
Hyvät peruskoulujen rehtorit ja opettajat 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt järjestyksessä viidennen valtakunnallisen Koululaiskyselyn 
lasten ja nuorten harrastustoiveista koulupäivän yhteydessä. Koululaiset valitsevat mieleiset harrastuksensa 
81 harrastuksen valikoimasta. Valtakunnallinen Koululaiskysely on osa Harrastamisen Suomen mallin 
toteutusta.  
 
Koululaiskysely on lähetetty maamme ala- ja yläkoulujen rehtoreille ja se on tarkoitettu perusopetuksen 
vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Koululaisilta kysytään toiveharrastusten lisäksi, mitä harrastuksia he 
haluaisivat kokeilla.    
 
Harrastamisen Suomen mallin toteutus perustuu koululaisten harrastustoiveisiin. Kuntien tulee valita ja 
järjestää harrastukset kuulemisesta saatavien tulosten pohjalta. Harrastukset järjestetään koulun tiloissa tai 
muissa tiloissa kuten urheiluhallilla tai museossa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskysely on osallistujamäärällä mitattuna maamme merkittävimpiä 
lasten ja nuorten kuulemisen välineitä. Edellisen kerran opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti 
Koululaiskyselyn vuonna 2020. Silloin siihen vastasi 215 000 oppilasta. 
Kyselyn tulokset julkaistaan joulukuussa ja ne on katsottavissa ministeriön verkkosivulta 
https://okm.fi/koululaiskyselyt-harrastamisesta  
 
Toivon, että koulunne oppilaat saavat vastata oppitunneilla tai vapaa-ajallaan Koululaiskyselyyn koulullenne 
varatulla linkillä. Kunkin koulun oma linkki tulee erillisessä viestissä.  
 
Kyselyn vastausaika on 31.10. - 16.11.2022.  
 
Ohjeet opettajille ovat alla.  Jos kysely on lapselle tai nuorelle liian vaativa, sen voi tehdä yhdessä huoltajan 
kanssa kotona tai opettajan kanssa. 
 
Parhainta loppuvuotta, 
 
Petri Honkonen 
Tiede- ja kulttuuriministeri  
 
 
OHJEET OPETTAJILLE KYSELYYN VASTAAMISEEN 
 
Linkki on koulukohtainen ja oppilaidenne vastaukset kohdistetaan kouluanne koskeviksi linkin loppuosan 
tunnisteiden perusteella. Pyydämme ystävällisesti varmistamaan, että linkki ei opettajille eteenpäin 
välitettäessä katkea. 
 
Jos koulussanne on sekä ala-aste että yläaste, saatte kaksi linkkiä. Jos teiltä puuttuu toinen linkki, 
pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä hanna.niemela@fountainpark.fi Kahden vastauslinkin avulla 
saamme koulunne tuloksiin erikseen ala- ja yläkoululaisten toiveet. 
 
Koululaiskysely on tänä vuonna kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Kullekin 
kieliversiolle on oma linkki. Jos koulussanne on oppilaita, jotka haluaisivat kyselyn pohjoisaameksi, 
pyydämme ottamaan yhteyttä hanna.niemela@fountainpark.fi 
 
Kyselyyn vastaa jokainen oppilas yhden kerran nettiyhteydellä varustetulla tietokoneella, 
tablettitietokoneella tai älypuhelimella. 
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Kysely koostuu erilaisista osioista. Niissä oppilas liikuttaa valitsemiaan harrastelaatikoita, kirjoittaa 
vastauksen tai valitsee alasvetovalikon vaihtoehdoista haluamansa. Opettaja voi auttaa vastaamisessa ja 
kysymysten ymmärtämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. 
 
Opettaja voi etukäteen tutustua kyselyyn ja näyttää kyselyn luokassa oppilaille ilman vastaamista. Kysely 
löytyy kuvakaappauksina oheisessa linkissä pdf:nä: 
https://www.fountainpark.fi/kuvakaappaukset_harrasteet_suomi/ 
 
 
Lisätietoja: 
 
Tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: hanna.niemela@fountainpark.fi 
Kyselyn sisältöön liittyvät kysymykset:  
iina.berden@gov.fi; puh. 0295 330 069 
 
Toimeksi saaneena, Hanna Niemelä   
 
--- 
Hanna Niemelä 
Fountain Park Oy 
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