
KYSELYLOMAKE: FSD3594 LASTEN JA HUOLTAJIEN SOSIAALISET VERKOSTOT TURUN

SEUDULLA 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3594 SOCIAL NETWORKS OF CHILDREN AND THEIR PARENTS IN

THE TURKU REGION 2018

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.



Hyvä 6.-luokkalaisen huoltaja, 

Turun yliopistossa tehdään tutkimusta aikuisten ja lasten sosiaalisista verkostoista ja niiden yhteyksistä 

hyvinvointiin. Tutkimusta varten keräämme kevään 2018 aikana kyselyaineistoa 6.-luokkalaisilta lapsilta 

ja heidän huoltajiltaan Turussa ja lähikunnissa.  

Aikaisemmin tänä keväänä 6.-luokkalaisten lasten huoltajilta pyydettiin suostumusta lasten kyselyyn 

osallistumista varten. Tällä viestillä haluamme nyt kutsua lasten huoltajat täyttämään oman 

kyselylomakkeensa.  Linkki kyselyyn on tämän sivun alareunassa. Kysely on auki ja siihen voi vastata 

28.5.2018 asti. Jokaisen lapsen osalta riittää, että vain yksi huoltaja vastaa kyselyyn. Vastaamiseen menee 

noin 15 min. 

Huoltajien kyselyssä käsitellään huoltajan sosiaalisia verkostoja ja suhtautumista muihin ihmisiin. 

Lomakkeessa kysytään myös sekä huoltajan että 6.-luokkalaisen lapsen taustatietoja. Koska huoltajien 

kyselyaineisto on tarkoitus yhdistää lapsilta kerättyyn aineistoon, joudumme kysymään myös lasten etu- 

ja sukunimeä. Tietoja kerätään ja käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot tallennetaan Turun yliopiston 

suojatulle tallennustilalle, johon on pääsy vain asianomaisella tutkijaryhmällä.  

Tutkimuksen päätyttyä aineistosta hävitetään pysyvästi kaikki nimitiedot ja yksilölliset tunnisteet. 

Anonymisoitu aineisto tallennetaan tietoarkistoon myöhempiä yhteiskunnallisia tutkimuksia varten.  

Kyse on yleisen edun mukaisesta tieteellisestä tutkimuksesta. Tutkimuksesta saatuja tietoja käytetään 

ensisijaisesti tieteellisiin julkaisuihin. Tutkimustulokset jaetaan myös mm. tutkimukseen osallistuneille 

kouluille. Kaikki raportointi tapahtuu kuitenkin nimettömästi siten, ettei yksittäisiä vastaajia voida 

tunnistaa. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja kyselyyn vastaamisen voi keskeyttää milloin tahansa. 

Toivomme kuitenkin, että vastaat kyselyyn, sillä jokaisen huoltajan näkemykset lisäävät ymmärrystämme 

tutkimusaiheesta.  

Kyselytutkimuksen jälkeen osa lapsista kutsutaan vielä temaattiseen haastatteluun, jonka yliopiston 

tutkija tekee henkilökohtaisesti lasten vanhempien läsnä ollessa. Myös haastatteluun osallistuminen on 

vapaaehtoista.  

Sosiaalisten verkostojen tutkimushankkeella on Turun kaupungin Sivistystoimialan myöntämä 

tutkimuslupa ja Turun yliopiston eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Aineistonkeruuta rahoittaa 

Suomen Kulttuurirahasto.  

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Turun yliopiston tohtorikoulutettava Minna Tuominen, [Yhteystiedot 
poistettu.] Lisätietoja Turun yliopiston tietosuojakäytänteistä tarjoaa yliopiston 

tietosuojavastaava Camilla Engman: [Yhteystiedot poistettu.]

Kopioi tämä linkki selaimeesi valitaksesi kyselyn kielen ja vastataksesi kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/S/1161DB401AEDCA66 



Hyvä 6.-luokkalaisen huoltaja, 

Turun yliopistossa tehdään tutkimusta aikuisten ja lasten sosiaalisista verkostoista. Tutkimusta varten kerätään kyselyaineistoa 

Turun ja naapurikuntien 6.-luokkalaisilta lapsilta ja heidän huoltajiltaan. Hankkeella on sekä Turun että Kaarinan kaupungin 

sivistystoimialan myöntämä tutkimuslupa ja Turun yliopiston eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Aineistonkeruuta 

rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Tällä lomakkeella pyydämme sinun suostumustasi, jotta huollettavasi voisi osallistua 

tutkimukseen.  

Mihin tällaista tutkimusta tarvitaan? 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalisilla verkostoilla on yhteys moneen elämänalaan ja käyttäytymismalliin. 

Parhaimmillaan lasten ja nuorten sosiaaliset siteet saattavat vähentää häiriökäyttäytymistä ja lisätä kokemusta oman elämän 

merkityksellisyydestä. Toisaalta ne saattavat myös luoda ryhmäpaineita ja pakottaa lapsen tekemään oman tahdon vastaisia 

valintoja. Nyt tehtävä tutkimus pyrkii selvittämään lasten ja vanhempien sosiaalisten verkostojen ja hyvinvoinnin välisiä 

yhteyksiä.  

Miten tutkimus etenee? 

1. Tutkimukseen osallistuvat lapset vastaavat nettipohjaiseen kyselyyn koulussa opettajan avustuksella. Kyselyyn

vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

2. Lasten huoltajia koskeva aineisto kerätään samaan aikaan erillisellä kyselyllä. Lisätietoa aikuisten kyselystä lähetetään

huoltajille myöhemmin erikseen. 

3. Jälkeenpäin lapsilta ja aikuisilta kerätyt aineistot yhdistetään analyysiä varten. Tietoja kerätään ja käsitellään

luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Halukkaissa kouluissa järjestetään myös yleisötilaisuuksia tutkimuksen tuloksista. Kaikki julkaistava tieto on täysin

anonyymiä. Yhtään lasta tai koulua ei voi tunnistaa julkaistujen tulosten perusteella.

4. Osa lapsista perheineen kutsutaan kesän ja alkusyksyn aikana vielä temaattiseen haastatteluun, jonka yliopiston tutkija

tekee henkilökohtaisesti lasten vanhempien läsnä ollessa. 

5. Aineistot tallennetaan tietoarkistoon myöhempiä tutkimuksia varten. Ennen tallennusta aineistosta poistetaan kaikki

nimitiedot ja koulukohtaiset tunnisteet. 

Millaisia tietoja kerätään? 

Lasten kysely muodostuu monivalintakysymyksistä, jotka koskevat lasten sosiaalisia suhteita, vapaa-ajan toimintaa ja 

suhtautumista muihin ihmisiin. Koska lasten kyselyaineisto on tarkoitus yhdistää myöhemmin huoltajien kyselyaineistoon, 

joudumme kysymään myös lasten etu- ja sukunimeä. Muita henkilötietoja ei kysytä.  

Osallistuminen on vapaaehtoista 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sekä lasten että heidän huoltajiensa suostumus on tärkeä edellytys aineiston 

keräämiselle. Lapsilta kysytään erikseen heidän suostumustaan ennen kyselyyn vastaamista. Lapset voivat myös halutessaan 

vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa. 

Huoltajan suostumus 

Tutkimuksen kannalta jokaisen lapsen osallistuminen on tärkeää ja arvokasta. Tämän tiedotteen myötä pyydämme sinulta, 6.-

luokkalaisen lapsen huoltaja, suostumusta huollettavasi kyselyyn osallistumista varten. Vastaathan Wilma-portaalin kautta 

luokan opettajalle viimeistään 16.5. mennessä. Vastaukseksi riittää vain viesti ”[Lapsen nimi] saa osallistua Turun yliopiston 

sosiaalisia verkostoja koskevaan kyselyyn” tai ”[Lapsen nimi] ei saa osallistua Turun yliopiston sosiaalisia verkostoja koskevaan 

kyselyyn”.  

Mikäli haluat lisätietoja tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä Turun yliopiston tohtorikoulutettavaan Minna Tuomiseen 
[yhteystiedot poistettu]. 

Lisätietoja Turun yliopiston tietosuojakäytänteistä tarjoaa yliopiston tietosuojavastaava Camilla Engman [yhteystiedot 
poistettu].
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OSA 1: Vastaajaa koskevat kysymykset 

Aluksi muutama kysymys sinusta ja suhteestasi 6.-luokkalaiseen huollettavaasi. 

1. Kuka vastaa lomakkeeseen?

 
äiti (siirry kysymykseen 3) 

 äitipuoli (siirry kysymykseen 3) 

 isä (siirry kysymykseen 3) 

 isäpuoli (siirry kysymykseen 3) 

 muu huoltaja 

2. Muun huoltajan sukupuoli

 Nainen 

 Mies 

 Muu 

3. Vastaajan syntymävuosi (kokoluvuin esim. 1978): ________________
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OSA 2: Lapsen taustatiedot   

Seuraavat kysymykset liittyvät 6.-luokkalaisen huollettavasi taustaan.  

 

4. Missä koulussa se lapsi on, jota koskien vastaat kyselyyn?   

 

 

 

5. Lapsen etunimi (jos useita etunimiä, mainitse kutsumanimi) 

 

 

 

6. Lapsen sukunimi  

 

 

 

7. Jotkut lapset ovat luonteeltaan hyvin avoimia ja ulospäinsuuntautuvia, toiset taas 
pidättyväisempiä ja enemmän sisäänpäin kääntyviä. Asteikolla 0-10, jossa 0 on erittäin 
sisäänpäin kääntyvä ja 10 erittäin ulospäinkääntyvä, mihin sijoittaisit 6.-luokkalainen 
huollettavasi? 

ERITTÄIN 
SISÄÄNPÄIN 
KÄÄNTYVÄ 

       
ERITTÄIN 

ULOSPÄIN 
KÄÄNTYVÄ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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OSA 3: Perheen kokoonpano 

Seuraavat kysymykset koskevat 6.-luokkalaista huollettavaasi, sinua itseäsi ja muita kotitaloutesi jäseniä. 

 

8. Asuuko se lapsi, jota koskien vastaat kyselyyn, molempien vanhempien kanssa yhteisessä 
kodissa?  

 Kyllä (siirry kysymykseen 10) 

 Ei 

 

 

9. Miten lapsi asuu?  

 vuorotellen vanhempien luona, jotka eivät asu yhdessä     

 vain yhden vanhemman kanssa 

 isovanhempien tai muiden sukulaisten kanssa ilman vanhempia     

 sijaisperheessä     

 muulla tavoin  

 

 

10. Itsesi lisäksi, kuinka monta muuta 18 vuotta täyttänyttä aikuista asuu kanssasi samassa 
kodissa? 

__________ aikuista 

 

11. 6.-luokkalainen huollettavasi mukaan lukien, montako lasta asuu kanssasi samassa kodissa? 

__________ lasta 

 

 

12. Mitä kieltä tai kieliä puhutte useimmiten kotona (enintään 2)? 

a) Eniten puhuttu kieli:  

b) Toiseksi eniten 
puhuttu kieli: 
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16. Kuinka onnellinen yleisesti ottaen olet? 

ERITTÄIN 
ONNETON 

       
ERITTÄIN 

ONNELLINEN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

17. Kuinka usein tapaat ystäviäsi, sukulaisiasi tai työtovereitasi muuten kuin työasioissa? 

 En koskaan 

 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

 Kerran kuukaudessa 

 Useita kertoja kuukaudessa 

 Kerran viikossa 

 Useita kertoja viikossa 

 Päivittäin 

 

 

18. Kuinka monen henkilön kanssa voit keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioistasi?  

 En yhdenkään 

 1 

 2 

 3 

 4-6 

 7-9 

 10 tai useamman 
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OSA 5: Ajatuksiasi muista ihmisistä 

Seuraavat kysymykset koskevat näkemyksiäsi muista ihmisistä.   

 

19. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian 
varovainen. Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei 
ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja 10, että useimpiin ihmisiin voi luottaa? 

 

EI VOI OLLA 
LIIAN 
VAROVAINEN 

       
USEIMPIIN 

IHMISIIN VOI 
LUOTTAA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

20. Oletko sitä mieltä, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua 
hyväkseen vai luuletko, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? 

USEIMMAT 
IHMISET 
YRITTÄISIVÄT 
KÄYTTÄÄ 
MINUA 
HYVÄKSEEN 

       
USEIMMAT 

IHMISET 
YRITTÄISIVÄT 
OLLA REILUJA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

21. Katsotko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan auttavaisia toisia kohtaan vai että 
enimmäkseen he ajattelevat vain omaa etuaan?  

IHMISET 
AJATTELEVAT 
ENIMMÄKSEEN 
OMAA ETUAAN  

       

IHMISET 
YRITTÄVÄT 

ENIMMÄKSEEN 
OLLA 

AUTTAVAISIA  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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OSA 6: Perheesi taustatiedot 

Lopuksi vielä muutama kysymys liittyen perheeseesi ja asemaasi yhteiskunnassa. 

 

 

27. Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? 

 Vähemmän kuin peruskoulu 

 Peruskoulu tai vastaava 

 Lukio, ylioppilastutkinto 

 Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto 

 Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto 

 Erikoisammattitutkinto 

 Ammatillinen opistoasteen tutkinto 

 Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 

 Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto 

 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

 Ylempi korkeakoulututkinto 

 Lisensiaatin tutkinto 

 Tohtorin tutkinto 

 Joku muu 

 

 



11 
 

28. Mikä alla olevista kuvauksista parhaiten sopii siihen, mitä olet tehnyt viimeisten seitsemän 
päivän aikana. Valitse vain yksi vaihtoehto? 

 
Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (ml. työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, 
avustava perheenjäsen jne.) 

 
Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla) (siirry 
kysymykseen 30) 

 Työtön, hakee aktiivisesti työtä (siirry kysymykseen 30) 

 Työtön, mutta ei aktiivisesti hae työtä (siirry kysymykseen 30) 

 Pysyvästi sairas tai työkyvytön (siirry kysymykseen 30) 

 Eläkkeellä (siirry kysymykseen 30) 

 Varusmies- tai siviilipalvelussa (siirry kysymykseen 30) 

 
Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/muita henkilöitä 
(siirry kysymykseen 30) 

 Joku muu (siirry kysymykseen 30) 

 

 

29. Mikä on ammattinimikkeesi päätyössäsi? 
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30. Jos lasket yhteen kotitaloutesi kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutesi nettotulot eli tulot 
verojen jälkeen yhteensä kuukaudessa ovat. Jos et tiedä tarkkaa lukua, voit kertoa arviosi? 

 alle 1010 euroa 

 1 010 - 1292 euroa 

 1 293 - 1694 euroa 

 1695 - 2070 euroa 

 2 071 - 2479 euroa 

 2480 - 2986 euroa 

 2 987 - 3617 euroa 

 3 618 - 4311 euroa) 

 4 312 - 5361 euroa 

 vähintään 5361 euroa 

 

31. Mikä alla olevista kuvauksista on lähimpänä sitä, minkälaiset kotitaloutesi tulot ovat tällä 
hetkellä? 

 Nykyisillä tuloilla elää mukavasti 

 Nykyisillä tuloilla tulee toimeen 

 Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen 

 Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen 

 

 

 

 

Kysely päättyy tähän. Suurkiitos osallistumisestasi! 


