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Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2526 Finnish Youth Survey Spring 1998
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/

TILASTOKESKUS
Haastattelututkimukset
00022 TILASTOKESKUS

5.3.1998

NUORISOBAROMETRI 1998 (maaliskuu)

RENGASTA ROTAATIORYHMÄ
Kohdenumero (sama kuin tytissä) .................................................................
Kunta .............................................................................................................
Kohteen syntymävuosi....................................................................................
Haastattelijanumero ......................................................................................
Haastattelun kesto (min.) ...............................................................................
Käyntihaastattelu ...........................................................................................
Puhelinhaastattelu .........................................................................................
HUOMAUTUKSIA TAI KADON SYY:

KADON SYY:
Kieltäytyi, syy:

Ei tavoitettu, syy:

Muu syy:

NBAR98-1JomHO/RKO 5.3.1998
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a) Mikä on ammatillinen koulutuksesi. Oletko suorittanut:

ammatillisen koulun.......
ammatillisen opiston......
ammattikorkeakoulun tai
korkeakoulututkinnon? ...
Ei mitään mainituista ......
b) Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon?
Kyllä
Ei.....
JOS SUORITTANUT TUTKINNON (K1a=1-4tai K1b=1):
c) Minkälaisen valmiudet perusasteen jälkeinen koulutus (lukio, ammattikoulu, opisto tai korkeakoulu) oman kokemuksesi mukaan antaa nuorille selviytyä elämässä eteenpäin:
erittäin hyvät..........
melko hyvät...........
keskinkertaiset .....
melko huonot .......
vai erittäin huonot?
d) Mikä on vanhempiesi koulutus?
Onko isäsi suorittanut tutkinnon:

Isä

Onko äitisi suorittanut tutkinnon:
Äiti
ammattikoulussa ............................. 1
ammatillisessa opistossa ................ 2
korkeakoulussa?.............................. 3
El TUTKINTOA................................ 4
El ISÄÄ / EOS / El ÄITIÄ ................. 9

Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain
muussa ammatillisessa koulutuksessa?

Ei
JOS KYLLÄ:
peruskoulussa ...... ...........................
lukiossa .............................................
ammattikoulussa ...............................
ammattiopistossa ..............................
ammattikorkeakoulussa.....................
yliopistossa tai korkeakoulussa ........
työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa
oppisopimuskoulutuksessa...............
EOS..................................................
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Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi, jos ajattelet työn saantia
ja omaa tulevaisuuttasi?

Kyllä
Ei....
EOS

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi.
Oletko:
työssä palkansaajana......................................
yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä
työtön tai lomautettu .......................................
koululainen tai opiskelija..................................
varusmies.......................................................
sairaus-, työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä ......
kotityötä tekevä ...............................................
vai teetkö jotain muuta? ..................................
TYÖLLISET, PALKANSAAJAT JA YRITTÄJÄT (K5-K6)
Onko työsuhteesi:
a) kokoaikainen vai osa-aikainen?
Kokoaikainen
Osa-aikainen
b) pysyvä vai määräaikainen?
Pysyvä, toistaiseksi voimassa oleva
Määräaikainen.................................
JOS MÄÄRÄAIKAINEN:
c) Onko määräaikainen työsi työllistämistukipaikka vai muu
määräaikainen työ?
Työllistämistukipaikka................................................
Muu määräaikainen ...................................................
EOS............................................................................
Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi;

täysin ...........
melko hyvin .
jonkin verran
ei lainkaan? .
EOS .............
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TYÖ TON: (K7 - K8)
]7
Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/
lomautettuna?
MERKITSE TÄYDET KUUKAUDET
SEKÄ VIIKOT
TYÖ "ÖN:
"
8
Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Mainitse
tärkein tekijä, joka mielestäsi estää työn saantia omalla kohdallasi?
- KIRJOITA VASTAUS MAHDOLLISIMMAN TARKASTI SANASTA SANAAN

KAIKKI
a) Peruskoulua ollaan parhaillaan uudistamassa. Minkälaisen arvosanan
kouluasteikolla neljästä kymmeneen antaisit peruskoululle omien kokemustesi perusteella?

b) Ovatko peruskoulun nuorelle antamat valmiudet seuraavilla alueilla
mielestäsi erittäin hyvät, melko hyvät, keskinkertaiset,
melko huonot vai erittäin huonot:

c) Mikä edellisistä on mielestäsi tärkein asia, johon peruskoulu antaa valmiuksia?
- LUETTELE OSIOT TARVITTAESSA UUDELLEEN
Asia numero...................................................................................

I____|

5(8)
Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa?
TARKENNA:
Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä?
1. Työnsaantimahdollisuuksissa on viimeksi
kuluneiden 6 kuukauden aikana tapahtunut
yleisesti käänne parempaan? ......................
2. Koulutus parantaa olennaisesti
työnsaantimahdollisuuksia? .....
3. Työttömänä olo ei ole paha asia,
jos toimeentulo on turvattu? ........
4. Työhön tulevan nuoren palkka voisi
aluksi olla vähemmän kuin vastaavan
tehtävän normaalipalkka? ...................
5. Työelämässä pysyminen edellyttää
jatkuvaa kouluttautumista?..............
6. Pysyvästi työelämän ulkopuolelle
jäävien määrä tulee kasvamaan? .......
7. Suomessa työttömyyttä on liioiteltu eli
kyllä jokaiselle tekevälle työtä löytyy? ,
8. Työntekijöiden ja työnantajien väliset
ristiriidat ovat Suomessa vähentyneet
tällä vuosikymmenellä? .......................
9. Työurallani tulen saavuttamaan paremman
yhteiskunnallisen aseman kuin mitä vanhemmillani on? ............................................
10. Olen valmis tekemään ikävääkin työtä, jos
palkka siitä vain on riittävän hyvä?............
11. Sosiaalinen eriarvoisuus on kasvanut
Suomessa 1990-luvun aikana?..........
12. Työllisyystilanteen parantamiseksi olen
valmis tinkimään omasta elintasostani? ..........
13. Lähimmän viiden vuoden aikana työttömyys
tulee koskettamaan minua henkilökohtaisesti?
14. Lähimmän viiden vuoden aikana työurani
tulee muodostumaan pääosin määräaikaisista työsuhteista? ..........................................
Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana:

LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT

1. Hakeutua töihin ulkomaille? .........................
2. Hakeutua opiskelemaan ulkomaille?............
3. Perustaa oman yrityksen?............................
4. Mennä ammatilliseen koulutukseen
parantaaksesi valmiuksia työmarkkinoilla? ..
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Miten todennäköisenä pidät sitä, että joudut omalla työurallasi vaihtamaan kokonaan ammattia:

erittäin todennäköisenä .................................................................

1

melko todennäköisenä ..................................................................

2

melko epätodennäköisenä ............................................................

3

vai erittäin epätodennäköisenä? ....................................................

4

EOS .............................................;................................................

9

Suomessa on keskusteltu sosiaaliturvan eri muotojen yhdistämisestä
kansalaispalkaksi. Mikä on mielestäsi vähimmäissumma, jolla tulee
kuukauden toimeen?

Kansalaispalkka
Mikä seuraavista on mielestäsi tärkein asia työssä/työssä olossa:

palkan määrä ......................................
työsuhteen pysyvyys ..........................
työn sisältö ..........................................
työn sosiaalinen arvostus ...................
vai työn kautta syntyvät ihmissuhteet?
EOS....................................................

Mikäli Suomen kansantalouden kehitys heikkenee ja julkisia menoja
joudutaan leikkaamaan, niin olisiko seuraavista menokohdista leikattava paljon, jonkin verran vähän vai ei lainkaan:

1) terveydenhuollosta?........
2) koulutusmenoista? ..........
3) työttömyysturvasta? ........
4) puolustusmenoista? ........
5) asumistuesta?.................
6) maataloustuesta? ............
7) liikunta- ja nuorisotyöstä?
8) vanhusten huollosta? ......
9) lapsiperheiden tuesta? ....
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JOS

KOHDENUMERO PÄÄTTYY PARITTOMAAN NUMEROON (1, 3, 5, 7 tai 9):
Nykyään puhutaan erilaisten ryhmien syrjäytymisestä tavalla tai toisella.
Mitä Sinun mielestäsi syrjäytymisellä tarkoitetaan tai mistä syrjäytyminen
mielestäsi johtuu?
JOS VASTAAMINEN ON VAIKEATA: Tähän kysymykseen ei ole oikeita vastauksia, vaan syrjäytyminen voidaan tulkita hyvin monella tavalla.
- KIRJOITA VASTAUS MAHDOLLISIMMAN TARKASTI SANASTA SANAAN
MITÄ SYRJÄYTYMISELLÄ TARKOITETAAN TAI MISTÄ SE JOHTUU

JOS

KOHDENUMERO PÄÄTTYY PARILLISEEN NUMEROON (2, 4, 6, 8 tai 10):
Nykyään puhutaan erilaisten ryhmien syrjäytymisestä tavalla tai toisella.
Liittyykö syrjäytymiseen mielestäsi:
- LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT

1) koulutuksen puute?.............................
2) työpaikan puute? ................................
3) ystävien puute? ..................................
4) vähäinen yhteiskunnaliinen
aktiivisuus?
5) tulevaisuuden uskonpuute?................
6) huonot elämäntavat? ...........................
7) harrastuksien puute? ...........................
8) oma laiskuus tai välinpitämättömyys? .
9) rahan tai toimeentulon puute? .............

KÄÄNNÄ, LOMAKE JATKUU
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a) Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi?
Arvioi tilannettasi kouluarvosanoilla neljästä kymmeneen (4 -10).
Neljä tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja kymmenen täysin tyytyväistä.

b) Entä kuinka tyytyväinen olet nykyisin elämääsi kaiken
kaikkiaan samalla tavalla arvioituna?

maaseudun haja-asutusalue tai kylä .............................................

1

taajama tai asutuskeskus ...............................................................

2

kaupunkilähiö tai esikaupunkialue .................................................

3

kaupungin keskusta?.....................................................................

4

LUE VAIHTOEHDOT LOPPUUN ASTI, ETTÄ VASTAAJA SAA KOKONAISKUVAN
SKAALASTA.
KÄYTÄ APUNA OMAA ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA.
KIITOS HAASTATTELUSTA !

