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Flash 273 - Template
Flash Eurobarometer The youth and their rights
D1.

Sukupuoli
[ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN]

D2.

D3.

D4.

-

[1] ............................................................................................ Mies

-

[2] ........................................................................................ Nainen

Minkä ikäinen olet?
-

[_][_] ........................................................................... vuotta vanha

-

[00] ......................................[KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

Oletko tällä hetkellä koko aikainen opiskelija?
-

Kyllä ..............................................................................................1

-

En..................................................................................................2

-

[Ei osaa sanoa / Ei vastausta.] .....................................................9

Mikä on kotitaloutenne tuloista suurimman osan hankkivan henkilön tämänhetkinen
ammatti? Onko hän mielestänne lähinnä yksityisyrittäjä, palkkatyössä, tehdastyöntekijä
vai ilman ammatillista työtä? Onko hän...
[JOS ANNETAAN VASTAUS PÄÄKATEGORIAAN, LUE ÄÄNEEN VASTAAVAT
ALAKATEGORIAT - ??????????]
- Yksityisyrittäjä
Æ i.e. : - maanviljelijä, metsätyöntekijä, kalastaja ............................................... 11
- kaupanomistaja, käsityöläinen .............................................................. 12
- ammattilainen (lakimies, lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti,...) .................. 13
- yrityksen johtaja ..................................................................................... 14
- muu ........................................................................................................ 15
- Työntekijä
Æ i.e. : - ammattilainen (tohtori, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti)....................... 21
- pääjohtaja, johtaja tai ylintä johtoa........................................................ 22
- keskijohto ............................................................................................... 23
- virkamies................................................................................................ 24
- toimistotyöntekijä ................................................................................... 25
- muu työntekijä (myyntimies, hoitaja, jne...)........................................... 26
- muu ........................................................................................................ 27
- Tehdastyöntekijä
Æ i.e. :
- valvoja / esimies (tiimijohtaja, jne...) .................................................... 31
- Tehdastyöntekijä ................................................................................... 32

- kouluttamaton tehdastyöntekijä ............................................................ 33
- muu ........................................................................................................ 34
- Ilman ammatillista työtä
Æ i.e. : - huolehtii kodista ..................................................................................... 41
- opiskelija (kokoaikainen) ....................................................................... 42
- eläkkeellä .............................................................................................. 43
- työnhakija............................................................................................... 44
- muu ........................................................................................................ 45
- [Kieltäytyminen]..................................................................................................... 99

D6.

Sanoisitteko, että asutte...?
-

suuret kaupungit ...........................................................................1

-

muut kaupungit/asutuskeskukset .................................................2

-

maaseutu ......................................................................................3

-

[Kieltäytyminen] ............................................................................9

JOHDANTO: Tässä kyselykaavakkeessa, sana ‘lapsi’ täytyy ymmärtää henkilönä joka on
alle 18-vuotias. (Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) määritelmä)

Q1.

Oletteko tietoinen että alle 18-vuotiailla on erityisiä oikeuksia verrattuna täysi-ikäisiin?
HAASTATTELIJA: Nämä oikeudet ovat nimenomaan henkilöille alle 18-vuotta:

Q2.

-

Kyllä, tiedän ..................................................................................1

-

Ei, en tiedä ....................................................................................2

-

[EOS/EV].......................................................................................9

Alle 18-vuotiailla on erityisiä oikeuksia, muun muassa:
- oikeus suojeluun ja huolenpitoon joka on tarpeellista heidän hyvinvoinnilleen
- oikeus esittää vapaasti näkemyksensä ja että nämä huomioidaan heitä koskevissa
asioissa
- oikeus, että lapsen intressit tulee aina olla etusijalla, kaikissa heitä koskevissa toimissa,
joko viranomaisten tai yksityisten laitosten taholta
- oikeus säilyttää säännöllinen ja suora henkilökohtainen suhde molempiin vanhempiinsa,
ellei tämä ole lapsen intressien vastaista
Ovatko mielestänne lasten erityisoikeudet Suomessa...?

Q3.

-

Erittäin hyvin suojeltuja .................................................................1

-

Melko hyvin suojeltuja...................................................................2

-

Epätäydellisesti suojeltuja.............................................................3

-

Eivät suojeltuja..............................................................................4

-

[EOS/EV].......................................................................................9

Oletko itse koskaan hakenut apua asiassa, jossa koit, että oikeuksiasi loukattiin, tai
tunnetko jonkun alle 18-vuotiaan, joka on yrittänyt tehdä näin?

Q4.

-

Kyllä, te itse ..................................................................................1

-

Kyllä, joku jonka tunnette..............................................................2

-

Sekä te itse että muu(t).................................................................3

-

Ei...................................................................................................4

-

[EOS/EV].......................................................................................9

Minkälaisia ongelmia luulet, että alle 18-vuotiaat voivat kohdata, kun he tarvitsevat apua
oikeuksiensa puolustamiseen?
-

Mainitsi..........................................................................................1

-

Ei maininnut ..................................................................................2

-

Muu ...............................................................................................9

a)

He eivät tunne oikeuksiaan.......................................................................... 1 2 9

b)

He eivät tiedä, miten asiassa edetään ja kehen otetaan yhteyttä ............... 1 2 9

c)

Viranomaiset (julkishallinto, esim. kaupunginvaltuustot,
oikeusasiamies) eivät vastaa .............................................................................. 1 2 9

Q5.

d)

Menettelytavat ovat liian monimutkaisia ...................................................... 1 2 9

e)

Menettelytavat ovat liian pitkällisiä............................................................... 1 2 9

f)

Muu .............................................................................................................. 1 2 9

Missä alueissa mielestäsi hallituksen tai julkishallinnon pitäisi erityisesti ottaa lasten
intressit huomioon, kun lakeja otetaan käytäntöön tai tehdään päätöksiä?
(3 valintaa seuraavista kentistä)

-

koulutus.......................................................................................01

-

terveys- ja sosiaaliasiat (esimerkiksi pääsy sairaalahoitoon tai julkisiin
kulkuvälineisiin) ...........................................................................02

-

oikeudenkäynti (esimerkiksi perheasiat ja nuoriso-oikeus sektori)03

-

turvallisuus (esimerkiksi suojelu väkivaltaa vastaan) .................04

-

maahanmuutto (esimerkiksi millä ehdoilla perhe voi yhdistyä jälleen) 05

-

tiedotusvälineet...........................................................................06

-

urheilu ja vapaa-aika...................................................................07

-

ympäristö (esimerkiksi lasten rakennusten, tilojen, palveluiden ja välineiden
ympäristösuojelu) ........................................................................08

Q6.

-

[Muu] ...........................................................................................09

-

[EOS/EV].....................................................................................99

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?

a)

-

Oikein............................................................................................1

-

Väärin............................................................................................2

-

[EOS/EV].......................................................................................9

Jos vanhemmat ovat eronneet ja toinen vanhemmista muuttaa
toiseen jäsenvaltioon, lapsien huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista
täytyy päättää uudestaan .................................................................................... 1 2 9

b)

Videopelit (konsolit tai verkkopelit) saavat kaikissa Euroopan
unionin maissa nimilapun ja luokittelun jossa määritellään sopiva
ikäraja 1 2 9

Q7a.

Mielestäsi, mihin seuraavien ongelmien joukosta pitäisi ensiksi käydä käsiksi Suomessa?
-

Lapsiin kohdistuva väkivalta .........................................................1

-

Syrjintä ja rasismi..........................................................................2

-

Huumeet .......................................................................................3

-

Alkoholin väärinkäyttö ja nikotiiniriippuvuus .................................4

-

Lapsityövoima...............................................................................5

-

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ..............................................6

-

Köyhyys ja sosiaalinen poissulkeminen .......................................7

-

[Muu] .............................................................................................8

-

Q7b.

[EOS/EV].......................................................................................9

Ja mihin pitäisi käydä käsiksi toiseksi?

Q8.

-

Lapsiin kohdistuva väkivalta .........................................................1

-

Syrjintä ja rasismi..........................................................................2

-

Huumeet .......................................................................................3

-

Alkoholin väärinkäyttö ja nikotiiniriippuvuus .................................4

-

Lapsityövoima...............................................................................5

-

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ..............................................6

-

Köyhyys ja sosiaalinen poissulkeminen .......................................7

-

[Muu] .............................................................................................8

-

[EOS/EV].......................................................................................9

Mitä toimia tulisi ensisijaisesti tehdä Euroopan tasolla lasten oikeuksien edistämiseksi ja
suojelemiseksi?

a)

-

Mainitsi..........................................................................................1

-

Ei maininnut ..................................................................................2

Tehdään hälytysjärjestelmä, jolla Euroopan unionin alueella
etsitään kadonneita lapsia...................................................................................... 1 2

b)

Annetaan enemmän tukea organisaatioille, jotka toimivat lasten
oikeuksien suojelemisen alalla............................................................................... 1 2

c)

Tuotetaan enemmän informaatiota lapsille heidän
oikeuksistaan ja mistä tiedustella niistä (esimerkiksi
tiedotuskampanjat tai webbisivujen luominen)....................................................... 1 2

d)

Otetaan lapset entistä enemmän mukaan määrittelemään heitä
koskevia menettelytapoja, esimerkiksi järjestämällä
keskustelufoorumi näistä aiheista .......................................................................... 1 2

e)

Edistetään lasten oikeuksia Euroopan ulkopuolella olevissa
maissa 1 2

Q9.

Mistä tietokanavasta vaikuttaa itsellesi helpoimmalta loytää tietoa oikeuksistasi?

-

Internet..........................................................................................1

-

Kirjastossa saatavilla oleva aineisto (koulussa, informaatiopisteissä,
kaupungissasi) ..............................................................................2

-

TV-ohjelmat ..................................................................................3

-

[Muu] .............................................................................................4

-

[EOS/EV].......................................................................................9

