
KYSELYLOMAKE: FSD2821 NUORTEN AJATUKSIA KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ 2012
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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 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/



Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Tervetuloa vastaamaan Suomen lasten ja nuorten säätiön, Kirkon ulkomaanavun, Plan Suomen ja Taksvärkin
kyselyyn!

Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Selvitämme tässä kyselyssä nuorten näkemyksiä kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä. Kyselyyn vastanneiden kesken
arvotaan yksi 60 euron lahjakortti lippupalveluun tai voittajan valitsemaan urheilu-, kirja- tai  elektoniikkaliikkeeseen sekä

kaksi kahden hengen leffalippupakettia.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaasi noin 10 minuuttia. Vastauksesi on meille erittäin tärkeä!

Tutkimuksen toteuttaa SLNS:n toimeksiannosta T-Media Oy. Tutkimuslomakkeeseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa
yhteyttä T-Mediaan: tutkimus@t-media.fi.

Osoitelähde: T-Median tutkimusrekisteri ja TAT:in koulucoach-verkosto. 

Mikä on sukupuolesi?

  Mies
  Nainen

Minä vuonna olet syntynyt?

  1997 tai myöhemmin
  1996
  1995
  1994
  1993
  1992
  1991 tai aikaisemmin

Mikä on asuinalueesi?

  Helsinki-Uusimaa
  Muu Etelä-Suomi
  Länsi-Suomi
  Pohjois- ja Itä-Suomi

Mikä on asuinpaikkakuntasi koko?

  Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen
  Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki
  50 001-100 000 asukkaan kaupunki
  10 000-50 000 asukkaan paikkakunta
  alle 10 000 asukkaan paikkakunta

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi?

  Opiskelen peruskoulussa
  Opiskelen lukiossa



  Opiskelen ammattiopistossa
  Opiskelen ammattikorkeakoulussa
  Opiskelen yliopistossa
  Olen armeijassa tai siviilipalveluksessa
  Olen työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa
  Olen työtön
  Olen työelämässä

  Jokin muu, mikä 
Mikä on koulutustaustasi?

  Peruskoulu
  Ylioppilastutkinto
  Ammatillinen tutkinto

Asutko vanhempiesi tai huoltajiesi kanssa?

  Kyllä
  En

Mitä harrastat tai teet mielelläsi vapaa-ajallasi?

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten suhdettasi uskontoon/uskonnollisuuteen?

  Olen hyvin uskonnollinen
  Olen uskonnollinen, mutta se ei näy erityisemmin arjessani
  Uskonnolla ei ole minulle merkitystä
  Suhtaudun uskontoon kielteisesti

Kuulutko joihinkin alla oleviin teemoihin liittyviin yhdistyksiin/yhteisöihin?

  Liikunta ja urheilu
  Vapaa-aika ja harrastukset (esim. partio)
  Ympäristö, ihmisoikeudet, kehitysyhteistyö
  Poliittinen järjestö
  Uskonnollinen yhteisö

  Jokin muu, mikä 
Jatka alla olevia lauseita. Voit kirjoittaa mitä ensimmäisenä mieleesi tulee.

Kehitysmaa on
maa, jossa…

Kehitysyhteistyö
on toimintaa,
jossa…

Maailman kolme
suurinta ongelmaa
ovat…

Kehitysyhteistyöllä vaikutetaan maailmanlaajuisin ponnistuksin köyhyyden poistamiseksi. Kehitysyhteistyötä toteuttavat



Suomen valtion lisäksi useat kehitysyhteistyöjärjestöt.

Valitse alla olevista vastauksista mielestäsi oikea vaihtoehto.
Teollisuusmaat ovat luvanneet tukea kehitysmaita vuosittain summalla, joka vastaa..

  0,2 prosenttia
  0,7 prosenttia
  1,7 prosenttia

...niiden yhteenlasketusta vuotuisesta tuotannosta eli bruttokansantuotteesta.
Miten hyvin Suomen kehitysmaille antama tuki toteuttaa yllä mainitun lupauksen?

  Suomen antama tuki on vähemmän kuin on luvattu
  Suomi antaa sen minkä on luvannut
  Suomen antama tuki on enemmän kuin on luvattu

Mikä näistä on Suomen kehityspolitiikan keskeinen tavoite?

  Yritysten toimintaedellytysten parantaminen köyhissä maissa
  Hiilidioksidipäästöjen puolittaminen
  Köyhyyden poistaminen

Kuinka monta ihmistä maailmassa elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle eurolla päivässä?

  400 miljoonaa
  900 miljoonaa
  1300 miljoonaa

Mikä seuraavista ei ole kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan kaikille kuuluva oikeus?

  Oikeus työhön
  Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan
  Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen
  Oikeus riittävään elintasoon

Alla on erilaisia kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön liittyviä väittämiä. Kuinka samaa tai eri mieltä olet näiden väittämien
kanssa?

Täysin
samaa mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Suurin osa
kehitysmaille
suunnatusta
avusta ei päädy
sitä tarvitseville.

Hyväosaisilla
on velvollisuus
auttaa niitä,
joilla menee
heikommin.

Uskon, että
voin omilla



teoillani ja
valinnoillani
vaikuttaa
kehitysmaiden
ihmisten
elämään.

Ystäväni
arvostavat
kehitysmaiden
ihmisten
hyväksi tehtyjä
tekoja.

Kehitysmaiden
ongelmat ovat
pääasiassa
länsimaiden
syytä.

Haluaisin tehdä
jotakin
kehitysmaiden
auttamiseksi,
mutta en tiedä
miten voisin
auttaa.

Perheessäni
arvostetaan
kehitysmaiden
ihmisten
hyväksi tehtyjä
tekoja.

Olen
kiinnostunut
kehitysmaiden
asioista.

Tunnen
henkilökohtaista
vastuuta
kehitysmaiden
ihmisten olojen
parantamisesta.

Ensin tulee
tukea
suomalaisia
vähäosaisia, sen
jälkeen tukea
voidaan
suunnata



muualle.

Suomella
valtiona on
velvollisuus
auttaa
kehitysmaita.

Haluan auttaa
vain
suomalaisia.

Kehitysavusta
on enemmän
haittaa kuin
hyötyä.

Kehitysmaat
ovat itse
vastuussa
omista
ongelmistaan.

Onko sinulla ulkomaalaisia tai maahanmuuttajataustaisia ystäviä tai tuttavia?

  Kyllä, yli 5
  Kyllä, 1-5
  Ei ollenkaan

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Mielestäni Suomen
pitäisi olla nykyistä
monikulttuurisempi.

Voisin kuvitella
opiskelevani
ulkomailla.

Seuraan aktiivisesti
maailman
tapahtumia.

Alla on vielä joitakin kehitysmaiden tukemiseen liittyviä väittämiä. Kuinka samaa tai eri mieltä olet näiden väittämien
kanssa?

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Kehitysmaiden
tukeminen on
ongelmallista
maapallon



kestävyyden
kannalta (Esim.
Köyhyyden
väheneminen johtaa
ympäristöongelmiin.)

Kehitysyhteistyötä
tekevät järjestöt ovat
rehellisiä.

On luonnollista että
vahvat pärjäävät
heikompia
paremmin.

Kehitysmaiden
tapahtumilla on
vaikutusta
suomalaisten
hyvinvointiin.

Kannatan
kehitysmaiden
auttamista
uskonnollisen
lähetystyön kautta.

Kehitysmaiden
auttamisen tulisi
tapahtua kansalaisten
oman
hyväntekeväisyyden
kautta, ei valtion
toimesta.

Tukisin mielelläni
kehitysmaita, mutta
minulla ei ole siihen
aikaa.

Tukisin mielelläni
kehitysmaita, mutta
minulla ei ole siihen
rahaa.

Kehitysmaiden asiat
ovat tärkeitä, mutta
uskon, että ne
edistyvät ilman
minunkin panostani.

Haluan auttaa
heikompia, koska se
kuuluu uskontooni.



Kehitysyhteistyö on
tehokas tapa
ratkaista
kehitysmaiden
haasteita.

Suomen tulisi saada
kehitysmailta jotain
vastineeksi
antamastaan
kehitysavusta.

Yrityksillä on
velvollisuus auttaa
kehitysmaiden
ihmisiä.

Kehitysmaiden
tukemisen
tärkeydestä
puhuminen ärsyttää
minua.

Jokaisella on vastuu
vain itsestään, ei
velvollisuutta auttaa
muita.

Mitä seuraavista olet tehnyt tai voisit tehdä?

Olen
tehnyt

Voisin
tehdä

En tekisi

Laittaa nimeni
kehitysmaiden
asioita edistävään
adressiin tai
vetoomukseen.

Antaa kuukausittain
kiinteän summan
kehitysyhteistyöhön
(esim. kummilapselle
Afrikassa).

Lähettää kirjeen
kansanedustajalle
muistuttaakseni
häntä kehitysmaiden
asioista.

Kirjoittaa
mielipidekirjoitus
lehteen.



Antamalla ystävälle
tai läheiselle eettisen
lahjan (esim. vuohi
kehitysmaahan).

Tukea kehitysmaan
nuoria osallistumalla
koulussa
järjestettävään
Taksvärkki-
keräykseen.

Viemään turhaksi
jääneet vaatteeni
vaatekeräykseen.

Olla töissä
kehitysyhteistyötä
tekevässä järjestössä
(myös esim. TET).

Toimia
vapaaehtoisena
suomalaisessa
kehitysyhteistyötä
tekevässä
järjestössä.

Ottaa kantaa
internetissä.

Suosia reilun kaupan
tuotteita.

Lähteä kuudeksi
kuukaudeksi
vapaaehtoistehtäviin
kehitysmaahan.

Lahjoittaa rahaa
hyvään
tarkoitukseen
lippaaseen tai
puhelimella.

Miten usein kehitysyhteistyöstä on puhuttu oppitunneilla?

  Viikottain
  Kuukausittain
  Kerran lukukaudessa
  Kerran lukuvuodessa
  Ei lainkaan

Miten kehitysyhteistyötä on käsitelty oppitunneilla?

Millä oppitunneilla
kehitysyhteistyötä



on käsitelty?

Mitä
kehitysyhteistyöhön
liittyviä teemoja
käsiteltiin?

Mistä saat tietosi kehitysmaista? Voit valita useamman vaihtoehdon.

  Sanomalehdet
  Aikakauslehdet
  Kirjallisuus
  Internetin uutissivustot
  Sosiaalinen media
  TV
  Radio
  Kaverit ja ystävät
  Perhe
  Koulu ja opinnot
  Järjestön tai harrastuksen kautta
  Tapahtumat ja tilaisuudet
  Omat matkat
  En mistään

  Jostakin muualta, mistä 
Mitä kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä tunnet nimeltä?

Järjestö
1.

Järjestö
2.

Järjestö
3.

Järjestö
4.

Järjestö
5.

Järjestö
6.

Järjestö
7.

Järjestö
8.

Järjestö
9.

Järjestö
10.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla erittäin tärkeää - ei lainkaan tärkeää. Voit liuttaa palkkia joko raahamalla sitä tai
klikkaamalla haluamastasi kohdasta. 



Kuinka tärkeää sinulle on...

Erittäin tärkeää Ei lainkaan tärkeää

käyttäytyä aina
kunnollisesti?

ympäristöstä
huolehtiminen?

elää turvallisessa
ympäristössä?

että kaikkia
maailman ihmisiä
kohdellaan
tasa-arvoisesti?

auttaa
ympärilläsi
olevia ihmisiä?

päättää itse
tekemisistäsi?

tehdä paljon
erilaisia asioita
elämässäsi?

tehdä asioita,
joista saat
nautintoa?

olla vastuussa ja
kertoa muille,
mitä pitää tehdä?

menestyä?

noudattaa
oppimiasi/tuttuja
tapoja?

Alla on vielä muutamia kysymyksiä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla erittäin paljon - ei lainkaan. Voit liuttaa
palkkia joko raahamalla sitä tai klikkaamalla haluamastasi kohdasta.

Missä määrin...

Erittäin paljon Ei lainkaan

haluat suoriutua
paremmin kuin
muut?

haluat, että
muut tekevät
niin kuin sinä
sanot?



pidät
yllätyksistä ja
uusien asioiden
kokeilemisesta?

toivot, että
ihmisiä
kohdellaan
tasavertaisesti
maailmassa?

haluat huolehtia
muista
ihmisistä?

haluat huolehtia
luonnosta?

välttää kaikkea
sellaista, joka
voi vaarantaa
turvallisuutesi?

haluat välttää
tekemästä
asioita, mitä
toiset pitävät
vääränä?

haluat olla
vapaa
suunnittelemaan
ja valitsemaan
tekemisesi itse?

haluat tehdä
asioita
perinteiseen
tapaan? (tai niin
kuin ne on aina
tehty)

pyrit aina
pitämään
hauskaa?

Jos haluat osallistua palkintojen arvontaan, kirjoita sähköpostisi oheiseen laatikkoon. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Vastaukset säilyvät tunnistamattomina, koska sähköpostiosoitetta ei yhdistetä vastauksiin.

Jos et ole vielä jäsenenä, haluatko nyt liittyä T-Median tutkimusrekisteriin? Saat silloin tällöin kutsuja mm. työelämään ja
koulutukseen liittyviin kyselyihin. Jos vastaat kyllä, varmistathan, että kirjoitit sähköpostisi ylle.

  Kyllä
  Ei kiitos

Jos haluat, voit antaa vielä palautetta tästä kyselystä!




