
KYSELYLOMAKE: FSD3250 NUORISOBAROMETRI 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3250 FINNISH YOUTH SURVEY 2017

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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LIITE 1
NUORISOBAROMETRI 2017, HAASTATTELULOMAKE

(Kesken haastattelujen poistetut kysymykset: K5, T31–35, T37, T40, T45–T47)

Hyvää päivää/iltaa, olen Kantar TNS:n haastattelija. Teemme Valtion nuorisoneuvoston toimek-
siannosta tutkimusta, joka koskee nuorten näkemyksiä omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Kyselyn 
teemana on oppiminen ja koulutus. Kysymysten läpikäynti vie noin 20 minuuttia. Tavoittelemme 
vastaajaksi: xxx

(Kun oikea henkilö puhelimessa:) Olisiko sinulla nyt aikaa vastata? Vastaukset käsitellään luottamuk-
sellisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tavalla, jossa yksittäisiä tutkit-
tavia ei voi tunnistaa.         

K1 Mitä mieltä olet seuraavista oppimiseen ja osaamiseen liittyvistä väittämistä? (4=Täysin samaa 
mieltä /3= Jokseenkin samaa mieltä / 2 =Jokseenkin eri mieltä / 1 = Täysin eri mieltä / 99 = En 
osaa sanoa)

1. Uusien asioiden oppiminen on hauskaa
2. Laaja yleissivistys on itsessään arvokasta
3. Tärkeintä on oppia hyödyllisiä käytännön taitoja
4. Olen oppinut monia tärkeitä tietoja ja taitoja koulun ulkopuolella 
5. Jokainen on itse vastuussa omasta oppimisestaan
6. Oppimisesta on tärkeää saada palautetta
7. Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta 

K2 Entä mitä mieltä olet seuraavista kouluun ja koulutukseen liittyvistä kysymyksistä? (4=Täysin 
samaa mieltä /3=Jokseenkin samaa mieltä / 2 =Jokseenkin eri mieltä / 1 = Täysin eri mieltä / 99 = 
En osaa sanoa)

1. Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia
2. Peruskoulussa oppilaan osaamista tulisi arvioida numeroarvioinnin sijaan sanallisesti
3. Peruskoulussa pitäisi nykyistä paremmin huomioida erilaisia tapoja oppia
4. Ruotsin ei pitäisi olla pakollinen oppiaine peruskoulussa
5. Toisen asteen koulutuksen eli lukion tai ammatillisen koulutuksen tulisi olla kaikille pakollista                                        
6. Yliopisto-opetuksen pitäisi pysyä maksuttomana
7. Lukiossa ei pitäisi olla pakollisia aineita
8. Korkeakoulujen pääsykokeet pitäisi korvata todistuksiin perustuvilla valinnoilla 
9. Korkeakoulutus takaa hyvän toimeentulon
10. Ammattien jakautuminen naisten ja miesten ammatteihin on maassamme ongelma 
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K3A Kuinka paljon koet oppineesi peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa (eli lukiossa tai am-
mattikoulussa) seuraavia asioita? (LUETTELE ASTEIKKO: 4=erittäin paljon, 3=paljon, 2=jonkin 
verran, 1=ei lainkaan) 

K3B Entä kuinka paljon koet oppineesi koulun ulkopuolella (kuten kotona, vapaa-ajalla, harrastuk-
sissa, työssä, vapaaehtoistyössä, nuorisotyössä, muitten nuorten kanssa, tekemällä oppien) seuraavia 
asioita? (LUETTELE ASTEIKKO: 4=erittäin paljon, 3=paljon, 2=jonkin verran, 1=ei lainkaan) 

K3C Entä kuinka tärkeänä pidät seuraavia taitoja elämässä pärjäämisen kannalta (LUETTELE AS-
TEIKKO: 4=erittäin tärkeänä, 3=tärkeänä, 2=jonkin verran tärkeänä, 1=ei lainkaan tärkeänä)
1. yleissivistys
2. kielitaito
3. luovuus
4. kansainvälisyys
5. suvaitsevaisuus
6. kyky tavoitteelliseen työskentelyyn
7. päätöksentekokyky
8. keskittymiskyky
9. sosiaaliset taidot
10. mediataidot
11. taloustiedot ja -taidot
12. yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidot
13. lähiympäristöön vaikuttamisen taidot
14. ympäristötietoisuus
15. kriittinen ajattelu
16. opiskelutaidot (eli oppimaan oppiminen)
17. ongelmanratkaisukyky
18. tietotekniikka- ja digitaaliset taidot 

K4 Kun ajattelet omaa peruskouluaikaasi, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (Täysin samaa 
mieltä / Samaa mieltä / Eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa) (JOS HAASTATELTA-
VALLA ON OLLUT MONTA KOULUA, PYYDETÄÄN ARVIOIMAAN SITÄ, JOKA HÄNEN 
MIELESTÄÄN OLI MERKITYKSELLISIN)
1. Koulunkäynti oli mukavaa
2. Luokassani oli hyvä työrauha
3. Sain helposti ystäviä koulussa
4. Tunsin olevani kouluyhteisön jäsen
5. Oppilaiden mielipiteet otettiin huomioon koulutyön kehittämisessä
6. Opettajat kannustivat minua
7. Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti
8. Toiset oppilaat kiusasivat minua 
9. Minä kiusasin muita oppilaita
10. Koulumatkat olivat liian pitkiä
11. Peruskouluaikaiset koulukokemukset ovat vaikuttaneet merkittävästi myöhempään kouluttautu-

miseeni
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K5 Missä määrin olet saanut tai sait tietoa peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista seuraavilta 
tahoilta?  (Paljon, jonkin verran, vähän, ei käytännössä lainkaan, eos)                                                 
1. Opinto-ohjaajalta                                                                                                                                                                        
2. Vanhemmilta 
3. Sisaruksilta     
4. Kavereilta                                                                                 
5. Tiedotusvälineistä                                                                               
6. Työvoimatoimistosta                                                                                  
7. Opettajilta                                                                                          
8. Harrastuksen ohjaajalta
9. Nuorisotyöntekijältä (myös etsivä nuorisotyö)  
10. Kesätöistä tai työharjoittelusta                                                                       
11. opintopolku.fi
12. muualta internetistä

K6 Kuinka paljon uskot seuraavilla asioilla olevan vaikutusta työnsaantiin?  (LUETTELE ASTEIK-
KO: 4=erittäin paljon, 3=paljon, 2=jonkin verran, 1=ei lainkaan)
1. lahjakkuus
2. sitkeys
3. sattuma
4. perhetausta
5. asuinpaikka 
6. suhteet
7. koulutus
8. työkokemus
9. ammattitaito
10. motivaatio
11. asenne

K7 Osallistutko johonkin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävän  järjestön tai kansalaisliikkeen 
toimintaan? (1 Kyllä, aktiivisesti, 2 Kyllä, satunnaisesti, 3 En) 

K8a Kuinka kiinteästi tunnet kuuluvasi koulu- tai työyhteisöösi? 

K8b Entä kuinka kiinteästi tunnet kuuluvasi suomalaiseen yhteiskuntaan (5 erittäin kiinteästi, 4 melko 
kiinteästi, 3 ei kiinteästi eikä löyhästi, 2 melko löyhästi, 1 erittäin löyhästi tai ei ollenkaan, 99 = en 
osaa sanoa)

K9 Kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat tuntemuksiasi tällä hetkellä? (4 täysin samaa mieltä, 3 
jokseenkin samaa mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 täysin eri mieltä, 99 = en osaa sanoa)
1. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä
2. Koen elämäni olevan hyvin hallinnassani
3. Tiedän, kenen puoleen kääntyä jos on vaikeaa
4. Menestyminen elämässä on itsestä kiinni
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K10 Oletko joutunut rahanpuutteen takia… (3 Kyllä usein, 2 Kyllä joskus, 1 Ei, 99 En osaa sanoa)
1.     lopettamaan harrastuksen
2. jättämään harrastuksen aloittamatta
3. ollut tapaamatta ystäviäsi
4. jättänyt hankkimatta tarpeellisia asioita
5. tuntemaan ulkopuolisuutta
6. tuntemaan häpeää
7. karsimaan opiskeluvaihtoehtojasi
8. valitsemaan koulutuspaikan taloudellisin perustein
9. viivyttämään valmistumistasi

K11 Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? (5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei 
samaa eikä eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä, 99 = en osaa sanoa)
1. Kukaan ei välitä paljoakaan siitä, mitä toiselle tapahtuu
2. On paras olla luottamatta keneenkään
3. Useimmat ihmiset hankkivat ystäviä siksi, että näistä on todennäköisesti heille hyötyä
4. Useimmat ihmiset eivät oikeastaan haluaisi nähdä vaivaa auttaakseen toisia

K12 Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi kouluarvosana-asteikolla 4-10?

K13 Entä kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-asteikolla 4-10?

TAUSTAKYSYMYKSIÄ

T1 Sukupuoli
Nainen / Mies / Muu / Ei halua tai osaa sanoa

T2 Ikä (vuosina) (KYSYTÄÄN VAIN JOS TÄTÄ TIETOA EI SAA VÄESTÖREKISTERITIE-
DOISTA)

T3 Missä kunnassa asut tällä hetkellä? (KYSYTÄÄN VAIN JOS TÄTÄ TIETOA EI SAA VÄESTÖ-
REKISTERITIEDOISTA)

T4 Oletko asunut nykyisessä asuinkunnassasi koko ikäsi vai jossain vaiheessa muuttanut sinne? (1 
Asunut koko ikäni, 2 Muuttanut)

(T5 JA T6 VAIN JOS T4 = 1, ELI JOS MUUTTANUT)
T5 Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asuinkunnassasi? (vuosina)

T6 Kuinka monta kertaa muutit peruskouluvuosiesi aikana?

T7 Kuinka monta kertaa vaihdoit koulua peruskoulun aikana?

T8 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa asuinpaikkaasi: 
• Ison kaupungin keskusta
• Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue
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• Pikkukylän tai pikkukaupungin keskusta
• Pikkukylän tai pikkukaupungin harvaan asuttu laita-alue
• Maaseutuympäristö

T9 Kuinka suureksi arvioit välimatkan kotoasi lähimpään… (kilometreinä suunnilleen)
1. peruskouluun
2. toisen asteen oppilaitokseen (lukio tai ammatillinen)
3. yliopistoon
4. nuorisotilaan (KYSYTÄÄN VAIN ALLE 20-VUOTIAILTA)
5. ruokakauppaan
6. terveysasemalle
7. elokuvateatteriin
8. kahvilaan tai ravintolaan
9. kylään ystävän luokse 

T10 Mikä on äidinkielesi? (TIEDON VOI OTTAA MYÖS REKISTERISTÄ, JOLLOIN EI TAR-
VITSE KYSYÄ)
• Suomi 
• Ruotsi 
• Muu, mikä?

T11 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     

T12 Missä maassa olet syntynyt? ____  Esikoodeiksi ainakin: Suomi, Ruotsi, Venäjä, Viro

(KYSYTÄÄN JOS SYNTYNYT SUOMEN ULKOPUOLELLA)
T13 Minä vuonna olet muuttanut Suomeen? (tarvittaessa viimeisin muuttovuosi)________

T14 Missä maassa äitisi on syntynyt? ________ 

T15 Missä maassa isäsi on syntynyt? ________

T16 Mikä on äitisi koulutustaso? LUETTELE, MERKITSE YLIN
• Ammatillinen tutkinto (LUE TARVITTAESSA TARKENNUS: ammatillinen perustutkinto, 

ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto)
• Ylioppilastutkinto
• Opistoasteen tutkinto
• Korkeakoulututkinto
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• Ei tutkintoa (LUE TARVITTAESSA TARKENNUS: eli pelkästään peruskoulu tai vastaava)
• Ei osaa sanoa

T17 Mikä on isäsi koulutustaso? LUETTELE, MERKITSE YLIN
• Ammatillinen tutkinto (LUE TARVITTAESSA TARKENNUS: ammatillinen perustutkinto, 

ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto)
• Ylioppilastutkinto
• Opistoasteen tutkinto
• Korkeakoulututkinto (LUE TARVITTAESSA TARKENNUS: yliopisto tai ammattikorkeakou-

lu)
• Ei tutkintoa (LUE TARVITTAESSA TARKENNUS: eli pelkästään peruskoulu tai vastaava)
• Ei osaa sanoa

T18 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taloutesi taloudellista tilannetta ja käytettävissänne olevaa raha-
määrää tällä hetkellä? (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, 
jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) 
• Tulen/tulemme erinomaisesti toimeen
• Tulen/tulemme melko mukavasti toimeen
• Pärjään/pärjäämme, kun teen/teemme ostokset harkiten
• Joudun/joudumme ajoittain tinkimään ostoksista
• Joudun/joudumme tinkimään lähes kaikesta

T19 Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin millainen perheesi toimeentulo oli? (Mikäli sinulla oli useam-
pia perheitä, arvioi sitä, joka mielestäsi oli lapsuudessasi merkityksellisin) 
• Tulen/tulemme erinomaisesti toimeen
• Tulen/tulemme melko mukavasti toimeen
• Pärjään/pärjäämme, kun teen/teemme ostokset harkiten
• Joudun/joudumme ajoittain tinkimään ostoksista
• Joudun/joudumme tinkimään lähes kaikesta

T20 Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin oliko perheesi tekemisissä lastensuojelun sosiaalityön kans-
sa? (ei / kyllä / eos)

T21A Olitko ennen kouluikää kodin ulkopuolella päivähoidossa? (kyllä / ei / eos)

(T21b ja T21c vain jos T21a = kyllä)
T21B Minkä ikäisenä menit kodin ulkopuolelle päivähoitoon? (ikävuosina, myös vaihtoehto ”en osal-
listunut”)

T21C Oliko päivähoitopaikkasi
• kunnallinen päiväkoti
• yksityinen päiväkoti
• perhepäivähoitaja
• sukulainen tai muu yksityinen hoitaja

T22 Osallistuitko esiopetukseen? 
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• Kyllä, 
• Ei 
• Ei vastausta / eos 

T23 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä?
• Kyllä, 
• Ei 
• Ei vastausta / eos

(JOS TEKEE PALKKATYÖTÄ)
T24 Miten nykyiset työtehtäväsi vastaavat koulutustasi? 
• Täysin
• Melko hyvin
• Jonkin verran
• Ei lainkaan
• En osaa sanoa

T25 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko …
• Koululainen tai opiskelija
• Palkkatyössä (haastattelijalle ohjeeksi: myös apuraha kuuluu tähän luokkaan)
• Yrittäjä
• Työtön
• Vanhempainvapaalla
• Työpajassa, ammattistartissa, työharjoittelussa tai työkokeilussa
• Jokin muu, mikä?___________ 
• Ei vastausta

KYSYTÄÄN, JOS VASTASI KYSYMYKSEEN T25 ”TYÖTÖN”
T26 Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä? Arvioi aika kuukausina.
Noin ______  kk

JOS T25 = PALKKATYÖSSÄ TAI YRITTÄJÄNÄ
T27 Oletko toivomassasi ammatissa? 
• Kyllä, 
• Ei 
• En osaa sanoa
 
T28 Opiskeletko parhaillaan?
• Kyllä, 
• Ei 
• En osaa sanoa

JOS OPISKELEE 
T29 Oletko parhaillaan...?
LUETTELE
• Peruskoulussa
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• Lukiossa
• Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
• Ammattikorkeakoulussa
• Yliopistossa
• Jossain muualla, missä?
• Ei osaa sanoa

T30 Mikä oli peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo? (JOS VASTAAJA ON YHÄ PERUSKOU-
LUSSA, KYSYTÄÄN VIIMEISIMMÄN TODISTUKSEN KESKIARVO. VASTAUKSET VOI 
MERKITÄ TARKKUUDELLA ”6 tai alle; 6,1–7,0; 7,1–8,0; 8,1–9,0; yli 9, Myös vastausvaihtoehto: 
”Ei ole keskiarvoja”)

T31, T32 KYSYTÄÄN VAIN JOS T29 = PERUSKOULUSSA
T31 Pelkäätkö tekeväsi vääriä koulutukseen liittyviä ratkaisuja? (Kyllä paljon / kyllä vähän / en / eos)

T32 Tiedätkö mitä haluat opiskella peruskoulun jälkeen? (Kyllä täysin / kyllä vähän / en / eos)

T34, T35 KYSYTÄÄN VAIN JOS T29 =LUKIOSSA
T33 Pelkäätkö tekeväsi vääriä koulutukseen liittyviä ratkaisuja? (Kyllä paljon / kyllä vähän / en / eos)

T34 Tiedätkö mitä haluat opiskella lukion jälkeen? (Kyllä täysin / kyllä vähän / en / eos)

JOS OPISKELEE MUUALLA KUIN PERUSKOULUSSA TAI LUKIOSSA
T35a Oletko toivomassasi koulutuksessa? (kyllä / ei / eos)
(JOS T35a = EI) T35b Miksi et ole? (AVOIN KYSYMYS)
(KAIKILTA) T35c Missä iässä päätit mitä haluat opiskella? (MYÖS VAIHTOEHTO: EN OLE 
PÄÄTTÄNYT)

KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA
T36 Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (LUETTELE, MERKITSE KAIKKI)
• Ylioppilastutkinnon
• Ammatillisen perustutkinnon
• Ammattitutkinnon
• Erikoisammattitutkinnon
• Ammattikorkeakoulututkinnon
• Yliopistotutkinnon
• Ei mitään mainituista
• Ei vastausta

T37 Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi, jos ajattelet työn saantia ja omaa tulevaisuuttasi? 
(1=kyllä, 2=ei, 3=ei osaa sanoa)

(JOS T29 = OPISKELEE MUUALLA KUIN PERUSKOULUSSA TAI LUKIOSSA)
T38A Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat siihen mitä lähdit opiskelemaan? 
(JOS T29 =  PERUSKOULUSSA TAI LUKIOSSA)
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T38B Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat siihen minne aiot hakea opiskelemaan? 
(Erittäin paljon, Melko paljon, ei kovin paljon, Ei vaikuta lainkaan)

1. Oma koulumenestys 
2. Halu päästä nopeasti työelämään
3. Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus 
4. Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa
5. Halu päästä johtajaksi
6. Oma kunnianhimo ja menestyshalu 
7. Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä  eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen
8. Minua kiinnostava ala  
9. Koulutusajan pituus 
10. Oppilaitoksen sijainti 
11. Kavereiden mielipiteet tai suositukset 
12. Oppilaanohjaajan (OPOn) mielipide 
13. Vanhempien mielipide 
14. Muiden sukulaisten mielipide
15. Sattuma

T39 Minkä tasoisen koulutuksen odotat suorittavasi? 
• Tohtorin tutkinnon
• Yliopistotutkinnon (maisteri, kandidaatti, lisensiaatti)
• Ammattikorkeakoulututkinnon
• Erikoisammattitutkinnon lukion tai ammattikoulun jälkeen
• Lukion tai keskiasteen ammatillisen tutkinnon
• Peruskoulun
• Tuskin käyn peruskoulua loppuun  

JOS ON LUKIOSSA TAI AMMATILLISESSA TAI KORKEAKOULUTUKSESSA TAI SUO-
RITTANUT LUKION TAI  AMMATTI- TAI KORKEAKOULUTUTKINNON
T40A Onko saanut aiemmasta koulutuksesta opintoviikkoja toiseen tutkintoon (Kyllä / ei)

T40B Onko muualla kuin koulutuksessa saatua oppimista tunnustettu (oletko saanut siitä opintoviik-
koja) (Kyllä / ei)

T41 Oletko koskaan jäänyt luokalle (alaluokilla, yläluokilla, toisen asteen opinnoissa)? (Kyllä / ei)

T42 Oletko joskus opiskellut jotain tutkintoa varten, mutta jätit sen suorittamisen kesken? (Kyllä / ei)

T43-45 KYSYTÄÄN JOS T41 = KYLLÄ
T43 Oliko kesken jättämäsi tutkinto
• Peruskoulu
• Lukiokoulutus/ylioppilastutkinto
• Ammatillinen tutkinto
• Ammattikorkeakoulututkinto
• Yliopistotutkinto (ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, maisteri tai kandidaatti)
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• Tohtorin tai lisensiaatin tutkinto
• Muu, mikä?

T44 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat keskeyttämiseesi? (5 = erittäin paljon / 4 = melko paljon 
/ 3 = melko vähän / 2 = erittäin vähän tai 1 = ei ollenkaan / 99 = eos)
  
1. Halusin mennä heti töihin
2. Koulun ulkopuoliset asiat mietityttivät liikaa
3. Olin jäänyt jälkeen opinnoissa
4. En viihtynyt koulussa
5. Valitsin väärän alan
6. Opintomenestykseni oli heikko
7. Opetus ei vastannut odotuksiani
8. Terveydelliset syyt
9. Minulla ei ollut rahaa opiskella
10. Oppilaitoksessa oli huono ilmapiiri oppilaiden välillä 
11. Oppilaitoksessa oli huono ilmapiiri oppilaiden ja opettajien välillä
12. Minulla ei ollut ystäviä
13. Minua kiusattiin
14. En saanut tukea opintoihini
15. Minulle suositeltiin keskeyttämistä
16. Jäin kotiin lapsen kanssa
17. Koulumatka oli liian pitkä
18. Olisin tarvinnut asunnon koulutuspaikkakunnalta 

T45 Mitä teit keskeyttämisen jälkeen? (AVOIN KYSYMYS)

T46 Luettelen seuraavaksi oppilaitoksia, jotka tarjoavat sekä ammatillista että harrastuksiin liittyvää 
opetusta. Oletko opiskellut viimeisen 12 kuukauden aikana… (kyllä/ei)
1. Kansanopistossa
2. Kansalais- tai työväenopistossa 
3. Musiikkioppilaitoksessa
4. Urheiluopistossa
5. Kielikoulun tai –opiston koulutuksessa
6. Jonkin järjestön, liiton tai yhdistyksen koulutuksessa (vapaa-aikaan tai työhön liittyen)
7. Tanssikoulussa tai -opistossa
8. Autokoulussa
9. Työnantajan järjestämässä koulutuksessa
10. Koulutusyrityksen järjestämässä koulutuksessa työhön tai vapaa-aikaan liittyen

T47 Entä oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (edellä mainittujen koulutusten lisäksi) 
opiskellut tai kehittänyt taitojasi omatoimisesti jollain seuraavista tavoista: (kyllä/ei)
1. Opiskellut työtovereiden, perheenjäsenten tai tuttavien avustuksella?
2. Opiskellut kirjojen, lehtien tai muun painetun materiaalin avulla?
3. Opiskellut omatoimisesti tietokoneen tai internetin avulla?
4. Opiskellut television, radion tai videon avulla?
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5. Opiskellut osallistumalla opastetuille käynneille museoihin, historiallisiin kohteisiin, luonnon 
nähtävyyksiin tai muihin vastaaviin?

6. Käynyt kirjastossa tai oppimiskeskuksessa oppimistarkoituksessa?
7. Mikä oli tämän opiskelusi aihealue (sisältö)? (AVOIN KYSYMYS)

LOPPUUN LUETAAN INFOLAUSE SIITÄ, ETTÄ HAASTATTELUTIETOJA YHDISTE-
TÄÄN TILASTOKESKUKSEN REKISTERIAINEISTOIHIN. 

Tutkimusaineistoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki kerätyt tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti. Kerättyjä tietoja on suunniteltu yhdistettäviksi viranomaisten muussa yhteydessä 
keräämiin tietoihin, kuten tulotasoon ja sosioekonomiseen asemaan. Yhdistelyn tekee viranomainen 
ja kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot poistetaan ennen kuin aineistoa luovutetaan tut-
kimuskäyttöön. Julkaistavista tutkimustuloksista ja taulukoista ei voi tunnistaa vastaajia.

Annetuista vastauksista muodostettava sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Tietoarkis-
toon myöhempään käyttöön. (Tietoa Tietoarkistosta tutkimukseen osallistuvalle: http://www.fsd.uta.
fi/shared/resources/2014_esite_tutkittaville_FIN.pdf)


