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KIVA KOULU OPPILASKYSELYN KOULUPALAUTE 2022
Municipality: MANTSALA
Tulkintaohjeita
Keväällä 2022 oppilaskysely toteutettiin uudella Wellu-alustalla. Turun yliopistolle kehitettyä alustaa oli käytetty aikaisemmin tutkimuskäytössä ja se oli todettu hyväksi ja toimivaksi. Valitettavasti
KiVa-kyselyn suuri kuorma yhdistettynä KiVa-kyselyn rakenteeseen, yliopiston tiukkaan tietosuojaan ja ylipäätään yliopiston palvelinrakenteeseen aiheutti ongelmia. Niiden seurauksena osa
oppilaista ei pystynyt kirjautumaan kyselyyn tai tallentamaan antamiaan vastauksia.
Koska ongelmia oli vain osalla oppilaista (ja vain osassa kouluista), on tuloksiin suhtautumisessa hyvä ottaa huomioon erityisesti omassa koulussa annettujen vastausten määrä. Se voi olla
huomattavasti pienempi kuin se oppilasmäärä, joka oli tilaisuudessa vastata kyselyyn koulussa.
Uutena kysymyksenä kysyttiin myös vuosiluokkien 1-3 kyselyssä yksinäisyydestä, ja ylemmille vuosiluokille esitettiin tarkempia kysymyksiä kiusaamisen muodoista.
Kaikki koulut viittaa oppilaiden vastauksiin kaikissa kyselyyn vastanneissa Suomen KiVa-kouluissa.
Oma koulu viittaa oppilaiden vastauksiin omassa koulussa.
Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen (vuosiluokat 1-6) ja yläkoulujen (vuosiluokat 7-9) osalta, ja joidenkin kysymysten tulokset ovat luokka-asteittain. Osa kysymyksistä esitettiin kyselyssä
vain oppilaille 4.-9. luokilla.
Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn luottamuksellisesti. Jos vastanneiden oppilaiden määrä jollakin koulun vuosiluokalla on viisi tai vähemmän, eivät nämä vastaukset näy koulupalautteella. Näin
voimme suojata oppilaan anonymiteettiä, kun vastaajia on vähän. Toinen syy on se, että kyseessä on todennäköisesti pilavastaus, ja siinä tapauksessa virheelliset vastaukset vääristävät kyseisen
luokka-asteen tuloksia. Kaikki vastaukset on kuitenkin huomioitu kokonaistuloksissa: (1–3 lk, 4–6 lk ja 7–9 lk) ja oman koulun tuloksissa, jos vastaajia on yhteensä enemmän kuin viisi.
HUOM! Tuloksista voitte tarkistaa, että koulunne vastaajien määrät ovat suunnilleen sitä, mitä niiden pitäisi olla. Mitä paremmin vastaajamäärät vastaavat todellisia oppilasmääriä kullakin
vuosiluokalla, sitä luotettavampaa tietoa saatte oman koulunne tilanteesta.
Mikäli koulusta (tai yksittäiseltä vuosiluokalta) on vastaajia kovin vähän suhteessa oppilaiden kokonaismäärään, tulokset eivät välttämättä anna kokonaiskuvaa todellisesta tilanteesta.
Liian suuri vastaajamäärä saattaa olla merkki siitä, että joku on pilailumielessä vastannut kyselyyn monta kertaa, mikä on kasvattanut koulun vastaajien kokonaismäärää.
Tulosten tulkinnassa on myös syytä huomioida se, että kiusatuksi joutumisessa ja toisten kiusaamisessa tapahtuu oppilaan ikään liittyvää muutosta:
1. Kiusatuksi joutumisessa tapahtuu ikään sidottua universaalia vähenemistä etenkin alakoulun ensimmäisillä (1-4) luokilla.
2. Toisten kiusaaminen vähenee alakoulun aikana, mutta yläkoulussa se kääntyy hienoiseen nousuun.
Kyselyn ajankohta siirtyi vuonna 2019 loppukeväästä maaliskuuhun. Tutkimuksista tiedetään jo pienten erojen ajankohdassa voivan vaikuttaa oppilaiden vastauksiin. Vuonna 2020 vastaaminen
keskeytettiin etäopetukseen siirryttäessä 18.3., mistä syystä vastaajamäärä oli huomattavasti alhaisempi. Keväällä 2021 osa kouluista oli etäopetuksessa kyselyn aikana.

Tulosten käyttäminen
Koulupalautteen tuloksia voitte käydä läpi yhdessä koulussanne. Tuloksista voi olla hyötyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa. Halutessanne voitte esitellä oman koulunne
tuloksia esimerkiksi vanhempainillassa. Jos jollakin vuosiluokalla on hyvin vähän vastaajia, ei luokka-astekohtaisia tuloksia kannata esitellä.

Last updated: June 30, 2022, 1:38 p.m.

Oman koulun vastaajamäärät vuosiluokittain

Own school

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Total (grades 1–9)

162

181

187

187

214

227

131

99

147

1535
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Last updated: July 13, 2022, 5:52 p.m.

Last updated: June 30, 2022, 1:40 p.m.

Osuudet eri luokka-asteiden oppilaista, jotka ovat kiusanneet muita kaksi tai kolme
kertaa kuukaudessa tai useammin.

Lisätietoa kysymyksestä: ”Miten usein olet kiusannut koulussa toista oppilasta viimeisen parin kuukauden aikana?” Vastausvaihtoehdot: “ei lainkaan”, “kerran tai kaksi”, “2–3 kertaa
kuukaudessa”, “noin kerran viikossa”
tai “useita kertoja viikossa”.
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Last updated: June 30, 2022, 1:42 p.m.

Osuudet eri luokka-asteiden oppilaista, jotka ovat joutuneet kiusatuksi kaksi tai kolme
kertaa kuukaudessa tai useammin

Lisätietoa kysymyksestä: ”Miten usein sinua on kiusattu koulussa parin viime kuukauden aikana?” Vastausvaihtoehdot: “ei lainkaan”, “kerran tai kaksi”, “2–3 kertaa kuukaudessa”, “noin kerran
viikossa” tai “useita kertoja viikossa”.

Last updated: June 30, 2022, 1:42 p.m.

Niistä oppilaista, joita oli kiusattu 2–3 kertaa kuukaudessa tai useammin
39 from grades 1–3,
40 from grades 4–6,
13 from grades 7–9,

ilmaisi tulleensa kiusatuksi noin kuusi kuukautta tai pidempään.
Lisätietoa kysymyksestä: Kysymys esitetty vain kiusatuille, jotka kokeneet kiusaamista vähintään kerran tai kaksi, mutta listauksessa mukana vain ne oppilaat joita kiusattu 2-3 kertaa
kuukaudessa tai useammin. ”Miten pitkään sinua on kiusattu?” Vastausvaihtoehdot: “Viikon tai kaksi”, “kuukauden”, “noin kuusi kuukautta”, “vuoden” tai “monta vuotta”.

Last updated: June 30, 2022, 1:43 p.m.

Niistä oppilaista, joita oli kiusattu 2–3 kertaa kuukaudessa tai useammin
12 from grades 1–3,
11 from grades 4–6,
5 from grades 7–9,

ilmaisi, että ei ollut kertonut kiusaamisesta kenellekään.
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Last updated: June 30, 2022, 1:45 p.m.

Osuudet oppilaista, jotka ovat kokeneet koulussa usein olonsa yksinäiseksi

Lisätietoa kysymyksestä: Tunnetko itsesi koulussa yksinäiseksi? Vastausvaihtoehdot: “En koskaan”, "Joskus”, “Usein”, "Aina"

Last updated: June 30, 2022, 1:47 p.m.

Osuudet eri luokka-asteiden oppilaista, jotka ovat joutuneet kiusatuksi internetin
kautta kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin

Lisätietoa kysymyksestä: ”Onko sinua kiusattu netin kautta parin viime kuukauden aikana?” Vastausvaihtoehdot: “ei lainkaan”, “kerran tai kaksi”, “2–3 kertaa kuukaudessa”, “noin kerran viikossa”
tai “useita kertoja viikossa”. Nettikiusaaminen voi olla mm. uhkailua, pilkkaamista, juorujen ja kuvien levittämistä ja ryhmän ulkopuolelle jättämistä erilaisissa nettisovelluksissa/palveluissa (esim.
TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, sähköposti, keskusteluforum)

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 1:48 p.m.

Osuudet eri luokka-asteiden oppilaista, jotka ovat kokeneet nimittelyä tai loukkaavaa
kiusoittelua kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin

Lisätietoa kysymyksestä: ”Minua nimiteltiin ilkeästi, tehtiin naurunalaiseksi tai kiusoiteltiin loukkaavasti." Vastausvaihtoehdot: “Minua ei ole parin viime kuukauden aikana kiusattu näin”, “kerran
tai kaksi”, “2–3 kertaa kuukaudessa”, “noin kerran viikossa” tai “useita kertoja viikossa”.

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 1:50 p.m.

Osuudet eri luokka-asteiden oppilaista, jotka kokeneet muiden oppilaiden jättäneen
hänet huomiotta tai muiden sulkeneen hänet ryhmän ulkopuolelle kaksi tai kolme
kertaa kuukaudessa tai useammin

Lisätietoa kysymyksestä: ”Onko sinua kiusattu koulussa parin viime kuukauden aikana näin? Toiset oppilaat jättivät minut kokonaan huomiotta tai sulkivat minut porukan ulkopuolelle.”
Vastausvaihtoehdot: “Minua ei ole parin viime kuukauden aikana kiusattu näin”, “kerran tai kaksi”, “2–3 kertaa kuukaudessa”, “noin kerran viikossa” tai “useita
kertoja viikossa”.
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Last updated: June 30, 2022, 1:52 p.m.

Osuudet eri luokka-asteiden oppilaista, jotka kokeneet heistä levitetyn ilkeitä tai
loukkaavia juttuja kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin

Lisätietoa kysymyksestä: ”Onko sinua kiusattu koulussa parin viime kuukauden aikana näin? Toiset oppilaat levittivät minusta ilkeitä tai loukkaavia juttuja.” Vastausvaihtoehdot: “Minua ei ole
parin viime kuukauden aikana kiusattu näin”, “kerran tai kaksi”, “2–3 kertaa kuukaudessa”, “noin kerran viikossa” tai “useita kertoja viikossa”

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 1:54 p.m.

Osuudet eri luokka-asteiden oppilaista, jotka ovat kokeneet fyysistä kiusaamista kaksi
tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin

Lisätietoa kysymyksestä: ”Onko sinua kiusattu koulussa parin viime kuukauden aikana näin? Minua lyötiin, potkittiin tai tönittiin.” Vastausvaihtoehdot: “Minua ei ole parin viime kuukauden
aikana kiusattu näin”, “kerran tai kaksi”, “2–3 kertaa kuukaudessa”, “noin kerran viikossa” tai “useita kertoja viikossa”.

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 1:56 p.m.

Oppilaiden käsitys luokanopettajan/luokanvalvojan suhtautumisesta kiusaamiseen (mitä
suurempi luku, sitä enemmän kiusaamisenvastaiseksi opettaja koetaan)

Lisätietoa kysymyksestä: ”Miten luokanopettaja/luokanvalvoja sinun mielestäsi suhtautuu kiusaamiseen?” Vastausvaihtoehdot: 0 = “Opettaja/Luokanvalvoja ei yhtään välitä, kiusataanko vai
ei a”, 1 = “Opettaja/Luokanvalvoja ei kovin paljon välitä, kiusataanko vai ei", 2 = “En osaa sanoa, miten opettaja/luokanvalvoja suhtautuu”, 3 = “Opettajasta/luokanvalvojasta kiusaaminen on
huono juttu”, 4 = “Opettajasta/luokanvalvojasta kiusaaminen on ehdottoman väärin”

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 1:58 p.m.

Oppilaiden kokemus siitä, miten paljon oma luokanopettaja/luokanvalvoja on tehnyt
kiusaamisen estämiseksi (mitä suurempi luku, sitä enemmän opettaja tehnyt oppilaiden
mielestä)

Lisätietoa kysymyksestä: ”Miten paljon luokanopettaja/luokanvalvoja on tehnyt kiusaamisen estämiseksi viime syksystä lähtien?” Vastausvaihtoehdot: 0 = “Vain vähän tai ei mitään”, 1 = “Melko
vähän”, 2 = “Jonkin verran”, 3= “Paljon”, 4 = “Hyvin paljon”

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:01 p.m.

Oppilaiden käsitys vanhempien (huoltajan) suhtautumisesta kiusaamiseen (mitä
suurempi luku, sitä enemmän kiusaamisenvastaiseksi vanhemmat koetaan)

Lisätietoa kysymyksestä: ”Miten vanhempasi (tai huoltajasi) suhtautuvat kiusaamiseen?” Vastausvaihtoehdot: 0 = “He eivät yhtään välitä, kiusataanko vai ei ”, 1 = “He eivät kovin paljon välitä,
kiusataanko vai ei”, 2 = “En osaa sanoa, miten he suhtautuvat”, 3 = “Heistä kiusaaminen on huono juttu”, 4 = “Heistä kiusaaminen on ehdottoman väärin”

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:03 p.m.

Oppilaiden kokemus koulun/luokan ilmapiiristä (mitä suurempi luku, sitä paremmaksi
ilmapiiri koetaan)

Lisätietoa kysymyksistä: Keskiarvo kysymyksistä 1) ”Tunnen oloni turvalliseksi koulussa”, 2) ”Toisten auttaminen on luokassamme yleistä”, 3) ”Luokassani on mukava olla” ja 4) ”Viihdyn
koulussa”. Viisiportainen asteikko: 0 = “täysin eri mieltä”, 4 = “täysin samaa mieltä”

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:05 p.m.

Oppilaiden kokemus hyväksytyksi tulemisesta koulussa/luokassa (mitä suurempi luku,
sitä myönteisemmät kokemukset)

Lisätietoa kysymyksistä: Keskiarvo kysymyksistä 1) ”Tunnen, että minut hyväksytään koulussa sellaisena kuin olen”, 2) ”Luokkatoverini hyväksyvät minut tällaisena kuin olen” ja 3) ”Koulussani
erilaisuus hyväksytään”.
Viisiportainen asteikko: 0 = “täysin eri mieltä”, 4 = “täysin samaa mieltä”

Last updated: June 30, 2022, 2:05 p.m.

Kohteleeko henkilökunta oppilaita tasa-arvoisesti?
Luokat 4-6

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:05 p.m.

Luokat 7-9

Lisätietoa kysymyksestä: ”Koen, että kouluni henkilökunta kohtelee kaikkia oppilaita tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, kansallisuudesta,
uskonnosta, fyysisistä tai henkisistä ominaisuuksissa (poikkeavuudet esim. ulkonäössä, pukeutumisessa, liikkumisessa tai käyttäytymisessä)”

Last updated: June 30, 2022, 2:05 p.m.

Kohtelevatko oppilaat toisiaan tasa-arvoisesti?
Luokat 4-6

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:06 p.m.

Luokat 7-9

Lisätietoa kysymyksestä: ”Koen, että koulussani oppilaat kohtelevat toisiaan tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, kansallisuudesta, uskonnosta,
fyysisistä tai henkisistä ominaisuuksissa (poikkeavuudet esim. ulkonäössä, pukeutumisessa, liikkumisessa tai käyttäytymisessä)”

Last updated: June 30, 2022, 2:08 p.m.

Osuudet oppilaista, jotka ovat kokeneet koulussa kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai
useammin vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia ikäviä huomautuksia tai nimittelyä

Lisätietoa kysymyksestä: Oletko kokenut parin viime kuukauden aikana koulussa vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia ikäviä huomautuksia tai nimittelyä? Vastausvaihtoehdot: 0 = “En
lainkaan parin viime kuukauden aikana”, 1 = “Kerran tai kaksi”, 2 = “2 tai 3 kertaa kuukaudessa”, 3 = “Noin kerran viikossa”, 4 = “Useita kertoja viikossa”

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:10 p.m.

Osuudet oppilaista, jotka ovat kokeneet koulussa kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai
useammin epämiellyttävää/ahdistavaa lähentelyä tai fyysistä koskettelua

Lisätietoa kysymyksestä: Oletko kokenut parin viime kuukauden aikana koulussa lähentelyä tai fyysistä koskettelua, jonka koit epämiellyttäväksi tai ahdistavaksi? Vastausvaihtoehdot: 0 = “En
lainkaan parin viime kuukauden aikana”, 1 = “Kerran tai kaksi”, 2 = “2 tai 3 kertaa kuukaudessa”, 3 = “Noin kerran viikossa”, 4 = “Useita kertoja viikossa”

Last updated: June 30, 2022, 2:10 p.m.

Oppilaiden tietoisuus siitä, että koulussa toteutetaan KiVa Koulu -ohjelmaa
Luokat 4-6

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:11 p.m.

Luokat 7-9

Lisätietoa kysymyksestä: ”Onko koulussanne käytössä KiVa Koulu -ohjelma?”

Last updated: June 30, 2022, 2:13 p.m.

Niiden oppilaiden osuus, joiden mukaan omalla luokalla on pidetty KiVa-oppitunteja tai
-teemoja lukuvuoden aikana

Lisätietoa kysymyksestä: Onko luokallasi pidetty KiVa Koulu –oppitunteja/-teemoja viime syksystä lähtien?

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:13 p.m.

Oppilaiden näkemys siitä, kuinka usein keltaisia KiVa Koulu -liivien käytetään
välituntivalvonnassa

Last updated: June 30, 2022, 2:13 p.m.

Luokat 7-9

Lisätietoa kysymyksestä: "Käyttävätkö koulunne välituntivalvojat keltaisia KiVa Koulu -liivejä?" Vastausvaihtoehdot: "Kyllä, kaikki valvojat", "Toisinaan", "Ei lainkaan".

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:14 p.m.

Oppilaiden tietoisuus KiVa-tiimin olemassaolosta
Luokat 4-6

Last updated: June 30, 2022, 2:14 p.m.

Luokat 7-9

Lisätietoa kysymyksestä: ”Joissakin kouluissa on tapana, että kun kiusaamista esiintyy, koulun aikuisista koostuva ryhmä (joskus sitä kutsutaan nimellä KiVa-tiimi) kutsuu kiusatun oppilaan ja
häntä kiusanneet oppilaat
keskustelemaan asiasta. Onko tämä tapana sinun koulussasi?”

https://wellu.utu.fi/school/reports/8/report/?report_municipality=MANTSALA
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Last updated: June 30, 2022, 2:15 p.m.

Selvittämiskeskusteluihin pyydetyt (oppilaiden arvio)
Own school

All schools

4–6

7–9

Total (grades 4–9)

4–6

7–9

Total (grades 4–9)

I have not been summoned to a
discussion

84.4%

91.2%

87.0%

81.4%

87.2%

83.9%

I have been summoned to a discussion
because I had been bullied

6.2%

2.4%

4.8%

7.5%

5.0%

6.4%

I have been summoned to a discussion
because I had been bullying others

4.1%

3.2%

3.8%

3.6%

3.2%

3.4%

I have been summoned to a discussion,
but I don’t know why

7.0%

2.7%

5.4%

8.7%

6.0%

7.5%

Last updated: June 30, 2022, 2:16 p.m.

Selvittämiskeskustelujen vaikutukset niihin oppilaisiin, jotka olleet kiusattuina

Own school

All schools

4–6

7–9

Total (grades 4–9)

4–6

7–9

Total (grades 4–9)

The situation did not change at all. I’m
still being bullied.

23.1%

22.2%

22.9%

19.9%

23.8%

21.2%

Since then I have been bullied less or the
bullying has stopped completely

69.2%

66.7%

68.8%

72.0%

64.0%

69.3%

Since then I have been bullied more

5.1%

11.1%

6.2%

4.4%

8.4%

5.7%

Last updated: June 30, 2022, 2:16 p.m.

Selvittämiskeskustelujen vaikutukset niihin oppilaisiin, jotka ovat kiusanneet jotakuta

Own school

All schools

4–6

7–9

Total (grades 4–9)

4–6

7–9

Total (grades 4–9)

The situation did not change at all. I
continued bullying.

15.4%

25.0%

18.4%

8.7%

19.6%

13.1%

Since then I have been bullying less or
I’ve stopped bullying completely.

80.8%

66.7%

76.3%

82.3%

64.1%

75.0%

Since then I have been bullying more.

0.0%

0.0%

0.0%

4.2%

11.1%

7.0%
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