
KYSELYLOMAKE: FSD3497 LAPSIBAROMETRI 2020

QUESTIONNAIRE: FSD3497 CHILD BAROMETER 2020

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.







Lapsibarometri 2020; kyselylomake 

 

Olen tutkimushaastattelija NN Taloustutkimuksesta, hyvää päivää/iltaa.  

Teemme lapsiasiavaltuutetun toimeksiannosta tutkimusta, jossa selvitetään 6-vuotiaiden lasten omia 
kokemuksia heidän hyvinvoinnistaan. Olemme lähettäneet teille ennakkokirjeen, jossa asiasta kerrotaan 
tarkemmin. Haastattelemme lapsia ja heidän vanhempiaan, joten sekä lapsen että vanhemman tulisi olla 
läsnä haastattelun aikana. Olisiko teillä ja lapsellanne nyt aikaa vastata muutamaan kysymykseen? Aikaa 
vastaamiseen menee korkeintaan 15 minuuttia.  

SUOSTUU → SIIRRY KYSYMYKSIIN  

KIELTÄYTYY → Sitten en vaivaa pidempään. Mukavaa päivän/illan jatkoa!  

 

TAUSTAKYSYMYKSET VANHEMMALLE  

Ennen kun esitämme lapsellenne kysymyksiä, kysyisin teiltä muutaman taustatietokysymyksen. Tietoja 
käytetään ainoastaan tulosten luokittelussa, eikä yksittäistä vastaajaa voida vastauksista tunnistaa. 
Lisätietoja tutkimuksesta saatte vielä halutessanne teille lähetetystä ennakkokirjeestä. 

 

Kysymykset vanhemmalle: 

 

T1. Montako lasta taloudessanne on?  

____ lasta  

 

T2. Asuuko 6-vuotias lapsi 

kahden vanhemman kanssa  

yhden vanhemman kanssa 

vuorotellen vanhempien kanssa kahdessa kodissa 

muun huoltajan kanssa 

 

T3. Mikä on 6-vuotiaan lapsen sukupuoli? 

tyttö 

poika 



muu 

Ei halua vastata 

 

T4. Mikä on korkein koulutus, jonka lapsen vanhemmat ovat suorittaneet? Kerro siis sen vanhemman 
koulutus, jolla on korkeampi koulutus. 

1) Peruskoulu tai vastaava 

2) Lukio tai ammatillinen oppilaitos 

3) Yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu korkeakoulu 

 

T5. Mikä on asuinpaikkanne postinumero?  

___________ 

 

T6. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taloutenne taloudellista tilannetta ja käytettävissänne olevaa 
rahamäärää tällä hetkellä? 

Tulemme erinomaisesti toimeen 

Tulemme melko mukavasti toimeen 

Pärjäämme, kun teemme ostokset harkiten 

Joudumme ajoittain tinkimään ostoksista 

Joudumme tinkimään lähes kaikesta 

En osaa sanoa/en halua kertoa 

 

Kiitos näistä tiedoista! Seuraavaksi kysyisin muutaman kysymyksen 6-vuotiaalta lapseltanne. Voitte 
halutessanne olla tilanteessa läsnä ja tukea lasta hänen omien mielipiteiden kertomisessa. Toivomme, ettet 
kuitenkaan kerro asioita lapsen puolesta, koska olemme kiinnostuneet lasten omista kokemuksista. 
Ojentaisitko puhelimen nyt lapsellenne?  

(Jos aikuinen haluaa, hänelle voi kertoa lapselle esitettävät kysymykset. Mutta ei kerrota niitä, ellei aikuinen 
erikseen pyydä.)  

 

Kysymykset 6-vuotiaalle lapselle 

 



ESITTÄYTYMINEN LAPSELLE: 

Olen NN Taloustutkimuksesta, hei. Me tehdään tutkimusta, jossa halutaan tietää, mitä 6-vuotiaille lapsille 
kuuluu ja miltä heistä tuntuu. Sinun ajatuksesi ovat meille tärkeitä, koska ne auttavat parantamaan lasten 
asioita. Saanko kysyä sinulta muutaman kysymyksen?  

Ei  Selvä juttu, sinun ei ole pakko osallistua tutkimukseen. Heippa sitten!  

Kyllä  Hyvä. Kerro sitten minulle, jos et halua enää vastata kysymyksiin. 

 

OHJE HAASTATTELIJALLE: Luettele vaihtoehdot kysymyksen perään, esimerkiksi ”tykkäätkö olla 
esikoulussa aina, joskus vai ei koskaan?”. Ei luetella EOS-vaihtoehtoa. Merkitään se vain siinä tilanteessa, 
että lapsi ei osaa sanoa mitään. Lapsen sanomaa esim. avoimiin kysymyksiin voi tarkentaa, mikäli joku 
asia jää epäselväksi. Esim. jos lapsi vastaa ”mistä sait viimeksi kehuja?”-kysymykseen ”isältä”, voi kysyä 
”miksi isä kehui sinua?”. 

 

1. Tykkäätkö olla eskarissa?  

Aina  Mikä eskarissa on kivointa? 

Joskus  Mikä esikarissa on kivointa? Mikä eskarissa ei ole kivaa? 

Ei koskaan  Mikä esikarissa ei ole kivaa? 

Ei osaa sanoa 

Lapsi ei ole eskarissa 

 

2. Tykkäätkö olla kotona? (Jos lapsi erikseen kysyy, mitä kotia tarkoitetaan, voi pyytää miettimään sitä 
kotia, jossa hän on enemmän.)  

Aina  Mikä kotona on kivointa? 

Joskus  Mikä kotona on kivointa? Mikä kotona ei ole kivaa? 

Ei koskaan  Mikä kotona ei ole kivaa? 

Ei osaa sanoa 

 

3. Onko aikuisilla tarpeeksi aikaa olla sinun kanssasi?  

Aina 

Joskus  



Ei koskaan  

Ei osaa sanoa 

 

4. Kenen aikuisen kanssa haluaisit viettää enemmän aikaa? 

 

5. Kun toiselle ihmiselle haluaa sanoa jotain kaunista, häntä voi kehua. Voi sanoa vaikka että olet hyvä 
tai olet taitava. Saatko sinä kehuja? 

Usein  Mistä sait viimeksi kehuja? 

Joskus  Mistä sait viimeksi kehuja? 

Ei koskaan  Mistä haluaisit saada kehuja? 

Ei osaa sanoa 

 

6. Millaisessa paikassa lasten on hyvä asua?   
 

7. Mikä tekee sinut iloiseksi? 
 
8. Pelottaako sinua joskus? 

 
 Kyllä  Mikä sinua pelottaa? 
 Ei 
 Ei osaa sanoa 

 
 

9. Jos tapaisit hyvän haltijan ja saisit toivoa ihan mitä tahansa, niin mitä toivoisit? 
 

10. Mitä lapsi tarvitsee, jotta hänen olisi hyvä olla? 
 

Tässä olivatkin kaikki kysymykset. Kiitos, että vastasit! Haluatko vielä kertoa jotain?  

 

Ei  Selvä. Annatko puhelimen vielä äidillesi/isällesi. Heippa sitten ja kiitos!  

Kyllä  Kirjaa ylös.  Annatko puhelimen vielä äidillesi/isällesi. Heippa sitten ja kiitos!  

 

Lopetus: Tässä olivat kaikki kysymyksemme. Teitä siis haastatteli tutkimushaastattelija NN 
Taloustutkimuksesta. Mukavaa päivän/illan jatkoa! 



 

Merkitään rekisteristä: 

Haastateltavan lapsen äidinkieli 

suomi 

ruotsi 


