
   
 
 

Esimerkki 3.  

Monivalintatehtäviin perustuva kysely yli 
11-vuotiaille  

  
Tämä kysely soveltuu yli 11-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä laajaan tiedonkeruuseen.  
 
Tuloksia kannattaa aina täydentää tekemällä kohdennettuja haastatteluja tai kuulemisia 
haavoittuvassa asemassa oleville lapsille.  
 
Suuremmissa kaupungeissa kyselyyn voidaan liittää taustakysymyksiä, joiden avulla 
nähdään esimerkiksi eroja alueiden välillä tai muiden muuttujien vaikutusta vastauksiin. 
Pienemmissä kunnissa tunnistamisen mahdollisuus on suurempi, joten tietoja ei kannata 
eritellä taustamuuttujien perusteella.  
 
Kyselyn laatimisessa on hyödynnetty UNICEFin ja muiden kansainvälisten lapsijärjestöjen 
EU:n lapsistrategiaa varten tehtyä kyselyä. 
  
 
LAPSEN OIKEUDET  
 

Oletko kuullut lapsen oikeuksista (esim. oikeus käydä koulua, olla turvassa, 
tulla kuulluksi)?  
 

• Kyllä   
• Ei   

 
 
Jos vastasit kyllä, missä tai keneltä kuulit lapsen oikeuksista? (Rastita kaikki 
soveltuvat vaihtoehdot)   
 

• Koulussa   
• Päiväkodissa   
• Perheeltä   
• Kavereilta   
• Ammattilaisilta   
• Internetissä   
• Muu    
 

  



   
 
 

Oletko omassa elämässäsi kohdannut aikuisia, jotka eivät mielestäsi ole 

kunnioittaneet sinun oikeuksiasi tai ovat kohdelleet sinua ikävästi? 

(Rastita kaikki soveltuvat vaihtoehdot)   

 

• Vanhempasi, perheesi tai huoltajasi   
• Opettajasi   
• Lääkärit tai hoitajat   
• Sosiaalityöntekijät   
• Oikeuden asiantuntijat (tuomarit, lakimiehet)   
• Poliisi   
• Maahanmuuttoviranomaiset   
• Nuorisotyöntekijät   
• Koko yhteiskunta   
• Ei kukaan   
  
 

Tiedätkö, mitä voit tehdä, jos lapsen oikeudet eivät toteudu omassa 
elämässäsi?   
 

• Kyllä   
• Ei  
• En ole varma   
 
  

Jos haluat keskustella näistä asioista luotettavan aikuisen kanssa, apua tarjoaa 
esimerkiksi lasten ja nuorten puhelin ja chat: https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-
tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/   
  
 
KOULUNKÄYNTI  
 
Millaista koulussa oleminen on suurimman osan ajasta?  
  

• Mukavaa ja enimmäkseen myönteisiä kokemuksia  
• Noin puolet kokemuksista mukavia ja puolet ikäviä  
• Ikävää ja täynnä kielteisiä kokemuksia   
• En osaa sanoa  

    
 
Jos koit ikäviäkin kokemuksia, miksi? (Rastita kaikki soveltuvat vaihtoehdot)   
 

• Minua kohdellaan eri tavalla kuin muita jonkin ominaisuuden tai 
elämäntilanteen vuoksi  
• Minua kiusataan   
• Opettajilla on ennakkoluuloja minua kohtaan   

https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/


   
 
 

• Oppitunnit ovat vaikeita   
• Oppilaiden välillä on usein riitoja   
• Minulla ei ole ystäviä/olen yksinäinen   
• En tiedä miksi   
• Muu (mikä?)   

  

 
Mistä pidät koulussa? (Rastita kaikki soveltuvat vaihtoehdot)   
 

• Opettajista   
• Muista koulun aikuisista  
• Oppitunneista   
• Kavereiden kanssa olemisesta   
• Koulu on turvallinen paikka   
• Liikunnasta   
• Kouluruuasta   
• En pidä mistään   
• Muu, mikä?  
    

Mitä asioita haluaisit muuttaa koulussasi, esimerkiksi? (Rastita kaikki 
soveltuvat vaihtoehdot)   
 

• Enemmän aikaa leikkiä ja tekemistä välitunneille  
• Enemmän liikuntaa   
• Enemmän taideaineita   
• Enemmän matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita   
• Opettajat kuuntelisivat oppilaita enemmän   
• Oppilaskunnalla olisi enemmän vaikutusvaltaa   
• Pienemmät luokkakoot   
• Olisi turvallisia tiloja   
• Kiinnostavampia oppitunteja   
• Vähemmän läksyjä   
• Parempi koulurakennus   
• Parempaa kouluruokaa   
• Enemmän opetusta lapsen oikeuksista   
• Muu, mikä?   

   
 
AVUN JA TUEN SAAMINEN      
 

Onko elämässäsi ainakin yksi turvallinen aikuinen, jolle voit kertoa asioita ja 
joka pitää sinusta huolta?   
 

• Kyllä   
• Ei   
• En ole varma  



   
 
 

   
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN  
 

Kun aikuiset tekevät sinua koskevia päätöksiä, kysyvätkö he mielipidettäsi?   
    

   Ei koskaan   Joskus   Aina   En osaa 
sanoa   

Vanhemmat/huoltajat               

Opettajat               

Sosiaalityöntekijät               

Lääkärit/hoitajat               

Nuorisotyöntekijät               

Kuntapäättäjät               

Eduskunta tai hallitus               

Muu, mikä?               
  

   
Jos olet antanut näkemyksesi aiemmin johonkin kuntaan liittyvään asiaan 
(kuten koulu, kirjasto, nuorisotilat, terveyspalvelut yms.), koetko, että sillä oli 
vaikutusta?   
 

• Kyllä   
• Ei   
• Joskus   
• Riippuu aiheesta   
• En tiedä   

 
     
Onko sinulla kokemuksia osallistumisesta oppilaskuntaan, lapsiparlamenttiin 
tai nuorisovaltuustoon?   
 

• Kyllä  
• Ei  
• En ole varma  

 
  
Jos olet osallistunut, koitko osallistumisen merkitykselliseksi eli koitko 
pystyväsi vaikuttamaan? 
  

• Kyllä  
• Ei  
• En ole varma  

 
  



   
 
 

Jos sinulla ei ole kokemusta, koetko kiinnostusta osallistua? 
  

• Kyllä  
• Ei   
• En osaa sanoa  
• Ei ole mahdollisuutta  

    
 

ASUINALUE  
   
Mitä mieltä olet asuinalueestasi? (Rasti kaikki soveltuvat vaihtoehdot)   
 

• Turvallinen paikka leikkiä   
• Paljon puistoja ja aktiviteetteja   
• Hyviä kauppoja ja myymälöitä   
• Lähellä kavereitani   
• Vaarallista liikkua ulkona iltaisin   
• Ei mitään tekemistä   
• Liikaa saasteita / roskia / likaista   
• Paljon rikollisuutta ja väkivaltaa   
• Hyvä julkinen liikenne   
• Tilat ovat esteettömiä eli niihin pääsee hyvin myös esimerkiksi 
pyörätuolilla  
• Muu, mikä?  

 
   
 
Lopputekstit siitä mihin kyselyn tuloksia käytetään.  
 

 


