollekin oppilaalle. Kiusaamista ei kuitenkaan 

ole esimerkiksi puuttuminen oppilaan omaan häiritsevään käyttäytymiseen tai tehtävien tekemättä jättämi-

seen.” Kyselyssä ei selvitetty, millä tavalla kiusaamista oli tapahtunut tai keitä kyseiset koulun aikuiset olivat 

tarkemmin olleet.  

Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 78 prosenttia ei ollut kokenut lainkaan kiusaamista opettajan tai 

muun koulun aikuisen taholta lukuvuoden aikana. Vähintään viikoittaista kiusaamista oli kokenut kuusi pro-

senttia 8. ja 9. luokan oppilaista, seitsemän prosenttia pojista ja neljä prosenttia tytöistä.  

Taustaryhmittäin tarkasteltuna kokemukset kiusaamisesta olivat yleisempiä (kuvio 6). Kodin ulkopuolelle 

sijoitetut (13 %) olivat kokeneet viikoittaista kiusaamista opettajan tai muun koulun aikuisen taholta muulla 

tavoin asuvia (5 %) yleisemmin, samoin ulkomaalaistaustaiset (11 %) suomalaistaustaisiin (4 %) verrattuna. 

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista yhdeksän prosenttia ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista kuusi pro-

senttia oli kokenut viikoittaista kiusaamista koulun aikuisen taholta. 
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Kuvio 6. Koulun aikuisen taholta vähintään kerran viikossa kiusaamista kokeneiden perusope-

tuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) taustaryhmittäin vuonna 2021. 

3.1.4 Luokka- tai kouluyhteisöön kuuluminen 

Oppilaiden osallisuus kouluyhteisössä on paljon muutakin kuin vain osallistumista ja vaikutusmahdollisuuk-

sia. Osallisuuteen kuuluu myös kokemus kuulumisesta (inclusion) ja kiinnittymisestä (social engagement) 

yhteisöön (Nivala & Ryynänen 2013, 20–27). Oppilaista suuri osa kertoo tulevansa kouluun paitsi oppimisen, 

myös ystävien vuoksi (Harinen & Halme 2012, 10–14, 65). Hyvin kouluyhteisöön kiinnittyneet nuoret ko-

kevat muita vähemmän päivittäistä oireilua, yksinäisyyttä, ahdistusoireilua ja uupumisasteista väsymystä 

koulunkäynnissä (Halme ym. 2018). 

Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokilla opiskellaan päivittäin monissa eri opetusryhmissä, joten koulussa 

on tärkeätä seurata kokemusta kuulumisesta sekä omaan luokkaan että kouluyhteisöön. Kouluterveysky-

selyssä kouluun kuulumista tarkastellaan kysymällä, kokeeko oppilas olevansa tärkeä osa luokka- tai koulu-

yhteisöä.  

Vuonna 2021 kyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokan oppilaista alle puolet (41 %) koki olevansa tärkeä osa 

kouluyhteisöä, pojat (48 %) tyttöjä (33 %) yleisemmin (kuvio 7). Osuus on hieman pienempi kuin vuonna 

2019 (43 %). Luokkayhteisöön koki puolestaan kuuluvansa hieman useampi (55 %) ja osuus laski hieman 

vuodesta 2019 (57 %). Pojista suurempi osuus (64 %) koki kuuluvansa luokkayhteisöön kuin tytöistä (46 %). 

Kokemus koulu- ja luokkayhteisöön kuulumisesta vaihteli taustaryhmittäin (kuvio 8). Seksuaalivähem-

mistöön kuuluvista joka neljäs (24 %) ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista joka viides (20 %) koki ole-

vansa tärkeä osa kouluyhteisöä. Luokkayhteisön osalta näin koki noin joka kolmas (36 ja 30 %). Kodin ul-

kopuolelle sijoitetuista näin koki hieman useampi (35 ja 44 %). Osuudet olivat merkittävästi pienemmät he-

teroihin (44 ja 59 %) tai niihin nuoriin verrattuna, joiden koettu sukupuoli on sama kuin virallinen (42 ja 56 

%) tai muuten kuin kodin ulkopuolelle sijoitettuna asuviin verrattuna (40 ja 55 %). Ulkomaalaistaustaisten 

kokemus kuulumisesta kouluyhteisöön (44 %) tai luokkayhteisöön (55 %) oli samansuuntainen suomalais-

taustaisten kanssa (40 ja 55 %). 
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Kuvio 7. Itsensä tärkeäksi osaksi luokka- tai kouluyhteisöä kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. 

luokan oppilaiden osuus (%) sukupuolittain vuosina 2019 ja 2021. 

Kuvio 8. Itsensä tärkeäksi osaksi luokka- tai kouluyhteisöä kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. 

luokan oppilaiden osuus (%) taustaryhmittäin vuonna 2021. 
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3.1.5 Luokan tai ryhmän ilmapiiri 

Opiskeluryhmän tai luokan ilmapiiri voi vaikuttaa siihen, miltä yksittäisestä oppilaasta tuntuu tulla kouluun 

ja osallistua ryhmän toimintaan. Oppilaat pitävät yksin jäämistä ja kaveriporukan ulkopuolelle joutumista 

uhkana ja kokevat kiusaamisen heikentävän yhteisöllisyyttä. Oppilaiden näkemysten mukaan kouluhyvin-

vointia selittivät turvallinen ilmapiiri, koulun ihmissuhteet, yhteisöllisyys ja kuuluminen joukkoon. (Janhu-

nen 2013).  

Kouluterveyskyselyssä selvitetään oppilaiden kokemusta luokan ilmapiiristä. Perusopetuksen 8. ja 9. 

luokkien oppilaista kolme neljästä (78 %) koki, että luokan ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua (kuvio 9). 

Pojista suurin osa (89 %) kokee näin, tytöistä noin kaksi kolmesta (67 %). Osuus on pysynyt lähes samana 

viime vuosina, mutta tyttöjen kokemus on hieman heikentynyt. 

Kuvio 9. Niiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) sukupuolittain, jotka koke-
vat luokan ilmapiirin tukevan mielipiteen ilmaisua vuosina 2010–2021. 

Taustaryhmittäin tarkasteltuna kokemuksessa on eroja (kuvio 10). Kolme neljästä ulkomaalaistaustaisesta 

nuoresta (77 %) ja kodin ulkopuolelle sijoitetuista (73 %) koki ilmapiirin olevan sellainen, että he uskaltavat 

vapaasti ilmaista mielipiteensä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat (58 %) kokivat heteroita (82 %) merkit-

tävästi harvemmin luokan ilmapiirin mielipiteen ilmaisua tukevaksi, samoin sukupuolivähemmistöihin (52 

%) kuuluvat niihin nuoriin verrattuna, joiden koettu sukupuoli oli sama kuin virallinen (79 %). 
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Kuvio 10. Niiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) taustaryhmittäin, jotka 

kokevat luokan ilmapiirin tukevan mielipiteen ilmaisua vuonna 2021. 

3.2 Kokemukset kiusaamisesta 

Kiusaamisella on seurauksia eri osapuolille. Kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatuksi tulleelle välittömiä ja pit-

käaikaisia vaikutuksia, kuten ahdistusta, kielteistä minäkuvaa, huonoa itsetuntoa, masennusta ja joskus itse-

tuhoisuutta (Salmivalli 2010, 25–30). Myös erilaisissa sivustakatsojan tai silminnäkijän rooleissa oleminen 

voi haavoittaa oppilaita (ks. Rivers ym. 2009). Vaikka kiusaajat usein tavoittelevat kiusaamisella valtaa ryh-

mässä (Salmivalli, Kärnä & Poskiparta 2010), osa heistä kiusaa välttääkseen joutumasta itse kiusatuksi 

(Pouwels, Lansu & Cillesen 2018). Kiusaamistilanteet voivat siis olla monimutkaisia. Koulun arjessa yleis-

tyneillä tavoilla ja yhdessä sovituilla käytännöillä on merkitystä siinä, kuinka hyvin aikuiset huomaavat kiu-

saamisen eri muodot. Kiusaaminen on ryhmäilmiö (Salmivalli 1998; 2014) ja kiusaamistilanteiden selvittä-

misessä kannattaa tarkastella myös kouluyhteisön tapoja toimia tilanteessa: onko ohjeistus riittävää? Toimi-

taanko ohjeiden mukaan? Saadaanko tilanteen selvittämiseen riittävän nopeasti oikeanlaista moniammatil-

lista tukea, kun sitä tarvitaan? Kouluissa on tärkeää seurata oppilaiden kokemuksia kiusaamisen yleisyydestä 

sekä kiusaamistapausten selvittämisen onnistumisesta. Kouluterveyskysely on yksi väline oppilaiden ja opis-

kelijoiden kiusaamiskokemusten yleisyyden seurantaan. 

Vuonna 2021 kiusaamista itse kokeneista tai muita kiusanneista perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 

kolmasosa (32 %) oli kertonut tilanteesta koulun aikuiselle. Heistä puolet (50 %) kertoi kiusaamisen loppu-

neen tai vähentyneen siitä kertomisen jälkeen ja kolmasosa (30 %) kertoi sen jatkuneen tai pahentuneen. 

Seuraavaksi tarkastellaan 8. ja 9. luokkien oppilaiden kokemuksia kiusaamisen yleisyydestä ja tavoista. 

3.2.1 Oppilaiden kokemukset kiusaamisesta koulussa 

Kouluterveyskyselyssä selvitettiin, onko oppilas tullut kiusatuksi koulussa tai osallistunut itse muiden oppi-

laiden kiusaamiseen lukukauden aikana. Perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaista 75 prosenttia (tytöt 74 

%, pojat 77 %) kertoi, ettei ole tullut lukukauden aikana lainkaan kiusatuksi (kuvio 11). Kerran tai useammin 

viikossa kiusattuja oli kuusi prosenttia. 
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Kuvio 11. Koulukiusaamista vähintään kerran viikossa kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. luo-

kan oppilaiden osuus (%) sukupuolittain vuonna 2021. 

Pitkäkestoista, toistuvaa kiusaamista seurataan Kouluterveyskyselyssä tarkastelemalla vähintään viikoittain 

kiusaamista kokeneiden määrää. Kuviossa 12 tarkastellaan vähintään viikoittain kiusatuksi tulleiden perus-

opetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuutta vuodesta 1996 alkaen. Vähintään viikoittain kiusatuksi tulleiden 

osuus vähentyi sekä tytöillä että pojilla vuodesta 2008 vuoteen 2021 asti, jolloin tyttöjen osalta osuus lisääntyi 

hieman. Vuonna 2021 tytöistä ja pojista lähes yhtä suuri osuus (6 %) oli kokenut kiusaamista viikoittain. 

Perusopetuksen 8.ja 9. luokan oppilaista suurin osa (87 %) kertoi vuonna 2021, että ei ole osallistunut 

muiden oppilaiden kiusaamiseen lukukauden aikana. Kolme prosenttia kertoi osallistuneensa muiden oppi-

laiden kiusaamiseen viikoittain. Kuviossa 13 esitetään muita oppilaita kiusanneiden osuudet. Vuonna 1996–

1997 muiden oppilaiden kiusaamiseen oli osallistunut perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista 11 prosenttia 

ja tytöistä kolme prosenttia. Osuudet ovat pienentyneet vuosista 2010–2011 lähtien. Vuonna 2021 kiusaami-

sen osallistuminen oli harvinaisempaa (pojat 4 %, tytöt 1 %). 
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Kuvio 12. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa olleiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan 

oppilaiden osuus (%) sukupuolittain vuosina 1996–2021. 

Kuvio 13. Kiusaamiseen vähintään kerran viikossa osallistuneiden perusopetuksen 8. ja 9. luo-

kan oppilaiden osuus ( %) sukupuolittain vuosina 1996–2021. 
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Koulukiusaamista kokeneiden ja muita kiusanneiden osuutta on tarkasteltu taustaryhmittäin kuviossa 14. Ko-

kemuksia viikoittaisesta kiusatuksi tulemisesta oli vuonna 2021 muita yleisemmin sijoitettuna asuvilla (15 

%), ulkomaalaistaustaisilla (11 %), sekä sukupuoli- (14 %) ja seksuaalivähemmistöihin (9 %) kuuluvilla. 

Muiden oppilaiden kiusaamiseen olivat viikoittain osallistuneet kodin ulkopuolelle sijoitetut (9 %) muulla 

tavoin asuvia (2 %) yleisemmin sekä ulkomaalaistaustaiset nuoret (8 %) suomalaistaustaisia (2 %) yleisem-

min. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla muiden oppilaiden viikoittainen kiusaami-

nen (3 ja 4 %) oli lähes yhtä yleistä kuin ikäluokan oppilailla yhteensä. 

Kuvio 14. Kiusaamistilanteissa vähintään kerran viikossa eri osapuolina olleiden perusopetuk-
sen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) taustaryhmittäin vuonna 2021. 

Perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaista kiusaaja-uhreja, eli heitä jotka olivat vähintään viikoittain sekä 

kiusanneet muita että tulleet itse kiusatuiksi, oli vuosina 2000–2006 noin kaksi prosenttia vastanneista. Po-

jista näin oli kokenut noin kolme prosenttia ja tytöistä 0,5–0,8 prosenttia. (Luopa, Pietikäinen & Jokela 2008.) 

Myös vuonna 2021 viikoittaisessa kiusaamisessa mukana olevia kiusaaja-uhreja oli noin kaksi prosenttia 

vastaajista (taulukko 2). Kahdeksan prosenttia oppilaista oli sekä kokenut kiusaamista lukukauden aikana 

että kiusannut muita oppilaita. Harvemmin kuin kerran viikossa kiusaamista kokeneita, jotka eivät lainkaan 

itse kiusanneet muita, oli 13 prosenttia oppilaista. 
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Taulukko 2. Koulukiusaamista kokeneiden ja itse muita oppilaita kiusanneiden osuus (%) perus-
opetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista (N = 91560). THL Kouluterveyskysely 2021. 

3.2.2 Kiusaamisen tavat 

Koulussa kiusaamista kokeneilta tai muita oppilaita kiusanneilta oppilailta kysyttiin tarkemmin kiusaamisen 

muodoista. Kiusaamisen muodoista osa on fyysistä satuttamista tai uhkaamista, osa taas sanallista tai ilmeillä 

ja eleillä kiusaamista tai ulkopuolelle jättämistä. Kuviossa 15 tarkastellaan, millä tavoin oppilaiden kokema 

kiusaaminen on tapahtunut. Mukana ovat vastaajat, jotka kertovat lukukauden aikana tulleensa kiusatuiksi 

(25 %) tai osallistuneensa itse muiden kiusaamiseen (13 %). Prosenttiosuus tarkoittaa osuutta kiusaamisti-

lanteissa mukana olleista oppilaista.  

Kiusaamistilanteissa mukana olleista oppilaista vähintään kaksi kolmesta (pojat 65 ja tytöt 73 %) oli ko-

kenut nimittelyä, naurunalaiseksi tekemistä tai kiusoittelua (kuvio 15). Kiusaamistilanteissa olleista tytöistä 

noin puolet (46–58 %) oli kokenut ilmeillä ja eleillä loukkaamista, kaveriporukan ulkopuolelle jättämistä 

sekä valheiden levittämistä. Pojista näin oli kokenut noin joka kolmas (35–37 %). Kiusaamista kännykän tai 

internetin kautta oli kokenut tytöistä joka kolmas (35 %) ja pojista joka neljäs (27 %). Pojilla kokemukset 

fyysisestä kiusaamisesta, esimerkiksi lyömisestä, potkimisesta tai tönimisestä (30 %), sekä uhkailusta tai 

pakottamisesta (18 %) olivat tyttöjä (15 ja 10 %) yleisempiä. Samoin pojista suurempi osuus (18 %) oli 

kokenut kiusaamista, jossa vietiin rahaa tai tavaraa tai rikottiin tavaroita (vrt. tytöt 11 %). 
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Kuvio 15. Kiusaamisen tavat kiusaamista kokeneiden tai muita oppilaita kiusanneiden mukaan. 

Osuus (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sukupuolittain vuonna 2021. 

Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan kaikkiin taustaryhmiin kuuluvat kiusaamista kokeneet 

tai muita kiusanneet nuoret ovat olleet yleisimmin osallisina tilanteissa, joihin on liittynyt nimittelyä, nau-

runalaiseksi tekemistä ja kiusoittelua (67–75 %), ilmeillä tai eleillä loukkaamista (42–60 %), huomiotta tai 

kaveriporukan ulkopuolelle jättämistä (44–55 %) sekä valheiden levittämistä (39–49 %). Fyysisen kiusaami-

sen, kuten lyömisen, potkimisen tai tönimisen kokemukset olivat yleisimpiä ulkomaalaistaustaisilla (34 %) 

ja kodin ulkopuolelle sijoitetuilla oppilailla (33 %). Ulkomaalaistaustaiset ja kodin ulkopuolelle sijoitetut 

kokivat muita yleisemmin myös uhkailua ja pakottamista (30 % ja 27 %) sekä rahaan tai tavaroihin liittyvää 

kiusaamista (27 % ja 26 %). Kiusaamistilanteissa osapuolina olleista 28–42 prosenttia oli kokenut kiusaa-

mista puhelimen tai netin kautta. (ks. liitetaulukko) 
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3.3 Yksilönä kouluyhteisössä 

Vaikka kouluilmapiirin kehittämiseksi tehtäisiin paljon työtä, oppilaiden erilaiset elämäntilanteet ja monet 

muut yksilölliset tekijät ovat yhteydessä siihen, kuinka paljon he pitävät koulunkäynnistä, tai kokevatko he 

koulun sosiaaliset tilanteet miellyttäviksi tai ahdistaviksi. Kouluterveyskyselyn mukaan viime vuosina oppi-

mistaidoissa koetut vaikeudet ovat hieman yleistyneet tytöillä, ja koulu-uupumusta kokeneiden määrä on 

ollut kasvussa.  

Koulu on nuorille merkityksellinen arjen toimintaympäristö, ja moni nuori tulee kouluun erityisesti kave-

reiden vuoksi. Yleisesti oppilaiden kouluviihtyvyys laskee yläkoulussa alakouluun verrattuna. (Harinen & 

Halme 2012, 10–14, 65.) Arjen tasolla koulunkäynnistä pitäminen saattaa näkyä opinnoista suoriutumisena, 

kavereiden kanssa toimeentulemisena ja siinä, että poissaoloja ei kerry tarpeettomasti. Luvattomat koulu-

poissaolot ovat usein yhteydessä hyvinvoinnin pulmiin. Viikoittain lintsaavista nuorista yli 60 prosentilla on 

uupumusasteista väsymystä koulutyössä. He ovat myös muita yleisemmin kokeneet päivittäistä oireilua, hu-

malahakuista juomista, ahdistuneisuutta, henkistä tai fyysistä väkivaltaa vanhempien taholta tai yksinäi-

syyttä. (Halme ym. 2018.) Kouluhyvinvoinnista huolehtiminen on tarpeellista myös siksi, että luvattomia 

poissaoloja ei tulisi eikä opiskelu vaikeutuisi niiden vuoksi. 

3.3.1 Koulunkäynnistä pitäminen 

Kouluterveyskyselyn mukaan noin puolet (58 %) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista pitää koulunkäyn-

nistä, pojista suurempi osuus (62 %) kuin tytöistä (55 %) (kuvio 16). Koulunkäynnistä pitäneiden osuus on 

viime vuosina pysynyt lähes samalla tasolla, mutta vuonna 2021 koulunkäynnistä pitäneiden tyttöjen osuus 

on pienentynyt selkeästi. Vuoden 2021 vastaushetkellä pandemian aikaiset poikkeusjärjestelyt ja etäopetus-

vaiheen kokemukset ovat saattaneet vaikuttaa kokemuksiin. 

 
Kuvio 16. Koulunkäynnistä pitävien perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) suku-

puolittain vuosina 1996–2021. 
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Taustaryhmittäin tarkasteltuna ulkomaalaistaustaiset oppilaat (61 %) pitivät muita taustaryhmiä yleisemmin 

koulunkäynnistä (kuvio 17). Osuus oli lähes sama kuin suomalaistaustaisilla (58 %). Kodin ulkopuolelle 

sijoitetut (49 %) kokivat muulla tavoin asuvia harvemmin (59 %) pitävänsä koulunkäynnistä. Koulunkäyn-

nistä pitävien osuus oli sukupuolivähemmistöihin (38 %) tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla oppilailla 

(45 %) merkittävästi muita (60–61 %) pienempi. 

Kuvio 17. Koulunkäynnistä pitävien perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) tausta-
ryhmittäin vuonna 2021. 

3.3.2 Sosiaalinen ahdistuneisuus 

Sosiaalinen ahdistuneisuus on yksi koulunkäyntiä vaikeuttava tekijä. Jos sosiaaliset tilanteet tuntuvat nuo-

resta vaikeilta, se voi heijastua kouluun tulemiseen ja opetukseen osallistumiseen. Kouluterveyskyselyssä 

sosiaalista ahdistuneisuutta selvitettiin kysymällä kuinka paljon seuraavat ongelmat ovat vaivanneet viimeksi 

kuluneen viikon aikana: 1) Nolostumisen pelko saa minut välttämään joidenkin asioiden suorittamista tai 

puhumista toisille ihmisille, 2) Vältän tekemisiä, joissa olen huomion keskipisteenä, 3) Nolostuneeksi tule-

minen tai tyhmältä vaikuttaminen kuuluvat pahimpiin pelkoihini. Indikaattori perustuu Mini-Spin mittariin 

(Connor ym. 2001).  

Vuonna 2021 sosiaalista ahdistuneisuutta koki 35 prosenttia perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 

(kuvio 18). Tytöt (48 %) kokivat sosiaalista ahdistuneisuutta merkittävästi poikia (21 %) yleisemmin. Sosi-

aalista ahdistuneisuutta kokeneiden osuus oli pienempi vuonna 2013 sekä tytöillä (26 %) että pojilla (14 %).  

Taustaryhmittäin tarkasteltuna sosiaalista ahdistuneisuutta kokivat yleisemmin sukupuolivähemmistöihin 

(64 %) tai seksuaalivähemmistöihin (59 %) kuuluvat nuoret verrattuna heteroihin (30 %) tai niihin nuoriin, 

joiden koettu sukupuoli oli sama kuin virallinen (33 %) (kuvio 19). Kodin ulkopuolelle sijoitetuista hieman 

alle puolet (43 %) ja noin kolmasosa muulla tavoin asuvista, ulkomaalaistaustaisista ja suomalaistaustaisista 

(35 %) koki sosiaalista ahdistuneisuutta. 
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Kuvio 18. Sosiaalista ahdistuneisuutta kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden 

osuus (%) sukupuolittain vuosina 2013, 2015 ja 2021. 

Kuvio 19. Sosiaalista ahdistuneisuutta kokevien perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden 

osuus (%) taustaryhmittäin vuonna 2021. 
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3.3.3 Yksinäisyys 

Sosiaalisella yksinäisyydellä tarkoitetaan, että ystäviä ja verkostoja ei ole. Emotionaalinen yksinäisyys on 

yksinäisyyden tunnetta, eli kokemusta läheisen ystävyyssuhteen puuttumisesta. (Junttila 2015; Junttila ym. 

2016). Yksinäisyyden tunne on subjektiivinen kokemus, jota voi kokea myös silloin, kun on ihmisten ympä-

röimä. Suurella osalla lapsista ja nuorista yksinäisyyden tunne on ohimenevää ja tunne porukkaan kuulumi-

sesta palautuu myönteisten kokemusten myötä.  

Sosiaalista yksinäisyyttä tarkastellaan Kouluterveyskyselyssä seuraavasti: "Onko sinulla tällä hetkellä to-

della läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioistasi?" 

Vuonna 2021 yhdeksän prosenttia perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista kertoi, ettei heillä ole yhtään 

tällaista ystävää. Vuosina 2017–2021 ilman läheistä ystävää on ollut pojista noin 11 prosenttia ja tytöistä 6–

8 prosenttia. 

Vuonna 2021 yksinäisyyden tunnetta koki 16 prosenttia perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista (kuvio 

20). Yksinäisyyden tunne on yleistynyt erityisesti tytöillä: itsensä yksinäiseksi tunsi tytöistä 13 prosenttia 

vuonna 2017 ja 22 prosenttia vuonna 2021. Pojilla vastaavat luvut olivat kuusi ja yhdeksän prosenttia. 

Kuvio 20. Itsensä yksinäiseksi tuntevien perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) su-
kupuolittain vuosina 2017, 2019 ja 2021. 

Yksinäisyyttä kokeneiden osuus vaihtelee taustaryhmittäin tarkasteltuna (ks. kuvio 21). Vuonna 2021 itsensä 

yksinäiseksi tuntevien osuus oli suurin sukupuolivähemmistöihin (36 %) ja seksuaalivähemmistöihin (32 %) 

kuuluvilla nuorilla. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista nuorista noin joka neljäs (27 %) ja ulkomaalaistaustai-

sista joka viides (20 %) oli tuntenut itsensä yksinäiseksi. Muista ryhmistä yksinäisyyttä oli kokenut 12–16 

prosenttia. 
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Kuvio 21. Itsensä yksinäiseksi tuntevien perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus (%) 

taustaryhmittäin vuonna 2021. 

Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan 24 prosenttia perusopetuksen 8. ja 9. luokan pojista sekä 33 prosenttia 

tytöistä koki, että koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vähensivät yhteydenpitoa kavereihin (Kivimäki 

ym. 2021). Kouluterveyskyselyn kysymyksissä ei erotella, missä nuori kokee yksinäisyyttä. Tulokset kuiten-

kin kertovat siitä, että yksinäisyyden ehkäisemiseen on syytä kiinnittää kouluissa huomiota. OECD:n raportti 

(2021) korostaa, että yksinäisyyden ehkäiseminen ei ole vain yksilöiden huoli, vaan myös kansanterveydel-

linen asia, johon kouluissa voidaan vaikuttaa. 

3.3.4 Vaikeudet oppimistaidoissa 

Kouluterveyskyselyssä tarkastellaan koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia seuraavien oppimistaitoihin liitty-

vien asioiden osalta: 1) opetuksen seuraaminen oppitunneilla, 2) läksyjen tai muiden vastaavien tehtävien 

tekeminen, 3) kokeisiin valmistautuminen, 4) kirjoittamista vaativien tehtävien tekeminen, 5) lukemista vaa-

tivien tehtävien tekeminen, 6) laskemista vaativien tehtävien tekeminen, 7) suullinen esiintyminen, 8) vas-

taaminen tunneilla sekä 9) opiskelussa käytettävien laitteiden (digitaalisen tekniikan tai ohjelmistojen) 

käyttö. Oppilaita pyydettiin arvioimaan, onko heillä vaikeuksia melko vähän, melko paljon, erittäin paljon 

vai ei lainkaan.  

Kaikki kysymyksen osa-alueet huomioituna perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 40 prosenttia oli 

kokenut vaikeuksia oppimistaidoissa (kuvio 22). Vaikeuksia kokeneiden poikien osuus on pysynyt lähes sa-

mana vuosina 2017–2021 (30–32 %) mutta tytöillä osuus on kasvanut (40–49 %).  

Eri taustaryhmiin kuuluvat nuoret kokivat yleisemmin vaikeuksia oppimistaidoissa (kuvio 23). Yleisim-

min vaikeuksia olivat kokeneet seksuaalivähemmistöihin (61 %) ja sukupuolivähemmistöihin (69 %) kuulu-

neet nuoret. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista noin puolet (56 %) ja ulkomaalaistaustaisista nuorista hieman 

alle puolet (42 %) oli kokenut vaikeuksia oppimistaidoissa. Muihin ryhmiin kuuluvista nuorista näin oli ko-

kenut noin kolmasosa (35–39 %). 
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Kuvio 22. Vaikeuksia oppimistaidoissa kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden 

osuus (%) sukupuolittain vuosina 2017, 2019 ja 2021. 

Kuvio 23. Vaikeuksia oppimistaidoissa kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden 

osuus (%) taustaryhmittäin vuonna 2021. 
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Kuviossa 24 on esitetty tarkemmat oppimisvaikeuksiin liittyvät tulokset sukupuolittain. Yleisimmin vaikeuk-

sia oli koettu suullisessa esiintymisessä (pojat 28 %, tytöt 49 %) ja kokeisiin valmistautumisessa (pojat 31 

%, tytöt 41 %). Vähiten vaikeuksia koettiin opiskelussa käytettävien laitteiden käytössä (8 %), osuus laski 

vuodesta 2019 (10 %). 

Kuvio 24. Vaikeuksia oppimistaidoissa kokeneiden perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden 

osuus (%) sukupuolittain vuonna 2021. 

Taustaryhmittäin tarkasteltuna (ks. liitetaulukko) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret oli-

vat kokeneet vaikeuksia suullisessa esiintymisessä (55 ja 59 %) ja tunnilla vastaamisessa (44 ja 50 %) muita 

yleisemmin. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista nuorista noin puolet oli kokenut vaikeuksia suullisessa esiinty-

misessä (46 %) tai kokeisiin valmistautumisessa (50 %). Näihin ryhmiin kuuluvilla nuorilla oli vaikeuksia 

lähes kaikissa muissakin oppimistaidoissa muita yleisemmin. Opiskelussa käytettävien laitteiden käytössä 

vaikeuksia olivat kokeneet yleisemmin kodin ulkopuolelle sijoitetut (17 %) ja ulkomaalaistaustaiset (14 %). 

Kouluterveyskyselyssä selvitettiin myös tuen ja avun saantia oppimiseen ja koulunkäyntiin lukuvuoden 

aikana. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista alle puolet koki tarvinneensa tukea tai apua oppimiseen 

luokanvalvojalta (45 %) tai muulta opettajalta (43 %), sekä hieman harvempi opinto-ohjaajalta (38 %) tai 

erityisopettajalta (26 %). Tytöt kokivat avuntarvetta poikia yleisemmin. 

Apua ja tukea oppimiseen tarvinneista oppilaista suurin osa (81–87 %) koki saaneensa sitä edellä maini-

tuilta ammattilaisilta. Pojat (86–91 %) kokivat saaneensa tarvitsemaansa tukea ja apua eri ammattilaisilta 

hieman tyttöjä (76–83 %) yleisemmin. Oppilaista 14–19 prosenttia ei ollut saanut tukea tai apua, vaikka olisi 

tarvinnut. Nuoret kokivat yleisimmin jäävänsä vaille erityisopettajan antamaa tukea ja apua sitä tarvitessaan. 

  

30

8

16

19

20

19

18

17

31

28

49

8

25

23

24

27

31

36

41

49

   0    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100

Vaikeuksia oppimistaidoissa, %

Vaikeuksia opiskelussa käytettävien laitteiden käytössä, %

Vaikeuksia opetuksen seuraamisessa, %

Vaikeuksia kirjoittamista vaativissa tehtävissä, %

Vaikeuksia läksyjen tekemisessä, %

Vaikeuksia lukemista vaativissa tehtävissä, %

Vaikeuksia laskemista vaativissa tehtävissä, %

Vaikeuksia tunnilla vastaamisessa, %

Vaikeuksia kokeisiin valmistautumisessa, %

Vaikeuksia suullisessa esiintymisessä, %

%

8. ja 9. luokan tytöt 8. ja 9. luokan pojat THL Kouluterveyskysely 2021



3 Tulokset 

 

THL – Työpaperi 54/2022 33  Perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden kokemuksia  

kouluarjesta – Kouluterveyskyselyn tuloksia 
      

3.3.5 Asiointi ja avunsaanti opiskeluhuoltopalveluissa 

Kouluterveyskyselyssä on selvitetty oppilaiden käyntejä ja kokemuksia opiskeluhuoltopalveluista. Tulosten 

mukaan kouluterveydenhuollon terveystarkastusten toteutumisessa oli puutteita lukuvuonna 2020–2021. 

Terveydenhoitajan tarkastukset olivat perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilailla toteutuneet koko maassa 69 

prosentille oppilaista. Tarkastuksissa olleiden oppilaiden osuus vaihteli alueittain. Kouluterveydenhoitajalla 

terveystarkastuksessa käyneiden osuus oli suurin (82 %) Ahvenanmaalla ja pienin (59 %) Itä-Uusimaan hy-

vinvointialueella. Terveydenhoitajalla tarkastuksessa käyneiden osuudet ovat laskeneet vuoden 2019 tulok-

siin verrattuna. Lääkärintarkastuksessa 8. luokalla käyneiden osuudet ovat pienentyneet jo vuodesta 2017 

alkaen. (Hietanen-Peltola ym. 2022.)  

Kouluterveyskyselyn vastaajilta tiedusteltiin opiskeluhuoltopalvelujen eli kouluterveydenhuollon tervey-

denhoitaja- ja lääkäripalvelujen sekä kuraattori- ja psykologipalvelujen käyttöä lukuvuoden aikana. Koska 

tietoa haluttiin yksilölliseen tarpeeseen perustuvasta palvelujen käytöstä, pyydettiin vastaajia ilmoittamaan 

terveydenhoitaja- ja lääkärikäyntien osalta vain vuosittaisen terveystarkastuksen lisäksi toteutuneet muut 

käynnit.  

Kaikista vastaajista oli muuten kuin terveystarkastuksessa käynyt terveydenhoitajalla 32 prosenttia ja 

koululääkärillä 22 prosenttia. Kuraattorilla ilmoitti asioineensa 12 prosenttia ja psykologilla 10 prosenttia 

oppilaista. Terveydenhoitajalla käyneiden osuus oli vähentynyt vuodesta 2019 (38 %). Lääkärillä (22 %), 

kuraattorilla (12 %) ja psykologilla (9 %) käyneiden osuudet olivat pysyneet samana. (Hietanen-Peltola ym. 

2021.)  

Kuviossa 25 on esitetty perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista taustaryhmittäin niiden osuudet, jotka 

ovat käyneet ainakin kerran kyseisessä opiskeluhuoltopalvelussa lukuvuoden aikana. Palveluissa käyneiden 

osuuksissa on vaihtelua taustaryhmien välillä. Palvelussa käyneiden osuus oli suurin kodin ulkopuolelle si-

joitetuilla oppilailla. Heistä 45 prosenttia oli käynyt terveydenhoitajalla, 32 prosenttia lääkärillä, 25 prosenttia 

kuraattorilla ja 28 prosenttia psykologilla. Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla opiskelu-

huoltopalvelujen, erityisesti kuraattorin (24 ja 22 %) ja psykologin (26 ja 22 %) palvelujen käyttö oli ylei-

sempää kuin niillä nuorilla, joilla koettu sukupuoli on sama kuin virallinen, tai heteroilla. Ulkomaalaistaus-

taisilla palvelujen käyttö oli hieman (3–6 prosenttiyksikköä) suomalaistaustaisia yleisempää. (ks. liitetau-

lukko)  

Kaikista perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 5–7 prosenttia oli käynyt vähintään kolme kertaa saman 

opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisen vastaanotolla lukuvuoden aikana. Tarkasteltaessa toistuvasti käynei-

den osuuksia, kasvavat erot kaikkien vastaajien ja eri taustaryhmien välillä. Kodin ulkopuolelle sijoitetut sekä 

seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret olivat käyneet muita yleisemmin vähintään kolme 

kertaa kouluterveydenhoitajalla (12–16 %), koululääkärillä (7–11 %), kuraattorilla (12–14 %) tai psykolo-

gilla (15–18 %). Ulkomaalaistaustaisista vähintään kolme kertaa yksittäisellä ammattilaisella käyneitä oli 7–

10 prosenttia. (ks. liitetaulukko) 

Tulosten mukaan 8. ja 9. luokan oppilaat käyttävät aktiivisesti eri opiskeluhuoltopalveluja. Osalle heistä 

oli myös kertynyt toistuvia käyntejä yksittäisellä ammattilaisella lukuvuoden aikana. Tämä voi tarkoittaa 

tunnistettua tuen tarvetta ja siihen vastaamista palvelujen kautta. Toisaalta Kouluterveyskyselyssä ei kysytty 

syitä käynneille. Tulosten perusteella ei siksi tiedetä, miksi oppilas on käynyt palvelussa useita kertoja. Saat-

taa olla, että hänen samaa asiaansa on hoidettu pidemmän aikaa, tai hänellä on ollut useita eri syitä käydä 

toistuvasti palveluissa. 
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Kuvio 25. Opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisilla lukuvuoden aikana ainakin kerran käynei-

den perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden osuus (%) taustaryhmittäin vuonna 2021. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, olivatko he kokeneet saaneensa opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiselta 

tarvitsemaansa apua ja tukea hyvinvointiin. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan tytöistä kaksi kolmesta (66 %) ja 

pojista kolme neljästä (76 %) ilmoitti, ettei ollut tarvinnut tukea ja apua kouluterveydenhoitajalta. Lääkärin, 

kuraattorin ja psykologin osalta apua ei ollut tarvinnut 77–80 prosenttia tytöistä ja 81–85 prosenttia pojista. 

(Hietanen-Peltola ym. 2021.) Tämän mukaan apua ja tukea oli tarvinnut kouluterveydenhoitajalta noin 30 

prosenttia, sekä koululääkäriltä, kuraattorilta tai psykologilta noin 20 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista.  

Ammattilaisen avun tarvitsijoista useimmat olivat sitä myös saaneet. Osuudet on laskettu niistä oppilaista, 

jotka ilmoittivat tarvinneensa tukea ja apua kyseiseltä ammattilaiselta. Tavallisimmin apua ja tukea hyvin-

vointiin oli saatu terveydenhoitajalta (84 %). Koululääkäriltä apua ja tukea tarvinneista noin kolme neljästä 

(78 %) koki sitä saaneensa, kuraattorilta (70 %) ja psykologilta (64 %) hieman harvempi. Apua ja tukea 

tarvinneet pojat kokivat saaneensa niitä opiskeluhuoltopalveluista tyttöjä yleisemmin. (Hietanen-Peltola ym. 

2021.) Tukea ja apua saaneiden osuudet pienentyivät vuodesta 2019 kaikkien ammattilaisten osalta 5–6 pro-

senttiyksikköä, pojilla 3–5 prosenttiyksikköä ja tytöillä 5–7 prosenttiyksikköä. 

Kokemuksessa avun saannista oli eroja taustaryhmien mukaan (liitetaulukko 1). Tarvittua apua ja tukea 

oli saatu yleisimmin kouluterveydenhoitajalta (76–87 %). Kodin ulkopuolelle sijoitetut kokivat saaneensa 

tukea ja apua kouluterveydenhoitajalta (80 %) ja -lääkäriltä (74 %) muulla tavoin asuvia harvemmin, mutta 

kuraattorilta ja psykologilta (73 %) muita yleisemmin. Ulkomaalaistaustaiset kokivat saaneensa tarvitse-

maansa apua ja tukea (64–81 %) keskimäärin hieman suomalaistaustaisia (64–85 %) harvemmin. Heikoim-

min tarpeen mukaisen avun saanti oli kaikissa opiskeluhuoltopalveluissa toteutunut sukupuolivähemmistöi-

hin (55–76 %) ja seksuaalivähemmistöihin (56–74 %) kuuluvilla. 
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3.4 Tulosten tarkastelua tilastollisen kuntaryhmän mukaan 

Tässä työpaperissa käsitellyt indikaattorit kuvaavat oppilaiden kokemuksia asioista, joihin voidaan vaikuttaa 

koulun, kunnan ja hyvinvointialueen työssä. Kuntaryhmittäisessä tarkastelussa tuloksissa tulee esille vain 

pieniä eroja kaupunkimaisten, taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien välillä.  

 

Esimerkiksi seuraavissa indikaattoreissa tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuntaryhmästä riippumatta:  

• Pitää koulunkäynnistä (57–59 %)  

• Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa (11 %)  

• Viikoittain kiusaamista opettajan tai muun koulun aikuisen taholta kokeneet (5–6 %)  

• Luokan ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua (77–78 %)  

• Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (6–7 %)  

• Sosiaalinen ahdistuneisuus (34–35 %)  

• Tuntee itsensä yksinäiseksi (16 %) 

• Vaikeuksia oppimistaidoissa (39–40 %)  

 

Seuraavissa indikaattoreissa oli pieniä eroja kuntaryhmityksen mukaan tarkasteltuna:  

• Opettajalta välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua saaneiden osuus on samansuuntainen kau-

punkimaisissa (53 %), taajaan asutuissa (50 %) ja maaseutumaisissa kunnissa (52 %).  

• Niiden oppilaiden osuus, jotka kokivat mahdollisuuden keskustella koulussa aikuisen kanssa 

mieltä painavista asioista, oli hieman suurempi maaseutumaisissa kunnissa (49 %) kuin kaupun-

kimaisissa (44 %) tai taajaan asutuissa kunnissa (45 %). 

• Kuntaryhmittäin tarkasteltuna kiusaamisen eri muotojen yleisyyden vaihtelu oli vähäistä (1–2 %). 

Kiusaamisen tavoissa oli vaihtelua, esimerkiksi kiusaamisessa valheita levittämällä (kaupunki-

maiset kunnat 39 %, taajaan asutut 42 % ja maaseutumaiset kunnat 43 %) tai huomiota jättämällä 

(46 %, 48 % ja 49 %). 

 

Opiskeluhuoltopalveluihin liittyviä havaintoja kuntaryhmittäin:  

• Kouluterveydenhoitajalla käyneiden oppilaiden osuudet olivat pienemmät kaupunkimaisissa kun-

nissa (31 %) kuin taajaan asutuissa (36 %) tai maaseutumaisissa (35 %) kunnissa.  

• Koulukuraattoreilla käyneiden osuus oli pienempi kaupunkimaisissa (11 %) ja taajaan asutuissa 

kunnissa (14 %) kuin maaseutumaisissa kunnissa (17 %).  

• Koululääkärillä (21–23 %) ja koulupsykologilla (10–11 %) ainakin kerran käyneiden oppilaiden 

osuudet olivat samankaltaiset kaikissa kuntaryhmissä.  

• Tukea ja apua hyvinvointiin opiskeluhuoltopalveluista saaneiden osuudet olivat kaikkien ammat-

tilaisten osalta kaupunkimaisissa kunnissa pienemmät (kouluterveydenhoitaja 83 %, koululääkäri 

77 %, psykologi 63 %, kuraattori 68 %) kuin taajaan asutuissa (86 %, 79 %, 67 % ja 73 %) tai 

maaseutumaisissa kunnissa (85 %, 79 %, 67 % ja 75 %). 

 

Kouluterveyskyselyn tulossivulla on julkaistu ydintietosisältökooste sekä saamelaisalueen että tilastollisen 

kuntaryhmityksen osalta (ks. thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset). Kouluterveyskyselyn tuloksia voi tarkas-

tella sähköisessä tulospalvelussa alueellisten erojen (hyvinvointialueet, maakunnat, AVI-alueet) näkökul-

masta.

http://www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset
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4 Pohdinta 

Kouluterveyskyselyä on toteutettu vuodesta 1996 alkaen. Valtakunnallisesti vertailukelpoisia tulokset ovat 

vuodesta 2000 alkaen. Kyselyn avulla saadaan pitkän aikavälin seurantatietoa useista ilmiöistä.  

Pitkällä aikavälillä yhä useammat oppilaat ovat kertoneet myönteisistä kokemuksista koulun sosiaalisiin 

suhteisiin liittyen. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaitten tuloksissa myönteiseen suuntaan ovat kehitty-

neet esimerkiksi kokemukset opettajilta saadusta välittävästä ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Toisin sa-

noen niiden oppilaiden osuus on kasvanut, jotka ovat samaa mieltä siitä, että opettajat rohkaisevat heitä il-

maisemaan oman mielipiteensä oppitunneilla, opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu ja opet-

tajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti. Lisäksi erityisesti perusopetuksen oppilaiden kokema kiusaa-

minen on vähentynyt 2000-luvulla.  

Kouluterveyskyselyn mukaan koulunkäynnistä pitäneiden 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus on ollut viime 

vuosina noin 60 prosenttia ja noin 80 prosenttia on kokenut, että luokan tai ryhmän oppilaat viihtyvät hyvin 

yhdessä. Kokemukset hyvästä työrauhasta luokassa tai ryhmässä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan: 

noin kaksi kolmesta (77 %) 8. ja 9. luokan oppilaista piti työrauhaa hyvänä vuonna 2021. Kuitenkin tulosten 

perusteella oppilaat kokevat kouluyhteisössä myös erilaisia haasteita, kuten oppimisvaikeuksia, tuen ja avun 

puutetta tai kiusaamista. Vuoden 2021 tuloksissa korostuvat monenlaiset sosiaaliseen vuorovaikutukseen liit-

tyvät huolet: yksinäisyyttä ja sosiaalista ahdistuneisuutta koetaan enemmän ja oppimistaidoista eniten vai-

keuksia koetaan suullisessa esiintymisessä. Tähän on tärkeää kiinnittää huomiota koulun käytäntöjen kehit-

tämisessä: miten kouluarjen tilanteista voitaisiin luoda sellaisia, että esimerkiksi muiden oppilaiden silmissä 

nolatuksi tulemisen pelko vähenisi? 

4.1 Huomioita tuloksista sukupuolittain ja taustaryhmittäin 

Kouluterveyskyselyn vastaajat jakautuvat virallisen sukupuolen mukaan poikiin ja tyttöihin. Tässä työpape-

rissa tuloksia on jaoteltu poikien ja tyttöjen tuloksiin sekä taustaryhmien mukaisiin tuloksiin. 

Pojat kokevat muita yleisemmin esimerkiksi opettajien taholta saatua välittävää ja oikeudenmukaista 

kohtelua. He myös arvioivat yleisemmin, että heillä olisi tarvittaessa mahdollisuus keskustella koulussa ai-

kuisen kanssa mieltään painavista asioista. Pojat myös kokevat tyttöjä yleisemmin olevansa tärkeä osa luok-

kayhteisöä ja pitävät koulunkäynnistä yleisemmin kuin tytöt.  

Tytöistä hieman yli puolet kertoo pitävänsä koulunkäynnistä, ja lähes puolet on kokenut vaikeuksia op-

pimistaidoissa. Lähes puolet tytöistä kokee myös sosiaalista ahdistuneisuutta. Tytöillä kaveriporukan ulko-

puolelle jättävä kiusaaminen oli yleisempää kuin pojilla. 

Kuten työpaperin tulosluvusta käy ilmi, 8. ja 9. luokan oppilaiden tuloksista suurin osa on samansuuntai-

sia riippumatta vastaajan sukupuolesta tai tarkasteltavasta taustaryhmästä. Erojakin kuitenkin on. Taustaryh-

mittäisiä tuloksia ei ole mahdollista raportoida koulu- tai oppilaitoskohtaisesti pienten vastaajamäärien takia. 

Kouluissa voi pohtia, miten koko maan tason taustaryhmittäisiä tuloksia voisi huomioida oman koulun toi-

minnan kehittämisessä. Seuraavassa lyhyt yhteenveto keskeisistä tuloksista, jotka erottavat kutakin tässä työ-

paperissa tarkasteltua ryhmää muista: 

Ulkomaalaistaustaiset oppilaat kokivat muita yleisemmin voivansa vaikuttaa koulun asioihin sekä poi-

kien ohella saaneensa muita yleisemmin opettajilta välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua. Ulkomaalais-

taustaiset ovat myös olleet muita yleisemmin osapuolina vähintään viikoittain tapahtuvassa kiusaamisessa 

(kiusaamisen kohteena tai kiusanneet itse muita) ja kokeneet muita yleisemmin fyysistä kiusaamista. 

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kokivat muita harvemmin saaneensa opettajalta vä-

littävää ja oikeudenmukaista kohtelua: eli että opettajat rohkaisivat heitä kertomaan mielipiteensä oppitun-

neilla, olivat kiinnostuneita heidän kuulumisistaan tai kohtelivat oppilaita oikeudenmukaisesti. He kokivat 

muita harvemmin myös olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöä ja että luokan ilmapiiri tukee mielipi-

teen ilmaisua. Kiusaamistilanteissa he kokivat yleisemmin nimittelemistä, kiusoittelemista, naurunalaiseksi 

tekemistä sekä ilmeillä ja eleillä loukkaamista. Sosiaalista ahdistuneisuutta koki noin 60 prosenttia. 
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Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret kokivat viikoittaista kiusaamista muiden oppilaiden tai opettajan 

taholta yleisemmin kuin kaikki ikäluokan oppilaat. Samoin kiusaamiseen osallistui heistä muita useampi. 

Kiusaamistilanteissa olleista kodin ulkopuolelle sijoitetuista suurempi osuus koki fyysistä kiusaamista ja kiu-

saamista puhelimen tai internetin kautta koko ikäryhmään verrattuna. Lisäksi heistä muita suurempi osuus 

ilmoitti käyttäneensä opiskeluhuoltopalveluja (kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, psykologi). 

4.2 Koulun aikuisten taholta koettu välittävä kohtelu ja kiusaaminen 

Aikuisten myönteistä huomiota, tutustumismahdollisuuksia muihin oppilaisiin ja keskustelumahdollisuuksia 

tulisi tarjota kaikille oppilaille. Oppilaiden kokemukset välittävästä ja oikeudenmukaisesta kohtelusta ovat 

yleistyneet vuodesta 2006 alkaen, mutta edelleen suuri osuus kaikista perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppi-

laista ei ole kokenut saaneensa välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua tai että hänellä olisi tarvittaessa mah-

dollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista. Aiempien laadullisten selvitysten 

perusteella tiedetään, että oppilaat saattavat kokea, että jotkut opettajat ovat kiinnostuneita ja kysyvät oppi-

laiden mielipiteitä ja jotkut eivät (ks. esim. Juva 2019, Helenius 2021). Tästä syystä oppilaan voi olla vaikea 

vastata kysymyksiin, joissa kysytään kokemuksia opettajista yleisellä tasolla. Kouluterveyskyselyn tulosten 

perusteella voidaan tunnistaa ryhmiä, joilla on harvemmin kokemuksia opettajilta saadusta välittävästä ja 

oikeudenmukaisesta kohtelusta, ja pohtia, millä tavalla heitä olisi tärkeää kohdata, jotta heidän kokemuk-

sensa olisi jatkossa useammin myönteinen. 

Koulun aikuisen taholta tapahtuvaa kiusaamista kysyttiin vuoden 2021 Kouluterveyskyselyssä ensim-

mäistä kertaa. Kysymyksen yhteydessä määriteltiin, mitä koulun aikuisen taholta koetulla kiusaamisella tässä 

yhteydessä tarkoitettiin: ”Kiusaamisella tarkoitetaan seuraavassa kysymyksessä sitä, että opettaja tai muu 

henkilökuntaan kuuluva henkilö aiheuttaa sanoilla tai teoilla toistuvasti pahaa mieltä jollekin oppilaalle. 

Kiusaamista ei kuitenkaan ole esimerkiksi puuttuminen oppilaan omaan häiritsevään käyttäytymiseen tai 

tehtävien tekemättä jättämiseen.” Kyselyssä ei kuitenkaan selvitetty, millä tavalla kiusaamista oli tapahtunut 

tai keitä kyseiset koulun aikuiset olivat tarkemmin olleet. Oppilaiden kokemuksia tulisi selvittää tarkemmin 

laadullisen tutkimuksen avulla.  

Kaikkiaan kuusi prosenttia perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista oli kokenut kiusaamista koulun ai-

kuisen taholta. Koulun aikuisen taholta koetusta kiusaamisesta kertoivat kuitenkin muita yleisemmin kodin 

ulkopuolelle sijoitettuna olevat, ulkomaalaistaustaiset sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat oppilaat. Tu-

losten perusteella ei ole mahdollista tulkita tilanteita, joissa on koettu kiusaamista. Aiempien tutkimusten 

perusteella tiedetään, että haavoittuvassa asemassa oleville nuorille kertyy usein monia kuormittavia koke-

muksia (esim. Halme ym. 2018; Kosunen ym. 2021; Mononen ym. 2021; Saariluoma ym. 2021a ja 2021b). 

Ne saattavat näkyä myös vuorovaikutuksessa koulun aikuisten kanssa. Aiemman tutkimuksen perusteella 

tiedetään, että oppilaat itse eivät aina kerro koulun aikuisten taholta koetusta epäasiallisesta kohtelusta. Vä-

kivaltakokemuksia tarkastelevassa Lapsiuhritutkimuksessa on todettu, että esimerkiksi opettajan väkival-

taista käyttäytymistä kokeneista 9. luokan tytöistä 20 prosenttia ja pojista 34 prosenttia ei kertonut asiasta 

kenellekään. Opettajan väkivaltaisella käyttäytymisellä on yhteys siihen, että oppilas kiusaa itse muita tai 

joutuu muiden oppilaiden kiusaamaksi. (Ellonen ym. 2008, 121–123.) Koulun on tarkoitus olla turvallinen 

ympäristö jokaiselle oppilaalle. Oppilaille on tärkeää kertoa, että koulun aikuisen taholta tapahtuva kiusaa-

minen tai väkivalta ei ole sallittua, ja siitä tulee tehdä ilmoitus koulun rehtorille. Koulussa tulee huolehtia 

siitä, että oppilaat tietävät, miten opiskeluhuollon ammattilaiset tavoittaa, ja että heille voi myös kertoa huo-

listaan. Myös kodin ja koulun yhteistyö on erilaisissa huolitilanteissa tärkeää.  
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4.3 Oppilaiden välisen kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 

Aiempien Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella vähintään viikoittain koulussa kiusaamisen kohteeksi 

joutuminen on yhteydessä alentuneeseen elämänhallinnan tunteeseen, alhaisempaan elämään tyytyväisyy-

teen sekä ahdistuneisuusoireiluun. Koulukiusatuksi joutuneilla nuorilla on muita yleisemmin koulunkäyntiin 

liittyviä ongelmia, kuten uupumusasteista väsymystä koulunkäynnissä ja luvattomia poissaoloja. Myös ter-

veysongelmat, kuten päivittäinen oireilu, ylipaino ja humalahakuinen juominen ovat yleisempiä koulukiusa-

tuilla nuorilla. Yli kolmannes koulukiusatuista nuorista kokee itsensä yksinäiseksi. Koulukiusatuiksi joutu-

neet nuoret kokevat myös muita yleisemmin vanhempien henkistä ja fyysistä väkivaltaa. (Halme ym. 2018, 

22.) Kokemukset osallisuudesta ja kiusaamisesta ovat yhteydessä toisiinsa: 8. ja 9.luokan oppilaiden osalli-

suuden kokemus oli sitä heikompi mitä useammin he tulivat kiusatuiksi tai kiusasivat muita (Virrankari 

2020).  

Tutkimuskirjallisuudessa kiusaamisen nähdään yleensä tapahtuvan ilman uhrin provokatiivista käyttäy-

tymistä (Hoover, Oliver & Hazler 1992; Olweus 2003). Oppilaiden väliset konfliktit voivat kuitenkin olla 

monimutkaisia ja oppilaiden kokemus siitä, mikä on kiusaamista voi vaihdella. Kouluarjessa tilanteet seu-

raavat nopeasti toisiaan. Esimerkiksi opettajan huomaamat kiusaamistilanteet eivät välttämättä ole ensim-

mäisiä samojen henkilöiden välillä. Juvan (2019) mukaan opettajat huomaavat helpommin kiusaamisen, joka 

kohdistuu koulun sääntöjä noudattaviin oppilaisiin. Toisaalta oppilaat, jotka ovat usein kahnauksissa opetta-

jien kanssa, saattavat jättää kertomatta kiusaamisesta, koska pelkäävät, ettei heitä uskottaisi (Huilla & Juvo-

nen 2020, 92). Kiusaamistilanteissa oppilas saattaa olla joko uhrin tai kiusaajan asemassa tai kummassakin. 

Aikuisten tehtävänä on tukea tilanteiden selvittämisessä ja kuulla kaikkia osapuolia. Oppilailla on roolinsa 

kiusaamisen ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa. Kouluissa kannattaa korostaa kiusaamisen puheeksi ot-

tamisen merkitystä. Vaikka tilanne vaikuttaisi jonkun oppilaan näkökulmasta loppuun käsitellyltä, toisen op-

pilaan kannalta se saattaa edelleen jatkua. Usein tarvitaan moniammatillista työtä ja esimerkiksi kompleksis-

ten konfliktien selvittämisessä erilaisia vaiheita, seurantaa unohtamatta (Turkka & Saarholm 2021, 98–100). 

Yhteistyö koulun ja huoltajien välillä on myös keskeistä kiusaamistilanteiden selvittämisessä (Rumpu ym. 

2022).  

Kiusaamisen vastainen työ on osa koulun toimintakulttuuria: herättääkö ilmapiiri luottamusta, jolloin op-

pilaat uskaltavat ja haluavat kertoa ongelmista aikuisille? Kokevatko oppilaat voivansa vaikuttaa asioihin 

koulussa? Toimintakulttuurin johtaminen tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön perehdytystä ja sitouttamista yh-

teisiin kiusaamisen vastaisen työn toimintatapoihin ja oppilaiden osallisuuden kehittämiseen, seurantaan ja 

arviointiin. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kiusaamisenvastaisten menetelmien arvioinnissa 

mukana olleista peruskouluista 75 prosenttia käytti useampaa kuin yhtä menetelmää tai toimintatapaa kiu-

saamisenvastaisessa työssään. Menetelmän juurtumista kouluun lisäsivät sen käyttöön sitoutunut henkilöstö, 

johdon tuki ja menetelmän sitominen osaksi koulun hyvinvointityötä ja muuta toimintaa. Kouluissa, joissa 

menetelmän käyttö oli vain muutaman henkilön vastuulla tai henkilöstövaihdoksia oli paljon, menetelmän 

juurtuminen koulun arkeen oli haastavampaa. Arvioinnin mukaan suurin osa oppilaista tietää, kenelle heidän 

tulisi kertoa huomaamastaan kiusaamisesta, mutta joka kymmenes ei tiedä, miten omassa koulussa puututaan 

kiusaamistilanteisiin ja miten niitä selvitetään. Huoltajista noin kolmannes ei kokenut tietävänsä koulun kiu-

saamisenvastaisesta työstä. (Rumpu ym. 2022, 33–34.)  

THL:n TEAviisarin perusteella suuressa osassa kouluista on kirjattu kiusaamiseen, väkivaltaan, häirin-

tään syrjintään liittyviä tapauksia (ks.TEAviisari 2021.). Seuranta on osa kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän 

vastaisen toimintakulttuurin kehittämistä ja sitä tehdään kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyn tuottamaa 

koulukohtaista tietoa perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta kiusaamisesta kannattaa hyödyn-

tää kiusaamisen vastaisen työn suunnittelussa ja seurannassa. Kunnan ja koulujen suunnitelmilla kiusaamisen 

ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen on suuri merkitys. 
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4.4 Opiskeluhuoltopalvelut tukevat oppilaiden hyvinvointia ja ohjaavat 

muiden palvelujen piiriin 

Opiskeluhuolto tukee oppilaiden hyvinvointia sekä yhteisöllisellä hyvinvointityöllä että yksilökohtaisella 

työllä eli opiskeluhuoltopalveluilla. Lisäksi yksilökohtaisista palveluista ohjataan muihin tarvittaviin palve-

luihin. Opiskeluhuoltopalvelut muodostavat oppilaille helposti ja leimaamattomasti saavutettavat peruspal-

velut ja mahdollisuuden saada varhaisesti tukea omassa kouluympäristössään. Opiskeluhuoltopalvelut tule-

vat kaikille oppilaille tutuiksi esimerkiksi terveystarkastusten yhteydessä.  

Opiskeluhuoltopalveluiden käytöstä kertovat tulokset viittaavat siihen, että eri taustaryhmiin kuuluvien 

nuorten tuen tarve tunnistetaan kouluissa. Erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitetut oppilaat olivat käyneet pal-

veluissa, heillä oli toistuvia käyntejä ja lisäksi heistä suurempi osa kuin muista taustaryhmistä koki saaneensa 

apua ja tukea palvelujen ammattilaisilta. 

Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kävivät opiskeluhuoltopalveluissa yleisemmin ja 

useammin kuin ikäryhmän oppilaat kokonaisuutena. Heistä osa kuitenkin jäi vaille tarvitsemaansa tukea ja 

apua opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisilta. Havainto on tärkeä opiskeluhuoltopalvelujen kehittämisen 

näkökulmasta. On tärkeää pohtia, ymmärretäänkö sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten 

tilannetta riittävästi opiskeluhuoltopalveluissa, ja miten toimintaa voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin 

heidän tarpeitaan. 

Kouluterveyskyselyn tulokset ja taustaryhmittäin kootut raportit tarjoavat tietoa opiskeluhuoltopalvelujen 

kehittämisen pohjaksi. Kouluterveyskyselyn julkaisuja sekä aineiston pohjalta tehtyjä tutkimuksia voi tar-

kastella osoitteesta thl.fi/kouluterveyskysely → julkaisut. 

4.5 Koronaepidemia näkyy kyselyn tuloksissa 

Oppilaat vastasivat kyselyyn keväällä 2021, jolloin koronarajoituksia oli ollut voimassa jo kahden eri luku-

vuoden aikana. Niiden laajuus oli vaihdellut paikkakunnittain, mutta kyselyvastauksissa näkyy yleisesti muu-

toksia, joilla saattaa olla yhteyksiä korona-ajan rajoituksiin, arjen muutoksiin ja huoliin. Esimerkiksi nuorten 

kokema ahdistuneisuus ja masentuneisuus lisääntyivät merkittävästi korona-aikana, vaikka kehitys oli ollut 

samansuuntaista jo vuodesta 2017 alkaen (ks. Aalto-Setälä, Kiviruusu, Matikka 2021; Aalto-Setälä, Suvi-

saari, Appelqvist-Schmidlechner & Kiviruusu 2021). Myös muissa opiskelua korona-aikana tarkastelleissa 

tutkimuksissa on huomattu samansuuntaisia väsymystä ja mielialan laskua kuvaavia ilmiöitä. Esimerkiksi 

vaikka koulunkäyntiä, opetusta ja hyvinvointia korona-aikana tutkinut ryhmä totesi etäopetuskäytäntöjen 

muuttuneen keväällä 2021 aiempaa osallistavammaksi, yli puolet tutkimukseen osallistuneista yläkoululai-

sista (N = 63 252) oli kokenut väsymystä ja uupumuksen oireita. Myös opettajien kokema stressi oli edelleen 

korkealla tasolla keväällä 2021. (Ahtiainen, Asikainen ym. 2021).  

Korona-aikana monia arkielämään ja vuorovaikutukseen liittyviä rutiineja jouduttiin toteuttamaan nuoren 

arkiympäristöissä kotona, koulussa, harrastuksissa ja muulla vapaa-ajalla eri tavalla kuin ennen. Kouluter-

veyskyselyn etäopetukseen liittyviä tuloksia tarkastelleiden Suvisaaren ym. (2022) mukaan oppilaista 59 pro-

senttia koki tarvinneensa tukea ja apua oppimiseen ja koulunkäyntiin etäopetuksessa lukuvuoden aikana ja 

heistä 79 prosenttia koki saaneensa sitä. Oppimiseen saadulla tuella oli koronavaiheessa merkitystä myös 

mielenterveyden kannalta. Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta 

kokivat korona-aikana muita useammin ne nuoret, jotka olisivat tarvinneet apua oppimiseen, mutta eivät sitä 

saaneet. (Suvisaari ym. 2022, 44.) Etäopinnoissa ilman apua jäämisellä ja ahdistuneisuudella on siis ollut 

yhteyttä toisiinsa. Kouluissa olisikin tärkeää varmistaa ahdistuneisuutta kokevilta, ovatko he saaneet riittä-

västi apua opiskelussaan.  

http://www.thl.fi/kouluterveyskysely
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/julkaisut
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Keväällä 2021 kouluilla oli jo vuoden verran kokemusta korona-ajan poikkeuksellisista olosuhteista. 

Kouluterveyskyselyn mukaan itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus oli kasvanut niin, että 16 prosenttia perus-

opetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista kertoi tunteneensa itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Lisäksi 

29 prosenttia arvioi koronaepidemian vähentäneen heidän yhteydenpitoaan kavereihin. Lisääntyneisiin yksi-

näisyyden kokemuksiin on syytä kiinnittää huomiota ja pohtia kouluissa ratkaisuja yksinäisyyden vähentä-

miseksi. Yksinäisyys on merkittävä hyvinvointia heikentävä tekijä, johon linkittyvät esimerkiksi sosioemo-

tionaalisten taitojen heikompi kehitys, itsetunnon heikentyminen sekä erilaiset somaattiset oireet kuten nu-

kahtamisvaikeudet ja päänsärky sekä lisäksi lisääntynyt lääkkeiden käyttö (Lyyra ym. 2019). Kun myös so-

siaalisen ahdistuneisuuden kokemukset ovat yleistyneet erityisesti tytöillä, kouluissa on syytä miettiä, miten 

huolehditaan siitä, että opetukseen ja kouluyhteisön arkeen osallistuminen olisi kaikille mahdollisimman tur-

vallista. Kouluilla on paljon mahdollisuuksia myös yksinäisyyden ehkäisemiseen. OECD:n (2021) raportissa 

korostetaan koulun mahdollisuuksia ystävystymiseen tutustuttamalla erilaisista taustoista tulevia oppilaita 

toisiinsa, vahvistamalla sosiaalisia taitoja ja monia muita elämän varrella merkityksellisiä taitoja.  

Kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös yhteisöllisen työn ja terveellisiä elintapoja vah-

vistavan kouluarjen kehittämisessä. Tulosten perusteella moni nuori nukkuu ja liikkuu suosituksiin verrattuna 

liian vähän. Esimerkiksi hengästyttävää vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan yhden tunnin viikossa harrastavien 

osuus oli perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 28 prosenttia. Kolmannes (34 %) 8. ja 9. luokan oppilaista 

ei syö koululounasta joka päivä. Pojista 38 prosenttia ja tytöistä 46 prosenttia ei syö aamiaista joka arkiaamu. 

Lisäksi 12 prosenttia pojista ja 17 prosenttia tytöistä kertoi, että ei ollut usein syönyt tai nukkunut netin takia. 

(Helakorpi & Helenius 2021.) Vähintään tunnin päivässä liikkui 25 prosenttia kaupunkimaisissa kunnissa, 

23 prosenttia taajaan asutuissa kunnissa ja 22 prosenttia maaseutumaisissa kunnissa asuvista 8. ja 9. luokan 

oppilaista (THL 2022c). Näitä tuloksia kannattaa huomioida opiskeluhuollon arjessa, keskusteltaessa oppi-

laiden kanssa heidän arkitottumuksistaan ja elintavoistaan sekä kahdenkeskisissä tapaamisissa että esimer-

kiksi osana terveystiedon tai kotitalouden opetusta. 

4.6 Lopuksi 

Tässä työpaperissa tarkasteltiin perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden kokemuksia kouluarjesta. Erityi-

sesti tarkasteltiin oppilaiden kokemuksia 1) vuorovaikutuksesta koulun arjessa, 2) kiusaamisesta sekä 3) yk-

silönä kouluyhteisössä olemisesta. Tuloksia esitettiin osittain myös taustaryhmittäin. 

Tuloksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että korona-aika rajoituksineen on näkynyt Kouluterveyskyselyn 

8. ja 9. luokan oppilaiden koulunkäyntiin liittyvissä tuloksissa monin tavoin. Jatkossa tulisi seurata esimer-

kiksi vuoden 2023 kyselyn tulosten perusteella, millaisia muutoksia oppilaiden kouluhyvinvoinnissa, kou-

lunkäynnistä pitämisessä, vuorovaikutuksessa opettajien ja oppilaiden välillä, opiskelutaidoissa koetuissa 

vaikeuksissa ja elintavoissa sekä opiskeluhuoltopalveluissa tapahtuu.  

Tässä raportissa esitetyt tulokset kertovat koko maan tasosta. Näitä tuloksia kannattaa hyödyntää kou-

luissa, kun edistetään lasten ja nuoren hyvinvointia ja osallisuutta kouluarjessa. Koulun omat tulokset täy-

dentävät valtakunnallista kokonaiskuvaa. Lisäksi tämän raportin tuloksia kannattaa hyödyntää tiedolla joh-

tamisen tukena hyvinvointialueilla, täydentämässä koulu-, kunta- ja hyvinvointialuekohtaisia tuloksia.
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Tutkimuksesta tiiviisti 72/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos. Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-781-

4  

Saariluoma Lotta, Heino Tarja, Eriksson Pia ja Utriainen Siiri 

2021b: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja teini-ikäis-

ten väkivaltakokemukset sekä päihteiden käyttö. Tutkimuk-

sesta tiiviisti 73/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hel-

sinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-782-1  

Suvisaari Jaana, Aalto-Setälä Terhi, Kiviruusu Olli, Parikka Suvi 

ja Koskela Timo 2022: Mielenterveys. Teoksessa Kestilä, 

Laura, Kapiainen, Satu, Mesiäislehto, Merita ja Rissanen, 

Pekka (toim.) 2022: Covid–19-epidemian vaikutukset hyvin-

vointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantun-

tija-arvio, kevät 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hel-

sinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-865-1  

TEAviisari 2021: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perus-

kouluissa – TEA2021. Päivitetty 9.5.2022. https://teavii-

sari.fi/teaviisari/content/file/408/Peruskoulujen_perustaulu-

kot_2021  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022a: Kouluterveyskysely. 

Kyselylomakkeet. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittami-

nen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluter-

veyskyselyn-toteuttaminen/kyselylomakkeet  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022b: Opiskeluhuollon lo-

makkeita. Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon 

laajoihin terveystarkastuksiin. Päivitetty 24.8.2022. 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palve-

lut/opiskeluhuolto/opiskeluhuollon-lomakkeita#Esitietolo-

makkeet  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022c: Kouluterveyskyselyn 

ydintietosisältö 2021: Tilastollinen kuntaryhmä. 

https://thl.fi/documents/10531/3554284/ktk2021_kunta-

ryhma_ydintietosisalto.pdf/1c61079d-f03d-d9de-7e93-

816b156494c9?t=1651041925248  

Turkka Heikki ja Saarholm Julia 2021: Lasten ja nuorten konflik-

tit. Opas haastavien ristiriitojen ratkaisemiseen. PS-kustan-

nus. Keuruu. 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 

terveydenhuollosta 338/2011. Finlex. 6.4.2011. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338  

Virrankari Lotta, Leeman Lars ja Kivimäki Hanne 2020: Osalli-

suuden kokemus ja koulukiusaaminen: Kouluterveyskyselyn 

2019 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 35/ 2020. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-

599-5  
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Liitetaulukko. Työpaperissa tarkasteltujen indikaattoreiden osuudet taustaryhmittäin, perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaat. THL Kouluterveys-
kysely 2021. 

 Ulkomaalais-

taustaiset  

(N=5296) 

Suomalais-

taustaiset  

(N=81661) 

Seksuaalivä-

hemmistöt  

(N=11797) 

Heterot  

(N=71210) 

Sukupuolivä-

hemmistöt  

(N=4525) 

Koettu suku-

puoli sama  

kuin virallinen 

(N=84817) 

Kodin  

ulkopuolelle  

sijoitetut 

(N=1284) 

Muulla  

tavoin asuvat 

(N=84511) 

 % vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

% vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa  21,5 4 955 9,5 78 918 7,0 11 371 11,1 68 641 7,2 4 338 10,8 81 662 16,2 1 210 10,2 81 537 

Opettajalta saatu välittävä ja oikeudenmu-

kainen kohtelu 

56,8 5 140 52,6 80 349 44,4 11 610 54,4 69 951 41,3 4 440 53,5 83 305 50,8 1 248 52,9 83 072 

Mahdollisuus keskustella koulussa aikui-

sen kanssa mieltä painavista asioista 

41,0 5 059 44,8 80 570 39,2 11 398 46,2 68 492 36,2 4 297 45,2 80 955 46,2 1 229 44,5 83 150 

Koulun aikuinen kiusannut koulussa vä-

hintään kerran viikossa 

11,3 5 243 4,3 81 303 5,6 11 740 4,6 70 870 8,8 4 488 4,5 84 381 13,0 1 279 4,7 84 104 

Kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä 44,1 5 189 40,2 80 954 24,2 11 686 44,3 70 521 20,4 4 459 41,7 83 905 35,3 1 258 40,4 83 729 

Kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä 55,0 5 228 54,8 81 217 35,5 11 731 59,3 70 766 29,9 4 478 56,2 84 216 43,9 1 273 54,9 84 013 

Luokan tai ryhmän ilmapiiri tukee mielipi-

teen ilmaisua 

77,1 5 197 77,5 80 921 58,0 11 703 82,0 70 487 51,7 4 473 79,1 83 950 72,7 1 265 77,5 83 684 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 11,1 5 255 4,9 81 380 9,2 11 751 4,5 70 927 13,6 4 481 4,8 84 325 15,3 1 274 5,3 84 205 

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään 

kerran viikossa 

8,4 5 237 1,7 81 267 2,7 11 731 1,9 70 823 4,4 4 473 1,9 84 182 9,1 1 270 2,1 84 081 

Koulukiusaamista tapahtunut nimittele-

mällä, tekemällä naurunalaiseksi tai kiu-

soittelemalla 

66,7 1 407 69,3 16 754 75,3 3 439 67,2 13 814 75,2 1 606 67,8 16 969 72,9 499 69,0 17 668 

Koulukiusaamista tapahtunut loukkaa-

malla ilmeillä tai eleillä 

44,9 1 372 46,3 16 263 58,3 3 368 42,0 13 374 59,9 1 558 44,1 16 473 57,1 487 46,1 17 154 

Koulukiusaamista tapahtunut jättämällä 

huomiotta tai kaveriporukan ulkopuolelle 

47,8 1 380 46,7 16 422 54,2 3 387 43,6 13 500 52,7 1 576 45,3 16 626 55,1 490 46,7 17 316 

Koulukiusaamista tapahtunut levittämällä 

valheita 

45,6 1 369 38,9 16 159 42,8 3 326 38,2 13 305 42,8 1 532 38,5 16 382 49,2 482 39,2 17 054 
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 Ulkomaalais-

taustaiset  

(N=5296) 

Suomalais-

taustaiset  

(N=81661) 

Seksuaalivä-

hemmistöt  

(N=11797) 

Heterot  

(N=71210) 

Sukupuolivä-

hemmistöt  

(N=4525) 

Koettu suku-

puoli sama  

kuin virallinen 

(N=84817) 

Kodin  

ulkopuolelle  

sijoitetut 

(N=1284) 

Muulla  

tavoin asuvat 

(N=84511) 

 % vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

% vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

Koulukiusaamista tapahtunut kännykän 

tai internetin kautta 

41,2 1 376 28,7 16 080 34,6 3 326 27,5 13 238 36,6 1 539 28,1 16 298 42,4 483 29,4 16 979 

Koulukiusaamista tapahtunut lyömällä, 

potkimalla tai tönimällä 

34,5 1 377 19,5 15 993 20,5 3 295 20,4 13 188 24,6 1 534 19,8 16 232 33,0 482 20,6 16 895 

Koulukiusaamista tapahtunut viemällä ra-

haa tai tavaraa tai rikkomalla tavaroita 

27,4 1 370 10,8 15 912 13,4 3 275 10,9 13 116 16,4 1 522 11,1 16 141 26,4 481 11,9 16 805 

Koulukiusaamista tapahtunut uhkaile-

malla tai pakottamalla 

29,7 1 369 10,4 15 858 14,5 3 267 10,4 13 077 17,4 1 523 10,7 16 082 26,6 477 11,7 16 756 

Pitää koulunkäynnistä 60,6 4 814 58,4 75 117 45,0 10 949 61,2 65 261 38,0 4 182 59,6 77 953 49,0 1 149 58,7 77 702 

Sosiaalinen ahdistuneisuus 35,3 5 125 35,1 80 385 59,1 11 608 29,7 69 880 63,7 4 405 33,3 82 709 42,7 1 239 35,1 83 100 

Tuntee itsensä yksinäiseksi 19,9 5 226 15,4 81 345 32,4 11 751 11,8 70 868 35,9 4 452 14,3 83 791 27,2 1 266 15,6 84 130 

Vaikeuksia oppimistaidoissa 41,6 4 969 39,1 78 762 61,0 11 342 34,8 68 531 68,5 4 309 37,8 81 508 56,2 1 209 39,0 81 396 

Vaikeuksia kirjoittamista vaativissa tehtä-

vissä 

25,0 5 229 20,2 81 186 29,5 11 702 18,7 70 759 35,3 4 461 19,8 84 161 33,1 1 265 20,3 83 973 

Vaikeuksia lukemista vaativissa tehtävissä 24,4 5 226 22,0 81 196 31,9 11 724 20,4 70 746 36,9 4 472 21,6 84 172 34,2 1 261 22,1 83 991 

Vaikeuksia laskemista vaativissa tehtä-

vissä 

26,6 5 221 23,9 81 144 36,5 11 702 21,7 70 722 39,6 4 462 23,3 84 124 38,2 1 259 23,9 83 937 

Vaikeuksia kokeisiin valmistautumisessa 38,0 5 240 35,2 81 206 51,6 11 724 32,3 70 779 58,3 4 463 34,3 84 209 49,9 1 266 35,2 84 016 

Vaikeuksia läksyjen tekemisessä 24,4 5 231 21,2 81 258 35,2 11 716 18,9 70 834 42,8 4 469 20,4 84 254 36,5 1 262 21,2 84 055 

Vaikeuksia opetuksen seuraamisessa 23,3 5 249 20,0 81 420 35,3 11 756 17,4 70 964 43,3 4 481 19,1 84 435 35,5 1 269 20,0 84 226 

Vaikeuksia suullisessa esiintymisessä 37,0 5 223 38,5 81 207 55,4 11 722 34,4 70 769 58,8 4 467 37,2 84 175 46,4 1 262 38,4 83 998 

Vaikeuksia tunnilla vastaamisessa 27,3 5 208 26,2 80 957 43,9 11 672 22,3 70 571 49,7 4 451 25,0 83 921 32,9 1 263 26,2 83 723 

Vaikeuksia opiskelussa käytettävien lait-

teiden käytössä 

14,3 5 216 6,9 81 085 9,5 11 707 7,0 70 653 10,9 4 468 7,3 84 032 16,7 1 267 7,2 83 865 

Käynyt kouluterveydenhoitajalla muuten 

kuin terveystarkastuksessa lukuvuoden ai-

kana 

35,5 5 163 32,1 81 023 40,1 11 515 30,9 69 193 39,4 4 348 32,0 81 803 44,7 1 246 32,2 83 702 
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 Ulkomaalais-

taustaiset  

(N=5296) 

Suomalais-

taustaiset  

(N=81661) 

Seksuaalivä-

hemmistöt  

(N=11797) 

Heterot  

(N=71210) 

Sukupuolivä-

hemmistöt  

(N=4525) 

Koettu suku-

puoli sama  

kuin virallinen 

(N=84817) 

Kodin  

ulkopuolelle  

sijoitetut 

(N=1284) 

Muulla  

tavoin asuvat 

(N=84511) 

 % vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

% vastan-

neet 

% vas-

tan-

neet 

% vastan-

neet 

Käynyt kouluterveydenhoitajalla vähin-

tään 3 kertaa lukuvuoden aikana muuten 

kuin terveystarkastuksessa 

10,1 5 163 7,0 81 023 11,7 11 515 6,3 69 193 12,7 4 348 6,8 81 803 15,9 1 246 7,1 83 702 

Käynyt koululääkärillä muuten kuin ter-

veystarkastuksessa lukuvuoden aikana 

26,6 5 138 21,0 80 766 25,3 11 463 20,5 68 947 26,7 4 334 21,0 81 492 32,2 1 236 21,2 83 411 

Käynyt koululääkärillä vähintään 3 kertaa 

lukuvuoden aikana muuten kuin terveys-

tarkastuksessa 

7,6 5 138 4,9 80 766 7,2 11 463 4,5 68 947 7,9 4 334 4,8 81 492 11,0 1 236 5,0 83 411 

Käynyt koulukuraattorilla lukuvuoden ai-

kana 

14,5 5 122 12,0 80 753 22,2 11 456 10,1 68 924 24,0 4 332 11,4 81 456 24,7 1 238 12,0 83 379 

Käynyt koulukuraattorilla vähintään 3 ker-

taa lukuvuoden aikana 

6,7 5 122 5,5 80 753 12,4 11 456 4,2 68 924 13,8 4 332 5,1 81 456 12,6 1 238 5,5 83 379 

Käynyt koulupsykologilla lukuvuoden ai-

kana 

13,1 5 122 9,9 80 659 22,2 11 463 7,6 68 818 25,5 4 328 9,1 81 353 28,1 1 232 9,9 83 288 

Käynyt koulupsykologilla vähintään 3 ker-

taa lukuvuoden aikana 

7,6 5 122 5,7 80 659 14,6 11 463 4,0 68 818 16,6 4 328 5,1 81 353 17,5 1 232 5,7 83 288 

Saanut tukea ja apua hyvinvointiin koulu-

terveydenhoitajalta lukuvuoden aikana 

81,4 2 042 84,8 22 785 75,9 4 544 87,4 18 307 73,5 1 799 85,6 22 838 79,8 568 84,7 24 010 

Saanut tukea ja apua hyvinvointiin koulu-

lääkäriltä lukuvuoden aikana 

74,6 1 616 78,4 14 837 64,8 2 867 82,0 12 250 61,4 1 181 79,6 15 082 73,7 475 78,2 15 827 

Saanut tukea ja apua hyvinvointiin koulu-

kuraattorilta lukuvuoden aikana 

68,9 1 324 70,8 14 118 61,1 3 567 74,8 10 410 60,2 1 480 71,8 13 748 72,7 444 70,6 14 862 

Saanut tukea ja apua hyvinvointiin koulu-

psykologilta lukuvuoden aikana 

63,7 1 372 64,3 14 627 54,7 4 125 69,2 10 289 55,7 1 779 65,3 14 000 72,6 475 64,2 15 405 


	Perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden kokemuksia kouluarjesta
	Lukijalle
	Tiivistelmä
	Sammandrag
	Abstract
	Sisällys
	1 Johdanto: turvallinen kouluarki
	1.1 Oppilaiden osallisuus ja osallistuminen lainsäädännössä ja kansallisessa ohjeistuksessa
	1.2 Kiusaamisen vastainen työ kouluissa
	1.3 Opiskeluhuolto
	1.4 Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen kouluissa

	2 Aineisto ja menetelmät
	2.1 Taustaryhmien kuvaus
	2.2 Epäuskottavien vastausten tunnistaminen

	3 Tulokset
	3.1 Vuorovaikutus koulun arjessa
	3.1.1 Mahdollisuus osallistua koulun asioiden suunnitteluun
	3.1.2 Opettajilta saatu oikeudenmukainen kohtelu
	3.1.3 Koulun aikuisten taholta koettu kiusaaminen
	3.1.4 Luokka- tai kouluyhteisöön kuuluminen
	3.1.5 Luokan tai ryhmän ilmapiiri

	3.2 Kokemukset kiusaamisesta
	3.2.1 Oppilaiden kokemukset kiusaamisesta koulussa
	3.2.2 Kiusaamisen tavat

	3.3 Yksilönä kouluyhteisössä
	3.3.1 Koulunkäynnistä pitäminen
	3.3.2 Sosiaalinen ahdistuneisuus
	3.3.3 Yksinäisyys
	3.3.4 Vaikeudet oppimistaidoissa
	3.3.5 Asiointi ja avunsaanti opiskeluhuoltopalveluissa

	3.4 Tulosten tarkastelua tilastollisen kuntaryhmän mukaan

	4 Pohdinta
	4.1 Huomioita tuloksista sukupuolittain ja taustaryhmittäin
	4.2 Koulun aikuisten taholta koettu välittävä kohtelu ja kiusaaminen
	4.3 Oppilaiden välisen kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen
	4.4 Opiskeluhuoltopalvelut tukevat oppilaiden hyvinvointia ja ohjaavat muiden palvelujen piiriin
	4.5 Koronaepidemia näkyy kyselyn tuloksissa
	4.6 Lopuksi

	Lähteet
	Liitteet
	Liitetaulukko. Työpaperissa tarkasteltujen indikaattoreiden osuudet taustaryhmittäin, perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaat. THL Kouluterveys-kysely 2021.




