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More information: http://www.fsd.uta.fi/
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Nuorisobarometri 2012 NUORTEN HYVINVOINTI 
KYSELY VANHEMMILLE  YLISUKUPOLVINEN NÄKÖKULMA 
 
 
 
Hei! Olen xxx  XXX:stä, hyvää päivää/iltaa. Teemme Valtion nuorisoasian neuvottelukunnan 
toimeksiannosta tutkimusta, joka koskee hyvinvoinnin eri osatekijöiden välittymistä vanhemmilta 
heidän lapsilleen. Olisiko sinulle hetki aikaa vastata? (HAASTATTELIJALLE TIEDOKSI: 
HAASTATTELU KESTÄÄ NOIN 10 MINUUTTIA, SOVI UUDELLEENSOITTO TARVITTAESSA) 
 
Olemme haastatelleet tätä samaa tutkimusta varten jo teidän lastanne (NIMI??). Sinun 
yhteystietosi saimme lapseltanne samalla kun kysyimme häneltä lupaa haastatella myös hänen 
vanhempiaan tai huoltajiaan.  
 
Mikäli voimme haastatella sinua, saammeko luvan yhdistää kyselyn tiedot lapseltasi ja/tai tämän 
toiselta vanhemmaltaan tai huoltajaltaan haastattelussa saatuihin tietoihin? Vastauksiasi ei siis 
kerrota lapsellesi, vaan kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan 
tilastollisesti. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tavalla, jossa yksittäisiä tutkittavia ei voi tunnistaa.  
 
 

TAUSTATIEDOT:  

T1 Sukupuoli 
Nainen 
Mies 
Muu, mikä? (AVOIN VASTAUS) 
 
T2 Minkä ikäinen olet? (MERKITSE VUOSINA) 
 
T3 Mikä on tämän hetkisen asuinpaikkasi postinumero? ______ 
 
T4 Mikä on äidinkielesi? (suomi / ruotsi / muu, mikä?) 
 
T5 Mikä on koulutustasosi? (VAIN YKSI ELI YLIN TUTKINTO MERKITÄÄN) 
Korkeakoulututkinto (tarvittaessa selitys: ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto) 
Opisto tai ylioppilastutkinto 
Ammatillinen perustutkinto 
Ei tutkintoa 
En osaa sanoa 
 
T6 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? 
Oletko … 

1) Palkkatyössä 
2) Yrittäjä 
3) Työtön tai lomautettu 
4) Eläkeläinen 
5) Opiskelija 
6) Muu, mikä? 
7) EOS 

 
T7 KYSYTÄÄN, JOS VASTASI KYSYMYKSEEN T6 = 3 ”TYÖTÖN TAI LOMAUTETTU” 



 

 

T7 Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä tai lomautettuna? Arvioi aika 
kuukausina. 
 
Noin ______  kk 
 
T8 KYSYTÄÄN, JOS T6 = 1 ”PALKKATYÖSSÄ”)  
T8A Onko työsuhteesi? 
a) Täysipäiväinen, vai 
b) Osa-aikainen 
 
T8B Entä onko työsuhteesi? 
a) Vakinainen, vai 
b) Määräaikainen 
 
T9) Mikä perhemuoto kuvaa parhaiten nykyistä perhettäsi 
a) Ydinperhe (biologiset vanhemmat ja lapsi/lapsia) 
b) Yksinhuoltajaperhe 
c) Uusperhe  
d) Sateenkaariperhe 
e) Yksinasuva 
f) Muu, mikä 
 
T10 Millaiseksi arvioisit perheesi toimeentulon? (Arvioi asteikolla 1–10 siten, että 
1 = heikosti toimeentuleva – 5 = keskituloinen – 10 = hyvin toimeentuleva. 
 
T11 Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (LKM JA JOKAINEN IKÄ OMANA MUUTTUJANAAN) 



 

 

 
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 
 
K4 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 
 
SOSIAALISUUS, PERHESITEET 
 
K5 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 ei ole sisaruksia) 



 

 

 
a) lastasi/lapsiasi 
b) äitiäsi 
c) isääsi 
d) sisaruksiasi 
e) ystäviäsi 

 
K6 Kuinka paljon seuraavat määreet kuvaavat kotisi 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 

 
K7 Kun lapsesi oli/olivat peruskouluikäisiä, 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 

 
K8 Miten hyvin seuraavat väitteet sopivat kuvaamaan suhdettasi lapseesi/lapsiisi kun hän 
/he olivat peruskouluikäisiä…  
(4 = täysin samaa mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri 
mieltä, 99 = eos) 
 

a) kehotit lastasi/lapsiasi syömään terveellisemmin  
b) pidit kiinni säännöllisistä ruoka- ja nukkumaanmenoajoista 
c) järjestit tai ehdotit jotain liikuntaharrastusta 
d) tuit lapsesi/lastesi liikuntaharrastuksia esim. maksamalla ne tai kuljettamalla niihin 
e) seurasit television katseluun ja tietokonepelin pelaamiseen käyttettyä aikaa  
f) innostit liittymään yhdistys/järjestötoimintaan 



 

 

g) tiesit missä lapsesi vietti vapaa-aikaansa ja kenen kanssa 
h) autoit läksyjen tekemisessä 
i) osallistuit koulun vanhempainiltoihin 
j) muistit kertoa kuinka rakas ja tärkeä lapsesi on 
k) annoit myönteistä palautetta kasvamisesta ja taitojen kehittymisestä 
l) puhuit lapsen iloista ja suruista hänen kanssaan 
m) puhuit seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista hänen kanssaan 
n) käytit kurinpitona kovaäänistä sanomista tai huutamista 
o) käytit kurinpitona fyysistä puutumista 

 
 
K9 Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi/lapsesi 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 välinen) 
11) Seksi 
12) Huumeet 
13) Internetin käyttö 
14) Politiikka 
15 Ekologisuus 
16) Homoseksuaalisuus 
17) Suomalaisuus 
18) Kansainvälisyys 
19) Maahanmuutto 
20) Monikulttuurisuus 
 
TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 
K10 Yritätkö nykyisin vaikuttaa seuraavilla tavoilla hyvinvointiisi? 
(4 = suuressa määrin, 3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1 = en ollenkaan, eos) 
 

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

 
K11 Kuinka monena päivänä viikossa harrastat arkiliikuntaa, kuten työmatkojen 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) 
 
K12 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 = 
 
K13 Harrastatko tai oletko joskus harrastanut kilpaurheilua? a) kyllä b) en 
 
K14 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kasvisten roolia ruokavaliossasi? 
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) 
7) Muu, mikä___________ 
9) EOS 
 
(EI KYSYTÄ JOS ED. KYSYMYS K13=1 TAI K13=2) 
K15 Kuinka paljon seuraavilla asioilla on ollut vaikutusta siihen, että suosit ruokavalioissasi 
kasviksia? 
(paljon, jonkin verran, vähän, ei vaikutusta, eos) 
a) terveydelliset syyt (kuten painonhallinta, kolesteroli) 
b) hyvä olo 
c) uskonnolliset syyt  
d) ekologiset syyt (kuten liharuoan kuormittavuus, 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 
 
K16 Kuinka lapsuudenkodissasi käytettiin alkoholia? 
1= Ei käytetty / 2= Vähän / 3= Kohtalaisesti / 4= Paljon / 99=EOS 
 
(K18a-c EI KYSYTÄ JOS K17=1, MUUT KYSYTÄÄN KAIKILTA) 
K17 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 (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 

 
K18 Oletko viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana tehnyt jotakin seuraavista?  
(3 = säännöllisesti, 2 = satunnaisesti, 1 = ei lainkaan, 99 = EOS) 
- Polttanut tupakkatuotteita (savukkeet, piippu, sikari) 
- Käyttänyt nuuskaa 
- Nauttinut alkoholia humalaan asti 
- Käyttänyt tai kokeillut huumeita 
- Käyttänyt tai kokeillut lääkkeitä päihtymistarkoituksessa 
 
TYYTYVÄISYYS 
 
K19 Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi 
kouluarvosana-asteikolla 4-10?  
 
K20 Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K21 Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K22 Kuinka tyytyväinen olet terveydentilaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K23 Kuinka tyytyväinen olet fyysiseen kuntoosi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K24 Kuinka tyytyväinen olet ulkonäköösi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
K25 Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-asteikolla 
4-10? 
 
K26 Minkä arvosanan annat itsellesi terveellisten elintapojen välittämisestä 
lapsellesi/lapsillesi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 


