K YSELYLOMAKE : FSD3383 L ASTEN KURITUSVÄKIVALTA 2017
Q UESTIONNAIRE : FSD3383 ATTITUDES TOWARDS C ORPORAL P UNISHMENT OF C HILDREN
IN F INLAND 2017

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.

Lastenkuritus: Sitten seuraavaan aiheeseen
If ??Ika??>18 and ??Taloudentyyppi??=4, Only ask 'KV5loop'

roto: roto

KV1: KORTTI KVMitä mieltä olette väittämästä: Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa
hyväksyttävä kasvatuskeino.

5 Täysin samaa mieltä

4 Melko samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

2 Melko eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

Ei osaa sanoa
KV2: KORTTI KVMitä mieltä olette väittämästä: Lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen on ainakin
poikkeustapauksissa hyväksyttävää.

5 Täysin samaa mieltä

4 Melko samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

2 Melko eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

Ei osaa sanoa
KV3: KORTTI KVMitä mieltä olette seuraavasta väittämästä: Lasten ja vanhempien välillä esiintyviä ristiriitoja on
ainakin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen.

5 Täysin samaa mieltä

4 Melko samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

2 Melko eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

Ei osaa sanoa
KV4: KORTTI KVMitä mieltä olette väittämästä: On ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää, että vanhemmat
käyttävät lapsiinsa lievää tai kohtuullista kuritusväkivaltaa.

5 Täysin samaa mieltä

4 Melko samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

2 Melko eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

Ei osaa sanoa

kv5: KORTTI KVMitä mieltä olette väittämästä: Lapselle huutaminen on oikeutettu tapa puuttua lapsen huonoon
käytökseen?


5 Täysin samaa mieltä


4 Melko samaa mieltä


3 Ei samaa eikä eri mieltä


2 Melko eri mieltä


1 Täysin eri mieltä


Ei osaa sanoa
kv6: KORTTI KVMitä mieltä olette väittämästä: Ruumiillisella kurituksella uhkaaminen on ainakin poikkeustapauksissa
hyväksyttävä kasvatuskeino?


5 Täysin samaa mieltä


4 Melko samaa mieltä


3 Ei samaa eikä eri mieltä


2 Melko eri mieltä


1 Täysin eri mieltä


Ei osaa sanoa
kv7: KORTTI KVMitä mieltä olette väittämästä: Lapsen toistuva määrääminen yksin rauhoittumaan, esimerkiksi
jäähypenkille, on hyväksyttävä kasvatuskeino?


5 Täysin samaa mieltä


4 Melko samaa mieltä


3 Ei samaa eikä eri mieltä


2 Melko eri mieltä


1 Täysin eri mieltä


Ei osaa sanoa
KV8: 8. Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa…?

tukistaminen
luunappi
läimäytys
piiska
sormille näpäytys
kovakourainen kiinni tarttuminen tai
kovakourainen retuuttaminen
väkivallalla uhkailu
Randomize responses

Usein

Joskus

Ei






















Ei
vastausta/EO
S















KV9: 9. Salliiko laki mielestänne lapsen ruumiillisen kurituksen?


Sallii


Ei salli


Ei osaa sanoa
kv10: 10. Ovatko vanhempanne kurittaneet Teitä ruumiillisesti lapsuudessanne ennen 18 vuoden ikäänne?


Kyllä


Ei


En osaa sanoa

kv11: KORTTI KV11 _Kuinka haitallisia lapsen kasvulle ja kehitykselle seuraavat asiat mielestänne ovat vanhemman
tekemänä?

Piiskan antaminen lapselle
Lapsen tukistaminen
Lapsen uhkaaminen ruumiillisella
kurituksella
Lapsen huomiotta jättäminen eli niin
sanottu mykkäkoulu
Lapselle huutaminen
Lapsen pelottelu esimerkiksi hylkäämisellä
tai satuttamisella
Lapsen nälviminen tai vähättely
Lapsen määrääminen yksin rauhoittumaan,
esimerkiksi jäähypenkille tai omaan
huoneeseen
Lapsen vakava puhuttelu
Toisen vanhemman haukkuminen tai
mustamaalaaminen lapselle
Toisen vanhemman ja lapsen
yhteydenpidon häiritseminen, esimerkiksi
vanhempien eron jälkeen
Ovien paiskominen tai muu aikuisen
aggressiivinen käytös, joka kohdistuu
esineisiin tai tavaroihin, lapsen läsnä
ollessa
Altistaminen vanhempien keskinäiselle
haukkumiselle
Altistaminen vanhempien keskinäiselle
kovaääniselle riitelylle
Altistaminen vanhempien keskinäiselle
fyysiselle väkivallalle
Randomize responses

4 Erittäin
haitallista

3 Melko
haitallista

1 Ei
lainkaan
haitallista




EOS





2 Melko
vähän
haitallista
















































































































lopetuslastenkuritus: lopetuslastenkuritus
If True, set 'InterviewTime("Lastenkuritus","lopetuslastenkuritus")' to question 'kesto_kurittaminen'





