
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2406 Lapsiuhritutkimus 1988

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2406 Child Victim Survey 1988

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



Arvoisa kouluterveydenhoitaja 

Tämän tutkimuksen "Lasten pahoinpitelyn yleisyys ja las-
ten arvioinnit vanhempiensa kasvatuskäytänteistä" tekee 
Lastensuojelun Keskusliitto yhteistyössä lääkintöhalli-
tuksen, kouluhallituksen ja sosiaalihallituksen kanssa. 

Maassamme ei tällä hetkellä ole saatavissa luotettavaa 
tietoa lasten pahoinpitelyn eikä ruumiillisen kurituksen 
yleisyydestä. Tämän vuoksi asia halutaan nyt tutkia pe-
rusteellisesti. 

Lastensuojelun Keskusliitto teki vuonna 1985 
viranomaiskyselyn lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 
Siinä selvitettiin viranomaisten tietoon tullutta lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä vuosien 1983-84 aikana. Tuon 
kyselyn tietojen valossa on todennäköistä, että 
esimerkiksi kaikki kouluterveydenhoitajat joutuvat 
silloin tällöin tekemisiin seksuaalisesti 
hyväksikäytettyjen lasten kanssa. Asiasta halutaan nyt 
kerätä lisää tietoa ja kääntyä suoraan nuorten itsensä 
puoleen. Peruskoulun viimeisen luokan oppilaat on valittu 
tutkimukseen, koska he ovat ajallisesti mahdollisimman 
lähellä lapsuuttaan, mutta kuitenkin riittävän 
kehittyneitä vastaamaan kyselyyn. 

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lasten pahoinpitely 
on tutkimuksessa kytketty laajempaan yhteyteen, vanhem-
pien kasvatuskäytänteisiin yleensä, joita nuoria pyyde-
tään arvioimaan. 

Oppilaan nimeä, syntymäaikaa tai muita tunnistamisen mah-
dollistavia tietoja ei kysytä. 

Lomakkeeseen vastaa kaikkiaan 10 000 iältään 15-16-vuoti-
asta nuorta koko maassa. Näin suurella otoksella on mah-
dollista saada hyvin kattava ja luotettava kuva nuorten 
kasvuolosuhteista 1980-luvulla. 

Tutkimuksen tulokset pyritään alustavassa muodossaan jul-
kaisemaan vuoden 1988 syksyllä. 

*********************** 



Teidän toivotaan toimivan seuraavasti: 

1. Tehkää kysely koulussanne niin monelle 9:nelle luokalle kuin 
liitteessä 1 on koulunne osoitteella varustettuja tarroja. 

Mikäli tutkimukseen halutaan mukaan jokin erityisluokka, on siitä 
tarrassa maininta. 

Samasta koulusta voi tutkimukseen tulla mukaan sekä erityisluokka 
että yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskeleva luokka. 

2. Mikäli tutkimukseen on koulustanne tullut yhdistelmäluokka, 
antakaa lomake vain 9:ttä luokkaa käyville oppilaille. 

3. Lomake annetaan jokaiselle 9:n luokan oppilaalle välittömästi 
ennen hänen tuloaan terveystarkastukseen. Hän täyttää lomakkeen 
odottaessaan pääsyä terveydenhoitajan luo. 

Mikäli 9:sien luokkien terveystarkastus on jo tehty tai muuten 
katsotte, että tietojen kerääminen on helpompi järjestää 
kutsumalla oppilaat vastaanotolle erikseen kyselyä varten, käy 
sekin päinsä. On kuitenkin suotavaa, että kustakin koulusta tiedot 
kerättäisiin mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa. 

Lomakkeen täyttämistä varten oppilaalle osoitetaan paikka, jossa 
hän voi yksin ja häiritsemättä täyttää lomakkeen ja sulkea sen 
kirjekuoreen. Paras on erillinen huone, mutta jollei sellaista ole 
käytettävissä, olisi jokin tila kyettävä eristämään siten, että 
oppilas voi tuntea olevansa täysin rauhassa, myös siten, ettei 
hänen käyttäytymistään vastaamisen aikana voida tarkkailla. Oppi-
laan on voitava salata myös se, onko hän vastannut kyselyyn vai 
palauttaako hän tyhjän lomakkeen. 

Lomakkeet ja palautuskuoret on syytä asettaa tarjolle pöydälle, 
josta oppilas voi itse valita lomakkeen ja kuoren. Tämä sen 
vuoksi, että voidaan mahdollisimman hyvin torjua oppilaiden pelko 
mahdollisesta henkilöllisyyden paljastumisesta. Täytettyään 
lomakkeen (tai päätettyään olla täyttämättä sitä) oppilas sulkee 
lomakkeen kuoreen ja jättää kuoren lähetyksen mukana olevaan 
pakkauspussiin. Näitä pusseja voidaan käyttää palautuspaketteina. 

On tärkeätä, ettei kyselylomakkeita jää kuljeksimaan oppilaille, 
koska jotkut oppilaat saattaisivat tutustua lomakkeeseen ennen 
aikojaan ja mahdollisesti suunnitella niihin yhdessä vastauksia. 
Tutkimuksen kannalta on parasta, että kaikki vastaajat ovat 
samassa asemassa. 

4. Palauttakaa kunkin luokan vastaukset yhdessä. Vastaus ten 
mukana pyydämme Teitä lähettämään seuraavat tiedot kustakin 
luokasta: 

a. Tapahtuiko kyselyjä tehtäessä jotakin erityistä? Aiheuttiko 
kysely joissakin oppilaissa ahdistusta? Onko mahdollisesti 
ahdistuneiden oppilaiden vastauskuori muiden joukossa, vai ovatko 
jotkut oppilaat kieltäytyneet panemasta vastauslomaketta kuoreen 
ja jättämään 
sitä edes tyhjänä. 

b. Onko kysymyksessä joki erityisluokka, mikä? 

c. Kuinka monta oppilasta luokalla on ja montako heistä on 



tavoitettu. 

d. Kunta, jossa koulu sijaitsee. 

Kohdan a. tiedot halutaan, koska on mahdollista, että vaikeuksissa 
olevien oppilaiden on vaikea täyttää lomaketta. Arvioinneillanne 
tällaisista tapauksista voidaan täydentää tutkimuksessa muuten 
saatavaa kuvaa ja lisätä kyselyn luotettavuutta. 

Kohtien b. ja c. tiedot ovat tavanomaisia tutkimuksiin liittyviä 
taustatietoja. Tutkimusraporteissa ei tulla missään vaiheessa 
julkistamaan kuntakohtaisia tietoja, vaan tulokset esitellään 
vertailuina laajempien aluekokonaisuuksien välillä (esim. 
asukasluvultaan suurten ja pienten kuntien välillä). 

Täytetyt (ja yli jääneet) vastauslomakkeet palautetaan 
osoitteella: Lastensuojelun Keskusliitto, Armeltintie 1, 00150 
Helsinki. 

Aikaa tietojen keräämiseen on kevätlukukauden 1988 loppuun 
saakka. 

Mikäli haluatte kysyä tarkempia tietoja tutkimuksesta, voitte 
ottaa yhteyttä tutkija Heikki Sariolaan Lastensuojelun 
Keskusliittoon, puh. 90-625 901. Kysymyksiin vastaavat myös 
apulaisosastopäällikkö Mikko Vienonen ja tarkastaja Eeva-Liisa 
Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh. 90-77 231. 

Mikäli oppilaiden vanhemmat haluavat Teiltä sellaisia lisätietoja, 
joihin ette osaa suoralta kädeltä vastata, voitte pyytää 
lisätietoja yllämainituilta tai ohjata vanhemmat itse 
tiedustelemaan asiaa heiltä. 

Lopuksi haluamme kiittää Teitä avustanne. Toivomme myös, että 
tutkimuksesta sen valmistuttua voisi olla hyötyä Teille työssänne 
ja tietenkin nuorille itselleen. 

Helsingissä 16. marraskuuta 1987 

Kunnioittavasti 

 
Kalle Justander  Heikki Sariola 
toiminnanjohtaja tutkija 
Lastensuojelun Keskusliitto  Lastensuojelun Keskusliitto 



Hyvä yhdeksäsluokkalainen 

Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoja tutkimukseen peruskoulun 9-
luokkalaisten kasvatuksesta ja ruumiillisesta kurituksesta sekä seksuaalisista 
kokemuksista aikuisten kanssa. Tutkimuksen tekee Lastensuojelun Keskusliitto 
yhteistyössä sosiaali-, lääkintö- ja kouluhallituksen kanssa. Tutkimuksessa kerättyjä 
tietoja käytetään apuna yritettäessä parantaa lasten ja nuorten kohtelua Suomessa. 

ÄLÄ KIRJOITA LOMAKKEESEEN NIMEÄSI ÄLÄKÄ MUITA 
HENKILÖTIETOJASI. NIITÄ El TARVITA! Kaikki tiedot ovat ehdottomasti luotta-
muksellisia eivätkä ne tule koulun henkilökunnan eivätkä terveydenhoitajan tietoon. 
Myöskään tutkimuksen tuloksista ei voi päätellä kuka on vastaaja. 

Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumisen kan-
nalta osallistumisesi on kuitenkin tärkeä. Jos et missään tapauksessa halua vastata 
kyselyyn, pane tyhjä lomake sinulle annettuun kirjekuoreen, liimaa se kiinni ja jätä se 
sille osoitettuun paikkaan. 

Sulje täyttämäsi vastauslomake sen mukana annettuun kirjekuoreen ja liimaa 
se kiinni. Jätä kuori sille osoitettuun paikkaan. Terveydenhoitaja toimittaa vastaukset 
tutkimuksen tekijälle LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTOON. 

Muista, että kyselyyn vastattuasi voit halutessasi keskustella lomakkeessa kä-
sitellyistä asioista terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. 

Kiitos avustasi jo etukäteen! 
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Merkitse rasti oikean vaihtoehdon kohdalla olevaan ruutuun ja/tai kirjoita vastaukset niille 
  varatulle viivalle. 

1. Sukupuoli  

2.  Asutko 
Molempien vanhempiesi luona 

Äitisi luona (äiti yksinhuoltaja) 
Isäsi luona (isä yksinhuoltaja) 
Äitisi ja isäpuolen tai äidin avopuolison luona 

Isäsi ja äitipuolen tai isän avopuolison luona 

 Muualla, missä?  

3. Äitisi (tai sijaisäitisi tai äitipuolesi) ammatti 

 

4. Isäsi (tai sijaisisäsi tai isäpuolesi) ammatti 

 

5. Asuitko 3-luokkalaisena 

Molempien vanhempiesi luona 

Äitisi luona (äiti yksinhuoltaja) 
Isäsi luona (isä yksinhuoltaja) 
Äitisi ja isäpuolen tai äidin avopuolison luona 

Isäsi ja äitipuolen tai isän avopuolison luona 

 Muualla, missä?  

Merkitse seuraavissa rasti vain yhden vastausvaihtoehdon kohdalle. 

6. Kun 1-3:s luokkalaisena osallistuit kotitöihin, äitisi tavallisesti 
kiitti tai kehui sinua 

palkitsi rahalla, makeisilla tai vastaavalla 

 
ei kiinnittänyt asiaan huomiota 

7. Kun 1-3:$ luokkalaisena osallistuit kotitöihin, isäsi tavallisesti 
kiitti tai kehui sinua 

palkitsi rahalla, makeisilla tai vastaavalla 

 ei kiinnittänyt asiaan huomiota 



8. Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, 
äitisi yleensä 

           rankaisi sinua (esim. pidätti viikkorahat)  
torui ja käski lukemaan paremmin läksysi  
rohkaisi ja/tai yritti auttaa selviytymään paremmin  

   ei kiinnittänyt asiaan huomiota 

9. Kun 1-3:lla luokalla sait koulusta tavallista huonomman numeron, 
isäsi yleensä 

rankaisi sinua (esim. pidätti viikkorahat)  
torui ja käski lukemaan paremmin läksysi  
rohkaisi ja/tai yritti auttaa selviytymään paremmin  
ei kiinnittänyt asiaan huomiota 

10. Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko äitisi sinusta mielestäsi 
liikaa 
sopivasti 
liian vähän 

11. Kun olit 1-3-luokkalainen, huolehtiko isäsi sinusta mielestäsi 
liikaa 
sopivasti 
liian vähän 

Seuraavat kysymykset koskevat nykyhetkeä. Merkitse rasti vain yhden 
vastausvaihtoehdon kohdalle. 

Kun olet osallistunut kotitöihin 

12. äitisi  kiittää tai kehuu sinua 

palkitsee sinut rahalla, makeisilla tai muilla tavaroilla  
ei kiinnitä asiaan huomiota  
en tee koskaan kotitöitä 

13. isäsi  kiittää tai kehuu sinua 

palkitsee sinut rahalla, makeisilla tai muilla tavaroilla 
ei kiinnitä asiaan huomiota  
en tee koskaan kotitöitä 



Kun olet saanut koulusta tavallista huonomman numeron 

14. äitisi rankaisee sinua 

toruu ja käskee lukemaan läksyt paremmin 

rohkaisee ja yrittää auttaa selviytymään vastedes paremmin 
ei kiinnitä asiaan huomiota 

15. isäsi rankaisee sinua 

toruu ja käskee lukemaan läksyt paremmin 

rohkaisee ja yrittää auttaa selviytymään vastedes paremmin 

ei kiinnitä asiaan huomiota 

16. Huolehtiiko äitisi sinusta mielestäsi Iiikaa 

sopivasti 
  liian vähän 

17. Huolehtiiko isäsi sinusta mielestäsi        liikaa 

sopivasti  
liian vähän 

18. Kun sinulla ja äidilläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä 
päättyneet siihen, että 

molemmat osapuolet ovat joustaneet 
sinä olet joutunut antamaan periksi 

 toimit kuten haluat, vaikkei se miellyttäisikään äitiäsi 

19. Kun sinulla ja isälläsi on ollut kiistaa sinua koskevista asioista, ovatko ne yleensä 
päättyneet siihen, että 

molemmat osapuolet ovat joustaneet 
sinä olet joutunut antamaan periksi 

 toimit kuten haluat, vaikkei se miellyttäisikään isääsi 



20. Vanhemmilla ja lapsilla on monia erilaisia tapoja yrittää ratkaista välillään olevia 
erimielisyyksiä. Arvioi alla olevalla luettelolla kuinka usein vanhempasi ovat käyttäneet 
mainittuja keinoja, kun teillä on ollut riitoja. 

Onko äitisi riidellessänne 

ENNEN 14 V:N IKÄÄSI     12 VIIME KK:N AIKANA 

a   murjottanut tai kieltäytynyt 
puhumasta asiasta 

b   Haukkunut, nälvinyt, kiroillut 
tai loukannut sinua muuten, 
ei kuitenkaan koskenut 
fyysisesti 

c   Heittänyt, lyönyt tai potkaissut 
suutuksissaan jotain esinettä 
(esim. paiskonut ovia) 

d   Uhannut väkivallalla 

e   Tyrkännyt, töninyt tai 
ravistellut sinua vihaisesti 

f Tukistanut sinua 

g Läimäyttänyt sinua 

h Lyönyt sinua nyrkillä 

i Lyönyt sinua jollain esineellä 

j Potkaissut tai potkinut sinua 

k Antanut sinulle piiskaa 

I Antanut kovan selkäsaunan 

m  Uhannut veitsellä tai 
ampuma-aseella 

n   Käyttänyt veistä tai 
ampuma-asetta 

o   Tehnyt jotain muuta 
väkivaltaista 

Jos on, niin mitä? 

12 VIIME KK:N AIKANA 

ENNEN KUIN OLIT TÄYTTÄNYT 

 

14 V______________________________ _________________ 
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21.    Onko isäsi riidellessänne 

ENNEN 14 V:N IKÄÄSI     12 VIIME KK:N AIKANA 

a   murjottanut tai kieltäytynyt 
puhumasta asiasta 

b   Haukkunut, nälvinyt, kiroillut tai 
loukannut sinua muuten, ei 
kuitenkaan koskenut fyysisesti 

c   Heittänyt, lyönyt tai potkaissut 
suutuksissaan jotain esinettä 
(esim. paiskonut ovia) 

d   Uhannut väkivallalla 

e   Tyrkännyt, töninyt tai ravistellut 
sinua vihaisesti 

f Tukistanut sinua 

g Läimäyttänyt sinua 

h Lyönyt sinua nyrkillä 

i Lyönyt sinua jollain esineellä 

j Potkaissut tai potkinut sinua 

k Antanut sinulle piiskaa 

I Antanut kovan selkäsaunan 

m  Uhannut veitsellä tai ampuma-
aseella 

n   Käyttänyt veistä tai ampuma-
asetta 

o   Tehnyt jotain muuta väkivaltaista 

Jos on, niin mitä? 
12 VIIME KK:N AIKANA
_____________________________

. 

ENNEN KUIN OLIT TÄYTTÄNYT 14 V 

ei      joskus     usein       ei    kyllä, noin 
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22.   Onko sinulla kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä aikuisten 
tai tapahtumahetkellä vähintään 5 vuotta itseäsi vanhempien ihmisten kanssa? 

 kyllä — jos kyllä, niin vastaa kysymyksiin 23.-41. 
 ei     — jos ei, niin jatka vastaamista kysymyksestä 42. 

Vastaa kysymyksiin 23.-41. kolmesta ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksestasi 
aikuisten kanssa. 

* Jos sinulla on kokemuksia harvemman kuin kolmen aikuisen kanssa, 
vastaa vain niistä kokemuksista, jotka sinulla on. 

* Jos sinulla on kokemuksia useamman kuin kolmen aikuisen kanssa, 
vastaa vain kolmesta ensimmäisestä. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin kokemusten aikajärjestyksessä siten, että sarakkeeseen "1. 
aikuinen" vastaat ensimmäisestä kokemuksesta (tai ensimmäisinä alkaneista kokemuksis-
ta, jos sukupuolista kanssakäymistä tai lähentelyä on sattunut useamman kuin yhden 
kerran saman aikuisen kanssa). 

Vastaa sitten samalla tavalla sarakkeisiin "2. aikuinen" ja "3. aikuinen" seuraavaksi 
sattuneista seksuaalisista kokemuksistasi. 

23.   Mitä tapahtui? Merkitse rasti sopiviin ruutuihin alla olevassa luettelossa 

Kokemus       Kokemus       Kokemus 
1. aikuisen     2. aikuisen     3. aikuisen 

kanssa kanssa kanssa 

pyyntö tai ehdotus tehdä jotain 
seksuaalista 

hyväily 

toinen henkilö näytti 
sukupuolielimensä 

sinä näytit sukupuolielimesi 
toiselle 

toinen henkilö kosketteli suku-
puolielimiäsi (vaatteiden päältä) 

sinä koskettelit hänen suku-
puolielimiään (vaatteiden päältä) 

toinen henkilö kosketteli/hyväili 
paljaita sukupuolielimiäsi 

sinä koskettelit/hyväilit hänen  
paljaita sukupuolielimiään 

sukupuoliyhdynnän jäljittely ilman 
sisääntunkeutumista 

yhdyntä 
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Tapahtuiko jotain muuta, mitä? 

Kokemus 1. aikuisen kanssa _______________________________________________  

Kokemus 2. aikuisen kanssa _______________________________________________  

Kokemus 3. aikuisen kanssa ________________________________________________ 

Kokemus       Kokemus       Kokemus 
1. aikuisen     2. aikuisen     3. aikuisen 

kanssa kanssa kanssa 

24.   Kuinka vanha olit tapauksen 
sattuessa tai tapahtumasarjan 
alkaessa? 

_____ v.      _____ v.      ________v. 

 

25.   Kuinka vanha tuo toinen oli? _______v.      _______ v.      _______ v. 

26.   Oliko hän mies vai nainen? 

27.   Jos tapaus tai tapahtumasarja 
johti yhdyntään, kuinka vanha olit 
ensimmäisen yhdynnän aikaan? 

_______ v.      _______ v.      _______ v. 

28.   Kuinka monta kertaa suunnilleen 
sattui seksuaalista lähentelyä tai kans-
sakäymistä tämän henkilön kanssa? 

29.   Kuinka pitkän ajan kuluessa 
tapaukset suunnilleen sattuivat? 

30.   Jatkuuko tilanne edelleen? 
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Kokemus 
1. aikuisen 

kanssa. 

Kokemus       Kokemus 
2. aikuisen     3. aikuisen 

kanssa kanssa 

31.   Kuka tuo henkilö oli? 

sinulle tuntematon 

henkilö, jonka tunsit, mutta joka ei 
kuitenkaan ollut ystäväsi 

ystäväsi 

vanhempiesi ystävä 

serkku 

setä, eno tai täti 

isovanhempi 

veli 

sisko 

isä 

isäpuoli 

äiti 

äitipuoli 

muu, kuka? 

32.   Kuka aloitti seksuaalisen 
toiminnan 

 

33.   Pakottiko, uhkailiko tai kiristikö 
toinen saadakseen sinut mukaan? 

34.   Käyttikö toinen väkivaltaa 
saadakseen sinut mukaan? 

35.   Lahjoiko toinen sinua 
saadakseen sinut mukaan? 

 

 

kyllä 
ei 

kyllä 
ei 

kyllä 
ei 

sinä 

toinen henkilö 
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Kokemus       Kokemus       Kokemus 
1. aikuisen     2. aikuisen     3. aikuisen 

kanssa kanssa kanssa 

36.   Oliko toinen alkoholin vaikutuksen 
alainen tapauksen sattuessa? 

useimmiten tai aina 

joillakin kerroilla 

ei koskaan 

37.   Olitko sinä alkoholin 
vaikutuksen alainen? 

useimmiten tai aina 

joillakin kerroilla 

ei koskaan 

38.   Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi tapauksen sattuessa? 

inho 

pelko 

järkytys 

hämmästys 

kiinnostus 

nautinto 

Kokemus       Kokemus       Kokemus 
1. aikuisen     2. aikuisen     3. aikuisen 

kanssa kanssa kanssa 

39.   Jos kuvatut tapaukset ovat jo ohi, mikä seuraavista kuvaa parhaiten kokemustasi nyt 
jälkeenpäin? 

Kokemus       Kokemus       Kokemus 
1. aikuisen     2. aikuisen     3. aikuisen 

kanssa kanssa kanssa 

myönteinen 

melko myönteinen 

merkityksetön 

melko kielteinen 

hyvin kielteinen 
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Kokemus       Kokemus       Kokemus 
1. aikuisen     2. aikuisen     3. aikuisen 

kanssa kanssa kanssa 

40.   Kenelle olet kertonut asiasta? 

en kenellekään 

äidille 

isälle 

veljelle, sisarelle 

ystävälle 

muulle aikuiselle 

kenelle? 

41.   Jos et ole kertonut tapauksesta kenellekään, niin miksi et? 

Kokemus 1. aikuisen kanssa________________________________________________  

Kokemus 2. aikuisen kanssa________________________________________________  

Kokemus 3. aikuisen kanssa________________________________________________  

42.   Kuinka monen yli 18-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia suku- 
puolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä alle 14-vuotiaana?_________________  

43.   Kuinka monen yli 25-vuotiaan kanssa sinulla on kaikkiaan ollut kokemuksia suku-
puolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä sen jälkeen kun täytit 14 vuotta? 
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44.   Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, että lapsia kuritetaan 
ruumiillisesti? 

Tärkein syy_____________________________________________________  

Toiseksi tärkein syy _______________________________________________  

Kolmanneksi tärkein syy _________________________________________  

45. Onko lasten ruumiillinen kuritus mielestäsi kasvatuksen kannalta välttämätöntä? 

on 

on joissakin tilanteissa 

ei koskaan 

46. Mitä seurauksia, hyviä tai huonoja, arvelet ruumiillisesta kurituksesta voivan 
olla lapselle? 

 

47.   Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta 
kasvattaessasi heitä? 

en varmasti käytä
 luultavasti en käytä  

en tiedä 

luultavasti käytän 
varmasti käytän 
en aio hankkia lapsia 

SULJE VASTAUSLOMAKKEESI KIRJEKUOREEN JA LIIMAA SE KIINNI. 
KIITOKSET OSANOTOSTASI! 


