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NUORISOBAROMETRI 2012   KYSYMYSLOMAKE 
      LOPULLINEN 
 
 
Hei! Olen {INTVRS->NAME} tutkimustoimisto IROResearchista, hyvää päivää/iltaa. Teemme Valtion 
nuorisoasian neuvottelukunnan toimeksiannosta tutkimusta, joka koskee nuorten mielipiteitä heidän 
omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Olisiko sinulle hetki aikaa vastata? (HAASTATTELIJALLE 
TIEDOKSI: HAASTATTELU KESTÄÄ NOIN 15–20 MINUUTTIA, SOVI UUDELLEENSOITTO 
TARVITTAESSA) 
 
TAUSTAMUUTTUJAT 
 
Kysyisin muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin. 
 
T1 Mikä on sukupuolesi? 
Nainen  
Mies 
Muu, mikä? (AVOIN VASTAUS) 
 
T2 Minkä ikäinen olet? (MERKITSE VUOSINA) 
 
T3 Mikä on tämänhetkisen asuinpaikkasi postinumero? ______ 
 
T4 Mikä on äidinkielesi? (suomi / ruotsi / muu, mikä?) 
 
T5 Mikä on perhemuotosi? Oletko LUETTELE 
 

1) Vanhempien tai muun huoltajan luona asuva 
2) Yksin asuva 
3) Avio- tai avoliitossa, lapseton 
4) Avio- tai avoliitossa, lapsia 
5) Yksinhuoltaja 
6) Kimppakämpässä” ystävien tai sisarusten kanssa 
7) Muu perhemuoto 
8) eos 

 
T6 Ajattele aikaa kun olit peruskouluiässä. Keiden kanssa pääasiassa asuit? Valitse parhaiten 
soveltuva vaihtoehto.  

a. Molempien vanhempieni kanssa 
b. Vuorotellen molempien vanhempien kanssa 
c. Vain isän kanssa 
d. Vain äidin kanssa 
e. Jokin muu järjestely, mikä? (AVOIN VASTAUS) 
f. En osaa sanoa 

 
 
T7 Keitä kuului kotitalouteen, jossa pääasiassa asuit? (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa 
tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät 
tulojaan yhdessä. Mikäli sinulla oli useampia perheitä, vastaa sen mukaan, joka mielestäsi oli 



 

 

lapsuudessasi merkityksellisin) (kyllä / ei / eos) (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä 
tarvittaessa myös sisarusten iät vuosina) 

a. äiti  
b. muu naispuolinen huoltaja 
c. isä  
d. muu miespuolinen huoltaja 
e. sisaruksia (veljiä tai siskoja) tai sisarpuolia, lukumäärä ja iät (LKM JA JOKAINEN IKÄ OMINA 

MUUTTUJINAAN) 
f. muu, kuka?_________________________________ 

 
T8 Millainen perheesi toimeentulo oli lapsuudessasi? (Arvioi asteikolla 1–10 siten, että 
1 = heikosti toimeentuleva – 5 = keskituloinen – 10 = hyvin toimeentuleva. Mikäli sinulla oli useampia 
perheitä, arvioi sitä, joka mielestäsi oli lapsuudessasi merkityksellisin) 
 
JOS T7=1 
T9a Mikä on äitisi koulutustaso?  
LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 

a. Yliopistotutkinto 
b. Ammattikorkeakoulututkinto 
c. Opisto tai ylioppilastutkinto 
d. Ammatillinen perustutkinto 
e. Ei tutkintoa 
f. Ei osaa sanoa 

 
JOS T7=2 
T9b Mikä on muun naispuolisen huoltajasi koulutustaso?  
LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 

a. Yliopistotutkinto 
b. Ammattikorkeakoulututkinto 
c. Opisto tai ylioppilastutkinto 
d. Ammatillinen perustutkinto 
e. Ei tutkintoa 
f. Ei osaa sanoa 

 
JOS T7=3 
T10a Mikä on isäsi koulutustaso? LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 

a. Yliopistotutkinto 
b. Ammattikorkeakoulututkinto 
c. Opisto tai ylioppilastutkinto 
d. Ammatillinen perustutkinto 
e. Ei tutkintoa 
f. Ei osaa sanoa 

 
JOS T7=4 
T10a Mikä on muun miespuolisen huoltajasi koulutustaso? LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 

a. Yliopistotutkinto 



 

 

b. Ammattikorkeakoulututkinto 
c. Opisto tai ylioppilastutkinto 
d. Ammatillinen perustutkinto 
e. Ei tutkintoa 
f. Ei osaa sanoa 

 
Vielä muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin. 
 
T11 Mikä on ylin tähän mennessä suorittamasi tutkinto? (VAIN YKSI ELI YLIN TUTKINTO 
MERKITÄÄN, KYSYTÄÄN AVOIMENA. JOS EI VASTAUSTA, LUETELLAAN ALLA OLEVAT) 
 

1) Yliopistotutkinto 
2) Ammattikorkeakoulututkinto 
3) Ylioppilastutkinto (eli lukio) 
4) Ammatillinen perustutkinto 
5) Ei mitään mainituista 
99) Ei vastausta 

 
T12 Opiskeletko tai käytkö koulua tällä hetkellä tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? 
 

1) Kyllä 
2) Ei 
3) Ei vastausta 

 
T13 KYSYTÄÄN, JOS VASTASI ”KYLLÄ” KYSYMYKSEEN T12  
T13 Oletko tällä hetkellä...? 
(LUETTELE, S) 
 

1) Peruskoulussa 
2) Lukiossa 
3) Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa 
4) Ammattikorkeakoulussa 
5) Yliopistossa 
6) Jossain muualla 
7) Ei osaa sanoa 

 
(OHJE: VASTAUKSET VOI STRUKTUROIDA TARKKUUDELLA ”6 tai alle; 6,1–7,0; 7,1–8,0; 8,1–
9,0; yli 9, Myös vastausvaihtoehto: ”Ei ole keskiarvoja”)) 
(JOS OPISKELEE PERUSKOULUSSA T13 =1) 
T14Mikä oli viimeisimmän todistuksesi kaikkien aineiden keskiarvo?_________ 
(JOS EI OPISKELE PERUSKOULUSSA T12=2 TAI T13 ><1) 
Mikä oli peruskoulun päättötodistuksesi kaikkien aineiden keskiarvo? ___________ 
 
 
 
 
T15 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? (S) 
Kyllä 
Ei 



 

 

Ei osaa sanoa 
 
T16 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko … 
(LUETTELE) 
 
Koululainen tai opiskelija 
Palkkatyössä 
Yrittäjä 
Työtön tai lomautettu 
Jokin muu, mikä?___________ 
Ei vastausta 
 
KYSYTÄÄN, JOS VASTASI KYSYMYKSEEN T16 ”TYÖTÖN TAI LOMAUTETTU” 
T17 Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä tai lomautettuna? Arvioi aika 
kuukausina. 
 
Noin ______  kk 



 

 

VARSINAISET KYSYMYKSET 
 
K1 Kuinka paljon luotat seuraavien instituutioiden toimintaan? (4=paljon, 3=jonkin verran, 
2=vähän vai 1=ei lainkaan, 99=eos)  

 
a. Poliittiset puolueet 
b. Kunnan virkamiehet  
c. Valtion virkamiehet 
d. Ammattiyhdistysliike 
e. Kirkko 
f. Puolustusvoimat 
g. Poliisi 
h. Eduskunta 
i. Maan hallitus 
j. Tasavallan Presidentti 
k. Kunnanvaltuusto 
l. Euroopan Unioni 
m. Pankit 
n. Suuryritykset 
o. Oikeuslaitos 
p. Nato 

 
K2 Kuinka kiinnostunut olet politiikasta 
(4=erittäin kiinnostunut, 3 = jonkin verran kiinnostunut, 2 = vain vähän kiinnostunut, 1 = en lainkaan 
kiinnostunut, 99 = en osaa sanoa) 
 
K3 Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan 
sijoittaisit oman kantasi asteikolla yhdestä kymmeneen? 1= vasemmisto, 10=oikeisto, 99 = en 
osaa sanoa 
 
JOS T7=1 
K4a Entä, jos ajattelet vanhempiasi. Mihin kohtaan sijoittaisit äitisi poliittisen kannan 
asteikolla yhdestä kymmeneen? 1=vasemmisto, 10=oikeisto, 99 = en osaa sanoa 
 
JOS T7=2 
K4b Entä, jos ajattelet vanhempiasi. Mihin kohtaan sijoittaisit muun naispuolisen huoltajasi  
poliittisen kannan asteikolla yhdestä kymmeneen? 1=vasemmisto, 10=oikeisto, 99 = en osaa 
sanoa 
 
JOS T7=3 
K5a Entä mihin kohtaan sijoittaisit isäsi poliittisen kannan asteikolla  
yhdestä kymmeneen? 1=vasemmisto, 10=oikeisto, 99 = en osaa sanoa 
 
JOS T7=4 
K5a Entä mihin kohtaan sijoittaisit muun miespuolisen huoltajasi poliittisen kannan asteikolla  
yhdestä kymmeneen? 1=vasemmisto, 10=oikeisto, 99 = en osaa sanoa 
K6 Tiedätkö mitä puoluetta vanhempasi äänestävät tai kannattavat? 
1= tiedän molemmista / 2 = tiedän vain toisesta / 3 = en tiedä kummastakaan / 99 = en osaa sanoa 
 
 



 

 

YHTEENKUULUVUUS  JA LUOTTAMUS 
 
K7 Kuinka kiinteästi tunnet kuuluvasi seuraaviin?  
(5=erittäin kiinteästi, 4=melko kiinteästi, 3=ei kiinteästi eikä löyhästi, 2=melko löyhästi, 1=erittäin 
löyhästi, 99=eos)  
 

a) perheeseen 
b) sukuun 
c) ystäväpiiriin 
d) koulu-/työyhteisöön 
e) eniten käyttämääsi nettiyhteisöön 
f) johonkin yhdistykseen, seuraan tai kansalaisjärjestöön 
g) seurakuntaan/ uskonnolliseen yhteisöön 
h) suomalaiseen yhteiskuntaan 

 
K8 Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? (5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 
3=ei samaa eikä eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä, 99 = en osaa sanoa) 
1) Useimmat ihmiset ovat valmiita valehtelemaan oman etunsa vuoksi 
2) Useimmat ihmiset ovat rehellisiä ja kunniallisia pääasiassa kiinnijoutumisen pelosta 
3) Useimmat ihmiset ovat etuja saavuttaakseen valmiita käyttämään epärehellisiäkin keinoja, elleivät 
rehelliset auta 
4) Mietin usein, mitkä voisivat olla ne todelliset syyt, jotka saavat toiset tekemään jotain hyväkseni 
5) Kukaan ei välitä paljoakaan siitä, mitä toiselle tapahtuu 
6) On paras olla luottamatta keneenkään 
7) Useimmat ihmiset hankkivat ystäviä siksi, että näistä on todennäköisesti heille hyötyä 
8) Useimmat ihmiset eivät oikeastaan haluaisi nähdä vaivaa auttaakseen toisia 
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
  
(avoin kysymys) 
K9 Mitä sana vapaaehtoistoiminta tuo mieleesi? (pumppaa! Entä vielä? Älä auta!) 
 
K10 Oletko ollut parin viime vuoden aikana mukana jossain vapaaehtoistoiminnassa? 
(1 Kyllä / 2 Ei / 99 EOS) > JOS EI, SIIRRY KYSYMYKSEEN K20. 
 
 (KYSYMYKSET K11–K19 ESITETÄÄN VAIN JOS K10= 1 ELI ”KYLLÄ”) 
K11 Mihin seuraavista vapaaehtoistoiminnan alueista olet osallistunut? (1 Kyllä / 2 Ei / 99 EOS) 
 

1) terveys- ja sosiaalipalvelut (esim. vanhusten ja vammaisten palvelut) 
2) lasten tai nuorten kasvatus  
3) koulun oppilaskunta- tai tukioppilastoiminta (UUSI) 
4) poliittinen tai yhteiskunnallinen toiminta (MUOKATTU) 
5) urheilu ja liikunta 
6) kulttuuri ja taide 
7) asuinalueen toiminta 
8) eläintensuojelu 
9) luonnonsuojelu 
10) ympäristönsuojelu 
11) ammattiyhdistystoiminta 
12) kansainvälisyys 
13) ihmisoikeudet 
14) uskonnollinen toiminta 



 

 

15) monikulttuurisuus, maahanmuuttajatoiminta tai etniset yhdistykset  
16) maanpuolustus 
17) pelastuspalvelut 
18) muu, mikä? __________ 

 
 
K12 Kuinka tärkeitä seuraavat syyt ovat sille, että olet osallistunut tähän toimintaan / näihin 
toimintoihin? 
(5 = hyvin tärkeätä, 4 = melko tärkeätä, 3 = ei tärkeätä mutta ei yhdentekevää, 2 = melko 
yhdentekevää, 1 = täysin yhdentekevää, 99 = ei osaa sanoa) 
 

a) halu auttaa muita 
b) velvollisuudentunne 
c) uskonnollinen vakaumus 
d) poliittinen vakaumus 
e) halu vaikuttaa 
f) tuo merkitystä elämään 
g) uusien ihmisten tapaaminen 
h) kaverit ja yhdessä tekeminen 
i) lapsuudenkodissani on / oli tavallista osallistua vapaaehtoistoimintaan 
j) kaveripiirissäni muutkin osallistuvat vapaaehtoistoimintaan 
k) jonkun painostus 
l) hyöty opintojen tai työelämän kannalta 
m) uusien asioiden oppiminen 
n) elämänkokemuksen saaminen 
o) toiminta on hauskaa 
p) minulla on ylimääräistä aikaa, jonka haluan käyttää hyödylliseen 
q) osa elämäntapaa 
r) vapaaehtoisuus tuo minulle oman jutun, jota lähipiirilläni ei ole 
s) toiminnan joustavuus 
t) pääsen toteuttamaan arvojani teoissa 
u) muu, mikä?________ 

 
 (K13 JA K14 ESITETÄÄN VAIN JOS EI OLE TEHNYT VAPAAEHTOISTOIMINTAA, K10 = 2) 
K13 Mitkä seuraavista syistä ovat vaikuttaneet siihen, ettet ole osallistunut 
vapaaehtoistoimintaan? Valitse kaikki ne vaihtoehdot, jotka sopivat sinuun. 
 

a) ajanpuute 
b) varojen puute 
c) tarjonnan puute asuinpaikkakunnallani 
d) sopivan seuran tai ryhmän puute 
e) terveydelliset syyt 
f) aiemmat huonot kokemukset 
g) saamattomuus 
h) ei ole pyydetty mukaan  
i) en tiedä miten päästä mukaan 
j) en usko asiaan 
k) poliittiset tai aatteelliset syyt 
l) toiminta ei ole houkuttelevaa 
m) toiminnasta ei ole minulle hyötyä 
n) tunnen, ettei minulla ole mitään annettavaa 
o) en ole tullut ajatelleeksi 
p) ei ole erityistä syytä 
q) jokin muu syy, mikä? _________ 

 



 

 

(KYSYTÄÄN VAIN JOS, K10 = 2) 
K14 Haluaisitko osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin? 
(1 Kyllä / 2 Ei / 99 EOS) 
 
 
PERHESITEET JA SOSIAALISUUS 
 
K15 Kuinka usein tapaat …  
(7=lähes päivittäin, 6=suunnilleen joka viikko, 5=suunnilleen joka kuukausi, 4=muutaman kerran 
vuodessa, 3= harvemmin kuin kerran vuodessa, 2=ei koskaan, 1= kysymys ei koske minua, 99=eos) 
(ohje: ” kysymys ei koske minua” vaihtoehto esim. jos isovanhemmat ovat jo kuolleet, tai ei ole 
sisaruksia) 
 

a) ystäviäsi 
b) isovanhempiasi 

 
(c – g esitetään vain lapsuudenkodista pois muuttaneille, T5>1): 

c) äitiäsi 
d) muuta naispuolista huoltajaa 
e) isääsi 
f) muuta miespuolista huoltajaa 
g) sisaruksiasi 
 

(Vanhempien/vanhemman/muun huoltajan luona asuvat, T5=1) 
K16 Kuinka paljon seuraavat määreet kuvaavat kotisi ilmapiiriä 
 
(Lapsuudenkodista muuttaneille (T5><1) muotoilu seuraava) 
K17 Kuinka paljon seuraavat määreet kuvaavat lapsuudenkotisi ilmapiiriä 
(5 = erittäin paljon / 4 = melko paljon / 3 = melko vähän / 2 = erittäin vähän tai 1 = ei ollenkaan / 99 = 
eos) 
 

a) sopuisa  
b) riitaisa  
c) rakastava  
d) välinpitämätön 
e) kannustava 
f) kiireinen 

 
K18 Kun olit peruskouluikäinen, kuinka usein perheessäsi tehtiin seuraavia asioita 
(5 = hyvin usein, 4 = melko usein, 3 = melko harvoin, 2 = hyvin harvoin, 1 = ei koskaan, 99 = eos) 
(voit myös valita vaihtoehdon ”kysymys ei koske minua”) 
 

a) syötiin yhdessä kotona 
b) katsottiin yhdessä tv:tä  
c) tehtiin yhdessä kotitöitä (kuten ruoan valmistus, siivoaminen, pihatyöt) 
d) pelattiin yhdessä tietokonepelejä tai konsolipelejä 
e) pelattiin yhdessä lautapelejä tai korttia 
f) sienestettiin, marjastettiin tai retkeiltiin luonnossa 



 

 

g) harrastettiin yhdessä liikuntaa  
h) käytiin yhdessä kulttuuritapahtumissa (kuten elokuvissa tai teatterissa) 
i) keskusteltiin uutisista tai muista ajankohtaisista asioista 
j) keskusteltiin politiikasta 
k) vietettiin aikaa yhdessä ”shoppailen” (esim. kauppakeskuksissa) 
l) käytiin yhdessä syömässä ravintoloissa 
m) vierailtiin ystäväperheiden tai sukulaisten luona Suomessa 
n) matkailtiin yhdessä ulkomailla 

 
K19 Miten hyvin seuraavat peruskouluikääsi koskevat väitteet pitävät paikkaansa  
(4 = täysin samaa mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri 
mieltä, 99 = eos) 

a) vanhempasi kehottivat sinua syömään terveellisemmin  
b) vanhempasi pitivät kiinni säännöllisistä ruoka- ja nukkumaanmenoajoista 
c) vanhempasi järjestivät tai ehdottivat sinulle liikuntaharrastuksia  
d) sinulla oli jokin liikuntaharrastus (JOS 1 TAI 2  > SIIRRY KOHTAAN f) 
e) vanhempasi tukivat liikuntaharrastuksiasi esim. maksamalla ne tai kuljettamalla niihin 
f) vanhempasi seurasivat television katseluun ja tietokonepelin pelaamiseen käyttämääsi aikaa  
g) vanhempasi innostivat sinua liittymään yhdistys/järjestötoimintaan 
h) vanhempasi tiesivät missä vietit vapaa-aikaasi ja kenen kanssa 
i) vanhempasi auttoivat sinua läksyjen tekemisessä 
j) vanhempasi osallistuivat koulun vanhempainiltoihin 
k) vanhempasi kertoivat kuinka rakas ja tärkeä heille olet  
l) vanhempasi antoivat sinulle myönteistä palautetta kasvamisestasi ja taitojesi kehittymisestä 
m) puhuit vanhempiesi kanssa iloistasi ja suruistasi 
n) puhuit vanhempiesi kanssa seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista  
o) kurinpitotapana oli kovaääninen sanominen tai huutaminen 
p) kurinpitotapana oli fyysinen puuttuminen 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
K20 Kuinka samanlaiseksi arvioit vanhempiesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa 
asioissa? (4=täysin samanlaiset / 3=jokseenkin samanlaiset / 2=jokseenkin erilaiset / 1=täysin 
erilaiset / 99=en osaa sanoa)  
 
1) Ruokailu 
2) Liikunta 
3) Alkoholinkäyttötavat 
4) Tupakointi 
5) Taide 
6) Uskonto 
7) Koulutus ja työnteko 
8) Vapaa-ajan viettotavat 
9) Naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
10) Sukupolvien välinen tasa-arvo (eri-ikäisten ihmisten) 
11) Seksi 
12) Huumeet 
13) Internetin käyttö 
14) Politiikka 
15 Ekologisuus 
16) Homoseksuaalisuus 
17) Suomalaisuus 
18) Kansainvälisyys 
19) Maahanmuutto 
20) Monikulttuurisuus 
 
TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 
K21 Yritätkö nykyisin vaikuttaa seuraavilla tavoilla hyvinvointiisi? (4 = suuressa määrin, 3 = 
jonkin verran, 2 = vähän, 1 = en ollenkaan, 99 = eos) 
 

a) Terveellinen ruokavalio 
b) Säännöllinen nukkumisrytmi 
c) Sosiaaliset suhteet 
d) Yhteiskunnallinen osallistuminen (esim. yhdistys- ja järjestötoiminta) 

 
K22 Kuinka monena päivänä viikossa harrastat arkiliikuntaa, kuten työ- tai koulumatkojen 
kävelyä, pyöräilyä, pihatöitä tai muuta vastaavaa? (Voi myös vastata ”harvemmin kuin kerran 
viikossa”) 
(7 = päivittäin, 6 = 6 kertaa viikossa, 5 = 5 kertaa viikossa, 4 = 4 kertaa viikossa, 3 = 3 kertaa 
viikossa, 2 = 2 kertaa viikossa, 1 = noin kerran viikossa,  ?? = harvemmin, ?? = en koskaan, 99 = 
eos) 
 
 
 
 



 

 

K23 Entä kuinka usein nykyisin harrastat sellaista liikuntaa, joka kestää vähintään puoli tuntia 
ja aiheuttaa kevyesti hengästymistä ja hikoilua? 
(7 = päivittäin, 6 = 6 kertaa viikossa, 5 = 5 kertaa viikossa, 4 = 4 kertaa viikossa, 3 = 3 kertaa 
viikossa, 2 = 2 kertaa viikossa, 1 = noin kerran viikossa,  ?? = harvemmin, ?? = en koskaan, 99 = 
eos) 
 
K24 Harrastatko kilpaurheilua? 1) kyllä 2) en 99) eos 
 
K25 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kasvisten roolia ruokavaliossasi? (Valitse yksi) 
1) En syö kasviksia lainkaan 
2) Syön kasviksia liha- tai kalaruokien ohella tai lisukkeena  
3) Syön myös lihaa, mutta suosin kasviksia  
4) Olen kasvissyöjä mutta syön myös maitotuotteita 
5) En syö mitään eläinkunnasta peräisin olevia tuotteita (vegaani) 
6) Muu, mikä___________ 
7) EOS 
 
(EI KYSYTÄ JOS K25 = 1 TAI 2) 
K26 Kuinka paljon seuraavilla asioilla on ollut vaikutusta siihen, että suosit ruokavalioissasi 
kasviksia? 
(4 = paljon, 3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1 = ei vaikutusta, 99 = eos) 
a) terveydelliset syyt (kuten painonhallinta, kolesteroli) 
b) hyvä olo 
c) uskonnolliset syyt  
d) ekologiset syyt (kuten liharuoan ympäristökuormitus, hiilijalanjälki) 
e) eläinoikeudelliset syyt (tappaminen, tuotantoeläinten kärsimys) 
f) lähipiirin esimerkki tai kannustus 
g)  halu olla itse esimerkkinä muille 
h) imago 
i) muu syy, mikä ________ 
 
PÄIHTEET 
K27 Kuinka lapsuudenkodissasi käytettiin alkoholia? 
1= Ei käytetty / 2= Vähän / 3= Kohtalaisesti / 4= Paljon / 99=EOS 
 
K28 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? (4 = täysin samaa mieltä, 3 = 
jokseenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä, 99 = EOS)   
 

a) Lapsuudenkodissani alkoholia käytettiin lähinnä juhlatilaisuuksissa  
b) Lapsuudenkodissani käytettiin alkoholia liikaa  
c) Nuorten vapaa-aikaan kuuluu humalahakuinen alkoholin käyttö 
d) On hyväksyttävää käyttää huumeita 
e) On hyväksyttävää käyttää mietoja huumeita kuten kannabistuotteita 
f) On hyväksyttävää tupakoida 
g) Huumeiden käytöstä annettavia rangaistuksia tulisi lieventää 
h) Huumeet kuuluvat nuorten vapaa-ajan viettoon 
i) Huumeita saa tänä päivänä helposti 

K29 Oletko viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana tehnyt jotakin seuraavista?  



 

 

(säännöllisesti, satunnaisesti, ei lainkaan, EOS) 
- Polttanut tupakkatuotteita (savukkeita, piippua, sikaria) 
- Käyttänyt nuuskaa 
- Nauttinut alkoholia humalaan asti 
- Käyttänyt tai kokeillut huumeita 
- Käyttänyt tai kokeillut lääkkeitä päihtymistarkoituksessa 
 
TYYTYVÄISYYS 
 
K30 Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi kouluarvosana-
asteikolla 4-10?  
 
K31 Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K32 Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K33 Kuinka tyytyväinen olet terveydentilaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K34 Kuinka tyytyväinen olet fyysiseen kuntoosi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K35 Kuinka tyytyväinen olet ulkonäköösi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K36 Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-asteikolla 4-
10? 
 
K37 Minkä arvosanan annat vanhemmillesi terveellisten elintapojen välittämisestä sinulle 
kouluarvosana-asteikolla 4-10? 



 

 

____ 
 
Ohjeistusehdotus:  
 
Pyrimme haastattelemaan samaa tutkimusta varten myös nuorten vanhempia. Tällöin tutkija yhdistää 
sinulta saadut kyselyn tiedot vanhemmiltasi tai huoltajiltasi haastattelussa saatuihin tietoihin. 
Vastauksiasi ei siis kerrota vanhemmillesi tai huoltajillesi, vaan kerättyä aineistoa käsitellään 
luottamuksellisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tavalla, jossa 
yksittäisiä tutkittavia ei voi tunnistaa.  
 
Mikäli voimme haastatella sinun vanhempiasi tai huoltajiasi, voisitko nimetä kaksi lapsuudessasi 
merkityksellistä vanhempaa tai muuta huoltajaa, joita voisimme haastatella?  (OHJE: isä ja äiti, 
ottovanhemmat, uusperheen vanhemmat tai muut, jotka ovat osallistuneet kasvatukseen 
peruskouluiässä. Yksikin nimi riittää, mutta mieluummin kaksi.) 
 
Saisinko tähän lopuksi heidän yhteystietonsa, kiitos. 
(nimi ja puhelinnumero) (ohje: jos ei muista puhelinnumeroa, uusi soitto myöhemmin)  
 
1. Saatiin isän nimi ja numero: _________________ 
2. Saatiin äidin nimi ja numero: _________________ 
3. Saatiin muun miespuolisen huoltajan nimi ja numero: _________________ 
4. Saatiin muun naispuolisen huoltajan nimi ja numero: _________________ 
5. Ei halua antaa yhteystietoja 
 
Jos ei osaa sanoa puhelinnumeroa, kysytään isän/äidin/huoltajan nimen lisäksi osoitetiedot: 
(Haastattelijan OHJE: Jos ei osaa sanoa tarkkaa osoitetta, kadun nimi, postinumero ja 
postitoimipaikkakin riittävät). 
 
Huoltajan 1: 
Tarkka katuosoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka:   
 
Huoltajan 2: 
Tarkka katuosoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka:   
 
** 
Myöhemmin tehtävää jatkotutkimusta varten tarvitsemme yhteystietosi ja syntymäaikasi, jonka 
perusteella voimme löytää uudet yhteystietosi, mikäli olet vaihtanut asuinpaikkaa. Yhteystiedot 
säilytetään tietoturvallisesti erillään analysoitavasta aineistosta ja ne hävitetään jatkotutkimuksen 
päätyttyä. Tilastollinen aineisto arkistoidaan aihetta koskevan tutkimuksen ja opetuksen käyttöön 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 
 
Jatkotutkimukseen osallistuminen on luonnollisesti samalla tavalla vapaaehtoista kuin nyt 
tehtäväänkin tutkimukseen. Yhteystietojen antaminen ei velvoita osallistumaan jatkotutkimukseen, 
mikäli et siihen aikanaan ole halukas. 
 
Mikäli haluat antaa yhteystietosi jatkotutkimusta varten, kerro 
Nimesi: 
Osoitteesi: 
Syntymäaikasi: 


