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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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Itä-Suomen nuorisopuntari 2011

TERVETULOA VASTAAMAAN ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARIIN!
Itä-Suomen Nuorisopuntarilla tuotetaan tietoa nuorten ajankohtaisista asioista vuosittain osin
vaihtuvin teemoin. Vastaamalla vuoden 2011 kyselyyn tuotat osaltasi arvokasta tietoa
asuinpaikkakunnastasi, hyvinvoinnistasi sekä työelämää ja kansainvälisyyttä koskevista käsityksistäsi.
Edellinen vuoden 2010 kysely sai laajasti julksisuutta tiedotusvälineissä ja nuorten mielipiteet
välittyivät näin myös alueelliseen päätöksentekoon. Kyselyllä koottava tieto on tarkimmillaan
kuntakohtaista, eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys voi paljastua missään vaiheessa.
Nuorisopuntarin vastaajat ovat iältään 15-25 vuotiaita itäsuomalaisia nuoria.
Vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Kyselyyn
vastaaminen kestää 10-15 minuuttia. Lue kysymykset huolellisesti.
Kyselyn toteuttavat yhteistyönä
Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Humanistisen ammattikorkeakoulu,
Itä-Suomen yliopisto ja
Mikkelin ammattikorkeakoulu

Taustatiedot

1. Sukupuoli







Nainen







Mies

2. Ikäsi ...

14 

3. Oletko parhaillaan ...







Peruskoulussa







Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa







Lukiossa







Ammattikorkeakoulussa







Yliopistossa







Työpajassa







Kansanopistossa







Muu vaihtoehto,
missä?

4. Missä kunnassa asut tällä hetkellä?

Itä-Suomen kunnat ovat aakkosjärjestyksessä pudotusvalikossa
Enonkoski



5. Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asuinkunnassasi?

Merkitse täysinä vuosina (esim. alle 1 vuotta merkitään 0)
0



6. Mikä on äidinkielesi?







Suomi







Ruotsi







Muu, mikä?

7. Mikä on perhemuotosi? Oletko ...







Vanhempien, vanhemman tai muun huoltajan luona
asuva







"Kimppakämpässä" ystävien tai sisarusten kanssa asuva







Yksin asuva (myös soluasunto)







Avio- tai avoliitossa, lapseton







Avio- tai avoliitossa, lapsia







Yksinhuoltaja







Muussa perhemuodossa elävä

8. Mikä on tähän mennessä korkein suorittamasi tutkinto?







Olen vielä peruskoulussa







Peruskoulu







Ammatillinen perustutkinto







Ylioppilastutkinto







Ammattikorkeakoulututkinto







Yliopistotutkinto

9. Mikä on isäsi korkein koulutusaste?







Perusaste







Ammatillinen koulutus







Ylioppilas







Korkeakoulutus







En osaa sanoa

10. Mikä on äitisi korkein koulutuaste?







Perusaste







Ammatillinen koulutus







Ylioppilas







Korkeakoulutus







En osaa sanoa

11. Kuinka monta tuntia teet keskimäärin työtä viikossa?

Kesätöitä eikä koulutöitä tai harjoittelua lasketa







En tee töitä







Teen työtä, josta maksetaan palkkaa (tuntia)







Teen vapaaehtoistyötä, josta ei makseta varsinaista palkkaa
(tuntia)

Asuinympäristö

12. Mikä seuraavista kuvaa suhdettasi asuinympäristöösi

Kullekin riville vain yksi valinta

Olen
syntynyt

Harvaan
asutulla
maaseudulla

Kirkonkylällä tai
pienessä
maaseutukeskuksessa













Pienehkössä tai
keskisuuressa
kaupungissa







Suuressa
kaupungissa Pääkaupunkiseudulla Ulkomailla



















Asun tällä
hetkellä
Asuisin
mieluiten
En haluaisi
haluaisi
asua













































































































13. Millä paikkakunnalla haluaisit asua mieluiten?






14. Kuinka kauan uskot asuvasi nykyisessä asuinkunnassasi?







Pysyvästi







Muutaman vuoden







Enintään vuoden







Muutan niin pian kuin mahdollista







En osaa sanoa

15. Tarjoaako asuinkuntasi mahdollisuuksia ...
erittäin paljon

melko paljon

jossain määrin

melko vähän

ei lainkaan

Kouluttautua































Tehdä kesätöitä































Työllistyä































Toimia yrittäjänä































Edetä työelämässä ja uralla































Toteuttaa tulevaisuuden haaveita































Viettää vapaa-aikaa ja harrastaa































Tavata mieluisa elämänkumppani































16. Jos aiot muuttaa asuinpaikkakunnaltasi lähiaikoina, missä määrin arvelet seuraavilla tekijöillä olevan siihen
vaikutusta ...

Jos et aio muuttaa asuinpaikkakunnaltasi lähiaikoina, voit hypätä seuraavaan kysymykseen.
vaikuttaa
erittäin paljon

vaikuttaa
melko paljon

vaikuttaa
jossain määrin

vaikuttaa
melko vähän

ei vaikuta
lainkaan

Asuntojen parempi tarjonta































Miellyttävämpi asuinympäristö































Turvallisempi asuinympäristö































Seikkailunhalu































Paremmat työllistymismahdollisuudet































Mielenkiintoisempi työpaikka































Opiskelu































Halu itsenäistyä































Paremmat kunnalliset palvelut































Paremmat liikenneyhteydet































Runsaammat harrastusmahdollisuudet































vuoksi































Muutto vanhempien mukana































Toisen kunnan yleinen kiinnostavuus































Halu seurata pois muuttaneita ystäviä































elokuvat, musiikki …)































Nykyisen asuinkunnan huono maine































Muutto tyttö-/poikaystävän/puolison

Uuden kunnan vilkkaampi elämä (esim.

17. Kuvittele tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä on hyvä asua ja elää. Miten arvioisit nykyisen
asuinkuntasi sijoittuvan kilpailussa?

Menestyisi ...

erittäin hyvin

melko hyvin

keskimääräisesti

huonosti

erittäin huonosti































Työelämä

18. Mitä mieltä olet seuraavista työllistymiseen ja työuraan liittyvistä väitteistä?

Kouluttautuminen on hyvin tärkeää oman
työllistymiseni kannalta
Monipuolinen kielitaito on tärkeää oman
työllistymisen kannalta
Pidän mahdollisena, että tulen työskentelemään
monikulttuurisessa työyhteisössä
Uskon saavani koulutustani vastaavaa työtä pian
valmistumiseni jälkeen
Olen valmis tekemään myös koulutustani
vastaamatonta työtä ainakin väliaikaisesti

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Osin samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä























































































































































Vastavalmistuneille on tarjolla vain pätkätöitä
Olisin valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan
saamiseksi
Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin
eläisin työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä
tulo olisi yhtä suuri
Tulen mahdollisesti vaihtamaan ammattia
työurani aikana
Pidän mahdollisena, että ryhdyn jossain
vaiheessa työuraani yrittäjäksi
On todennäköistä, että vaihdan työurallani
työpaikkaa useita kertoja
Tulen työskentelemään kansainvälisessä
työyhteisössä
Tulen saavuttamaan työurallani vanhempiani
korkeamman arvostuksen

















































































































































































































































19. Kuinka tärkeitä seuraavat työpaikkaan liittyvät seikat sinulle ovat?
Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

Hyvä palkka

























Osaamiseni haastavat työtehtävät

























Varmuus työpaikan pysyvyydestä

























Kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuudet työssä

























Etenemismahdollisuudet

























Vapaat työajat ja mahdollisuus etätöihin

























Hyvä työympäristö ja työskentelyilmapiiri

























Mukavat työkaverit

























Hyvä esimies

























Mielenkiintoiset työtehtävät

























Mahdollisuus päättää työn sisällöstä itsenäisesti

























Mahdollisuus toimia työssä luovasti

























Työn vastuullisuus

























Työnantajan hyvä maine

























Työn yhteiskunnallinen merkityksellisyys

























Työn arvostus

























Työnantajan toiminnan eettisyys

























Työ ja oman arvomaailmani vastaavuus

























20. Mikä sinua huolestuttaa työelämässä?
Paljon

Jonkin verran

Ei lainkaan

Oman alan työn saaminen



















Työttömäksi jääminen



















Palkan riittävyys



















Kiire ja jaksamisen ongelmat



















Perheen ja työn yhdistäminen



















Oikean ammatin löytäminen



















Työssä viihtyminen



















Työpaikkakiusaaminen



















Oman osaamisen riittävyys



















Työn hallitsevuus ja sitovuus elämässä



















21. Kuinka paljon olet saanut tähänastisessa koulutuksessasi seuraavia työelämätaitoja?
Erittäin
paljon

Melko
paljon

Jossain
määrin

Melko
vähän

En
lainkaan

Tietoteknistä osaamista































Talouden osaamista































Monipuolista kielitaitoa































Eri kulttuurien tuntemusta































Yhteistyötaitoja































Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja































Jonkin ammattialan erityistä osaamista































Kykyä toimia ystävällisesti ja palveluhenkisesti































Suunnittelutaitoa































Ongelmanratkaisutaitoja































Kykyä toimia joustavasti vaativissa tilanteissa





























































Valmiuksia tarttua elämässäsi
kehittymishaasteisiin

22. Miten hyödyllisenä pidät seuraavia nykyisen oppilaitoksesi toteuttamia työelämään liittyviä toimenpiteitä?
Toimenpiteitä ei ole
ollut

Erittäin
tärkeä

Jossain määrin
tärkeä

Ei lainkaan
tärkeä

Tet-jaksot

























Työharjoittelut, työssä oppiminen

























Koulun ja työelämän yhteistyö tai
työelämäprojektit

























Yrittäjyyskasvatus

























23. Saattaisin ryhtyä yrittäjäksi seuraavista syistä. Yrittäjänä voisin ...
Tärkeä syy Mahdollinen syy Ei syy yrittäjyyteen tai en ryhdy yrittäjäksi
järjestää työni itsenäisesti



















tehdä unelmatyötäni



















rikastua



















toteuttaa omat hyvät ideani



















hyödyntää täysin osaamistani



















jatkaa perheeni yrittäjyyttä



















toteuttaa omaa arvomaailmaani



















saada menestystä, arvostusta ja vaikutusvaltaa



















24. En ryhtyisi yrittäjäksi seuraavista syistä, koska ...
Tärkeä syy Melko tärkeä syy Ei vaikuta yrittäjäksi lähtemiseen
yrittäjyys on taloudellisesti riskialtista



















yrittäjyys on henkisesti uuvuttavaa



















olisin liiaksi kiinni työssä



















joutuisin kantamaan yksin kaiken vastuun



















asemani työelämässä on heikompi kuin palkkatyössä



















saisin heikomman sosiaaliturvan



















yrittäjyys vaatii osaamista, jota minulla ei ole



















Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

25. Mitä mieltä olet seuraavista kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen työelämässä liittyvistä väitteistä?

Olen huolissani kielitaitoni riittävyydestä
tulevilla työmarkkinoilla
Tunnen oloni epävarmaksi
monikulttuurisessa ympäristössä
Haluaisin suorittaa osan opinnoistani
ulkomailla

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä



























































































Osin samaa,
Jokseenkin eri
osin eri mieltä
mieltä

Täysin eri
mieltä

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee
tulevaisuudessa lisää ulkomaisia
työntekijöitä
Ulkomaalaistaustaiset työntekijät vievät
suomalaisilta työmahdollisuuksia
Haluaisin suorittaa osan opinnoistani
Venäjällä
Venäjän kielen taito on tärkeää
työllistymisen kannalta
Venäjän kulttuurin tuntemus on tärkeä
työelämäntaito
Näen Venäjän mahdollisuutena erityisesti
yrittäjyyden kannalta





















































































































































































26. Mitä mieltä olet seuraavista ulkomailla työskentelyyn liittyvistä väitteistä?
pysyvästi

säännöllisesti

tilapäisesti

en ollenkaan

Pidän mahdollisena, että tulen työskentelemään ulkomailla

























Haluaisin työskennellä ulkomailla

























Pidän mahdollisena, että tulen työskentelemään Venäjällä

























Haluaisin työskennellä Venäjällä

























KIITOS VASTAUKSESTASI!
LÄHETÄ VASTAUSLOMAKKEEN TIEDOT PAINAMALLA ALLA OLEVAA "LÄHETÄ" PAINIKETTA.
UUTISIA ITÄ-SUOMEN NUORTEN MIELIPITEISTÄ JULKAISTAAN VUODEN 2012 ALUSSA

LÄHETÄ

