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NUORTEN VAPAA-AIKA -TUTKIMUS 
 
KYSELYLOMAKE 
 
TAUSTATIETOA: 

- 0–14-VUOTIAILLE JA 15–29-VUOTIAILLE ON OMAT KYSELYNSÄ. NE OVAT 
SUURIMMALTA OSALTA IDENTTISET, MUTTA ALLE 15-VUOTIAIDEN KOHDALLA 
VANHEMMAT VASTAAVAT TAUSTAMUUTTUJAKYSYMYKSIIN (A-ALKUISET 
KYSYMYKSET) SAMALLA KUN KYSYTÄÄN HAASTATTELULUPA. 15–29-VUOTIAIDEN 
TAUSTAKYSYMYKSET (B-ALKUISET) ESITETÄÄN HEILLE ITSELLEEN. 

- KÄSITE ”VAPAA-AIKA” VOI OLLA JOILLEKIN EPÄSELVÄ. TARVITTAESSA SITÄ VOI 
TÄSMENTÄÄ SANOMALLA, ETTÄ SE ON AIKAA TYÖN JA KOULUN ULKOPUOLELLA. 

 
ALLE 15-VUOTIAAT: (KYSYMYKSET VANHEMMILLE) 
 
Hyvää päivää, teemme tutkimusta 10–29-vuotiaiden vapaa-ajasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. 
Kysymysten läpikäynti vie noin 15 minuuttia. Voinko haastatella taloudessanne asuvaa alle 15-
vuotiasta lasta? (KYLLÄ / EI > JOS EI OLE KOTONA, KYSY MAHDOLLISUUTTA SOPIA AIKA) 

Aluksi haluaisin kysyä muutaman taustoittavan kysymyksen teiltä itseltänne. 

A1 Aluksi kysyisin perheessänne asuvan lapsen ikää?___ 
 
A2 Lapsenne sukupuoli? 
 
Tyttö 
Poika 
 
A3 Missä kunnassa asutte tällä hetkellä? (KYSYTÄÄN VAIN JOS TÄTÄ TIETOA EI SAA 
VÄESTÖREKISTERITIEDOISTA) 

A4Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asuinpaikkaanne: KÄYTÄ APUNA OMAA 
ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA. 

Ison kaupungin keskusta 
Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue 
Pikkukylän tai pikkukaupungin keskusta 
Pikkukylän tai pikkukaupungin harvaan asuttu laita-alue 
Maaseutuympäristö 
 
A5 Kuinka kauan olette asuneet nykyisessä asuinkunnassanne?_____ (vuosina) 
 
A6 Mitä on lapsenne äidinkieli? 
 
Suomi  
Ruotsi  
Muu, mikä? 
 
Vielä muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin. 
 
A7. Keiden kanssa lapsenne asuu? 
(valitse parhaiten soveltuva vaihtoehto) 
Molempien vanhempien kanssa 
Toisinaan isän ja toisinaan äidin kanssa 
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Vain toisen vanhemman kanssa 
Ei kummankaan vanhemman kanssa 
 
A8 Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä 
tarvittaessa myös haastateltavien sisarusten iät)  (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa 
tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät 
tulojaan yhdessä.) 
 
a. äiti / äitipuoli 
b. isä / isäpuoli 
c. veljiä / velipuolia; iät:_____________________  
d. siskoja / siskopuolia; iät: ___________________  
e. muu, kuka?_________________________________ 
 
(JOS ED. KYSYMYKSESSÄ ON ÄITI TAI ÄITIPUOLI) 
A9Mikä on perheenne pääasiallisen naispuolisen huoltajan koulutustaso?  
LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 
Ammatillinen perustutkinto 
Opisto tai ylioppilastutkinto 
Korkeakoulututkinto 
Ei tutkintoa 
Ei osaa sanoa 
 
(JOS ED. KYSYMYKSESSÄ ON ISÄ TAI ISÄPUOLI) 
A10 Mikä on perheenne pääasiallisen miespuolisen huoltajan koulutustaso?  
LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 
Ammatillinen perustutkinto 
Opisto tai ylioppilastutkinto 
Korkeakoulututkinto 
Ei tutkintoa 
Ei osaa sanoa 
 
A11 Onko kotitaloutenne 
1 varakas 
2 hyvin toimeentuleva 
3 keskituloinen 
4 heikosti toimeentuleva 
5 vai köyhä 
 
A12 Usein puhutaan yhteiskuntaluokista. Miten sijoittaisit kotitaloutenne: lähelle yhteiskunnan 
korkeinta, matalinta vai keskikerrosta? Vastaa asteikolla 0:sta 10:een siten, että 0 = Matalin kerros 
ja 10 = Korkein kerros.  
 
 
TÄSSÄ OLIVAT TAUSTAKYSYMYKSET JA VOIMME SIIRTYÄ LAPSEN HAASTATTELUUN.  
KIITOS AJASTANNE. VOITTEKO NYT PYYTÄÄ LASTANNE PUHELIMEEN? 
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15–29-VUOTIAAT: 
 
Hyvää päivää, teemme tutkimusta 10–29-vuotiaiden vapaa-ajasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. 
Kysymysten läpikäynti vie noin 15 minuuttia. Voinko haastatella sinua?  
 
B1 Sukupuoli (merkitään kysymättä) 
Nainen  
Mies 
 
B2 Aluksi kysyisin ikääsi? 
 
B3 Missä kunnassa asut tällä hetkellä? (KYSYTÄÄN VAIN JOS TÄTÄ TIETOA EI SAA 
VÄESTÖREKISTERITIEDOISTA) 

B4 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa asuinpaikkaasi: KÄYTÄ APUNA OMAA 
ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA. 

Ison kaupungin keskusta 
Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue 
Pikkukylän tai pikkukaupungin keskusta 
Pikkukylän tai pikkukaupungin harvaan asuttu laita-alue 
Maaseutuympäristö 
 
B5 Kuinka kauan olet asunut nykyisessä kunnassasi?_____ (vuosina) 
 
B6 Mitä on äidinkielesi? 
 
Suomi  
Ruotsi  
Muu, mikä? 
 
Vielä muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin. 
 
B7 Mikä on perhemuotosi? Oletko LUETTELE 
 

a) Vanhempien tai muun huoltajan luona asuva 
b) Yksin asuva 
c) Avio- tai avoliitossa, lapseton 
d) Avio- tai avoliitossa, lapsia 
e) Yksinhuoltaja 
f) Kimppakämpässä” ystävien tai sisarusten kanssa 
g) Muu perhemuoto 
h) eos 

 
(KYSYTÄÄN VAIN JOS ON LAPSIA B7=d tai B7=e)  
B8 Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: ___________ 
 
(VAIN JOS EI YKSINASUVA EIKÄ VANHEMPIEN LUONA ASUVA B7 ><a JA B7 ><b) 
B9 Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteesi (eli perheeseesi)? 
KOHDEHENKILÖ MUKAAN LUKIEN 
Kotitalouteen kuuluvien lukumäärä____  
(Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja 
ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) 
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(KYSYTÄÄN VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILTA B7=a) 
B10 Keiden kanssa asut? 
(valitse parhaiten soveltuva vaihtoehto) 
Asun molempien vanhempieni kanssa 
Asun toisinaan isän ja toisinaan äidin kanssa 
Asun vain toisen vanhempani kanssa 
En osaa sanoa 
 
(KYSYTÄÄN VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILTA B7=a) 
B11 Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä 
tarvittaessa myös sisarusten iät) 
a. äiti / äitipuoli 
b. isä / isäpuoli 
c. veljiä / velipuolia; iät:_____________________  
d. siskoja / siskopuolia; iät: ___________________  
e. muu, kuka?_________________________________ 
 
B12 Mikä on äitisi koulutustaso?  
LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 

a) Ammatillinen perustutkinto 
b) Opisto tai ylioppilastutkinto 
c) Korkeakoulututkinto 
d) Ei tutkintoa 
e) Ei osaa sanoa 

 
B13 Mikä on isäsi koulutustaso?  
LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 

a) Ammatillinen perustutkinto 
b) Opisto tai ylioppilastutkinto 
c) Korkeakoulututkinto 
d) Ei tutkintoa 
e) Ei osaa sanoa 

 
Vielä muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin. 
 
B14 Usein puhutaan yhteiskuntaluokista. Miten sijoittaisit tämänhetkisen tilanteen mukaan itsesi: 
lähelle yhteiskunnan korkeinta, matalinta vai keskikerrosta? Vastaa asteikolla 0:sta 10:een siten, 
että 0 = Matalin kerros ja 10 = Korkein kerros.  
 
 
 
B15 Ajattele aikaa, kun olit 12-vuotias. Miten sijoittaisit lapsuudenkotisi: lähelle yhteiskunnan 
korkeinta, matalinta vai keskikerrosta? Vastaa asteikolla 0:sta 10:een siten, että 0 = Matalin kerros 
ja 10 = Korkein kerros.  
 
 
B16 Entä oliko lapsuudenkotisi tuolloin mielestäsi: 
1 varakas 
2 hyvin toimeentuleva 
3 keskituloinen 
4 heikosti toimeentuleva 
5 vai köyhä 
 



5 
 

(VAIN YLI 15-VUOTIAILTA) 
B17 Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? 
 

a) Kyllä  
b) Ei  
c) EOS 

 
JOS OPISKELEE B17=a 
B18 Oletko parhaillaan...? 
LUETTELE 
 

a) Peruskoulussa 
b) Lukiossa 
c) Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa 
d) Ammattikorkeakoulussa 
e) Yliopistossa 
f) Jossain muualla 
g) Ei osaa sanoa 

 
JOS OPISKELEE LUKIOSSA TAI PERUSKOULUSSA B18=a TAI B18=b 
B19a  Mikä oli edellisen koulutodistuksen keskiarvosi? (Oma vastausvaihtoehto: ”Ei ole 
keskiarvoja”) 
 
JOS EI OPISKELE LUKIOSSA TAI PERUSKOULUSSA B18><a TAI B18><b 
B19b Mikä oli peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo? (Oma vastausvaihtoehto: ”Ei ole 
keskiarvoja”) 
 
B20 Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA) 
LUETTELE, MERKITSE KAIKKI 
 
Ylioppilastutkinnon 
Ammatillisen perustutkinnon 
Ammattikorkeakoulututkinnon 
Yliopistotutkinnon 
Ei mitään mainituista 
Ei vastausta 
 
B21 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? 
 

a) Kyllä 
b) Ei 
c) Ei osaa sanoa 

 
B22 Mikä on pääasiallinen toimintasi? Oletko … 
LUETTELE 
 

a) Koululainen tai opiskelija 
b) Palkkatyössä 
c) Yrittäjä 
d) Työtön tai lomautettu 
e) Joku muu 
f) Ei vastausta 
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__________________________________________________________ 
VARSINAISET KYSYMYKSET (KAIKILLE): 
 
ALKUSANAT 10–14-VUOTIAILLE 
Hei, teemme tutkimusta 10–29-vuotiaiden vapaa-ajasta ja niihin liittyvistä tekijöistä. Kysymysten 
läpikäynti vie noin 15 minuuttia. Voinko haastatella sinua?  
 
1 Kuinka paljon vapaa-aikaa sinulla on asteikolla 1 – 5 kun… 
1= niin vähän, etten usein ehdi tehdä mitä haluaisin, 2, 3, 4, 5= niin paljon, etten tiedä, mitä tekisin 
ajallani 
 
2  Nuorten keskuudessa hyvät ystävät tapaavat usein toisiaan monta kertaa viikossa niin että 
muodostuu melkein kiinteitä ryhmiä, jengejä, ystäväpiirejä tms. Oletko sinä mukana tällaisessa? 
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
3 Kuulutko itse johonkin nuorten tyyliin (kuten gootti, hoppari, punkkari, hevari, skeittari tms.)? 
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
(VAIN TYÖSSÄ OLEVILLE B21=a) 
4 Koetko omassa elämässäsi työn ja vapaa-ajan välisen rajan epäselväksi? 
(5=Täysin, 4= Paljon,3= Jonkin verran, 2= vähän, 1= En yhtään, 99=eos) 
 
5 Onko mielestäsi hyvä vai huono asia jos työn ja vapaa-ajan välinen raja on epäselvä? 
(5=hyvä, 4=melko hyvä, 3=ei hyvä eikä huono, 2=melko huono, 1=huono, 99=eos) 
 
(VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) 
6 Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 
2=Vähän, 1=En yhtään) 

a) Siihen, mitä teet koulun jälkeen? (VAIN JOS IKÄ<15 TAI  B17=a) 
b) Kotiintuloaikoihin  
c) Kavereiden kanssa oloon 
d) Siihen, mitä syöt ja milloin 
e) Siihen, mihin aikaan menet nukkumaan 
f) Kotitöiden tekoon 
g) Siihen, mitä harrastat 
h) Siihen, missä asutte 
i) Perheen yhteisiin hankintoihin 
j) Siihen, mitä teette lomalla 

 
(VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) 
7 Voitko tuoda kotiisi kavereita? 
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
VAIN ALLE 15-VUOTIAILLE 
8  Mikä oli edellisen koulutodistuksesi keskiarvo? (Oma vastausvaihtoehto: ”Ei ole keskiarvoja”) 
 
9 Oletko nykyisin mukana tai kuulut jäsenenä johonkin, aivan mihin tahansa järjestöön, seuraan, 
kerhoon tai vastaavaan?  

a) Kyllä 
b) Ei  
c) En osaa sanoa 

 
 (KYSYMYKSET 10 JA 11 VAIN NIILLE, JOTKA KUULUVAT AINAKIN JOHONKIN 9=a)  
10 Kuinka usein osallistut erityyppisten järjestöjen, seurojen, kerhojen tai vastaavien toimintaan? 
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Ainakin kolme kertaa viikossa 
Kerran pari viikossa 
Kerran pari kuukaudessa 
Noin joka toinen kuukausi 
Muutaman kerran vuodessa 
Kerran vuodessa tai harvemmin 
Ei osallistu lainkaan 
Ei osaa sanoa 
 
11a Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin 
kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE 

1) Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta 
2) Urheiluseura tai liikuntajärjestö 
3) Koulun tai oppilaitoksen kerho 
4) Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön lapsi- tai nuorisotoiminta 
5) Partiolippukunta 
6) Luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelujärjestö, luontojärjestö, eläinsuojelujärjestö tai kerho 
7) Hyväntekeväisyysjärjestö, avustusjärjestö tai vammaisjärjestö 
8) Maanpuolustus- tai reserviläisjärjestö 
9) Jokin poliittinen nuoriso- tai varhaisnuorisojärjestö tai jonkin puolueen perusjärjestö 
10) Ihmisoikeus- tai rauhanjärjestö 
11) Jokin muu kuin koulun, seurakunnan tai partion harrastuskerho, esim. musiikki-, askartelu-, 

valokuvauskerho jne. 
12) Ammattiliitto 
13) Jokin muu järjestö, mikä 
14) Ei mikään näistä 
15) Ei osaa sanoa 

 
KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA 
11b Kuinka monta vuotta olet ollut mukana?_______ 
 
11c-f KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA 
(Kyllä / Ei / En osaa sanoa) 

c) osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan 
d) osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen  
e) kuulutko hallitukseen tai muuhun toimielimeen 
f) uskotko olevasi mukana vielä 2 vuoden kuluttua 

 
KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA NIILTÄ, JOTKA EIVÄT OSALLISTU 
(Kyllä / Ei / En osaa sanoa) 
11 g) Kiinnostaisiko sinua olla mukana toiminnassa? 
 
(KAIKILTA) 
12 Osallistutko nykyisin sellaiseen järjestettyyn vapaa-ajan toimintaan, joka ei tapahdu järjestössä, 
seurassa tai vastaavassa? 
(Kyllä / Ei / En osaa sanoa) 
 
13 Entä oletko nykyisin mukana jossain sellaisessa harrastuksessa tai vapaa-ajan ryhmässä, jonka 
toiminta ei ole järjestettyä? 
(Kyllä / Ei / En osaa sanoa) 
 
14 Entä onko sinulla jokin sellainen harrastus, joka ei tapahdu missään ryhmässä vaan yleensä 
yksin? (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) 
 
15 Ottavatko vanhempasi tavalla tai toisella osaa johonkin vapaa-ajan toimintaasi? 
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Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
16 Esitän seuraavaksi joitain vapaa-ajan toimintaan ja siihen osallistumiseen liittyviä väitteitä. 
Kerro kuinka samaa mieltä olet niiden kanssa (5=täysin samaa mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 
3=en samaa enkä eri mieltä, 2= osittain eri mieltä, 1= täysin eri mieltä) 

a) Asuinpaikallani järjestetään kiinnostavaa nuorten toimintaa  
b) Voin vaikuttaa siihen, mitä vapaa-ajan toimintaa nuorille järjestetään asuinpaikallani 
c) Pitkä matka tekee osallistumisen vaikeaksi 
d) Minulla ei ole rahaa osallistua 
e) Vanhempani eivät halua että osallistun 
f) En ehdi osallistua koska minulla on paljon läksyjä 
g) En ehdi osallistua koska minulla on paljon kotitöitä 
h) Nuorille tarjottu toiminta on turhaa leikkimistä 
i) Harrastukset ovat liian suorituspainotteisia  
j) Toimintaan on mukava osallistua jos ei tarvitse liittyä jäseneksi mihinkään 
k) Järjestötoiminta on vanhanaikaista 
l) Toimintaa pitäisi olla erikseen tytöille ja pojille 
m) Nuorten toiminnassa otetaan hyvin huomioon tyttöjen ja poikien väliset erot 
n) Koulun tiloissa pitäisi olla mahdollisuus harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon 

kouluajan ulkopuolella 
o) Kannatan ajatusta liikunta- ja taidepainotteisista koulupäivistä lauantaisin 

 
17 Erilaiset tavat viettää aikaa voivat tuntua enemmän vai vähemmän omalta ajalta. Kuinka omaksi 
koet seuraavat tavat käyttää aikaa (5=täysin omaa aikaa, 1= ei lainkaan omaa aikaa) 

a) koulu tai opiskelu 
b) työ (VAIN TYÖSSÄ KÄYVILLE B21=a) 
c) kotityöt 
d) netissä vietetty aika 
e) järjestössä, seurassa tai vastaavassa toimiminen  
f) Kavereiden kanssa yhdessä toimiminen 
g) Kavereiden kanssa muuten vain oleminen 
h) yksin vietetty aika 

 
18 a Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana tehnyt vapaa-ajan matkan ulkomaille?  

a) Kyllä  
b) Ei  
c) En osaa sanoa 

 
18b JOS 18a =a 
Kuinka monta kertaa _______ 
 
(VAIN VÄHINTÄÄN 18-VUOTIAILTA) 
19 Äänestitkö edellisissä kuntavaaleissa? 
Kyllä / Ei / En halua sanoa / En osaa sanoa 
 
(VAIN VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAILTA) 
20a Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan 
sijoittaisit oman kantasi asteikolla yhdestä kymmeneen 
1= vasemmisto, 10=oikeisto 
 
(VAIN VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAILTA) 
20b Entä, jos ajattelet vanhempiasi. Mihin kohtaan sijoittaisit äitisi poliittisen kannan 
asteikolla yhdestä kymmeneen?  
1=vasemmisto, 10=oikeisto 
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(VAIN VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAILTA) 
20c Entä mihin kohtaan sijoittaisit isäsi poliittisen kannan asteikolla yhdestä kymmeneen?  
1=vasemmisto, 10=oikeisto 
 
21 Oliko vanhempiesi kodin ulkopuolella tapahtuva vapaa-ajan toiminta lapsuudessasi 
Erittäin aktiivista 
Melko aktiivista 
Ei aktiivista eikä passiivista 
Melko passiivista 
Erittäin passiivista 
eos 
 
22 Yritä arvioida millaiset olivat olosuhteet lapsuudessasi seuraavien asioiden kohdalla 
(erittäin hyvät, hyvät, kohtalaiset, huonot, erittäin huonot, kysymys ei koske minua, eos) 
Vanhempiesi keskinäiset välit 
Sinun ja isäsi keskinäiset välit 
Sinun ja äitisi keskinäiset välit 
Sinun ja sisarustesi välit yleensä 
Opettajiesi suhtautuminen yleensä sinuun 
Sinun ja koulukaveriesi välit 
 
23 Kuinka lapsuudenkodissasi käytettiin alkoholia? 
Ei käytetty 
Vähän 
Kohtalaisesti 
Paljon 
 
24 Onko alkoholinkäyttö kodissasi vaikeuttanut lapsuuttasi? 
Ei yhtään 
Ei sanottavasti 
Jossain määrin 
Paljon 
 
(KYSYTÄÄN VAIN ALLE 15-VUOTIAILTA) 
25a Oletko joskus kokeillut tai käyttänyt alkoholia? 

a) Kyllä  
b) Ei 
c) En osaa sanoa 

 
(KYSYTÄÄN VAIN VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAILTA SEKÄ ALLE 15-VUOTIAILTA JOS 25a=kyllä) 
25b Miten usein suunnilleen käytät alkoholia? 
En koskaan 
Muutaman kerran vuodessa 
Ehkä kerran pari kuukaudessa 
Kerran pari viikossa 
Useammin 
Ei halua sanoa 
 
26 Oletko joskus kokeillut tai käyttänyt kannabista (eli hasista tai marijuanaa)? 

d) Kyllä  
e) Ei 
f) En osaa sanoa 

 
(JOS 26=a) 
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27 Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana kokeillut tai käyttänyt kannabista (eli hasista tai 
marijuanaa)? 

a) Kyllä  
b) Ei 
c) En osaa sanoa 

 
28 Onko sinulla tyttö- tai poikaystävää? (EI KYSYTÄ AVO- TAI AVIOLIITOSSA OLEVILTA B7=c 
tai B7=d) 

a) Kyllä  
b) Ei 
c) En osaa sanoa 

 
29 Kuinka monta sellaista todella hyvää ystävää sinulla on, jotka ovat samaa sukupuolta kuin sinä 
itse? _______ 
 
30 Entä kuinka monta sellaista todella hyvää ystävää sinulla on, jotka ovat eri sukupuolta kuin sinä 
itse?  
 
31a Kuinka usein tapaat ystäviäsi 
LUETTELE 
Lähes päivittäin 
Suunnilleen joka viikko 
Suunnilleen joka kuukausi 
Muutaman kerran vuodessa 
Harvemmin kuin kerran vuodessa 
Ei koskaan 
Ei osaa sanoa 
 
(VAIN MUILTA KUIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILTA , IKÄ > 14 ja B7><a) 
31b Kuinka usein tapaat vanhempiasi  
LUETTELE 
Lähes päivittäin 
Suunnilleen joka viikko 
Suunnilleen joka kuukausi 
Muutaman kerran vuodessa 
Harvemmin kuin kerran vuodessa 
Ei koskaan 
Ei osaa sanoa 
 
32a Kuinka usein olet puhelin tai nettiyhteydessä ystäviisi? 
Lähes päivittäin 
Suunnilleen joka viikko 
Suunnilleen joka kuukausi 
Muutaman kerran vuodessa 
Harvemmin kuin kerran vuodessa 
Ei koskaan 
Ei osaa sanoa 
 
(VAIN MUILTA KUIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILTA , IKÄ > 14 ja  B7><a) 
32b Kuinka usein olet puhelin tai nettiyhteydessä vanhempiisi? 
Lähes päivittäin 
Suunnilleen joka viikko 
Suunnilleen joka kuukausi 
Muutaman kerran vuodessa 
Harvemmin kuin kerran vuodessa 
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Ei koskaan 
Ei osaa sanoa 
 
33 Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle? (5=hyvin tärkeää, 1=ei yhtään tärkeää) 
Aktiivinen toiminta seuroissa ja järjestöissä 
Viettää aikaa ystävien kanssa 
Viettää aikaa perheen ja sukulaisten kanssa 
Viettää aikaa yksin 
 
34 Keiden kanssa keskustelet vaikeista asioista? (Kyllä / ei / eos) LUETTELE, VOI VALITA 
USEAMMAN 
 
Psykologin 
Opettajan 
Nuorisotyöntekijän 
Terveydenhoitajan tai koulukuraattorin 
Auttavan puhelimen työntekijän  
Ystävän 
Vanhempien 
Jonkun muun läheisen aikuisen 
Sisarusten 
Nettitutun 
Harrastuskaverin 
Tyttö-/poikaystävän/puolison 
En kenenkään kanssa 
 
 
35 Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi kouluarvosana-
asteikolla 4-10?  
 
 
36 Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
 
37 Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
 
38 Kuinka tyytyväinen olet terveydentilaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
 
39 Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-asteikolla 4-10? 
 
40 AVOIN KYSYMYS 
Mitä haluaisit enemmän vapaa-ajaltasi? 


