K YSELYLOMAKE : FSD3307 L APSIBAROMETRI 2018
Q UESTIONNAIRE : FSD3307 C HILD BAROMETER 2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/

NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018
6-VUOTIAIDEN HAASTATTELULOMAKE
HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT
REKRYTOINTI:
Olen XX (oma nimi) tutkimustoimisto xx:stä hyvää päivää/ iltaa. Teemme Lapsiasiavaltuutetun ja
Valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta tutkimusta, jossa selvitetään, miten 6-vuotiaat lapset
viettävät vapaa-aikaa. Haastattelemme 6-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan ja haastattelun
tulisi tapahtua tammi-helmikuun aikana. Lapsiasiavaltuutettu käyttää tutkimuksen tuloksia
työssään lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi.
Tutkimuksessa on kysymyksiä sekä vanhemmalle että lapselle, joten kummankin tulisi olla läsnä
haastattelun aikana. Tutkimushaastattelut tehdään henkilökohtaisena haastatteluna vastaajien
kotona. Kysymysten läpikäynti vie noin 20 minuuttia.
F1 Sopiiko teille, että tutkimushaastattelijamme tulee haastattelemaan teitä ja lastanne lapsen
vapaa-aikaan liittyen? Sinä saat vanhempana olla mukana lapsen haastattelussa.
O Kyllä  Selvä, kiitos. Sopisiko teille ajankohdaksi… _________________________
(Ehdota ja sovi aika. Varmista, että silloin myös 6 -vuotias lapsi on paikalla)
O Ei  Selvä, hyvää päivän/illan jatkoa.
Jos kyllä:
Hyvä. Tutkimushaastattelijamme ottaa teihin yhteyttä ennen tuloaan varmistaakseen haastattelun
ajankohdan. Varmistan vielä puhelinnumeronne… (käy numero läpi).
Tutkimuksesta vielä sinulle tiedoksi, että tuloksista kootaan raportti, joka julkaistaan
marraskuussa. Aineisto tallennetaan myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon jatkokäyttöä
varten. Tulokset käsitellään niin, että niistä ei voi päätellä kenenkään yksittäisen henkilön
vastauksia ja yhteystietojanne käytetään ainoastaan haastattelua varten.

(MERKITÄÄN REKISTERISTÄ)
T1 Haastateltavan lapsen sukupuoli
O tyttö (nainen)
O poika (mies)

HAASTATTELUN ALOITUS:
Teemme Valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta tutkimusta, jossa selvitetään, miten lapset
viettävät vapaa-aikaa. Haastattelemme 6-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan. Tutkimuksen
tuloksia käytetään lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi.
Tutkimuksesta vielä sinulle tiedoksi, että tuloksista kootaan raportti, joka julkaistaan
marraskuussa. Aineisto tallennetaan myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon jatkokäyttöä
varten. Tulokset käsitellään niin, että niistä ei voi päätellä kenenkään yksittäisen henkilön
vastauksia ja yhteystietojanne käytetään ainoastaan haastattelua varten.
KYSYMYKSET VANHEMMALLE
T2 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten
asuinpaikkaasi/-paikkaanne?
O Ison kaupungin keskusta
O Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue
O Pikkukaupungin tai pikkukylän keskusta
O Pikkukaupungin tai pikkukylän harvaan
asuttu laita-alue
O Maaseutuympäristö
O Ei osaa sanoa

T4 Montako huoltajaa taloudessanne on?
O yksi
O kaksi

(KYSYTÄÄN, JOS EI SAA REKISTERISTÄ)
T3 Mikä on lapsesi äidinkieli?
O suomi
O ruotsi
O venäjä
O viro
O somali
O arabia
O muu, mikä?
__________________________________

T5 Entä montako lasta taloudessanne on?
_______ lasta

T6 Mikä on lapsen äidin tai muun naispuoleisen huoltajan koulutustaso? (valitse ylin)
O Peruskoulu / keskikoulu / kansakoulu
O Ammatillinen tutkinto
O Ylioppilastutkinto / lukio
O Ammattikorkeakoulututkinto
O Yliopistotutkinto
O Ei tutkintoa
O Ei halua / osaa vastata
T7 Mikä on lapsen isän tai muun miespuoleisen huoltajan koulutustaso? (valitse ylin)
O Peruskoulu / keskikoulu / kansakoulu
O Ammatillinen tutkinto
O Ylioppilastutkinto / lukio
O Ammattikorkeakoulututkinto
O Yliopistotutkinto
O Ei tutkintoa
O Ei halua / osaa vastata

T8 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taloutesi taloudellista tilannetta ja käytettävissänne olevaa
rahamäärää tällä hetkellä?
O Tulen/tulemme erinomaisesti toimeen
O Tulen/tulemme melko mukavasti toimeen
O Pärjään/pärjäämme, kun teen/teemme ostokset harkiten
O Joudun/joudumme ajoittain tinkimään ostoksista
O Joudun/joudumme tinkimään lähes kaikesta
O En osaa sanoa
(HAASTATTELIJALLE: TÄMÄN VOI MERKITÄ KYSYMÄTTÄ, JOS ON JO KÄYNYT ILMI)

T9 Entä mikä on oma suhteesi haastateltavaan 6-vuotiaaseen lapseen?
O Äiti
O Isä
O Muu naispuolinen huoltaja
O Muu miespuolinen huoltaja
O Ei halua tai osaa sanoa
K1 Onko lapsellasi jokin harrastus, aivan mikä tahansa? (LUE TARKENNUS: harrastuksella ei
tarkoiteta vain ohjattua toimintaa vaan mitä tahansa sellaista, mitä pitää itse harrastuksenaan
vaikka sitä tekisi esim. yksin kotona.)
O Kyllä
O Ei
O En osaa sanoa
K2 Entä osallistuuko lapsesi säännöllisesti ohjattuun toimintaan vapaa-ajalla?
O Kyllä
O Ei  siirry K3a
O En osaa sanoa  siirry K3a

(JOS K2 = KYLLÄ)
K3 Millaiseen ohjattuun toimintaan lapsesi osallistuu? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(JOS K2 = KYLLÄ)
K4 Kuinka usein viikossa lapsesi osallistuu ohjattuun toimintaan? ________ krt/vko

K5 Osallistuuko lapsesi muualla kuin esikoulussa johonkin sellaiseen toimintaan, jossa
kilpaillaan tai esiinnytään?
O Kyllä
O Ei
O En osaa sanoa

LIIKUNTA
JOHDANTOTEKSTI LIIKUNTAKYSYMYKSIIN:
Seuraavaksi kysyn liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Liikunnalla tässä kyselyssä ei tarkoiteta
pelkästään erilaisia urheilulajeja, vaan kaikkea liikkumista ja liikuntaa, myös sellaista, jota lapsesi
harrastaa itsekseen tai kavereiden kanssa. Esimerkiksi pelaaminen, liikkuminen kävellen, juosten,
polkupyörällä, potkulaudalla, rullaluistimilla, suksilla tai muulla vastaavalla lasketaan liikunnaksi.
K6 Harrastaako lapsesi nykyisin jotain, aivan mitä tahansa liikuntaa?
O Kyllä
O Ei
O En osaa sanoa
(K6b KYSYTÄÄN JOS K6 = KYLLÄ, ELI HARRASTAA JOTAIN LIIKUNTAA)
K6b Onko jokin lapsesi harrastama liikunta ohjaajan tai valmentajan ohjaamaa?
O Kyllä
O Ei
O En osaa sanoa

K7 Mieti tavallista viikkoa. Merkitse, kuinka
monena päivänä lapsesi liikkuu vähintään 60
minuuttia päivässä?

Rasittavalla liikunnalla tarkoitetaan kaikkea
sellaista liikuntaa, jonka aikana sydämen syke
nousee huomattavasti ja hengästyy selvästi.

O 0 päivänä
O 1 päivänä
O 2 päivänä
O 3 päivänä
O 4 päivänä
O 5 päivänä
O 6 päivänä
O 7 päivänä
O en osaa sanoa

K8 Kuinka paljon tavallisen viikon aikana lapsesi
liikkuminen sisältää rasittavaa liikuntaa
yhteensä?
O Ei lainkaan
O Noin ½ tuntia viikossa
O Noin tunnin viikossa
O 2-3 tuntia viikossa
O 4-6 tuntia viikossa
O 7 tuntia tai enemmän viikossa

(KYSYTÄÄN, JOS K6=ei, ELI EI HARRASTA MITÄÄN LIIKUNTAA)
K9 Sanoit, että lapsesi ei harrasta mitään liikuntaa. Osaisitko arvioida, kuinka merkittäviä syitä olla
harrastamatta liikuntaa seuraavat asiat hänelle ja perheellenne ovat?

a) Lapsesi ei pidä liikunnasta
b) Lapsellasi ei ole aikaa liikkua
c) Liikunta, jota lapsesi haluaisi harrastaa,
on liian kallista
d) Lapsellasi on vamma tai sairaus, joka
vaikeuttaa osallistumista
e) Liikunta on liian kilpailuhenkistä
f) Lapsella (tai perheellänne) on huonoja
kokemuksia liikunnasta
g) Tarjolla ei ole sopivaa ohjattua
liikuntatoimintaa tai liikuntapaikkaa
h) Harrastuskaverin puute
i) Lapsen pelko siitä, että ei pärjää
j) Lapsen pelko siitä, että ei tule
hyväksytyksi porukassa
k) Muu syy, mikä?
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Mikä muu syy? ______________________________________________________________
JOS K6=kyllä, ELI HARRASTAA JOTAIN LIIKUNTAA)
K10 Miten hyvin seuraavat kuvaukset sopivat lapsesi tämänhetkiseen liikuntaharrastukseen?
(1=ei kuvaa ollenkaan – 5 = kuvaa täysin)

a.
b.
c.
d.

Se on edullista
Se on lapsen mielestä kivaa
Se on tarpeeksi lähellä
Ohjaus/valmennus on laadukasta urheilijaksi tulemisen
kannalta (d. KYSYTÄÄN VAIN JOS K6b=KYLLÄ)
e. Ohjaus/valmennus on laadukasta kasvatuksellisesti
(e. KYSYTÄÄN VAIN JOS K6b=KYLLÄ)

f.
g.
h.
i.
j.

Siinä opitaan liikkumaan
Siinä tähdätään huippu-urheilijaksi
Se on mielekäs ajanviettotapa
Lapseni ei tarvitse olla yksin
Harrastuksen kautta lapseni saa kavereita
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(KAIKILTA)
K11 Entä millaista lapsesi liikuntaharrastuksen pitäisi olla? Kuinka toivottavana pidät sitä, että…
(1=ei toivottavaa – 5=erittäin toivottavaa)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Se on edullista
Se on lapsen mielestä kivaa
Se on tarpeeksi lähellä
Ohjaus/valmennus on laadukasta
urheilijaksi tulemisen kannalta
Ohjaus/valmennus on laadukasta
kasvatuksellisesti
Siinä opitaan liikkumaan
Siinä tähdätään huippu-urheilijaksi
Se on mielekäs ajanviettotapa
Lapseni ei tarvitse olla yksin
Harrastuksen kautta lapseni saa
kavereita
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toivottavaa
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(KAIKILTA)
K12 Kuinka paljon lapsesi liikkuminen tai urheileminen arviosi mukaan maksaa kuukaudessa?
HUOM! MUKAAN ARVIOON LASKETAAN NIIN VÄLITTÖMÄT KULUT (KUTEN VÄLINEET, JÄSEN- JA
LISENSSIMAKSUT…) KUIN VÄLILLISET KULUT (MATKAT, VIRKISTYSTOIMINTA…).
_____________________ Euroa
(ASIAN VOI MUOTOILLA TILANTEEN MUKAISESTI VAPAAMMINKIN):
Kiitos vastauksistasi. Nyt jatkaisin kysymällä lapseltasi muutaman kysymyksen.
Voit olla paikalla haastattelun aikana. Voit myös rohkaista lasta vastaamaan, jos hän epäröi ajatuksen
ääneen sanomista, ja olla lapsen tukena, jos tämä on esimerkiksi pitää tilannetta jännittävänä. Haluamme
saada tietää lapsen oman kokemuksen hänen omista asioistaan, joten on tärkeää, että niin vanhempi kuin
haastattelija antaa lapselle mahdollisuuden vastata juuri niin kuin hänestä tuntuu.

*****
Kysymykset lapselle
Olen NN X:sta, hei. Me tehdään tutkimusta, jossa halutaan tietää, mitä 6-vuotiaille lapsille kuuluu. Sinun
ajatukset ovat meille tärkeitä, koska ne auttavat parantamaan lasten asioita.
LK0 Saanko kysyä sinulta muutaman kysymyksen?
O Ei - Selvä juttu, heippa sitten! (EI HAASTATELLA LASTA)
O Kyllä - Hyvä. Kerro sitten minulle, jos et halua enää vastata kysymyksiin.
Haluaisimme kysyä muutamia liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Liikunnalla tässä kyselyssä tarkoitetaan
erilaisia urheilulajeja, mutta myös kaikkea muuta liikkumista ja liikuntaa, myös sellaista, jota teet itseksesi
tai kavereiden kanssa.

HAASTATTELIJALLE TIEDOKSI (EI ÄÄNEEN LUETTAVAKSI): esimerkiksi liikkuminen kävellen, juosten,
polkupyörällä, potkulaudalla, rullaluistimilla, suksilla tai muulla vastaavalla lasketaan liikunnaksi. Myös
leikkiminen voi olla liikkumista, esimerkiksi liikunnalliset pihaleikit, kiipeily ja muu luonnossa leikkiminen,
kuperkeikat ja kärrynpyörät, trampoliinilla hyppiminen… VÄLTÄ ESIMERKKIEN LUKEMISTA, ETTEIVÄT NE
JOHDATTELE LAPSEN VASTAUKSIA.
LK1 Kertoisitko miten sinä liikut? (AVOIN KYSYMYS. VOI MUOTOILLA MYÖS ”MITÄ LIIKUNTAA
HARRASTAT?” KUNHAN LAPSI YMMÄRTÄÄ, ETTÄ HALUTAAN TIETÄÄ HÄNEN FYYSISISTÄ
AKTIVITEETEISTAAN. VASTAUKSET VOIVAT OLLA VAIKKAPA ERILAISIA LIIKUNTALAJEJA TAI MITÄ TAHANSA
MUUTA, JONKA LAPSI YMMÄRTÄÄ LIIKKUMISEKSI, YKSIN TAI YHDESSÄ, OHJATUSTI TAI OMAEHTOISESTI…)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LK2 Mikä liikkumisessa on kivaa? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

LK3 Miten haluaisit liikkua? (AVOIN, TÄSSÄ HALUTAAN KUULLA LAPSEN TOIVEISTA, SIITÄ, MILLAINEN
LIIKKUMINEN OLISI KIVAA, MITÄ LIIKUNTAMUOTOJA HALUAISI HARRASTAA JNE.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LK4 Onko kotisi lähellä hyviä liikuntapaikkoja?
O Kyllä
O Ei
O En osaa sanoa

LK5 Millainen on hyvä liikuntapaikka? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LK6 Jos sinun pitäisi kilpailla jossakin asiassa, niin miltä se tuntuisi? (jos lapsi ei tiedä, mitä kilpailla
tarkoittaa, haastattelija voi sanoa ”kilpaileminen tarkoittaa sitä, että yritetään olla parempi kuin muut”)
O Se olisi kivaa
O En haluaisi kilpailla
O En osaa sanoa
(HAASTATTELIJALLE: KYSYMYKSILLÄ LK7 JA LK8 HALUTAAN TIETÄÄ SIITÄ, MITEN LAPSET
KOKEVAT VAPAA-AJAN. TARVITTAESSA VOI TARKENTAA SITÄ, ETTÄ KYSYMYKSEN TARKOITUS
ON SELVITTÄÄ, MITÄ MIELTÄ LAPSET OVAT AJASTA ESIKOULUN ULKOPUOLELLA, KUN
VANHEMMILLAKIN USEIN ON VAPAA-AIKAA)

LK7 Mikä on parasta viikonloppuisin? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

LK8 Mikä on tylsintä viikonloppuisin? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

KYSYMYKSET LK9 – LK11 KYSYTÄÄN VAIN, JOS K2 = KYLLÄ, ELI LAPSELLA ON JOKIN OHJATTU
HARRASTUS

LK9 Vanhempasi kertoi, että käyt xx:ssa (lue ohjattu harrastus K2:sta vanhemman vastausten
perusteella). Millaista siellä on?
O Kivaa
O Tylsää
O En osaa sanoa
LK10 Kertoisitko, mikä siellä on kivaa/tylsää? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LK11 Millainen on hyvä ohjaaja? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LK12a Onko sinulla kavereita?
O Kyllä
O Ei
O En osaa sanoa
LK12b Haluaisitko lisää kavereita?
O Kyllä
O En
O En osaa sanoa

LK13 Milloin kavereiden kanssa on kivaa? (AVOIN)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LK14 Milloin kavereiden kanssa ei ole kivaa? (AVOIN)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tässä olivatkin kaikki kysymykset. Kiitos, että vastasit!
LK15 Haluatko vielä kertoa jotain?
O Kyllä – (Kirjaa ylös)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

O Ei - Selvä.
VANHEMMALLE:
Tässä olivat kaikki kysymyksemme. Kiitos, että vastasitte!
LK16 Haluatko vielä kertoa jotain?
O Kyllä – (Kirjaa ylös)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

O Ei

VANHEMMALLE/HUOLTAJALLE LUETTAVA/NÄYTETTÄVÄ REKISTERITIETOJEN LINKITYKSEEN LIITTYVÄ
SUOSTUMUSTEKSTI JA SIIHEN LIITTYVÄ KYSYMYS:
Tutkimusaineistoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki kerätyt tiedot käsitellään
luottamuksellisesti. Kerättyjä tietoja on suunniteltu yhdistettäviksi viranomaisten muussa yhteydessä
keräämiin tietoihin, kuten tulotietoihin, sosioekonomista asemaa kuvaaviin tietoihin sekä perheeseen ja
asumiseen liittyviin tietoihin, kuten perheen kokoon ja asunnon huonelukuun. Yhdistelyn tekee
Tilastokeskus ja kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot poistetaan ennen kuin aineistoa
luovutetaan tutkimuskäyttöön. Tietoja käytetään vapaa-aikatutkimuksen haastatteluaineiston
täydentämiseksi. Lisäksi aineistosta tehdään yhteiskuntatieteellisiä artikkeleita. Julkaistavista
tutkimustuloksista ja taulukoista ei voi tunnistaa vastaajia.
Sinulla on mahdollisuus perua suostumuksesi sinua koskevan rekisteriaineiston käyttöön milloin vain,
jolloin toimenpiteet niihin liittyen keskeytetään kieltohetkestä alkaen. Suostumuksen voi perua kertomalla
asiasta osoitteeseen vapaa-aikatutkimus@nuorisotutkimus.fi

K99 Annatko luvan yhdistää haastattelutietoja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin? (Kyllä vastanneilta
pyydetään henkilötunnus. Mikäli et halua antaa henkilötunnusta, tarvitaan nimi, syntymäaika ja
kotikunta). Kaikki henkilötunnisteet erotetaan haastattelutiedoista heti kun aineistoa aletaan käsitellä,
eikä tunnistetietoja yhdistetä vastauksiin.
O kyllä, henkilötunnus (tai nimi, syntymäaika ja kotikunta)
___________________________________________________________________________________
O ei

Kiitos paljon! Teitä siis haastatteli tutkimushaastattelija NN tutkimustoimisto X:sta.
Mukavaa päivän/illan jatkoa!

HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ:
ID-NRO (REKISTERISTÄ): ______________________________________________
Vastaajan asuinkunta (REKISTERISTÄ): __________________________________
Vastaajan puhnro: ___________________________
Haastattelijan nimi: ______________________________________________
Haastattelun kesto (min): __________
HUOM!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

