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Tietoja kyselystä
• Oppilaat vastasivat kyselyyn koulussa ajalla 20.4. – 4.5.2022 saamansa 

linkin kautta

• Kyselyyn vastasi 3408 oppilasta, joista 2356 alakoululuokilta ja 1052 
yläkoululuokilta

• 2022 kyselyyn vastasi 76% kaikista perusopetuksen oppilaista, myös 
edellisessä kyselyssä vuonna 2019 vastaava luku oli 76% oppilaista

• Kaikista vastanneista 47% oli tyttöjä ja 47% poikia ja 6% muu/ei 
halunnut kertoa

• Vastaukset annettiin asteikolla täysin eri mieltä=1 ja täysin samaa 
mieltä =5. Vuoden 2019 kyselyssä käytettiin asteikkoa 4 – 10. Vertailua 
varten luvut muunnettiin nyt käytetylle asteikolle 1 – 5, joka tulee 
huomioida epävarmuustekijänä johtopäätöksiä tehtäessä

• Yhteenvedon arvot ovat vastausten keskiarvoja

• Kysely sisälsi myös kouluun liittyviä kysymyksiä, joihin vastattiin 
vapaamuotoisesti. Ylisimmin käytetyistä sanoista on koostettu 
yhteenvedot

• Lisäksi kyselyssä esitettiin liikuntaan ja harrastamiseen liittyviä 
kysymyksiä Liikkuvan koulun ja Jäke Harrastaa- hankkeen (Suomen 
harrastamisen malli) tiimoilta 
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Johtopäätökset
Tulokset vastaavat yllättävän hyvin aikaisempaa vuoden 
2019 kyselyä, eikä korona-ajan vaikutukset 
oppilaskyselyssä tulleet esille. Pääsääntöisesti oppilaat 
kokevat peruskoulun turvalliseksi paikaksi opiskella. 
Parasta koulussa on kaverit. 

Vanhemmat kannustavat ja tulevat koulunkäynnissä 
kiitettävästi. Suurin osa käy koulua säännöllisesti ja suurin 
osa kokee myös saavansa koulussa oppimiseen riittävästi 
tukea. 

Eniten koulua käymättömyyttä aiheuttaa jaksamiseen 
liittyvät pulmat. Ikävimmiksi asioiksi koulussa koetaan 
kiusaaminen ja kouluruoan huono maistuvuus.

Kokemus opetuksen ladusta, oppimisen tärkeydestä, 
omasta suoriutumisesta ja jaksamisesta on 
yläluokkalaisilla selkeäsi alaluokkalaisia heikompi. 
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Minulla on turvallinen olo koulussa
Koulun aikuiset puuttuvat kiusaamiseen

Kouluni on viihtyisä
Koulussani on mukava ilmapiiri
Olen tyytyväinen kouluruokaan

Voin oppilaskunnan kautta vaikuttaa koulun tapahtumiin ja toimintaan
Tulen mielelläni kouluun

Autamme luokassa toisiamme
Saan koulussa tukea (tukiopetus, erityisopettajan opetus) oppimiseen, jos sitä tarvitsen

Kotona annetaan minulle tukea kokeisiin valmistautumisessa ja läksyjen teossa
Opettajat kannustavat minua koulussa

Vanhemmat kannustavat minua opiskelemaan
Koulun opettajat ovat tasapuolisia ja oikeudenmukaisia

Tiedän miten pääsee tapaamaan kuraattoria
Tiedän miten pääsee tapaamaan koulupsykologia

Saan hyvää opetusta
Pärjään yleensä hyvin eri oppiaineissa

Oppiminen ja koulunkäynnin sujuminen on minulle tärkeää
Käyn koulua säännöllisesti

Olen oppitunneilla ajoissa paikalla
Jaksan suoriutua hyvin koulunkäynnistä

Oppilaskysely 2022 kaikki alaluokat. Vertailu vuoteen 2019

Kaikki 2022 Kaikki 2019
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Minulla on turvallinen olo koulussa
Koulun aikuiset puuttuvat kiusaamiseen

Kouluni on viihtyisä
Koulussani on mukava ilmapiiri
Olen tyytyväinen kouluruokaan

Voin oppilaskunnan kautta vaikuttaa koulun tapahtumiin ja toimintaan
Tulen mielelläni kouluun

Autamme luokassa toisiamme
Saan koulussa tukea (tukiopetus, erityisopettajan opetus) oppimiseen, jos sitä tarvitsen

Kotona annetaan minulle tukea kokeisiin valmistautumisessa ja läksyjen teossa
Opettajat kannustavat minua koulussa

Vanhemmat kannustavat minua opiskelemaan
Koulun opettajat ovat tasapuolisia ja oikeudenmukaisia

Tiedän miten pääsee tapaamaan kuraattoria
Tiedän miten pääsee tapaamaan koulupsykologia

Saan hyvää opetusta
Pärjään yleensä hyvin eri oppiaineissa

Oppiminen ja koulunkäynnin sujuminen on minulle tärkeää
Käyn koulua säännöllisesti

Olen oppitunneilla ajoissa paikalla
Jaksan suoriutua hyvin koulunkäynnistä

Oppilaskysely 2022 kaikki yläluokat. Vertailu vuoteen 2019

Kaikki 2022 Kaikki 2019



Vastasit, ettet tule kovin mielelläsi kouluun. Miksi
on näin?
Vastaajien määrä: 1202
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Mukavinta koulussa on…
Vastaajien määrä: 3408



Ikävintä koulussa on…
Vastaajien määrä:3408
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Mitä uutta toivoisit koulussa
kokeiltavan?
Vastaajien määrä: 3408



Millainen on hyvä opettaja?
Vastaajien määrä: 3408
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Mitä valinnaisaineita haluaisit koulun
tarjoavan 8.-9.luokille? (Tähän
kysymykseen vastasivat vain 7. lk
oppilaat)
Vastaajien määrä: 390



Oppilaskyselyn yhteydessä 
kysytyt kysymykset 
koskien liikkumista ja 
harrastamista



Johtopäätökset
Koululaisista enemmistö kulkee kouluun jalan tai pyörällä (85%), harrastaa 
liikuntaa päivittäin vähintään tunnin (75%) ja osallistuu ohjattuun 
harrastustoimintaan (68%) (antoivat arvoiksi asteikolla 1 (täysin eri mieltä) 
– 5(täysin samaa mieltä) joko 4 tai 5)

Yläluokkien oppilaat sekä liikkuvat, että harrastavat ohjatusti alaluokkien 
oppilaita vähemmän, kun taas omatoimisessa harrastamisessa ei ole 
merkittävää eroa ikäryhmien välillä.

Itsensä fyysisesti passiiviseksi koulupäivän aikana arvioi itsensä 
alaluokkien oppilaista 3,3 % ja yläkoulun oppilaista 9%. Päivittäisen yhden 
tunnin liikuntatavoitteen katsoi alittavansa 9,4% ala- ja 15,2% yläluokkien 
oppilaista. (antoivat arvoiksi asteikolla 1 (täysin eri mieltä) – 5(täysin 
samaa mieltä) joko 1 tai 2)

Harrastetoiveena eniten mainintoja sai jalkapallo ja toisena koripallo. 
Myös ratsastusta toivottiin paljon. Yleisesti liikuntaa ja urheilua yleisesti 
tai eri muodoissa toivottiin paljon, mutta myös musiikin, kuvataiteen ja 
tietokonepelien pelaamisen harrastaminen sai paljon mainintoja.

Toiveita arvioitaessa on huomioitava, että useat vastaajat kertoivat jo 
harrastavansa toivelajiaan, eli ilmoittivat toiveekseen lajin jota jo 
harrastavat. 
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Alaluokkien oppilaat, vastaajia 2314 - 2342/kysymys
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Harrastan viikottain omatoimisesti

Oppilaskysely  2022

Kaikki 2022



Yläluokkienluokkien oppilaat, vastaajia 1043 - 1049/kysymys
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Liikun tai olen muuten fyysisesti aktiivinen koulupäivän aikana

Harrastan liikuntaa vähintään tunnin päivittäin

Osallistun viikottain ohjaajan, opettajan tai valmentajan
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Oppilaskysely  2022, yläluokat

Kaikki 2022



Haluaisin vapaa-aikanani säännöllisesti harrastaa...
Vastaajien määrä: 3099
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