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Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat)

Hyvä koululainen,
Lasten ja nuorten elämää koskevia asioita kysytään yleensä aikuisilta, mutta tässä
kyselyssä olemme kiinnostuneita kuulemaan lasten ja nuorten omia mielipiteitään
elämästään. Vastauksesi auttavat meitä aikuisia katsomaan maailmaa lasten ja
nuorten silmin ja parhaimmillaan lisäämään meidän ymmärrystämme lapsia ja nuoria
kohtaan.
Kyselyyn osallistuu 11-17-vuotiaita peruskoulun 5.luokan ja 8. luokan sekä lukion ja
ammattioppilaitosten 2. vuosikurssin oppilaita kymmenestä Oulun seudun kunnasta.
Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista, joten suostumustasi kysytään ennen
lomakkeen täyttöä. Kaikki lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eli vain
tutkijat lukevat vastauksesi. Sinun ei tarvitse kirjoittaa nimeäsi mihinkään kohtaan
lomakkeessa, vaan palauta se nimettömänä. Näin sinua ei voida tunnistaa
vastauksista. Osoitettasi kysymme sen vuoksi, koska selvitämme asuinpaikkojen
vaikutusta palvelujen riittävyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin. Yksittäisiä osoitteita,
joista vastaaja voitaisiin tunnistaa, ei raportissa käytetä. Vastaustietojen
yhdistäminen osoitteisiin tehdään tutkimuksessa aina ryhmätasolla, ei yksittäisiä
vastaajia tarkastellen.
Kysely liittyy tutkimukseen, jossa halutaan selvittää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
kokemuksia hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen on tilannut Oulun seudun hallinnoima
lapsiperheiden hyvinvointihanke TUKEVA, jonka yhtenä tavoitteena on lapsi- ja
nuorisopoliittinen ohjelmatyö. Tutkimus tehdään Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksessa ja tulokset julkaistaan vuoden 2011 aikana valmistuvassa
raportissa.
Oulun
seudun
ammattikorkeakoulun
opiskelijat
toimivat
tutkimusavustajina auttaen vastaamistilanteessa.
Jos haluat kysyä tutkimuksesta tarkemmin, vastaamme mielellämme kysymyksiisi:
Salla Korhonen
Projektijohtaja TUKEVA-hanke
p. 044-703 1224
email: salla.korhonen@ouka.fi
Hilkka Honkanen Yliopettaja, Terveystieteiden tohtori
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
p. 050-3206988
email: hilkka.honkanen@oamk.fi
Vastausohjeet:
Kysely koostuu erilaisista kysymyksistä. Vastaa kyselyyn valitsemalla se vaihtoehto,
joka on mielestäsi sopivin. Joissakin kysymyksissä voit valita useamman
vaihtoehdon. Kysymyksissä, joihin on varattu tyhjää tilaa, pyydämme sinua
kirjoittamaan oman vastauksesi sille merkitylle alueelle. Vastaa kysymyksiin oman
ymmärryksesi mukaan. Tämä ei ole koe, vaan kaikki vastaukset ovat oikeita,
Tärkeintä on se, mitä sinä itse ajattelet kysytyistä asioista. Voit kysyä
tutkimusavustajalta neuvoa, jos et pääse kyselyssä eteenpäin.

I TAUSTATIEDOT
1) Oletko
Tyttö
Poika

2) Minä vuonna olet syntynyt? *

3) Mikä on kotikuntasi?

4) Mikä on koulusi?

5) Mikä on kotiosoitteesi?

6) Keitä seuraavista henkilöistä asuu kanssasi omassa kodissasi? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Ilmoita sisarusten lukumäärä sille merkitylle alueelle.
Isä
Äiti
Isäpuoli
Äitipuoli
Siskoja
Veljiä
Muita, keitä?
Asun yksin

7) Kuinka monta kertaa olet perheesi muuton vuoksi vaihtanut koulua?

II TALOUDELLISET TOIMINTARESURSSIT
Asumisolot
8) Millaisena koet kotisi asumisolosuhteet?
1 Koen ne
huonona

2

3

4

5 Koen ne
hyvänä

6 En osaa sanoa

Kotisi asumisolosuhteet

Talous
9) Millainen on kokemuksesi mukaan perheesi taloudellinen tilanne?
1 Huono

2

3

4

5 Hyvä

6 En osaa sanoa

Perheesi taloudellinen tilanne

10) Koetko, että sinulla on käytössäsi omaa rahaa
1 Vähän

2

3

4

5 Paljon

6 En osaa sanoa

Käytössäsi oleva oma raha

11) Kuinka paljon sinulla on käytettävissäsi omaa rahaa keskimäärin viikossa?

12) Onko sinulla mahdollisuus päättää itse omien rahojesi käytöstä?
1 Voin
päättää
harvoin
Omien rahojesi käytöstä päättäminen

13) Onko isäsi tällä hetkellä
Työssä kodin ulkopuolella
Työssä kotona (esim. koti-isä, yrittäjä, maanviljelijä)
Työtön
Eläkkeellä
Opiskelija
En tiedä
Muu tilanne, mikä

2

3

4

5 Voin
päättää
usein

6 En osaa sanoa

14) Onko äitisi tällä hetkellä
Työssä kodin ulkopuolella
Työssä kotona (esim. koti-äiti, yrittäjä, maanviljelijä)
Työtön
Eläkkeellä
Opiskelija
En tiedä
Muu tilanne, mikä
III KULTTUURISET TOIMINTARESURSSIT
Vanhempien ammatit ja perheen elämänpiiri
15) Mikä on isäsi ammatti?

16) Mikä on äitisi ammatti?

17) Kuinka usein käyt perheesi kanssa seuraavissa tapahtumissa tai paikoissa?
1
Käyn
harvoin

2

3

4

5
Käyn
usein

6 En osaa
sanoa

Kirjastossa
Elokuvissa
Taidenäyttelyssä
Teatterissa
Museossa
Joukkuepelejä katsomassa (jääkiekko, jalkapallo ym.)
Konserteissa
Bändejä katsomassa
Erä- ja luontoretkillä (mm. kalastus, metsästys, marjastus,
patikointi)
Shoppailemassa
Matkoilla kotimaassa
Jossain muualla

18) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "jossain muualla", niin mitä tapahtumaa tai paikkaa tarkoitit?

Esineet
19) Onko sinulla kotonasi seuraavia asioita?
Lemmikkieläin/eläimiä
Oma huone/oma tila
Mp3-soitin
Tietokone
Internet-yhteys
Pelikonsoli
Kännykkä
Online-peliaikaa / latausaikaa
Mopo

20) Mitä seuraavista asioista välttämättä haluaisit itsellesi, joita sinulla ei tällä hetkellä ole? Valitse kolme
tärkeintä asiaa.
Lemmikkieläin/eläimiä
Oma huone/oma tila
Mp3-soitin
Tietokone
Internet-yhteys
Pelikonsoli
Kännykkä
Online-peliaikaa / latausaikaa
En mitään erityistä
Jotain muuta, mitä

21) Mikä on viimeisin saamasi tavara, esine, vaate tai muu asia, josta erityisesti pidät?

22) Kuinka paljon lemmikit/eläimet merkitsevät sinulle?
1 Merkitsevät
vähän
Lemmikkien/eläinten merkitys

2

3

4

5 Merkitsevät
paljon

6 En osaa sanoa

Suhde koulunkäyntiin
23) Mitä mieltä olet seuraavista kouluun liittyvistä väittämistä?
1 Olen
eri mieltä

2

3

4

5 Olen
samaa mieltä

6 En osaa sanoa

Koulunkäynti on kivaa
Koulunkäyntini sujuu hyvin
Tärkeintä koulussa on oppiminen
Tärkeintä koulussa ovat kaverit
Tärkeintä koulussa ovat hyvät arvosanat/numerot
Tärkeintä koulussa on jokin muu

24) Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että "tärkeintä koulussa on jokin muu", niin mitä tarkoitit?

25) Mitä pidät seuraavista kouluaineista?
1
Pidän
vähän

2

3

4

5
Pidän
paljon

6 En osaa
sanoa

Lukuaineet (mm. uskonto, biologia, maantieto, historia)
Matemaattiset aineet (matematiikka, fysiikka, kemia)
Kielet (mm. äidinkieli, englanti, ruotsi)
Taide- ja taitoaineet (kuvaamataito, käsityö, kotitalous,
tekninen työ)
Liikunta
Ammatilliset aineet
Ammattiopintoihin liittyvä työharjoittelu

Elämäntavat/arkiset tottumukset
26) Syötkö päivittäin?
1 Syön
harvoin
Aamupalan
Kouluruoan
Kouluruoan lisäksi toisen lämpimän aterian
Lämpimän aterian kotona perheen kanssa

2

3

4

5 Syön
usein

6 En osaa sanoa

27) Kuinka usein syöt kodin ulkopuolella ravintolassa?
1 Syön
harvoin

2

3

4

5 Syön
usein

6 En osaa sanoa

Yksin
Kavereiden kanssa
Perheen kanssa

28) Koetko, että
1 Vähän

2

3

4

5 Paljon

6 En osaa sanoa

Nukut
Käytät koulutehtävien tekemiseen aikaa
Sinulla on aikaa harrastuksille
Sinulla on aikaa olla kavereiden kanssa
Sinulla on aikaa olla perheesi kanssa

29) Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa?
En
Satunnaisesti
Päivittäin tai lähes päivittäin

30) Kuinka usein käytät alkoholia (esim. puoli pulloa keskiolutta tai enemmän)?
En käytä alkoholijuomia
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
1-2 kertaa kuukaudessa
Kerran viikossa tai useammin

31) Oletko koskaan käyttänyt huumeita (esim. kannabis, ekstaasi, amfetamiini) tai lääkkeitä
päihtymistarkoituksessa?
En, enkä aio kokeilla
En, kokeilisin, jos se olisi mahdollista
Olen, en aio käyttää enää
Olen, aion todennäköisesti jatkaa käyttämistä

32) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
1 Olen
eri mieltä
Olen tyytyväinen itseeni
Olen tyytyväinen terveydentilaani
Koen olevani onnellinen

2

3

4

5 Olen
samaa mieltä

6 En osaa sanoa

Tulevaisuuteni on valoisa
IV SOSIAALISET TOIMINTARESURSSIT
Sosiaaliset suhteet, asema sosiaalisessa verkostossa
33) Kuinka usein seuraavat henkilöt huomaavat onnistumisesi?
1 Huomaa
harvoin

2

3

4

5 Huomaa
usein

6 En osaa sanoa

Äiti
Isä
Äitipuoli
Isäpuoli
Isoäiti
Isoisä
Sisko tai veli
Opettaja
Erityisopettaja
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Terveydenhoitaja
Nuorisotyöntekijä
Kaveri
Harrastusten ohjaaja/valmentaja
Muut

34) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "muut", niin keitä tarkoitit?

35) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
1 Olen
eri mieltä
Tunnen olevani yksinäinen
Pidän yksin olemisesta
Kaverit ovat minulle tärkeitä
Sisarukset ovat minulle tärkeitä
Minulla on riittävästi kavereita
Olen suosittu koulussa
Olen suosittu kaveripiirissä

2

3

4

5 Olen
samaa mieltä

6 En osaa sanoa

36) Kuinka usein ja missä tapaat kavereitasi?
1 Tapaan
kavereitani
harvoin

2

3

4

5 Tapaan
kavereitani
usein

6 En osaa sanoa

Kotona
Kaverin kotona
Koulussa
Kaupungilla/kylällä
Harrastuksissa
Nuorisotiloilla
Internetissä
Muualla

37) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "muualla", niin missä muualla tapaat kavereitasi?

38) Miten yleensä toimit ristiriitatilanteissa koulussa tai kaveripiirissä?
1 Toimin
harvoin
tällä tavoin

2

3

4

5 Toimin
usein
tällä tavoin

Osallistun tilanteeseen esittämällä
mielipiteitäni
Seuraan sivusta
Esitän ratkaisuvaihtoehtoja/sovittelen
Asetun heikomman puolelle
Asetun vahvemman puolelle
Vetäydyn tilanteen ulkopuolelle
Toimin jotenkin muuten

39) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "toimin jotenkin muuten", niin miten toimit?

6 En osaa
sanoa

Sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli
40) Kenen kanssa puhut ilon aiheista ja onnistumisistasi?
1 Puhun
näistä harvoin

2

3

4

5 Puhun näistä 6 En osaa sanoa
usein

Äidin kanssa
Isän kanssa
Äitipuolen kanssa
Isäpuolen kanssa
Isovanhempien kanssa
Sisarusten kanssa
Opettajan kanssa
Erityisopettajan kanssa
Koulukuraattorin kanssa
Koulupsykologin kanssa
Terveydenhoitajan kanssa
Nuorisotyöntekijän kanssa
Kaverin kanssa
Harrastusten ohjaajan/valmentajan kanssa
Internetissä
Jonkun muun kanssa

41) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "internetissä" tai "jonkun muun kanssa", niin kenen kanssa?

