
KYSELYLOMAKE: FSD3440 CHILD-UP: VANHEMPIEN KYSELY 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3440 CHILD-UP: SURVEY FOR PARENTS 2019

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 sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

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



CHILD-UP QUESTIONNAIRE PARENTS 

 

 

Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia käsityksiä sinulla on lapsesi osallisuudesta koulussa. 

Kysymykset liittyvät perherooliisi ja odotuksiin lastesi koulua kohtaan.  

 

Alusksi muutamia kysymyksiä sinusta ja perheestäsi.  

 

1. Mikä on roolisi perheessä?  

[  ]1 Äiti  

[  ]2 Isä  

[  ]3 Muu perheenjäsen. 

[  ]4 Huoltaja, ei perheenjäsen. 

 

2. Kuinka monta lasta sinulla on huollettavana?  

Lasten lukumäärä ________ 

 

3. Mikä seuraavista kuvastaa parhaiten perhetilannettasi?  

 

Ole hyvä ja merkitse yksi vaihtoehto. 

 

[  ]1 Asun yhdessä aviopuolison/kumppanin ja lapsen/lasten kanssa.  

[  ]2 Asun yksin lapsen/lasten kanssa.  

[  ]3 Lapseni asuu/asuvat toisen vanhempansa kanssa.  

[  ]4 Lapseni asuu/asuvat osa-aikaisesti minun ja toisen vanhempansa kanssa.  

[  ]5 Lapseni asuu/asuvat perhekodissa/kasvatusyksikössä.  

[  ]6 Muu, mikä: _______________________ 

 

4. Miten lapsen hoito on järjestetty arkisin?  

 

Valitse sopivat vaihtoehdot. 

 

[  ]1 Hoidan alle kouluikäistä lasta/lapsia kotona.  

[  ]2 Lapseni käy/vät päiväkotia tai osallistuvat varhaiskasvatukseen/esiopetukseen.  

[  ]3 Lapseni käy/käyvät alakoulua.  

[  ]4 Lapseni käy/käyvät yläkoulua.  

[  ]5 Lapseni opiskelee/opiskelevat toisella asteella.  

[  ]6 Lapseni on/ovat jo päättäneet koulunsa.  

 

5. Mikä on sinun korkein tutkintosi?  

 

[  ]1 Minulla ei ole tutkintoa. 

[  ]2 Alakoulu, Alempi perusaste (1-6 luokat) 

[  ]3Yläkoulu, Ylempi perusaste (7-9 luokat) 

[  ]4 Toisen asteen koulutus (ammatillinen tai lukiokoulutus) 
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[  ]5 Ammatillinen opisto 

[  ]6 Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti, AMK) 

[  ]7 Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri, YAMK) 

[  ]8 Tohtorin tutkinto  

 

6. Mikä on synnyinmaasi? 

[  ]1 Suomi. 

[  ]2 Muu, mikä:  _____________ 

 

Jos olet syntynyt muualla kuin Suomessa, ole hyvä ja vastaa seuraavaan kysymykseen: 

 

6.1. Mikä oli ensisijainen syysi muuttaa Suomeen?  

 

[  ]1  Perheeni on kotoisin Suomesta. 

[  ]2  Sain työtarjouksen Suomesta. 

[  ]3  Tulin Suomeen opiskelemaan. 

[  ]4  Avioiduin suomen kansalaisen kanssa. 

[  ]5  Perheenjäseneni on Suomen kansalainen. 

[  ]6  Tulin Suomeen turvapaikanhakijana. 

[  ]7  Tulin Suomeen UNHCR:n pakolaisena.  

[  ]8  Muu syy, mikä:_____________________. 
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7. Mikä on äidinkielesi? 

[  ]1  Suomi tai ruotsi. 

[  ]2  Äidinkieleni on _________________. 

 

 

Jos et puhu paikallista kieltä, ole hyvä ja vastaa seuraavaan kysymykseen.  

 

7.1 Ole hyvä ja merkitse seuraavista sellainen lause, joka kuvastaa parhaiten 

suomen tai ruotsin kielen taitoasi:  

 

Useita vaihtoehtoja. 

 

[  ]1 Käytän sujuvasti [suomea/ruotsia]. 

[  ]2  Opettelen vielä [suomea/ruotsia]. 

[  ]3  Minulla on joskus vaikeuksia käyttää [suomea/ruotsia]. 

 

8. Mitä kieliä käytätte kotona? 

Valitse ensin yksi vaihtoehto näistä 8.1/8.2 ja 8.3, sitten tarkenna kahden valitun 

vaihtoehdon mukaisesti.  

8.1  Puhumme yhtä kieltä, joka on.     [  ]1 

[paikallinen kieli].     [  ]11 

Oma äidinkieli: ________________.  [  ]12 

 

8.2  Puhumme kahta kieltä.     [  ]2 

Suomea ja ruotsia.     [  ]21 

suomea tai ruotsia ja äidinkieltä:______________ [  ]22 

 

8.3  Puhumme useita kieliä,     [  ]3 

joista yksi on suomi tai ruotsi.    [  ]31 

mutta emme suomea tai ruotsia.    [  ]32 

 

9. Ole hyvä ja merkitse sellaiset vaihtoehdot, jotka kuvaavat parhaiten 

kielenkäyttöäsi erilaisissa tilanteissa:  

 

[  ]11  Puhun paikallista kieltä ystävieni kanssa.  

[  ]12  Puhun äidinkieltäni ystävieni kanssa.  
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[  ]13  Puhun eri kieliä ystävieni kanssa.  

[  ]21  Puhun paikallista kieltä naapureideni kanssa.  

[  ]22  Puhun äidinkieltäni naapureiden kanssa.  

[  ]23  Puhun eri kieliä naapureideni kanssa.  

[  ]31  Puhun paikallista kieltä opettajien kanssa.  

[  ]32  Puhun äidinkieltäni opettajien kanssa.  

[  ]33  Puhun eri kieliä opettajien kanssa.  

[  ]34  Tarvitsen kääntäjää ja/tai tulkkia opettajien kanssa kommunikoimiseen.  

[  ]41  Puhun paikallista kieltä, kun käytän julkisia palveluita.   

[  ]42  Puhun äidinkieltäni, kun käytän julkisia palveluita.  

[  ]43  Puhun eri kieliä, kun käytän julkisia palveluita.  

[  ]44  Tarvitsen kääntäjään ja/tai tulkkia, kun käytän julkisia palveluita.  

 

Seuraavaksi kysymme muutamia kysymyksiä lapsesi/lastesi koulusta. 
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10. Miten vahvasti olet samaa tai eri mieltä lapsen/lastesi koulua koskevien 

väittämien kanssa? 

Ole hyvä ja merkitse kuhunkin yksi vaihtoehto.  

Jos sinulla on useita lapsia, yksi valintarivi kohdistuu yhteen lapseen ja toinen 
toiseen lapseen. Tarvittaessa lisää rivejä.  
 

1 Täysin samaa mieltä, 2 Samaa mieltä, 3 Eri mieltä, 4 täysin eri mieltä, 5 En osaa sanoa    

 

10.1 Lapseni menee kouluun mielellään.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.2 Lapsellani on hyvät suhteet luokkakavereiden kanssa.    

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.3 Lapseni nauttii uusien asioiden oppimisesta.    

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.4 Lapsellani on hyvät taidot koulutyöhön.    

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.5 Lapseni selviytyy koulutehtävistä yhtä hyvin kuin muutkin lapset.   

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.6 Koulusta saadut kotitehtävät ovat helppoja lapselleni.    

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

10.7 Lapseni löytää ratkaisun kaikkiin ongelmiin.    

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

10.8 Jos lapseni kohtaa uuden tilanteen, hän tietää miten toimia.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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11. Seuraavaksi esitämme esimerkkejä vaikeista tilanteista, joita kuka tahansa 

on saattanut kohdata.  

  

Ole hyvä ja kerro, onko lapsesi kohdannut seuraavia tilanteita ja miten usein.  

 

Useasti, Kerran tai kaksi, Ei koskaan  

1  2 3 

 

11.1 Uusi tilanne tai ympäristö,  

joka ei ole lapselle tuttu, 

 (esimerkiksi koulun/luokan vaihto;  

muutto uuteen maahan tai kaupunkiin)  

[  ]1  [  ] 2  [  ]3 

 

11.2 Ongelma koulussa.   [  ] 1  [  ] 2  [  ] 3 

 

Jos haluat, kerro kaikkein haastavin tilanne,  

jonka lapsesi on kohdannut koulussa: ______________________________  

 

11.3 Oman näkemyksen selittäminen tai  

mielipiteen ilmaiseminen luokkakavereille  

tai opettajalle, jos he ovat asiasta eri mieltä [   ] 1  [  ] 2  [  ] 3 

 

 

12 Oletko pystynyt tukemaan lastasi näissä tilanteissa?  

Usein,  Kerran tai kaksi,  En koskaan   

[  ]1  [  ] 2   [  ] 3 
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13 Kuka muu tarjosi apuaan tai yhteistyötä näissä tilanteissa?  

Useita vaihtoehtoja.  

 

[  ]1 Aviopuolisosi/kumppanisi.  

[  ]2 Vanhempasi.  

[  ]3 Muut perheenjäsenet.  

[  ]4 Opettaja/t. 

[  ]5 Ystävä/t. 

[  ]6 Sosiaalityöntekijä. 

[  ]7 Naapuri. 

[  ]8 Joku muu, kuka? ___________________ 

[  ]9 Et saanut apua. 

 

 

 

 

Seuraavaksi pari kysymystä kokemuksistasi opettajien ja vanhempien välisestä 

vuorovaikutuksesta.  
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14 Mikä on pääasiallinen veistintäkanava, jota käytät opettajien kanssa? 
 
[  ]1 Wilma, Helmi tai muu sähköinen järjestelmä. 

[  ]2 Kirjoitetut viestit tai reissuvihko, jota lapset kuljettavat.   

[  ]3 Kasvokkain tapahtuvat tapaamiset opettajan/opettajien kanssa.  

[  ]4 Tekstiviesti, Whatsapp tai muu vastaava.  

[  ]5 Yleiset tapaamiset tai koulun juhlat.  

[  ]6 Tukeudun muihin vanhempiin tai yhteyshenkilöön, johon voin ottaa 

henkilökohtaisesti yhteyttä. 

[  ]7 Muu, mikä ____________? 

 
 
 

15 Kuinka tyytyväinen olet opettajien ja vanhempien väliseen 
vuorovaikutukseen?  

 

Vuorovaikutus toimii… 

 
[  ]1 erittäin hyvin 
[  ]2 yleensä hyvin 
[  ]3 joskus hyvin, joskus huonosti  
[  ]4 yleensä huonosti 
[  ]5 aina huonosti 

 

Jos olet kokenut joitakin ongelmia opettajien ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa, 
ole hyvä ja vastaa kysymykseen numero 16. 

 

16 Mikä mielestäsi on pääasiallinen syy, joka estää tai vaikeuttaa opettajien 
ja vanhempien välistä vuorovaikutusta?  

[  ]1 Sopivien vuorovaikutuskanavien puute  

[  ]2 Yhteisen kielen puute. 

[  ]3 Koulun kiinnostuksen puute. 

[  ]4 Oma työmääräsi,  

[  ]5 Opettajien resurssien ja valmiuksien puute.  

[  ]6 Muu, mikä _______________ 

 

 

 

Lopuksi, haluaisimme kuulla näkemysesi eri ryhmien/kulttuurien 

rinnakkaiselosta suomalaisessa yhteiskunnassa. 
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17 Kuinka vahvasti olet samaa mieltä seuraavien, yhteiseloa 

yhteiskunnassamme kuvaavien väittämien kanssa? 

 

Ole hyvä ja merkitse se vaihtoehto, joka parhaiten sopii mielipiteeseesi.  

[1] Täysin samaa mieltä;  [2] samaa mieltä,  [3] eri mieltä;  [4] 

Täysin eri mieltä   

 

 

17.1 Suomi olisi parempi paikka, jos erilaiset ryhmät säilyttäisivät 

omat perinteensä ja elämäntapansa elinvoimaisina.  

1 2 3 4 

17.2 Suomeen ulkomailta tulevien ihmisten pitäisi muuttaa 
elämäntapaansa ja olla enemmän kuin ”me” suomalaiset. 

1 2 3 4 

17.3 Jos eri ryhmien edustajat haluavat säilyttää oman 
kulttuurinsa, heidän tulisi pitää se omana tietonaan, eikä 
häiritä muita ihmisiä. 

1 2 3 4 

17.4 Olisi hienoa, jos kaikki ryhmät Suomessa säilyttäisivät omat 

kulttuuriset tapansa. 

 

1 2 3 4 

17.5 Erilaisista ryhmistä koostuva yhteiskunta kykenee paremmin 

ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia. 

1 2 3 4 

17.6 Suomelle olisi parasta, jos kaikki maahanmuuttajat 
unohtaisivat kulttuuritaustansa mahdollisimman nopeasti. 

1 2 3 4 

17.7 Eri kulttuurien sekoittuminen olisi paras keino erilaisuuden 

hallintaan. 

1 2 3 4 

17.8 Kulttuurin vaikutusta ja henkilökohtaisia näkemyksiä ei voi 

erottaa toisistaan. 

1 2 3 4 

17.9 Kulttuurilla ei voida selittää yksilöiden käyttäytymistä. 

 

1 2 3 4 

17.11 Ongelmanratkaisu on vaikeaa Suomessa johtuen monista 
erilaisista kulttuurisista ryhmistä. 

1 2 3 4 

 
 
 

 

Kiitos paljon arvokkaista vastauksistasi! 

 


