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Kysely perusopetuksen luokkien 1.–9. oppilaille

• Vastausaika 
11.11.–3.12.2021
• Lisäaika 

21.1.2022 asti

• Luokkien 1.-2. oppilaat 
vastasivat kotona, 
vanhempiensa 
avustuksella ja luokkien 
3.-9. oppilaat koulussa.

• Yhteensä 3229 
vastausta
• Noin 55 % oppilaista 

vastasi kyselyyn (noin 
70 % 3.-9. luokilta)

• Keskimääräinen 
vastausaika 3:38 min



Vastausten määrä vuosiluokittain

~20% 

~63% 

~85% 

~73% 
~65% ~60% 

Prosenttia vastaajaryhmän ikäluokasta



Kysymykset

• Koulussamme kaikkia kohdellaan samanarvoisesti
• Koulussamme jokainen saa olla oma itsensä
• Oletko kokenut syrjintää koulussa?

• Syyt, joista ajattelet syrjinnän johtuvan?

• Koulussamme kaikkia kohdellaan samalla tavalla 
olipa hän tyttö, poika tai muunsukupuolinen

• Oletko kokenut sukupuoleen kohdistuvaa häirintää 
koulussa?
• Minkälaista?

• Tiedätkö kenen puoleen voit kääntyä/keneltä saat 
apua tilanteen selvittämiseksi?



Vastausten tarkastelu kysymyskohtaisesti



Noin 9 % vastaajista kokee, että kaikkia 
oppilaita ei kohdella samanarvoisesti



Noin 6 % vastaajista kokee, ettei saa olla 
oma itsensä koulussa



Noin 13 % vastaajista on kokenut syrjintää 
koulussa



Eniten syrjintää koetaan ulkonäköön liittyen. 
”Muu” vastauksissa mainittiin useimmin 
seksuaalinen suuntautuminen ja harrastukset.



Noin 9 % vastaajista kokee, että eri 
sukupuolia ei kohdella samalla tavalla



Noin 7 % vastaajista on kokenut 
sukupuoleen kohdistuvaa häirintää 
koulussa



Yleisimmät häirinnän muodot ovat nimittely 
sekä kehoon kohdistuva kommentointi. ”Muu” 
kohdassa kuvauksia häirinnän muodoista.



Noin 74 % vastaajista tietää kenen puoleen 
kääntyä, jos on kokenut syrjintää tai häirintää 
koulussa



Poimintoja avoimista/vapaista vastauksista

• Kiusaamiseen ja syrjintään tulee puuttua (paremmin)
• Sukupuolia tulee kohdella tasa-arvoisesti
• Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulee arvostaa ja ottaa 

vakavasti; epäasiallista kohtelua tai häirintää ei saa 
kuitata vitsinä/leikkinä

• Huomiota tulee kiinnittää oppilaiden turvallisuuden 
tunteeseen, sen ylläpitämiseen

• Kaikkeen häirinnän ilmapiiriä ruokkivaan asiattomaan 
sanalliseen viestintään, kuten nimittelyyn, seksistiseen 
puheeseen ja asiattomaan vitsailuun tulee puuttua 
matalalla kynnyksellä

• Enemmän opetusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, 
eri kulttuureista ja vähemmistöistä



Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Nurmijärven kunta, koulutuspalvelut
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