
KYSELYLOMAKE: FSD2621 LASTEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ SUOMESSA 1983-
1984: VIRANOMAISKYSELY

QUESTIONNAIRE: FSD2621 CHILD SEXUAL ABUSE IN FINLAND 1983-1984: PUBLIC AUT-
HORITY SURVEY

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

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



LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 

 

Seksuaalisen hyväksikäytön määritelmä 

 

Lasten seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tapauksia, joissa 

tapahtumahetkellä alle 16 vuotias lapsi on hänelle tutun aikuisen tai häntä vähintään 5 vuotta 

vanhemman henkilön kanssa sellaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä, joka käsittää joitakin 

tai useampia seuraavista: 

-sukupuoliyhdyntä 

-toisen sukupuolielinten tai rintojen koskettelu tai hyväily 

-jokin voimakkuudeltaan näihin verrattavissa oleva seksuaalinen toiminta 

 

Tutkimukseen tulevat siis sekä insesti- eli sukurutsatapaukset että  sellaiset tapaukset, joissa 

aikuinen on lapsen tuntema. 

Tutkimukseen eivät tule sellaiset raiskaustapaukset, joissa lapsi ei tunne tekijää. Mukaan eivät 

tule myöskään laitoksissa sattuneet tapaukset. 

 

Tutkimusaika 

 

Tutkimukseen tulevat mukaan 1.1.1983 lähtien paljastuneet tapaukset. 

 

Yleistä 

 

Lomake täytetään kustakin seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneesta lapsesta erikseen. 

Mikäli toimialueellanne ei ole yhtään kysytynlaista tapausta tai mikäli alueellanne on vain 

tapauksia, joita epäilette mutta joista ette ole varmoja, voitte palauttaa vain lomakkeen kaksi 

ensimmäistä sivua. Ilmoittakaa kuitenkin tällöin epäilemienne tapausten lukumäärä alueellanne 

ja syyt epäilyyn. 

 

Lomake on lähetetty samanlaisena useille eri viranomaisille. Tästä johtuu, että mukana on 

kysymyksiä, joihin kaikki eivät välttämättä tiedä vastauksia, eri viranomaisethan tulevat lasten ja 

heidän perheidensä kanssa tekemisiin erilaisten asioiden yhteydessä. Tämän ei pidä kuitenkaan 

antaa häiritä vastaamisia, vastatkaa niihin kysymyksiin joihin tunnette tietojenne riittävän.  



Jos vastaaminen johonkin kysymykseen tuottaa vaikeuksia, älkää kuitenkaan ottako yhteyttä 

asianomaiseen perheeseen vaan vastatkaa muistinne varassa. 

 

Lomakkeeseen toivotaan vastattavan kollektiivisesti kussakin työpisteessä niin että kaikki 

lapsen tai hänen perheensä kanssa tekemisissä olleet työntekijät ovat mukana. Olisi siis 

suotavaa, että koulukuraattorit ja -psykologit vastaisivat yhdessä koulujen 

terveydenhoitohenkilökunnan kanssa ja neuvoloiden ja sairaalaosastojen henkilökunnat 

osallistuisivat vastaamiseen kokonaisuudessaan. 

 

Suurimpaan osaan lomakkeen kysymyksiä on valmiit vastausvaihtoehdot, joten vastaajan 

tarvitsee vain ympyröidä sopiva numero. Joihinkin kysymyksiin pyydetään kuitenkin 

sanallinen vastaus. Lomakkeen lopussa on pyydetään kertomaan tapaus pääpiirteissään. Tämä 

on oikean kuvan saamiseksi erittäin tärkeätä. 

 

Lapsen perhetaustaa koskevat kysymykset tarkoittavat sitä perhettä, jossa lapsi on joutunut 

hyväksikäytön kohteeksi. Jos siis lapsi asuu isänsä ja äitipuolensa luona joutuessaan 

hyväksikäytetyksi, täytetään perhetiedot isästä ja äitipuolesta. Jos lapsi joutuu 

hyväksikäytetyksi otto- tai kasvatusvanhempiensa luona asuessaan täytetään perhetiedot 

heistä. Hyväksikäyttäjän tiedot täytetään erikseen (kysymykset 60- 68). Kyselyssä voi siis 

esiintyä tapaus, jossa lapsi on kasvatusvanhempiensa luona asuessaan joutunut vierailulla 

käydessään biologisen isänsä hyväksikäyttämäksi. Tällöin täytetään perhettä koskevat tiedot 

kasvatusvanhemmista ja hyväksikäyttäjän tiedot biologisesta isästä. 

 

Mikäli lomakkeen täyttämisestä on kysyttävää ottakaa yhteys tutkija Heikki Sariolaan 

Lastensuojelun Keskusliittoon, puh. 90/625 901. 

 

Lomake palautetaan osoitteella: Lastensuojelun Keskusliitto 

Armfeltintie 1 00150 

Helsinki 15 

 

Lomake toivotaan palautettavan 7. tammikuuta 1985 mennessä. 



Yliopistolliset keskussairaalat 

 

 

Helsingissä 5.12.1984 

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhteistyössä sosiaali- ja lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. sairaaloille, 

lastensuojeluviranomaisille, mielenterveystoimistoille ja kasvatus- ja perheneuvoloille. 

 

Lähempi selvitys tutkimuksesta on liitteessä. Tietoja antavat tarvittaessa myös tutkija Heikki 

Sariola Lastensuojelun Keskusliitosta puh. vaihde  90/625 901 sekä ylilääkäri Mikko Vienonen, 

yli-lääkäri Risto Lappi sekä tarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh. 90/ 

77231. 

 

Toivomme, että annatte lomakkeet vastattaviksi sairaalanne lastentautien, lastenpsykiatrisille ja 

nuorisopsykiatrisille osastoille ja poliklinikoille. 

 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen 



Terveyskeskuksiin (paitsi yliopistokaupunkien ja Lahden) (II) 

Helsinki 5.12.1984 

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhteistyössä sosiaali- ja lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. sairaaloille, 

mielenterveystoimistoille, kasvatus- ja perheneuvoloille, kouluterveydenhuollolle jne. 

 

Lähempi selvitys tutkimuksesta on liitteessä. Lisätietoja antavat tutkija Helkki Sariola 

Lastensuojelun Keskusliitosta, puh. vaihde 90/ 625 901 sekä ylilääkäri Mikko Vienonen, 

ylilääkäri Risto Lappi ja tarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh. vaihde 90/ 

77231 . 

 

Toivomme, että voitte monistaa lomakkeita tarvittavan määrän 

ja antaa ne vastattaviksi alueenne 

-äitiysneuvoloihin 

-lastenneuvoloihin 

-kouluterveydenhuolto henkilökunnalle  

-alalstenne sairaaloiden lastentautien osastoille sekä lasten- ja nuorisopsykiatrisille osastoille ja 

poliklinikoille. 

 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen 



Yliopistokaupunkien ja Lahden terveyslautakunnille 

Helsinki 5.12.1984

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhdessä sosiaali- ja -lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta lasten 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. sairaaloille, 

lastensuojeluviranomaisille, mielenterveystoimistoille ja terveyskeskuksille. 

 

Tutkimuksesta on lähempi selvitys liittessä. Tämän lisäksi tietoja antavat tutkija Heikki Sariola 

Lastensuojelun Keskusliitosta, puh. vaihde 625 901 sekä ylilääkäri  Mikko Vienonen, ylilääkäri 

Risto Lappi ja tarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh. vaihde 90/77231. 

 

Toivomme, että annatte lomakkeet vastattaviksi 

- terveyskeskukseen, jonka on tarkoitus saattaa se. neuvoloiden, lastenneuvoloiden ja 

kouluterveydenhuolto henkilökunnan vastattavaksi  

- alaistenne sairaaloiden lastentautien osastoille, lastenpsykiatrisille osastoille ja 

nuorisopsykiatrisille osastoille ja poliklinikoille. 

 

Toivomme, että terveyskeskukset voivat itse monistaa alueellaan tarvittavan määrän lomakkeita. 

 

 

Vaivannäöstä kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen 



Lastenlinna (VII) 

Helsinki 5.12.1984 

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhteistyössä sosiaali- ja lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. 

lastensuojeluviranomaisille, kasvatus- ja perheneuvoloille, mielenterveystomistoille ja sairaaloille. 

 

Lähempi selvitys tutkimuksesta on liitteessä. Lisätietoja antavat tutkija Heikki Sariola 

Lastensuojelun Keskusliitosta, puh. vaihde 90/625 901 sekä ylilääkäri Mikko Vienonen, ylilääkäri 

Risto Lappi ja tarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh. vaihde 90/77231. 

 

Toivomme, että annatte lomakkeet sairaalanne lastentautien ja lastenpsykiatristen osastojen 

vastattaviksi. 

 

 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keskussairaalat (johtavat lääkärit), 9 aluesairaalaa (joht.lääk.) Åbolands Sjukhus (joht.lääk.), 

Kätilöopiston sairaala (joht.lääk.) 

Helsinki 5.12.1984 

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliito tekee  yhteistyössä sosiaali-  ja lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. sairaaloille, 

mielenterveystoimistoille, kasvatus- ja perheneuvoloihin, lastensuojeluviranomaisille jne. 

 

Lähempi selvitys tutkimuksesta on liiteessä. Lisätietoja antavat  tutkija Heikki Sariola 

Lastensuojelun Keskusliitosta, puh. vaihde 90/625 901 6 sekä ylilääkäri Mikko Vienonen, ylilääkäri 

Risto Lappi ja tarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh. vaihde 90/77231. 

 

Toivomme, että annatte kyselylomakkeen sairaalanne lastenteutien osaston vastattavaksi. 

 

 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kasvatus- ja perheneuvoloille (XI) 

Helsinki 5.12.1984 

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliito tekee  yhteistyössä sosiaali-  ja lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. sairaaloihin, 

mielenterveystoimistoihin, lastensuojeluviranomaisille ja neuvoloille. 

 

Tutkimuksesta on lähempi selvitys liiteessä. Lisätietoja antavat myös  tutkija Heikki Sariola 

Lastensuojelun Keskusliitosta, puh. vaihde 90/625 901 6 sekä tarkastaja Maija Stranström ja 

psykologi  Sirpa Taskinen sosiaalihallituksesta, puh. vaihde 90/73191. 

 

Toivomme, että neuvolanne vastaisi kyselyyn. 

 

 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen  



Mielisairaanhuoltopiireihin ja sairaanhoitopiireihin (IX) 

Helsinki 5.12.1984 

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhteistyössä sosiaali- ja lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä ja se suunnataan mm. sairaaloihin, 

lastensuojeluviranomaisille ja mielenterveystoimistoihin. 

 

Tutkimuksesta on lähempi selvitys liitteessä. Lisätietoja antavat tutkija Heikki Sariola 

Lastensuojelun Keskusliitosta, puh. vaihde 90/625 901 sekä ylilääkäri Mikko Vienonen, ylilääkäri 

Risto Lappi ja tarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen lääkintöhallituksesta, puh. vaihde 90/77231. 

 

Toivomme, että annatte. lomakkeet vastattaviksi alueenne mielen- teveystoimistiohin sekä 

alaistenne sairaaloiden lasten- ja /tai nuorisopsykiatrisille poliklinikoille. 

 

 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen  



Sosiaalitoimistoihin lastensuojeluviranomaisille (X) 

Helsinki 5.12.1984 

 

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhteistyössä sosiaali- ja lääkintöhallituksen kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. 

lastensuojeluviranomaisille, kasvatus- ja perheneuvoloille, mielenterveystoimistoille ja sairaaloille. 

 

Lähempi selvitys tutkimuksesta on liitteessä. Lisätietoja antavat tutkija Heikki Sariola 

Lastensuojelun Keskusliitosta, puh. vaihde. 90/625 901 sekä tarvittaessa tarkastaja  Maija 

Strandström ja psykologi Sirpa Taskinen sosiaalihallituksesta, puh. vaihde 90/73191. 

 

Toivomme, että toimistonne lastensuojelun työntekijät vastaisivat kyselyyn. 

 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja 

 

liitteet: selvitys tutkimuksesta 

kyselylomake vastausohjeineen  



Kouluvirastoille osoitettuna koulupsykologeille ja koulukuraattoreille (erikseen) (XII) 

Helsinki 5.12.1984  

 

Arvoisa Vastaanottaja 

 

 

Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhteistyössä sosiaali- ja lääkintöhallituksen  kanssa tutkimusta 

lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. 

 

Tutkimus tehdään koko maan käsittävänä kyselynä, joka lähetetään mm. mielenterveystoimistoille, 

sairaaloille, lastensuojeluviranomaisille, koulukuraattoreille ja -psykologeille jne. 

 

Tutkimuksesta on lähempi selvitys liitteenä. Lisätietoja antavat tutkija Mikko Sariola Lastensuojelun 

Keskusliitosta, puh. vaihde 90/625 901 sekä tarkastaja Maija Strandström ja psykologi Sirpa 

Taskinen sosiaalihallituksesta, puh vaihde 90/73191. 

 

Toivomme, että vastaatte kyselyyn. 

Vaivannäöstänne kiittäen 

 

 

Kalle Justander     Heikki Sariola 

tutkimusta valvovan työryhmän   tutkija 

puheenjohtaja



KYSELYLOMAKE 

 

1. Vastaava(t) viranomainen (viranomaiset) 

 

2. Toimipaikka: 1 koulu, 2 äitiysneuvola, 3 lastenneuvola  

4 kasvatus- ja perheneuvola, 

5 lastensuojeluviranomainen  

6 mielenterveystoimisto  

7 lastenpsykiatrinen osasto tai poliklinikka  

8 lastentautien osasto tai poliklinikka  

3. Sijaintikunta 

Yhdyshenkilö ________________________________  

puhelin _______ /____________________________ 

 

Mikäli tiedossanne ei ole yhtään varmaa hyväksikäyttötapausta 1.1.1983 lähtien voitte 

palauttaa vain sivut 1 ja 2.  

 

4. Epäilettekö seksuaalista hyväksikäyttöä joissakin tapauksissa? 

1 ei 

2 k y l l ä ,  monessako? ___________________ 

 

Lomake toivotaan palautettavan 1.tammikuuta 1985 mennessä osoitteella: 

 

Lastensuojelun Keskusliitto 

Armfeltintie 1 

00150 Helsinki 15 

 

 



5.  Jos epä i le tte  seks ua al is ta  hy vä ks ikäytt öä joissak in ta pa uk siss a,  mikä s aa te idät  

epäi le mään?  

   

        tapaus nro                            syy epäilyyn 

________________ __________________________________________________ 

________________ __________________________________________________ 

________________ __________________________________________________ 

________________ __________________________________________________ 

________________ __________________________________________________ 

________________ __________________________________________________ 

________________ __________________________________________________ 

________________ __________________________________________________ 

 



 

 

 

7. Lapsen sukupuoli  1 tyttö   2 poika 

 

8. Asuinkunta____________________ 

  

Seuraavissa kysymyksissä perheellä tarkoitetaan, ellei toisin mainita, sitä perhettä, jossa asuessaan 

lapsi on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Jos lapsi on asunut kasvatti- tai 

ottovanhempien luona tai toinen vanhemmista on isä- tai äitipuoli, tarkoitetaan isällä ja äidillä 

heitä. 

 

9. Perheen lasten lukumäärä? _______ , joista tyttöjä_ ________________  

 

10. Montako vanhempaa siskoa tai sisarpuolta lapsella on? ______________  

 

11. Montako vanhempaa veljeä tai velipuolta lapsella on? __________  

 

12. Onko joku lapsen sisaruksista joutunut seksuaalisen hyväksikäytön 

kohteeksi? 1 ei 2 nuorempi sisko 

3 vanhempi sisko 

4 nuorempi veli 

5  vanhempi veli 

6 emme tiedä 

 

13. Lapsi asui tapauksen sattuessa 1 molempien biologisten vanhempiensa luona 

2 biologisen äitinsä luona  3 biologisen Isänsä luona 

4 biologisen äitinsä ja isäpuolen tai äidin avopuolison luona 

5 biologisen isänsä ja äitipuolen tai isän avopuolison luona 

6 muualla, missä? _____________________ 



14. Onko lapsi fyysisesti kehitysvammainen? 1 ei  2 kyllä 
 

15. Onko lapsi psyykkisesti kehitysvammainen  1 ei 2 kyllä 

 

16. Kuuluuko perheeseen muita jäseniä vanhempien ja sisarusten Iisäksi? 

1 ei  2 kyllä, ketä? ________________________________________  

3 emme tiedä 

 

Ympyröikää seuraavassa kysymyksessä kaikki paikkansapitävät vaihtoehdot. 

 

17. Lapsen biologiset vanhemmat 0 asuvat yhdessä 

    1 ovat asumuserossa 

    2 ovat eronneet 

    3 eivät ole olleet naimisissa 

    4 äiti on kuollut 

    5 isä on kuollut 

    6 asuvat erillään työ- tai muiden esteiden vuoksi 

    7 emme tiedä 

     

Seuraavat kysymykset koskevat sitä perhettä, jossa lapsi on asunut joutuessaan hyväksikäytetyksi. Jos 

siis lapsi on asunut esim. kasvatusvanhempien luona, täyttäkää isän ammatin kohdalle kasvatusisän 

tiedot jne. 

 

18. Isän ammatti__________________________________ 

 

19. Isä on  1 töissä  2 työtön  3 eläkkeellä  4 opiskelija  5 koti-isä 

6 emme tiedä 



20. Isän peruskoulutus 1 kansakoulu 

2 keskikoulu tai peruskoulu 

3 ylioppilastutkinto 

4 emme tiedä 

 

21.Isän ammattikoulutus  1 ei ammattikoulutusta 

2 ammattikoulu 

3 keskiasteen oppilaitos 

4 korkeampi koulutus 

5 emme tiedä 

 

22. Onko perheen  isä ollut pitempiä aikoja tai toistuvasti poissa kotoa? 

1 ei 2  kyllä, kuinka kauan?___________________ 

miIloin?___________________ 

3  emme tiedä 

 

23. Pahoinpiteleekö perheen isä perheen äitiä ja lapsia fyysisesti? 

1 ei  2 pahoinpitelee äitiä 3 pahoinpitelee lapsia 4 emme  tiedä 

 

24. Äidin ammatti?_________________ 

 

25. Äiti on 1  töissä 2 työtön  3 eläkkeellä  4 opiskelija  5 koti-äiti  6 emme tiedä 

 

26. Äidin peruskoulutus 1 kansakoulu 

2 keskikoulu tai peruskoulu 

3 ylioppilastutkinto 

4 emme tiedä 

 

27. Äidin ammattikoulutus  1 ei ammattikoulutusta 

2 ammattikoulu 

3 keskiasteen oppilaitos 

4 korkeampi koulutus 

5 emme tiedä 

 

28. Onko perheen äiti ollut pitempiä aikoja tai toistuvasti poissa kotoa?  

1 ei  2 kyllä, kuinka kauan? _______________________ 

milloin?_______________ 

3 emme tiedä



29. Pahoinpiteleekö perheen äiti perheen isää tai lapsia fyysisesti? 

1 ei 2 pahoinpitelee isää 3 pahoinpitelee lapsia 4 emme tiedä 

 

Arvioikaa perheen sosiaalista kanssakäymistä seuraavilla asteikoilla. Ympyröikää sitä suurempi numero 

mitä enemmän arvelette perheellä olevan yhteyksiä mainittuihin ihmisiin. 

 

30. vanhempien sukulaiset vähän  1  2 3 4 5  paljon 

31. vanhempien ystävät  vähän  1  2 3 4 5  paljon 

32. lasten ystävät  vähän  1  2 3 4 5  paljon 

33. naapurit   vähän  1  2 3 4 5  paljon 

 

Arvioikaa perheen ilmapiiriä seuraavllla asteikoilla. Ympyröikää sitä suurempi numero mitä enemmän 

mainittua ominaisuutta perheessänne mielestänne ilmenee. 

 

34. seksuaalimyönteisyys    vähän  1  2 3 4 5  paljon 

35. ahdistuneisuus    vähän  1  2 3 4 5  paljon 

36. riitaisuus     vähän  1  2 3 4 5  paljon 

37. uskonnollisuus    vähän  1  2 3 4 5  paljon 

38. yliseksuaalisuus    vähän  1  2 3 4 5  paljon 

39. väkivaltaisuus    vähän  1  2 3 4 5  paljon 

40. kurinpidon korostaminen kasvatuksessa vähän  1 2 3 4 5  paljon 



Ympyröikää seuraavissa taulukoissa sitä suurempi numero mitä paremmin väittämät mielestänne 

pitävät paikkansa.  

 

     väite ei pidä paikkaansa  väite pitää paikkansa 

41. Vanhempien keskinäiset suhteet ovat hyvät 1 2 3 4 5 

 

     väite ei pidä paikkaansa  väite pitää paikkansa 

Perheen isä 

42. on autoritaarinen    1 2 3 4 5 

43. käyttää runsaasti alkoholia   1 2 3 4 5 

44. on itsenäinen    1 2 3 4 5 

45. on kasvatuksessaan välinpitämätön  1 2 3 4 5 

46. on kasvatuksessaan ylihuolehtiva  1 2 3 4 5 

47. isän suhde lapseen on hyvä   1 2 3 4 5 

48. isän suhteet perheen muihin lapsiin ovat hyvät   1  2 3 4 5 

 

           väite ei pidä paikkaansa     väite pitää paikkansa 

Perheen äiti 

49. on itsenäinen     1 2 3 4 5 

50. on kasvatuksessaan välinpitämätön   1 2 3 4 5 

51. käyttää runsaasti alkoholia    1 2 3 4 5 

52. on kasvatuksessaan ylihuolehtiva   1 2 3 4 5 

53. äidin suhde lapseen on hyvä    1 2 3 4 5 

54. äidin suhteet perheen muihin lapsiin ovat hyvät  1 2 3 4 5 

 

55. Kuka perheessä huolehtii taloustöistä? _______________________________ 

 

56. Millainen perheen elämäntapa on?  1 säännöllinen 2 epäsäännöllinen 

3 kaoottinen 4 emme tiedä 



57. Hyväksikäyttäjän sukupuoli  1 mies 2 nainen   3 emme tiedä 

 

58. Hyväksikäyttäjän ikä. Rengastakaa oikea vaihtoehto.  

 1  20-24  4  35-39  7  50-54 

 2  25-29  5  40-44  8  55-59 

 3  30-34  6  45-59  9  60- 

0 emme tiedä 

 

59. Hyväksikäyttäjän suhde lapseen  

 1 isä  4 äitipuoli 7 isoisä 

 2 isäpuoli 5 veli  8 muu lapsen tuntema sukulainen, mikä? _______________ 

 3 äiti  6 sisko 

 9 Lapsen tuntema henkilöä, joka ei ole sukulainen  

(esim. naapuri, perhetuttu tms.), kuka? ___________________________ 

 

Mikäli hyväksikäyttäjä ei ole kumpikaan lapsen vanhemmista (tai puoli - tai kasvatusvanhemmista) 

vastatkaa myös kysymyksiin 60-63. Muussa tapauksessa jatkakaa kysymyksestä numero 64. 

 

60. Hyväksikäyttäjän ammatti ________________________ 

 

61. Hyväksikäyttäjä on  1 töissä  2 työtön  3 eläkkeellä  4 koululainen tai opiskelija  6 emme tiedä 

 

62. Hyväksikäyttäjän peruskoulutus 1 kansakoulu 

2 keskikoulu tai peruskoulu 

3 ylioppilastutkinto  

4 emme tiedä 



63. Hyväksikäyttäjän ammattikoulutus  1  ei ammattikoulutusta 

2 ammattikoulu 

3 keskiasteen oppilaitos 

4 korkeampi koulutus 

5 emme tiedä 

 

64. Onko hyväksikäyttäjä jäänyt aikaisemmin kiinni lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä?   

1 ei  2 kyllä  3 emme tiedä 

 

65. Onko hyväksikäyttäjä myöntänyt tekonsa? 

1 ei  2 kyllä  3 emme tiedä 

 

66. Jos hyväksikäyttäjä on myöntänyt tekonsa, myöntääkö hän siitä olleen lapselle mitään vahinkoa? 

1 ei 2 kyllä 3 emme  tiedä  4 hyväksikäyttäjä ei ole myöntänyt tekoaan 

 

67. Jos hyväksikäyttäjä on myöntänyt tekonsa, puolusteleeko hän sitä? 

1 ei   2 kyllä, miten? ___________________________________ 

3 emme tiedä  4 hyväksikäyttäjä ei ole myöntänyt tekoaan 

 

68. Millainen hyväksikäyttäjä on luonteeltaan ja elintavoiltaan? ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



69. Milloin tapaus tuli ilmi? 

 

70. Kuka tapauksesta ilmoitti 0 ei kukaan 

1 lapsi itse 

2 isä 

3 äiti 

4 muu sukulainen, mikä ________________ 

5 muu viranomainen, mikä?______________  

6 muu, kuka? _________________________ 

 

71. Jos tapauksesta ei ilmoittanut kukaan, miten se tuli ilmi?________________ 

_________________________________________________________________ 

 

72. Johtiko ilmituloon jokin erikoinen tapaus tai kriisi perheen elämässä? 

1 ei  2 kyllä, mikä? _______________________________________  

 

73. Jos seksuaalinen hyväksikäyttö paljastui teidän epäilyjänne seurauksena, mikä sai teidät epäilemään? 

_________________________________________________________________  

 

74. Jos hyväksikäyttäjä ei ole kumpikaan lapsen vanhemmista, tiesivätkö vanhemmat hyväksikäytöstä? 

 1 ei  2 kyllä  3 emme tiedä 

 

75. Tiesivätkö muut perheenjäsenet asianosaisten lisäksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä ennen sen 

paljastumista viranomaisille? 

1 eivät  2 isä tiesi  3 äiti tiesi  4 sisarukset tiesivät 

5 koko perhe tiesi 6 emme tiedä 

 

76. Kuinka kauan seksuaalista hyväksikäyttöä on  jatkunut? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

77. Kuinka usein hyväksikäyttö on tapahtunut? _______________________________________________ 



78. Onko tapahtunut sukupuoliyhdyntä? 1 ei 2 kyllä  3 emme tiedä 

 

79. Liittyykö  tapaukseen fyysistä väkivaltaa? 

1 ei  2 hyväksikäyttäjä uhannut väkivallalla 3 hyväksikäyttäjä käyttänyt väkivaltaa 

4 emme tiedä 

 

79. Onko lapsi ollut tapausten sattuessa alkoholin vaikutuksen alaisena? 

1 ei  2 Joillakin kerroilla  3 useimmiten  4 säännöllisesti 5 emme tiedä 

 

81. Onko hyväksikäyttäjä ollut tapausten sattuessa alkoholin vaikutuksen alaisena? 

1 ei    2 joillakin kerroilla  3 useimmiten  4 säännöllisesti  5 emme tiedä 

 

82. Mihin tapauksesta on ilmoitettu?  0 ei mihinkään 

1 lapsen toiselle vanhemmalle 

2 poliisille 

3 lastensuojeluviranomaisille 

4 kasvatusneuvolaan 

5 muualle, minne? __________________________ 

  

83. Oletteko antaneet lapselle hyväksikäytön vuoksi hoitoa tai terapiaa?  

1 ei  2 kyllä, mitä? ________________________________ 

 

84. Onko lapsen perhe ollut luonanne terapiassa? 1 ei 2 kyllä 

 

85. Onko tapausten paljastuminen johtanut joihinkin muihin toimenpiteisiin? 

1 ei  2 kyllä, mihin? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Seksuaalista hyväksikäyttöä ja insestiä käsittelevässä kirjallisuudessa on kuvattu kohteeksi joutuneilla 

lapsilla mm. alla mainittuja oireita. Ympyröikää luettelosta ne oireet, jotka olette lapsessa havainneet. 

 

86. Oireita pikkulapsissa 

1 vatsakipuja 

2 punoitusta ja ärtyneisyyttä sukupuolielimissä ja niiden seutuvilla 

3 tulehduksia sukupuolielimissä 

4 sukupuolitauti 

5 yliaktiivisuutta 

6 oppimisvaikeuksia 

7 vaikeus erota äidistä 

8 voimakkaasti pakonomaista käyttäytymistä 

9 ahdistusta ja pelkotiloja 

10 vuoteenkastelua 

11 muuttuneet nukkumistavat 

12 puheen taantumista 

13 aikuisiin tai toisiin lapsiin kohdistuvaa korostuneen seksuaalista käyttäytymistä 

14 viettelevää käyttäytymistä 

15 pakonomaista itsetyydytystä 

 

87. Oireita koulu- ja murrosikäisissä 

1 kipuja virtsatessa 

2 sukupuolitauti 

3 raskaus 

4 tytär omaksuu äidin roolin perheessä 

5 poika omaksuu isän roolin perheessä 

6 huonontunut koulumenestys 

7 alemmuudentunteita 

8 ahdistuneisuutta 

9 syyllisyydentunteita  

10 vetäytyneisyyttä 

11 salailevaa käyttäytymistä 

12 tyttären epätavallisen flirttailevaa käyttäytymistä 

13 masentuneisuutta  

14 hysteerisiä kohtauksia 

15 kotoa karkaamisia 

16 huumeiden tai alkoholin väärinkäyttöä 

17 itsemurhayrityksiä tai itsemurha 



88. Mitä muita oireita olette havainneet? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

90. Miten auttamisjärjestelmiä  mielestänne voitaisiin kehittää? 

 

 

 

 

 

 

 

KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE! 

 


