
KYSELYLOMAKE: FSD2789 KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TYÖASENTEET JA ARVOT 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2789 WORK VALUES AND ATTITUDES OF STUDENTS IN HIGHER

EDUCATION 2011

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



WORK-Preca lomake 2011

Seuraavilla sivuilla kysytään asioita, jotka liittyvät eri tavalla työhön ja elämään yleensä. Vastaa kysymyksiin ja täydennä virkkeet niin kuin ajattelet. Tärkeää on,

että ilmaiset oman, rehellisen käsityksesi alla olevista asioista VALITSEMALLA sopivaksi katsomasi vaihtoehdon tai vastaamalla kysymykseen niin kuin asiasta

ajattelet.

Vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Apple iPod nano 8 GB soitin.

Linkit: WORK-Preca,  Sosiaalityön tutkimuksen laitos, Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelma.

 

TAUSTATIEDOT AINEISTON TILASTOLLISTA RYHMITTELYÄ VARTEN
Syntymävuosi 

Sukupuoli
 Mies

 Nainen

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

Maakunta 

Asuinkunnan koko

 Alle 4 000 asukasta

 4 001 - 8 000 asukasta

 8 001 - 30 000 asukasta

 30 001 - 80 000 asukasta

 Yli 80 001 asukasta

Koulutuksesi?

 Peruskoulu

 Ylioppilastutkinto

 Ammattikoulututkinto

 Ammattikorkeakoulututkinto

 Yliopistotutkinto

Ammattisi: 

Oletko sinä työssä?
 Kyllä

 Ei

Opiskeletko?
 Kyllä

 Ei

Jos olet työssä, oletko

 Kokopäivätyössä

 Puolipäivätyössä

 Osa-aikatyössä

 Muu työaikamuoto

Jos muu työaikamuoto, mikä?

Jos olet työssä, onko työsuhteesi
 vakituinen

 määräaikainen

Oletko koskaan saanut työpaikkaa rekrytointitapahtuman kautta

(esim. Rekrytori Tampere ja Rekrytori Hämeenlinna, Jyväskylän Osaajat kohtaavat,
korkeakoulujen Yrityspäivät ym.) ?

 Kyllä

 En ole
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Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi?

 Työväenluokkaan

 Alempaan keskiluokkaan

 Keskiluokkaan

 Ylempään keskiluokkaan

 Yläluokkaan

 En katso kuuluvani mihinkään luokkaan

A. Mitä mieltä olet seuraavista työelämää ja yhteiskuntaa koskevista väittämistä?
1- Täysin samaa mieltä, 2- Jokseenkin samaa mieltä, 3- Vaikea sanoa, 4- Jokseenkin eri mieltä, 5- Täysin eri mieltä

Kiinnitä otsikkorivi 1 2 3 4 5

Suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyisin ylikierroksilla ja niin
kovan paineen alla, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun

Korkea tulovero vähentää työhalujani

Olisin valmis tinkimään palkastani, mikäli työaikaa lyhennettäisiin ja
saisin enemmän vapaa-aikaa

Nyky-yhteiskunnassa ei voi elää luottavaisin mielin, koska työpaikan
ja toimeentulon voi menettää aivan yhtäkkiä

Ellei ammattiyhdistysliikkeen organisaatiota ja toimintaa rakenneta
kokonaan uudelle pohjalle, se ei kykene enää tulevaisuudessa

ajamaan jäsentensä etuja

Valtion pitäisi harjoittaa paljon nykyistä ponnekkaampaa politiikkaa
maamme työllisyyden turvaamiseksi

Yrittäjänä toimimiseen liittyy Suomessa niin suuria maksuja ja riskejä,
että 'vain hullu' ryhtyy turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi

Olen kiinnittynyt omaan asuinseutuuni niin, etten edes työtä
saadakseni muuttaisi mihinkään muualle

Markkinavoimat ohjaavat liikaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa

Puhe kiireen lisääntymisestä on hölynpölyä, sillä ihmisillä
on aivan riittävästi aikaa, jos sen vain käyttää oikein

Työssä menestyminen on pitkälti itsestä ja omasta asenteesta kiinni

Talouskriisi ei ole maassamme ohi, vaan edessä ovat vielä
paljon vaikeammat ajat

Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu

Nykyaikana ihmisten ei ole välttämätöntä sitoutua mihinkään
eturyhmään tai organisaatioon

Haluaisin sitoutua kunnolla johonkin työpaikkaan tai
yritykseen ja ponnistella sen menestyksen eteen

Markkinatalous toimii Suomessa nykyisin hyvin kaikkien
kansalaisten parhaaksi

Olisin valmis ottamaan vastaan mitä tahansa työtä,
jos vaihtoehtona olisi työttömyys

Työ on tärkein osa ihmisen elämänsisältöä

Työelämässä menestymiseen tarvitaan ennen muuta hyvää onnea

B. Kuinka tärkeitä Sinulle ovat seuraavat työn/työpaikan ominaisuudet?
1- Erittäin tärkeä, 2- Tärkeä, 3- Melko tärkeä, 4- Ei kovin tärkeä, 5- Ei lainkaan tärkeä.

Kiinnitä otsikkorivi 1. 2. 3. 4. 5. En osaa sanoa

Työstä saatu korvaus / palkka on korkea

Työpaikalla on hyvä henki ja viihtyisä työympäristö

Työpaikka tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet uralla

Työajat ovat joustavia ja töitä voi tehdä myös etätöinä

Työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen on mahdollista

Työllä on merkitystä / sitä tehdään hyvän ja tärkeän asian eteen

Työajat ovat säännölliset eikä töitä tarvitse viedä kotiin

Esimies on innostava ja reilu

Työsuhde on vakinainen

Työssä voi toteuttaa itseään

C. Mitä ansiotyö merkitsee Sinulle henkilökohtaisesti? Mikäli et ole työssä (enää, vielä tai olet
tilapäisesti pois), vastaa niiden kokemusten ja käsitysten mukaan, joka Sinulle on asiasta muodostunut.
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1- Hyvin suuressa määrin, 2- Paljolti, 3- Jossakin määrin, 4- Ei juurikaan, 5- Ei lainkaan, 6- En osaa sanoa

Kiinnitä otsikkorivi 1 2 3 4 5 En osaa sanoa

Vain keinoa toimeentulon hankkimiseksi

Keinoa rahoittaa muita aktiviteetteja, joista olen todella kiinnostunut

Jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle kuuluvaa velvollisuutta (verot ym.)

Itsearvostuksen merkittävintä lähdettä/oman identiteetin ylläpitämistä

Arjen rutiinia, joka ei herätä suuria tunteita mihinkään suuntaan

Mahdollisuutta päteä, 'olla jotain', saada onnistumisen kokemuksia

Ammatillista kehittymistä, oman osaamispääoman kartuttamista

Pelkkää liikesuhdetta, työnantaja ostaa työni ja minä myyn

Jatkuvaa rääkkiä, fyysistä tai henkistä rasitusta

Hyviä ihmissuhteita, tärkeää toveruutta/kaveruutta

Epäoikeudenmukaista kohtelua, perusteetonta vähättelyä

Alinomaisia muutoksia ja niistä aiheutuvaa turvattomuutta

D. Kuinka todennäköisenä pidät seuraavien työtä ja työelämää koskevien kehitysilmiöiden etenemistä
maassamme lähivuosien aikana?

1- Väistämätöntä, 2- Todennäköistä, 3- Vaikea sanoa, 4- Ei kovin todennäköistä, 5- Epätodennäköistä

Kiinnitä otsikkorivi 1 2 3 4 5

Varmat, 'elinikäiset' työpaikat loppuvat vähitellen kokonaan

Osapäivätyö lisääntyy suhteessa kokopäivätyöhön

Ay-liikkeen asema ja vaikutusvalta heikkenevät

'Keikka-' ja projektiluonteiset työsuhteet (pätkätyöt) yleistyvät

Yrittäjyydestä tulee yhä useamman vaihtoehto palkkatyölle

Ihmiset oppivat hyväksymään epävarmuuden työn jatkuvuudesta

Kiire ja stressi lisääntyvät

Eläke-ehdot tiukentuvat

Työpaikkojen ilmapiiri kiristyy/huononee

Mahdollisuudet valita omat työtehtävät kasvavat

Ikääntyneet jatkavat työelämässä merkittävästi nykyistä pidempään

E. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

E-lomake - WORK-Preca lomake 2011 https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/4362/lomake.html

3 of 8 25.2.2011 7:27



1- Täysin samaa mieltä, 2- Jokseenkin samaa mieltä, 3- Vaikea sanoa, 4- Jokseenkin eri mieltä, 5- Täysin eri mieltä

Kiinnitä otsikkorivi 1 2 3 4 5

Minulla ei ole mitään ikävääkään työtä vastaan,
jos palkka olisi riittävän hyvä

Valtion ja kuntien tulee jakaa tuloja paremmin
toimeentulevilta pienituloisimmille

Työttömyyden poistamiseksi ja heikompiosaisten auttamiseksi
työelämässä olevien tulisi tinkiä saavuttamistaan eduista

Erot ihmisten yhteiskunnallisessa asemassa ovat hyväksyttäviä,
koska ne osoittavat kuinka hyvin ihmiset ovat hyödyntäneet

tilaisuuksiaan

Kansalaisten mielipiteillä ei ole paljoakaan vaikutusta siihen,
millaisia päätöksiä yhteiskunnassa tehdään

Taloudellisen hyvinvoinnin kehittäminen vielä nykyistä
korkeammalle tasolle lisää henkistä pahoinvointia

Osaava ja ahkera löytää aina työpaikan

Ihmisen hyvinvointi ei voi perustua vain taloudelliseen kasvuun

Saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi olen valmis tinkimään
omasta elintasostani

On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen

Suomeen tulisi ottaa siirtolaisia sellaisiin tehtäviin,
joihin suomalaiset eivät itse enää ole halukkaita ryhtymään

Ulkomaalaisten lisääntyvä työskentely Suomessa
toisi maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta puhutaan aivan liikaa

Kehitysapua ulkomaille ei tulisi lisätä niin kauan kuin
kotimaassa on avun tarvetta

Elintaso maassamme on niin korkea, että meillä pitää olla varaa
huolehtia nykyistä paremmin työttömistä, sairaista, vammaisista ja

muista huono-osaisista lähimmäisistämme

Sosiaalietuuksien väärinkäyttäjiä, laiskureita ja muita siivellä
eläviä suositaan maassamme aivan liikaa

Nyky-yhteiskunnassa pitää olla röyhkeä, jos aikoo pärjätä

Tiede ja teknologia ovat nousemassa ihmisen palvelijasta
ihmisen herraksi

Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan
useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat

En haluaisi naisjohtajaa

Lasten vanhempien ei pitäisi erota

Avioliiton olisi kestettävä koko elämän ajan

Nuoret eivät kunnioita tarpeeksi perinteisiä arvoja

Nykyään on liian helppo saada avioero

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan
yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen sekä oikeiden arvojen

kunnioittamisen

Aineellista elintasoa ei pitäisi pyrkiä enää nykyisestä lisäämään

Ydinvoiman käytöstä on luovuttava silläkin ehdolla, että elintaso
sen seurauksena laskisi

Oma maa mansikka, muu maa mustikka on aikansa elänyt
sanonta

Puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisen ihmisen
ongelmista

Mikään puolue ei aja juuri minulle tärkeitä asioita

Työssäkäynti on naiselle vähemmän tärkeää kuin miehelle

Miehen tehtävä on ansaita rahaa ja naisen tehtävä on huolehtia
kodista ja perheestä

Minulle on tärkeää elää sopusoinnussa omatuntoni kanssa

Elinkeinoelämän ja teollisuuden tärkeissä johtotehtävissä
pitäisi olla enemmän naisia

En välittäisi vaikka lapseni menisi kouluun, jossa puolet
oppilaista olisi maahanmuuttajia

Säästäminen on vanhentunut hyve

Mielestäni jokaisella ihmisellä pitää olla vapaus elää
haluamallaan tavalla

Yksityisen ihmisen toiminnalla ja teoilla ei ole mainittavaa
vaikutusta ympäristön ja luonnon tilaan
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F - G
G. Valitse mikäli olet osallistuneet johonkin seuraavista vaihtoehdoista:

 Vapaaehtoistyöhön

 Työn kaltaiseen toimintaan virtuaaliympäristöissä esim. Second life

 Työllistämistyöhön tai työpajatoimintaan

 Työharjoitteluun (työvoimatoimiston kautta) tai työelämävalmennukseen

 Työvoimakoulutukseen

 En ole osallistunut edellä mainittuihin

F.

Onko Sinulla kokemuksia pätkätyöstä?

 Kaikki työsopimukseni ovat olleet määräaikaisia.

 Minulla on ollut yksi tai useampi määräaikainen työsuhde ja ainakin yksi jatkuva työsuhde.

 Minulla on jatkuva työsuhde, minulla ei ole kokemusta määräaikaisista työsuhteista.

 Minulla ei ole minkäänlaista työkokemusta.

 En osaa sanoa.

Montako työnantajaa Sinulla on ollut?

 Minulla ei ole ollut yhtään työantajaa

 1-4 työnantajaa

 5-9 työnantajaa

 10-14 työnantajaa

 15-19 työnantajaa

 20 tai yli 20 työantajaa

Mitä mieltä olet seuraavista työtä ja koulutusta koskevista väittämistä?

1- Täysin samaa mieltä, 2- Jokseenkin samaa mieltä, 3- Vaikea sanoa, 4- Jokseenkin eri mieltä, 5- Täysin eri mieltä.

Kiinnitä otsikkorivi 1. 2. 3. 4. 5.

Minulle löytyisi mahdollisesti työtä muualta kuin kotiseudultani

Jos hankin lisäkoulutusta, pelkään etten enää tiedä “kuka olen”

Haluaisin lisäkoulutusta niin paljon kuin mahdollista koska
uskon sen antavan minulle enemmän mahdollisuuksia

Urallani eteneminen saattaisi saada minut epävarmaksi
siitä ”kuka oikein olen”

Olisin valmis etsimään erilaisia töitä maailmalta

Epäröin hankkia lisäkoulutusta koska se loisi paineita/ristiriitaa
minun ja lapsuudenystävieni välille

Jos etenisin urallani ystäväni saattaisivat ajatella, että yritän olla
parempi kuin he

Korkeammin koulutetuilla on enemmän mahdollisuuksia nähdä
maailmaa ja kasvaa yksilöllisesti

En halua hakea työtä, joka ei ole lähellä lapsuuteni kotia

Epäröin lisäkoulutuksen hankkimista, sillä se loisi paineita/ristiriitaa
vanhempieni ja minun välilleni

Ihmiset, joilla on parempi koulutus eivät välttämättä päädy parempiin
töihin kuin ne, jotka ovat aloittaneet työelämässä aiemmin

Epäröin hakea tietynlaisia töitä, koska se loisi paineita/ristiriita
vanhempieni ja minun välille

On erittäin todennäköistä, että teen samantyyppistä työtä
loppuelämäni kuin vanhempani

Jos hankkisin korkeampaa koulutusta ystäväni ajattelisisvat että
yritän olla parempi kuin he

Epäröin hakea tietynlaisia töitä, koska se loisi paineita/ristiriita
lapsuudenystävieni ja minun välille

On tärkeämpää löytää työ josta pitää kuin hankkia lisäkoulutusta,
joka ei johda ehkä mihinkään.

H.
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Mitä pätkätyö merkitsee Sinulle henkilökohtaisesti?

1- Hyvin suuressa määrin, 2- Paljolti, 3- Jossakin määrin, 4- Ei juurikaan, 5- Ei lainkaan.

Kiinnitä otsikkorivi 1. 2. 3. 4. 5. En osaa sanoa

Sopii nykyiseen elämäntilanteeseeni

Jatkuvaa epävarmuutta toimeentulosta

Rajoittaa tulevaisuuden suunnittelua

Kiinnostavia haasteita erilaisissa työtehtävissä

Antaa vapauden toteuttaa itseäni muilla elämän osa-alueilla

Työkokemuksen kertymistä

Mahdollisuutta kokeilla eri työtehtäviä tai - työpaikkoja

Väliaikaista elämänvaihetta

Vaihtoehtoa työttömyydelle

Muuta, mitä? 

I.

Mikä seuraavista asioista on Sinulle tärkeintä työssä?

 mielenkiintoinen ja itsenäinen työ

 hyvä palkka

 hyvät etenemismahdollisuudet

 työpaikan hyvät ihmissuhteet

 työpaikan vakituisuus

 valta

Muu, mikä? 

J - K
J.

Olisitko valmis siirtymään ulkomaille työhön?

 Kyllä, pysyvästi

 Kyllä, tilapäisesti

 En osaa sanoa

 En

K.

Tunnetko, että voit vaikuttaa elämäsi kulkuun?

 Kyllä, pysyvästi

 Kyllä, tilapäisesti

 En osaa sanoa

 En

L. Kolme tärkeintä asiaa elämässä
1. tärkein 

2. tärkein 

3. tärkein 

M. Täydennä seuraava virke ensimmäiseksi mieleesi tulevalla tavalla:
Elämä on 

Pelkään 

Iloitsen 

Tulevaisuus 

Politiikka 

Onni on 
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Mikä on elämässäsi parasta ja miksi? 

Mikä on vaikeinta elämässäsi ja miksi? 

N. Kuvitelkaamme, että on olemassa ennustaja, joka pystyy luotettavasti kertomaan tulevaisuudestasi.
Tee hänelle kaksi kysymystä, joista toinen koskee omaa tulevaisuuttasi ja toinen maailmanmenoa
yleensä:

Mitä erityisen tärkeää omaan tulevaisuuteesi liittyvää kysyisit häneltä? 

Mitä tärkeää asiaa kysyisit häneltä maailman tulevaisuudesta? 

O. Mikä mielestäsi on elämässäsi tärkeintä
Tänä vuonna 

Ensi vuonna 

Viiden vuoden kuluttua 

Kymmenen vuoden kuluttua 

P. Mihin ammattiin tähtäät tulevaisuudessa ja miksi?

Q.

Onko Sinulla tähän ammattiin soveltuva koulutus?

 Kyllä

 En osaa sanoa

 Ei

R. Mikä on mieluisin harrastuksesi?

S.

Osallistutko jonkun järjestön, kerhon tai yhdistyksen toimintaan?
 En

 Kyllä

minkä?

T.

Aiotko äänestää seuraavissa vaaleissa?

 Kyllä

 Luultavasti

 Tuskin

 En

jos vastaus on "Kyllä" tai "Ei", miksi? 

U.

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin miten valitset ehdokkaasi:

 Henkilön perusteella

 Puolueen perusteella

 En osaa sanoa

Mikä puolue?

KOMMENTTEJA? Seuraavaan voit kirjoittaa mitä tahansa näkemyksiäsi työstä ja työelämästä tai tästä tutkimuksesta. Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita ja

arvokkaita! 
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Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan mp3-soitin. Tätä varten kysytään lopuksi vastaajan
sähköpostiosoitetta.
Sähköpostiosoitesi 

Tietojen lähetys

Kiitos!

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi
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