
Kuvioiden selitteet 
 

Häirinnän yleisyys lasten ja nuorten kokemana 
 

 

Kuvio 1. Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai 

ahdistelua koulussa / puhelimessa tai internetissä / kadulla, kauppakeskuksessa tai muualla 

julkisessa tilassa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana vuosina 2017, 2019 ja 2021, tarkastelussa 

pojat ja tytöt perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa.  

Kokenut seksuaalista häirintää koulussa vuoden aikana 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista 

ehdottelua tai ahdistelua koulussa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Indikaattori perustuu 

kysymykseen: "Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 

kuukauden aikana?". Kysymyksen osio: 2) koulussa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat 

vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1. 

Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista 

ehdottelua tai ahdistelua puhelimessa tai internetissä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Indikaattori 

perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi 

kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osio: 1) puhelimessa tai internetissä. Vastausvaihtoehdot: 1) 

kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1. 

Kokenut seksuaalista häirintää julkisessa tilassa vuoden aikana 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista 

ehdottelua tai ahdistelua kadulla, kauppakeskuksessa tai muualla julkisessa tilassa viimeksi kuluneen 12 

kuukauden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua 

tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osio: 4) kadulla, kauppakeskuksessa 

tai muualla julkisessa tilassa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat 

ilmoittaneet vaihtoehdon 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvio 2. Niiden lasten osuus (%), jotka ovat kokeneet seksuaalista koskettelua tai painostamista 

koskettamaan vuoden aikana sekä niiden lasten osuus (%), jotka ovat kokeneet seksuaalista 

kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana vuosina 

2019 ja 2021, tarkastelussa pojat ja tytöt perusopetuksen 4.- ja 5.-luokilla. 

Kokenut seksuaalista koskettelua tai painostamista koskettamaan vuoden aikana 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet seksuaalista koskettelua tai 

painostamista koskettamaan vuoden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut jotain 

seuraavista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Summaindikaattori muodostuu kahdesta 

kysymyksen osiosta: 3) joku on koskettanut sinun rintojasi tai sukuelimiäsi vastoin tahtoasi, 4) joku on 

painostanut tai pakottanut sinut koskemaan rintojaan tai sukuelimiään. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) ei. 

Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 yhteen tai molempiin kysymyksen 

osioon. Osuus lasketaan vähintään toiseen kysymyksen osioon vastanneista. 

Kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden lasten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet seksuaalista kommentointia, 

ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana. Indikaattori perustuu kysymykseen: 

"Oletko kokenut jotain seuraavista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Summaindikaattori 

muodostuu kahdesta kysymyksen osiosta: 1) häiritsevää tai pelottavalta tuntuvaa kehon kommentointia tai 

ehdottelua, 2) seksuaalisesti häiritsevää viestittelyä tai videoiden tai kuvien näyttämistä. 

Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) ei. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 

yhteen tai molempiin kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään toiseen kysymyksen osioon 

vastanneista.  

 

 

Kuvio 3. Niiden nuorten osuus (%), jotka ovat kokeneet häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai 

ahdistelua vuoden aikana vuosina 2019 ja 2021, tarkastelussa ulkomaalaistaustaiset ja 

suomalaistaustaiset, sukupuolivähemmistöt ja cissukupuoliset, sekä seksuaalivähemmistöt ja 

heterot perusopetuksen 8- ja 9.- luokilla, lukioissa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat kokeneet vuoden aikana häiritsevää 

seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut häiritsevää 

seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 1) 

puhelimessa tai internetissä, 2) koulussa tai oppilaitoksessa, 3) työssäoppimisjaksolla (vain ammatillisissa 

oppilaitoksissa), 4) harrastuksissa, 5) kadulla, kauppakeskuksessa tai muualla julkisessa tilassa, 6) sinun tai 

jonkun toisen henkilön kotona tai muussa yksityisessä tilassa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. 

Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 vähintään yhteen kysymyksen osioon. 

Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista. 

 

 


