
KYSELYLOMAKE: FSD2919 NUORISOBAROMETRI 2013

QUESTIONNAIRE: FSD2919 FINNISH YOUTH SURVEY 2013

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/
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Hei! Olen (nimi) tutkimustoimisto (nimi):stä, hyvää päivää/iltaa. Teemme Valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunnan toimeksiannosta tutkimusta, joka koskee nuorten mielipiteitä heidän omaan 
elämäänsä liittyvistä asioista. Olisiko sinulle hetki aikaa vastata? 
 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Tutkimuksen tulokset 
julkaistaan tavalla, jossa yksittäisiä tutkittavia ei voi tunnistaa.  (HAASTATTELIJALLE TIEDOKSI: 
HAASTATTELU KESTÄÄ NOIN 15–20 MINUUTTIA, SOVI UUDELLEENSOITTO TARVITTAESSA) 
 
TAUSTAMUUTTUJAT 
 
Kysyisin muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin. 
 
T1 Merkitse kysymättä vastaajan sukupuoli: 
Nainen  
Mies 
 
T2 Minkä ikäinen olet? (TAI: IKÄ SUORAAN REKISTERISTÄ?)  
 
T3 Mikä on tämänhetkisen asuinpaikkasi postinumero? (TAI: SUORAAN REKISTERISTÄ) 
 
T4 Mikä on äidinkielesi? (suomi / ruotsi / muu, mikä?) 
 
T5 Mikä on asumis- ja perhemuotosi? Oletko ...?  LUETTELE                                                                                             
Yksin asuva (myös soluasunto)                                              
Avio- tai avoliitossa, lapseton                                             
Avio- tai avoliitossa, myös lapsia 
Yksinhuoltaja                                                                
Vanhempien/vanhemman/muun huoltajan luona asuva                             
Muu asumis- ja perhemuoto                                                               
Ei vastausta      
 
T6 Millainen perheesi toimeentulo oli lapsuudessasi? (Arvioi asteikolla 0–10 siten, että 
0 = heikosti toimeentuleva – 5 = keskituloinen – 10 = hyvin toimeentuleva. Mikäli sinulla oli useampia 
perheitä, arvioi sitä, joka mielestäsi oli lapsuudessasi merkityksellisin) 
 
T7 Mikä on äitisi koulutustaso? 
LUETTELE, MERKITSE YLIN 
 

a. ammatillinen perustutkinto 
b. ylioppilastutkinto 
c. opistotutkinto 
d. ammattikorkeakoulututkinto 
e. yliopistotutkinto 
f. ei tutkintoa 
g. en osaa sanoa 
h. ei äitiä 
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T8 
a) Missä maassa olet syntynyt? ____  Esikoodeiksi ainakin: Suomi, Ruotsi, Venäjä, Viro 

(b KYSYTÄÄN JOS SYNTYNYT SUOMEN ULKOPUOLELLA) 
b) Minä vuonna olet muuttanut Suomeen? (tarvittaessa viimeisin muuttovuosi])________ 
c) Oletko Suomen kansalainen? (kyllä / ei / eos) 
d) Missä maassa äitisi on syntynyt? ________  
e) Missä maassa isäsi on syntynyt? ________  

 
T9 Koetko kuuluvasi vähemmistöön seuraavien asioiden suhteen?  
(KYLLÄ, PALJON / KYLLÄ, VÄHÄN  / EN / EOS) 

a) Etninen tausta 
b) Uskonnollinen tai aatteellinen vakaumus 
c) Seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti (kuten homo, lesbo, transihminen tai 

intersukupuolinen) 
d) Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus 
e) Ulkonäkö (kuten ihonväri, pukeutuminen tms.) 
f) Jokin muu vähemmistö 

 
Vielä muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin. 
 
T10 Mikä on ylin tähän mennessä suorittamasi tutkinto? (VAIN YKSI ELI YLIN TUTKINTO 
MERKITÄÄN. LUETELLAAN VAIHTOEHDOT VAIN TARVITTAESSA.) 
 

1) Yliopistotutkinto 
2) Ammattikorkeakoulututkinto 
3) Ylioppilastutkinto (eli lukio) 
4) Toisen asteen ammatillinen tutkinto 
5) Ei mitään mainituista 
99) Ei vastausta 

 
T11 Oletko tällä hetkellä koulussa, opiskelemassa tai ammatillisessa koulutuksessa?  

1) Kyllä 
2) Ei 
3) Ei vastausta 

 
T12 KYSYTÄÄN, JOS VASTASI ”KYLLÄ” KYSYMYKSEEN T11 
T12 Oletko tällä hetkellä...? 
(LUETTELE, S) 
 

1) Peruskoulussa 
2) Lukiossa 
3) Ammatillisessa koulutuksessa 
4) Ammattikorkeakoulussa 
5) Yliopistossa 
6) Jossain muualla 
7) Ei osaa sanoa 
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(OHJE: VASTAUKSET VOI STRUKTUROIDA TARKKUUDELLA ”6 tai alle; 6,1–7,0; 7,1–8,0; 8,1–
9,0; yli 9, Myös vastausvaihtoehto: ”Ei ole keskiarvoja”)) 
(JOS OPISKELEE PERUSKOULUSSA T13 =1) 
T13Mikä oli viimeisimmän todistuksesi kaikkien aineiden keskiarvo?_________ 
(JOS EI OPISKELE PERUSKOULUSSA T12=2 TAI T13 ><1) 
Mikä oli peruskoulun päättötodistuksesi kaikkien aineiden keskiarvo? ___________ 
 
 
T14 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? 
 

a) Kyllä,  
b) Ei  
c) Ei vastausta / eos 

 
(VERTAILUTIETOA NB1996) 
JOS TEKEE PALKKATYÖTÄ (T14=a) 
T15 Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi?” (Täysin, melko hyvin, jonkin verran, ei 
lainkaan, eos) 
 
JOS EI TEE PALKKATYÖTÄ (T14=b) 
T16 Oletko joskus ollut palkkatyössä? 

a) Kyllä,  
b) Ei  
c) Ei vastausta / eos 

 
JOS ON KOKEMUSTA PALKKATYÖÄSTÄ (T14=a TAI T16=a) 
T17  Kuinka monta vuotta olet yhteensä ollut palkkatöissä” (alle vuoden, 1-2 vuotta, 3-4 
vuotta, yli 4 vuotta). 
 
 
T18 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko … 
(LUETTELE) 
 
Koululainen tai opiskelija 
Palkkatyössä 
Yrittäjä 
Työtön 
Vanhempainvapaalla 
Työpajassa, ammattistartissa, työharjoittelussa tai työkokeilussa 
Jokin muu, mikä?___________  
Ei vastausta 
 
KYSYTÄÄN, JOS VASTASI KYSYMYKSEEN T18 ”TYÖTÖN” 
T19 Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä? Arvioi aika kuukausina. 
 
Noin ______  kk 
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VARSINAISET KYSYMYKSET 
 
(a-k, VERTAILUTIETOA NB2004, 2005) 
K1 Kuinka tärkeitä sinulle ovat seuraavat asiat? (5=hyvin tärkeää, 4=melko tärkeää, 3=ei tärkeää 
mutta ei yhdentekevää, 2=melko yhdentekevää, 1= täysin yhdentekevää, 9=eos)  
 

a) rakkaus ja ihmissuhteet 
b) oma terveys 
c) oma ulkonäkö 
d) työ 
e) vapaa-aika 
f) aineellinen hyvinvointi 
g) kansallinen turvallisuus 
h) sukupuolten välinen tasa-arvo 
i) tasa-arvo ihonväristä ja kulttuurista riippumatta  
j) ympäristön kunnioittaminen 
k) eläinten oikeudet 
l) ihmisoikeudet  

 
 
K2 Oletko viimeisen vuoden aikana ollut mukana poliittisessa toiminnassa?  (KYLLÄ / EI / 
EOS) 
 
K3 Entä oletko viimeisen vuoden aikana muuten pyrkinyt vaikuttamaan sinulle tärkeisiin 
yhteiskunnallisiin asioihin? (KYLLÄ / EI / EOS) 
 
(KYSYTÄÄN JOS K2 TAI K3 = ”KYLLÄ”) 
K4 Kuinka paljon seuraavat syyt ovat motivoineet sinua toimimaan jonkin asian puolesta? 
(5 = erittäin paljon / 4 = melko paljon / 3 = melko vähän / 2 = erittäin vähän tai 1 = ei ollenkaan / 99 = 
eos) 

a) Mahdollisuus edistää itsellesi tärkeää asiaa 
b) Mahdollisuus edistää yhteistä hyvää 
c) Mahdollisuus toimia yhdessä ystävieni kanssa 
d) Taloudellinen tai muu henkilökohtainen hyöty 
e) Uusien asioiden kokeminen ja oppiminen 
f) Toiminta on hauskaa 
g) Vanhempien kannustus tai esimerkki 
h) Ystävien kannustus tai esimerkki 
i) Velvollisuudentunne 
j) Aate, ideologia tai vakaumus 
k) Tuo merkitystä elämään 

 
(KYSYTÄÄN JOS K2 JA K3 = ”EI”) 
 
K5 Kuinka paljon seuraavat syyt ovat vaikuttaneet siihen, että et ole pyrkinyt toimimaan 
sinulle tärkeiden asioiden puolesta? (5 = erittäin paljon / 4 = melko paljon / 3 = melko vähän / 2 = 
erittäin vähän tai 1 = ei ollenkaan / 99 = eos) 
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a) Ei ole mitään sellaista asiaa, minkä puolesta haluaisin vaikuttaa 
b) En ole löytänyt itselleni mielekkäitä vaikuttamisen keinoja 
c) En usko omiin vaikutusmahdollisuuksiini 
d) Asiat vaikuttavat liian monimutkaisilta 
e) Minulla ei ole aikaa osallistua vaikuttamistoimintaan 
f) Minua ei ole kannustettu tai pyydetty mukaan vaikuttamistoimintaan  
g) Vaikuttamistoiminnassa mukana olevat eivät vaikuta minun tyyppisiltäni ihmisiltä 

 
K6 Kuinka paljon seuraavilla keinoilla voi mielestäsi vaikuttaa?  
(5 = erittäin paljon / 4 = melko paljon / 3 = melko vähän / 2 = erittäin vähän tai 1 = ei ollenkaan / 99 = 
eos) 

a) Äänestäminen 
b) Äänestämättä jättäminen 
c) Asettuminen ehdolle vaaleissa 
d) Vaalityön tekeminen ehdokkaan puolesta 
e) Keskustelutilaisuuksiin tai kokouksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotalolla tai jossain 

järjestössä 
f) Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä 
g) Palautteen antaminen jostain palvelusta 
h) Aloitteen, vetoomuksen tai adressin allekirjoittaminen (myös netissä) 
i) Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin (myös netissä) 
j) Osallistuminen mielenosoitukseen  
k) Osallistuminen lakkoon koulussa tai työpaikalla 
l) Osallistuminen maksu- tai ostoboikottiin 
m) Rakennuksen valtaaminen 
n) Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan  
o) Kansalaistottelemattomuus tai suora toiminta 
p) Väkivalta 
q) Kirjoittaminen lehden yleisönosastoon 
r) Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa,  tarkoituksena  vaikuttaa päätöksentekoon 
s) Poliittisista asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumeilla 
t) Ostopäätöksillä vaikuttaminen 
u) Vapaaehtoistyö 
v) Taiteen keinoin vaikuttaminen 

 
(kysytään kunkin K6 vaikuttamismuodon kohdalla erikseen, ei kysytä, jos vastannut ”ei 
ollenkaan”) 
K7 Oletko itse vaikuttanut tällä tavalla… (kyllä usein, kyllä joskus, ei, eos) 
 
KYSYTÄÄN JOS IKÄ >= 19 JA K7a ><EI 
K8 ÄÄNESTITKÖ EDELLISISSÄ KUNTAVAALEISSA LOKAKUUSSA 2012? (kyllä, ei, eos) 
 
KYSYTÄÄN JOS K8= EI 
K8b Oliko sinulla jokin este, vai päätitkö jättää äänestämättä? 

a) minulla oli este 
b) päätin jättää äänestämättä 

 
 
KYSYTÄÄN JOS K8= EI ja K8b =b (a-g VERTAILUAINEISTO 2004 NUORTEN VAALITUTKIMUS) 
K9 Kuinka tärkeiksi arvioit seuraavat syyt päätöksellesi jättää äänestämättä? 
(5=erittäin tärkeä, 4=melko tärkeä, 3 = siltä väliltä, 2=melko vähän tärkeä, 1= ei lainkaan tärkeä, 
99=eos) 
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a) Minun on vaikea löytää itselleni sopivaa ehdokasta  
b) Minun on vaikeaa löytää itselleni sopivaa puoluetta 
c) En vain viitsi käydä äänestämässä 
d) En katso äänestämisestä olevan minulle mitään hyötyä 
e) Haluan protestoida politiikkaa ja poliitikkoja vastaan 
f) Minulla on periaatteellinen päätös olla äänestämättä vaaleissa 
g) Vaaleissa ei ole tarpeeksi menoa, meininkiä ja viihteellisyyttä 
h) Minulla ei ole mielipiteitä, joiden perusteella voisin äänestää 
i) En kannata demokratiaa 
j) Yhden ihmisen äänellä ei ole vaikutusta 

 
KYSYTÄÄN JOS K8= KYLLÄ 
K10 Monet nuoret jättävät myös äänestämättä. Miten tärkeiksi heidän äänestämättä 
jättämiselleen arvioit seuraavia syitä? (5=erittäin tärkeä, 4=melko tärkeä, 3 = siltä väliltä, 2=melko 
vähän tärkeä, 1= ei lainkaan tärkeä, 99=eos) 
 

a) Heidän on vaikea löytää itselleen sopivaa ehdokasta  
b) Heidän on vaikeaa löytää itselleen sopivaa puoluetta 
c) He eivät vain viitsi käydä äänestämässä 
d) He eivät katso äänestämisestä olevan itselle mitään hyötyä 
e) He haluavat protestoida politiikkaa ja poliitikkoja vastaan 
f) Heillä on periaatteellinen päätös olla äänestämättä vaaleissa 
g) Vaaleissa ei ole tarpeeksi menoa, meininkiä ja viihteellisyyttä 
h) Heillä ei ole mielipiteitä, joiden perusteella he voisivat äänestää 
i) He eivät kannata demokratiaa 
j) Hei eivät usko yhden ihmisen äänellä olevan vaikutusta 

 
 
 
K11 Kuinka suurina pidät vaikutusmahdollisuuksiasi seuraavissa asioissa? Vastaa asteikolla 
1-5, jossa 1=ei vaikutusta ja 5=suuri vaikutus, ja muut vaihtoehdot siltä väliltä. (1= ei 
vaikutusta, 5= suuri vaikutus, 6=ei koske sinua) 

a) asumistilanteesi 
b) koulutusvalintasi 
c) ammatinvalintasi 
d) taloudellinen hyvinvointisi 
e) se, millainen elämästäsi kokonaisuutena tulee 
f) ympäristöasiat 
g) asuinalueesi palvelut 
h) kuntaliitokset 
i) päätöksenteko koulussasi tai työpaikallasi  
j) asuinkuntasi päätöksenteko  
k) valtakunnallinen päätöksenteko  
l) EU-päätöksenteko 
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K12 Missä määrin samaa mieltä tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa? (4= Täysin 
samaa mieltä, 3 = Jokseenkin samaa mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 1 = Täysin eri mieltä, 99= ei 
osaa sanoa) 
 

1) Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia.                                    
2) Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu 
3) Työelämässä työn sisältö on tärkeämpi kuin työstä maksettava palkka 
4) Työhön tulevan nuoren palkka voisi aluksi olla vähemmän kuin vastaavan tehtävän 

normaalipalkka  
5) Työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista.                                  
6) Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten työttömien olisi tehtävä jotakin yhteiskuntaa 

hyödyttävää työtä.                                                                                   
7) Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen.         
8) Työurallani tulen saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä 

vanhemmillani on. 
9) Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrä tulee kasvamaan.                           
10) Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisin työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä 

tulo olisi yhtä suuri.                                                                         
11) Olisin valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi.                                   
12) Suomalainen työelämä tarvitsee lisää ulkomaalaisia työntekijöitä.                            
13) On todennäköistä, että joudun työurallani vaihtamaan työpaikkaa useita kertoja.    
14) Haluaisin kokeilla yritystoimintaa jossain työurani vaiheessa           
15) Työelämä vaatii nykyisin työntekijöiltä niin paljon, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti 

loppuun.   
16)  Olen huolissani omasta jaksamisestani työelämässä tulevaisuudessa 
17)  Olen huolissani siitä, onko minulla töitä tulevaisuudessa  
18) Henkilökohtainen köyhyys johtuu kunkin henkilön omista valinnoista 
19) Menestyminen elämässä on itsestä kiinni                                                     

 
 
K13 Kuinka suuri vastuu seuraavilla toimijoilla pitäisi mielestäsi olla suomalaisten 
hyvinvoinnista?  
(5 hyvin suuri, 4 melko suuri, 3 melko pieni, 2 hyvin pieni, 1 ei ollenkaan, 99 eos) 

a) valtio 
b) kunnat 
c) koulut ja oppilaitokset 
d) kansalaisjärjestöt 
e) kirkko, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt 
f) yritykset 
g) perheet ja suvut 
h) ystävät ja muu lähipiiri 
i) jokainen ihminen itse 

 
 

K14 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Täysin samaa mieltä / Jokseenkin  samaa mieltä / Jokseenkin 
eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa) 

a) Ymmärrän melko hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä  
b) Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät 
c) On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani 
d) Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään  
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e) Kuka tahansa pystyy vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin, jos vain haluaa  
f) Äänestämällä voi vaikuttaa asioihin 
g) Poliitikkojen tekemillä päätöksillä ei ole mitään vaikutusta omaan elämääni  
h) Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus  
i) Taloudellinen valta hallitsee liikaa 
j) Asuinkuntani päättäjät ottavat nuorten näkemykset vakavasti 
k) Äänioikeuden ikäraja kuntavaaleissa pitää alentaa 16 vuoteen 
l) Kuntalaisille tulisi tarjota enemmän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia verkossa 
m) Saan riittävästi tietoa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksistani asuinkunnassani 
n) Saan riittävästi tietoa minulle kuuluvista etuuksista 

 

K15 Missä määrin katsot kuuluvasi tai samastuvasi seuraaviin alueisiin? 

( 1= ei lainkaan, 2, 3, 4, 5= täysin ) 

 1. Kylä tai kaupunginosa 
   2. Kunta tai kaupunki  
   3. Maakunta   
   4. Suomi    
   5. Eurooppa 
 6. Maailma tai globaali yhteisö  

 

K18a Käytätkö jotain sosiaalisen median palvelua, esim. Facebookia, Twitteriä tai 
Google+:aa? 
Kyllä 
Ei 
EOS 
 
Jos edellinen vastaus kyllä: 
K18b Kuinka usein teet seuraavia asioita käyttämissäsi sosiaalisen median palveluissa? 
(useita kertoja päivässä, joka päivä tai melkein joka päivä, muutaman kerran viikossa, muutaman 
kerran kuukaudessa, harvemmin, en koskaan) 

a) Luet muiden käyttäjien päivityksiä tai heidän jakamiaan sisältöjä  
b) Kommentoit muiden käyttäjien päivityksiä tai heidän jakamiaan sisältöjä 
c) Jaat itse tekemiäsi sisältöjä 
d) Jaat muiden tekemiä sisältöjä 
e) Jaat laitonta materiaalia (TARVITTAESSA TARKENNETAAN SANALLA ”PIRATISMI”) 
f) Luet yhteiskunnallisia aiheita koskevia päivityksiä tai keskusteluita  
g) Kommentoit yhteiskunnallisia aiheita koskevia päivityksiä tai keskusteluita  
h) Kirjoitat yhteiskunnallisia aiheita koskevia päivityksiä tai avaat niitä koskevia keskusteluita  

 
 
K19a Osallistutko vapaa-ajallasi johonkin ryhmään tai yhteisöön? (esim. oppilaskunta, 
harrastusyhteisö, järjestö, vapaaehtoistoimintaa tms.). 
kyllä/ei 
 
K19b  Vastaa seuraaviin väittämiin ajatellen itseäsi sen yhteisön jäsenenä, johon samastut 
vahvimmin. (Täysin samaa mieltä / Jokseenkin  samaa mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En 
osaa sanoa) 

a) koen olevani tasavertainen jäsen muiden osallistujien kanssa 
b) koen itseni tarpeelliseksi ryhmässä 
c) uskallan esittää ajatuksiani ja mielipiteitäni ryhmässä 
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d) olen vaikuttanut ryhmän toimintaan ja tavoitteisin 
e) kannan vastuuta ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi 

 


