
Kyselytutkimus 
2. luokkalaisille



Osana 2021 järjestettäviä Lasten vaaleja, Kuntaliitto toteutti valtakunnallisen tutkimuksen kaikille 2. 

luokan oppilaille, jossa koululaiset pääsivät vastaamaan heidän arkeaan koskettaviin kysymyksiin. 

Kyselytutkimus toteutettiin syksyllä 2020 sivistystoimen avustuksella verkkokyselynä, jossa lapsille 

esitettiin monivalintakysymyksiä. Osaan oli mahdollisuus vastata myös avoimella vaihtoehdolla. Kysely 

teetettiin täysin anonyymisti.

Kyselyyn osallistui yli 4 000 vastaajaa.
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Tutkimuksesta
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1. Haluan päättää omista asioistani
n=4200

Saman 
verran: 
62 %

Enemmän: 31
%

Vähem-
män: 
7 %

• Kuusi kymmenestä 2. luokkalaisesta 

haluaisi päättää omista asioistaan saman 

verran kuin nytkin. Kolme kymmenestä 

haluaisi enemmän päätösvaltaa.
n=4200



4

2. Koulumatka tuntuu
n=4185

• Melkein 90 % vastanneista 2. 

luokkalaisista kokee koulumatkansa 

turvalliseksi.

Turvalliselta: 
87 %

Vähän 
vaaralliselta: 

13 %

n=4185



5

3. Haluaisin syödä koulussa kasvisruokaa
n=4180

• Melkein puolet vastanneista 2. 

luokkalaisista haluaisi syödä koulussa 

saman verran kasvisruokaa kuin nytkin. 

Saman verran: 
47 %

Vähemmän: 41
%

Enemmän: 13
%

n=4180



4. Haluan harrastaa enemmän
n=4189
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Puolet vastanneista 2. luokkalaisista 

haluaisi harrastaa enemmän liikuntaa.
n=4189



4. Haluan harrastaa enemmän
n=4189
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Avoimia vastauksia on muunnettu määrälliseen muotoon. 

Graafiin on poimittu 12 yleisintä vastausta suomen- sekä 

ruotsinkielisten vastaajien joukosta.

Esitetyt luvut ovat kappalemääriä. 

n=774

n=4189



Avoimia vastauksia on muunnettu määrälliseen muotoon. Graafeihin on poimittu 12 yleisintä 

suomenkielistä vastausta sekä 10 yleisintä ruotsinkielistä vastausta. 

Vierasperäisistä urheilulajien nimistä (esim. parkour, morocross) ei ole voinut päätellä vastaajan kieltä, 

joten ne eivät ole mukana, ellei niissä ole selkeää suomenkielistä päätettä (esim. parkouria, jujutsua) tai 

niiden kanssa on käytetty selkeää suomen- tai ruotsinkielistä rinnastuskonjunktiota (esim. ja, och, att).
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4. Haluan harrastaa enemmän
Suomenkieliset (n=646) ja ruotsinkieliset (n=122)



4. Haluan harrastaa enemmän
Suomenkieliset (n=646) ja ruotsinkieliset (n=122)
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n=646 n=122



4. Haluan harrastaa enemmän
Suomenkieliset (n=646)
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Selvästi suosituin vapaasti ilmoitettu 

harrastus suomenkielisten vastausten 

joukossa on jalkapallo. 

Kolmentoista suosituimman harrastuksen 

joukosta kahdeksan on urheilulajeja.

Kaksikymmentä 2. luokkalaista ei haluaisi 

harrastaa mitään enempää.

n=646



4. Haluan harrastaa enemmän
Ruotsinkieliset (n=122)
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Ruotsinkielisten vastaajien suosituin 

vapaasti ilmoitettu harrastus on käsityö. n=122



5. Leikkipuistossa pitäisi olla enemmän
n=4188
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Melkein puolet vastanneista 2. 

luokkalaisista haluaisi leikkipuistoihin 

enemmän kiipeilytelineitä.
n=4188



6. Kirjastosta lainaan mieluiten
n=4185
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Kolmasosa vastanneista lainaa kirjastosta 

mieluiten hauskoja tarinoita ja kaksi 

neljäsosaa jakautuu tietokirjojen ja pelien 

välille. 

n=4185



7. Viikonloppuna on kiva käydä
n=4190
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Yli puolet vastanneista 2. luokkalaisista 

tykkää käydä viikonloppuisin uimahallissa. 

Kirjaston ja urheilukentän edelle melkein 

kolmasosa vastanneista valitsi jotain muuta.

n=4190


