
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2293 Nuorisobarometri 2007

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2293 Finnish Youth Survey 2007

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/
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12) Onko työsuhteesi?

- Täysipäiväinen vakinainen
- Täysipäiväinen määräaikainen
- Osa-aikainen vakinainen
- Osa-aikainen määräaikainen
- Ei osaa sanoa

13) Katsoisitko olevasi …?

- Työntekijä
- Alempi toimihenkilö
- Ylempi toimihenkilö
- Ei osaa sanoa

14) Mikä on pääasiallinen toimintasi? Oletko 
…

- Koululainen tai opiskelija
- Palkkatyössä
- Yrittäjä
- Työtön tai lomautettu
- Joku muu
- Ei vastausta

15) Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti 
ollut työttömänä tai lomautettuna? Arvioi 
aika kuukausina.

- Noin ______  kk

16) Uskotko työllistyväsi lähiaikoina?

- Kyllä
- Ei
- Ei osaa sanoa

17) Miten nykyiset työtehtäväsi vastaavat 
koulutustasi?

- Täysin
- melko hyvin
- jonkin verran

- ei lainkaan
- Ei osaa sanoa

18) Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työ-
hösi kouluarvosana-asteikolla 4-10, jossa 10 
tarkoittaa täysin tyytyväinen ja 4 ei lainkaan 
tyytyväinen?

19) Mikä seuraavista on mielestäsi tärkeintä 
työssä?

- Palkan määrä 
- Työsuhteen pysyvyys
- Työn sisältö
- Työn kautta syntyvät ihmissuhteet
- Työn sosiaalinen arvostus
- Etenemismahdollisuudet
- Ei osaa sanoa

20) Miten suhtaudut seuraaviin työttömyyttä 
koskeviin väitteisiin; missä määrin samaa tai 
eri mieltä olet? (täysin samaa mieltä, osit-
tain samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
osittain eri mieltä, täysin eri mieltä, ei osaa 
sanoa)

-  Monien mielestä työttömyys on yksilön oma 
vika

-  Useimmiten ihmiset suhtautuvat alentuvasti 
työttömiin

- Ystävieni mielestä on OK olla työtön
-  Jos joutuu työttömäksi ei se ole itsestä kiinni, 

vaan siitä, että yhteiskunnassa on liian vähän 
töitä

-  Työttömän on vaikea suunnitella elämää ja 
tulevaisuutta

-  Työttömät tulevat taloudellisesti riippuvai-
siksi toisista ihmisistä

-  Työttömänä saa vapaasti suunnitella ajan-
käyttöä

- Työttömänä itseluottamus katoaa
- Työttömänä terveys huononee
-  Työttömän osaaminen jää jälkeen työmarkki-
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1) Sukupuoli (merkitään kysymättä)

- Nainen 
- Mies

2) Mikä on ikäsi?

3) Missä kunnassa asut tällä hetkellä?

4) Mikä on äidinkielesi

- Suomi 
- Ruotsi 
- Muu, mikä?

5) Mikä on perhemuotosi? Oletko …

- Yksin asuva (myös soluasunto)
- Avio- tai avoliitossa, lapseton
- Avio- tai avoliitossa, lapsia
- Yksinhuoltaja
-  Vanhempien/vanhemman/muun huoltajan 

luona asuva
-  ”Kimppakämpässä” ystävien tai sisarusten 

kanssa
- Muu perhemuoto
- Ei vastausta

6) Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorit-
tanut?

- Ylioppilastutkinnon
- Ammatillisen perustutkinnon
- Ammattikorkeakoulututkinnon
- Yliopistotutkinnon
- Ei mitään mainituista
- Ei vastausta

7) Mikä on isäsi koulutustaso?

- Ammatillinen perustutkinto
- Opistoasteen tutkinto
- Vain yo-tutkinto
- Yliopistotutkinto
- Ei tutkintoa
- Ei isää enää
- Ei osaa sanoa

8) Mikä on äitisi koulutustaso?

- Ammatillinen perustutkinto
- Opistoasteen tutkinto
- Vain yo-tutkinto
- Yliopistotutkinto
- Ei tutkintoa
- Ei äitiä enää
- Ei osaa sanoa

9) Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai 
oletko ammatillisessa koulutuksessa?

- Kyllä
- Ei
- Ei vastausta

10) Oletko parhaillaan...?

- Peruskoulussa
- Lukiossa
- Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
- Ammattikorkeakoulussa
- Yliopistossa
- Jossain muualla
- Ei osaa sanoa

11) Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä?

- Kyllä
- Ei
- Ei osaa sanoa
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noiden vaatimuksista
- Työttömyys on häpeällistä

21) Mille seuraavista sektoreista sijoittuisit 
mieluiten työelämässä? 

- Valtio
- Kunta
- Yksityinen sektori
- Kansalaisjärjestö tai muu yhteisö, ns. kolmas 
sektori
- Ei osaa sanoa

22) Mikä seuraavista on nuorten työllistymi-
sen suurin este?

- Työn puute asuinpaikkakunnalla
- Vähäinen työkokemus
- Puutteellinen koulutus
- Suomessa harjoitettu talouspolitiikka
- Suuret ikäluokat työmarkkinoilla
- Työttömyystukijärjestelmä
- Ulkomaalaiset Suomessa
- Ylikoulutus
- Suomen EU-jäsenyys
- Muu 
- Ei osaa sanoa

23) Mikä seuraavista on nuorten työllistymi-
sen toiseksi suurin este?

- Työn puute asuinpaikkakunnalla
- Vähäinen työkokemus
- Puutteellinen koulutus
- Suomessa harjoitettu talouspolitiikka
- Suuret ikäluokat työmarkkinoilla
- Työttömyystukijärjestelmä
- Ulkomaalaiset Suomessa
- Ylikoulutus
- Suomen EU-jäsenyys
- Muu 
- Ei osaa sanoa

24) Missä määrin samaa mieltä tai eri mieltä 
seuraavien väitteiden kanssa? (täysin samaa 
mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin 
eri mieltä, täysin eri mieltä, ei osaa sanoa)
-  Koulutus parantaa olennaisesti työnsaanti-

mahdollisuuksia
-  Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeen-

tulo on turvattu
-  Työhön tulevan nuoren palkka voisi aluksi 

olla vähemmän kuin vastaavan tehtävän 
normaalipalkka

-  Työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa 
kouluttautumista

-  Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien 
määrä tulee kasvamaan

-  Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten 
työttömien olisi tehtävä jotakin yhteiskuntaa 
hyödyttävää työtä

-  Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passii-
visia ja vie heiltä halun yrittämiseen

-  Työttömyyden vähentämiseksi työtä tulee 
jakaa useammalle työaikaa lyhentämällä

-  Työurallani tulen saavuttamaan paremman 
yhteiskunnallisen aseman kuin mitä vanhem-
millani on

-  Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien 
määrä tulee kasvamaan 

-  Ottaisit mieluummin tilapäistäkin työtä kuin 
eläisit työttömyyskorvauksella, jos käteen 
jäävä tulo olisi yhtä suuri

-  Olisit valmis vaihtamaan asuinkuntaa työ-
paikan saamiseksi

-  Suomalainen työelämä tarvitsee lisää ulko-
maalaisia työntekijöitä

-  On todennäköistä, että joudun työurallani 
vaihtamaan työpaikkaa useita kertoja

-  Työelämä vaatii nykyisin työntekijöiltä niin 
paljon, että monet ihmiset palavat ennen 
aikaisesti loppuun

25) Mitä mieltä olet seuraavista koulutukseen 
liittyvistä kysymyksistä? (kyllä, ei, ei osaa 
sanoa)

-  Pitäisikö koulussa rohkaista tyttöjä hakeutu-
maan ns. miesten ammatteihin ja poikia ns. 
naisten ammatteihin?

-  Onko ammattien jakautuminen naisten ja 
miesten ammatteihin maassamme ongelma 
vai ei?

-  Pitäisikö opiskelijavalinnoissa, esim. opetus- 
ja hoitoalan koulutuksessa tai rakennusalan 
koulutuksessa ottaa käyttöön sukupuolikiin-
tiöt vai ei?

-  Tukee koulu nykyisellään tarpeeksi erilaisia 
– esimerkiksi hitaita ja nopeita – oppijoita 
vai ei?

-  Pitäisikö lahjakkaille oppilaille olla maassam-
me omia luokkia tai kouluja? 

-  Pitäisikö oppivelvollisuusikää alentaa 6 
vuoteen? 

-  Pitäisikö oppivelvollisuusikää nostaa 18 
vuoteen?

-  Pitäisikö lukiokoulutus ja ammatillinen 
koulutus yhdistää ns. nuorisokouluksi?

-  Pitäisikö yliopisto-opetuksen pysyä maksut-
tomana?

26) Missä määrin olet saanut tietoa perus-
koulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista 
seuraavilta tahoilta? (paljon, jonkin verran, 
vähän, ei käytännössä lainkaan, ei osaa sanoa)

- Opinto-ohjaajalta
- Vanhemmilta
- Tiedotusvälineistä
- Työvoimatoimistosta
- Ystäviltä
- Opettajilta
- Harrastuksen ohjaajalta
- Internetistä

27) Missä määrin seuraavat asiat vaikuttavat 
oman asuinpaikkasi valintaan? (paljon, jonkin 
verran, vähän, ei käytännössä lainkaan, ei 
osaa sanoa)

- Työnsaanti
- Opiskelupaikka
- Sukulaisten läheisyys
- Asuinpaikan vapaa-ajanharrastukset
- Luonnonläheisyys
- Asuinpaikan tarjoamat peruspalvelut
- Kohtuuhintainen asuminen
- Asuinpaikan turvallisuus
- Jokin muu

28) Missä kunnassa tai kaupungissa asuisit 
mieluiten? 

29) Missä määrin samaa tai eri mieltä olet 
seuraavien väitteiden kanssa? (täysin samaa 
mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin 
eri mieltä, täysin eri mieltä, ei osaa sanoa)

-  Rasismi on lisääntynyt viime vuosina suoma-
laisten nuorten keskuudessa

-  Suomeen tulisi ottaa vastaan nykyistä enem-
män pakolaisia

- Menestyminen elämässä on itsestä kiinni
-  Yleensä voi luottaa siihen, että hallitus tekee 

oikeita päätöksiä
-  EU-jäsenyys on osoittautunut edulliseksi 

Suomelle
-  Demokratia toimii Suomessa hyvin ja se 

takaa kansalaisille riittävät vaikuttamisen 
mahdollisuudet 

-  Sosiaalinen eriarvoisuus on kasvanut eri 
väestöryhmien välillä 

-  Rahalaitosten tulisi rajoittaa kulutusluotto-
jen myöntämistä

-  Voin vaikuttaa asuinalueeni tulevaisuutta 
koskevaan päätöksentekoon

-  Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suoma-
laista kulttuuria
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-  Henkilökohtainen köyhyys johtuu kunkin 
henkilön omista valinnoista

-  Nuorten syrjäytymistä yhteiskunnasta liioi-
tellaan

-  Saamasi koulutus on antanut sinulle hyvät 
valmiudet toimia yhteiskunnan jäsenenä

-  Suomessa pitäisi ottaa käyttöön kaikille 
maksettava perustulo

-  Kaikille maksettava perustulo kannustaisi 
ihmisiä työntekoon

-  Kaikille maksettava perustulo kannustaisi 
ihmisiä joutilaisuuteen

-  Nuoret voivat vaikuttaa kuntansa tai kau-
punkinsa nuorten asioihin 

30) Pitäisikö äänestysikärajaa mielestäsi las-
kea 16-vuoteen seuraavissa vaaleissa? (kyllä, 
ei, ei osaa sanoa)

- Eduskuntavaalit
- Kunnallisvaalit
- Presidentinvaalit
- Eurovaalit
- Seurakuntavaalit

31) Uskotko oman ikäluokkasi taloudellisen 
aseman tulevaisuudessa kehittyvän huo-
nommaksi, paremmaksi vai yhtä hyväksi tai 
huonoksi kuin vanhemmilla ikäluokilla?

- Huonommaksi
- Paremmaksi
- Yhtä hyväksi tai huonoksi
- Ei osaa sanoa

32) Uskotko oman ikäluokkasi poliittisen 
vaikutusvallan tulevaisuudessa kehittyvän 
huonommaksi, paremmaksi vai yhtä hyväksi 
tai huonoksi kuin vanhemmilla ikäluokilla?

- Huonommaksi
- Paremmaksi
- Yhtä hyväksi tai huonoksi
- Ei osaa sanoa

33) Tunnetko, että vanhempien ja nuorem-
pien sukupolvien välillä on nykyisin suuri 
“sukupolvien välinen kuilu”?

- Kyllä
- Ei
- Ei osaa sanoa

34) Kuinka tärkeää Sinulle on, että 35-vuo-
tiaana olet saavuttanut seuraavia asioita? 
(erittäin tärkeää, melko tärkeää, vain vähän 
tärkeää, ei lainkaan tärkeää, ei osaa sanoa)

- Oma perhe ja lapsia
- Pysyvä työsuhde
- Korkea elintaso
- Omistusasunto
- Arvostettu yhteiskunnallinen asema
- Oma auto
- Työskentely omassa yrityksessä
- Keskitasoa korkeampi paikka
- Mahdollisuus matkustaa ja nähdä maailmaa
-  Voit kuluttajana tehdä ympäristöä ja luontoa 

säästäviä valintoja
- Olet mukana politiikassa

35) Jos ajattelet tulevaisuutta, niin missä 
määrin olet seuraavien asioiden suhteen 
samaa tai eri mieltä? (täysin samaa mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri miel-
tä, täysin eri mieltä, ei osaa sanoa)

- Yhteisöllisyyden merkitys korostuu
- Tuloerot kasvavat suomalaisessa yhteiskun-
nassa
-  Väestö keskittyy muutamiin harvoihin 

keskuksiin
-  Yhteiskunnallisten ääriliikkeiden merkitys 

kasvaa
- Turvattomuus lisääntyy yhteiskunnassa
- Ulkomaalaisten osuus Suomessa kasvaa

35) Kuinka moneen, toiseen kotitalouteen 
kuuluvaan, ystävään tai tuttavaan pidät yh-
teyttä suhteellisen säännöllisesti?

- Ei kehenkään
- 1-2
- 3-5
- 6-10
- Yli 10
- Ei osaa sanoa

36) Kuinka usein tapaat ystäviäsi?
 
- Lähes päivittäin
- Suunnilleen joka viikko
- Suunnilleen joka kuukausi
- Muutaman kerran vuodessa
- Harvemmin kuin kerran vuodessa
- Ei koskaan
- Ei osaa sanoa

37) Kuinka usein olet puhelinyhteydessä tai 
sähköpostiyhteydessä heihin?

- Lähes päivittäin
- Suunnilleen joka viikko
- Suunnilleen joka kuukausi
- Muutaman kerran vuodessa
- Harvemmin kuin kerran vuodessa
- Ei koskaan
- Ei osaa sanoa

38) Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä 
omaan taloudelliseen tilanteeseesi kouluarvo-
sana-asteikolla 4-10? 

39) Kuinka tyytyväinen olet omaan koulu-
tukseesi kouluarvosana-asteikolla 4-10?

40) Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi 
kouluarvosana-asteikolla 4-10?

41) Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi 
kouluarvosana-asteikolla 4-10?

42) Kuinka tyytyväinen olet terveydentilaasi 
kouluarvosana-asteikolla 4-10?

43) Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen 
elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-as-
teikolla 4-10?


