
KYSELYLOMAKE: FSD3266 SUOMALAISTEN KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN IDENTITEET-
TIHORISONTIT 2015

QUESTIONNAIRE: FSD3266 IDENTITY HORIZONS OF FINNISH HIGHER EDUCATION STU-
DENTS 2015

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/



Hei, 18–24-vuotias! 
 
Vastaamalla kyselyyn voit voittaa iTunes /Google play –lahjakortin tai sarjakortin elokuviin. Tämä 
on muistutus kansainvälisestä opiskelijakyselystä, johon voi vastata tästä:  
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/13688/lomake.html 
 
Osallistu Japanissa ja Pohjois-Amerikassa tehtyyn kansainväliseen opiskelijakyselyyn, joka 
toteutetaan nyt Suomessa. Kyselyssä tutkitaan opiskelijanuorten käsityksiä, uskomuksia, asenteita, 
arvoja, elämänkokemuksia ja tulevaisuuden odotuksia. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja 
ymmärrystä 18–24 –vuotiaista opiskelijoista ja heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan.  
 
Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa. Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyden 
salassapito taataan. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset analysoidaan 
keskiarvoina niin, että yksittäisiä vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa.  
 
Hyvä opiskelija, vastaamalla tähän kyselyyn tuot arvokasta tietoa sekä kansainväliseen vertailevaan 
tutkimukseen suomalaisten opiskelijoiden identiteetistä ja tulevaisuuden suuntautumisesta että 
vertailevaan tutkimukseen korkeakouluopiskelijoiden identiteetistä sekä asenteista, arvoista ja 
moraalista. 
  
Pyydämme Sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyyn viimeistään 05.06.2015 mennessä. 
Vastaamiseen menee aikaa noin 20–30 minuuttia. Alla olevaa linkkiä painamalla pääset suoraan 
kyselylomakkeelle.  
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/13688/lomake.html 
 
Lisätietoja: 
Mikäli Sinulla on kyselyyn liittyviä kysymyksiä tai muuta kommentoitavaa, lisätietoja antaa 
emeritaprofessori Helena Helve sähköpostiosoitteessa [s-postiosoite poistettu].  Lomakkeen 
täyttämiseen ja muihin teknisiin asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tutkija Arseniy Svynarenko 
sähköpostitse osoitteessa [s-postiosoite poistettu] 
 
 Kiitos osallistumisestasi tähän tärkeään tutkimukseen! 

 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/13688/lomake.html
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/13688/lomake.html


Kansainvälinen identiteettikysely
Hei sinä 18-24-vuotias nuori!
Toivomme sinun vastaavan kansainväliseen kyselyyn, jossa tiedustellaan nuorten aikuisten ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä itsestä, opiskelusta, työstä ja tulevaisuudesta. 
Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 elokuvalippusarjakorttia. Kysely päättyy 25.9.2015.
Vastaamiseen menee aikaa noin 20-30 minuuttia. 
Mikäli Sinulla on kyselyyn liittyviä kysymyksiä tai muuta kommentoitavaa, lisätietoja antaa emeritaprofessori Helena Helve sähköpostiosoitteessa helena.helve@uta.fi ja 
lomakkeen täyttämiseen ja muihin teknisiin asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tutkija Arseniy Svynarenko sähköpostitse osoitteessa svynarenko.arseniy.x@student.uta.fi

Taustatiedot 
Ikä --Valitse tästä-- 
Sukupuoli --Valitse tästä-- 
Jäsenyytesi uskonnollisissa yhdyskunnissa lapsuutesi aikana --Valitse tästä-- 
Jos muu, kirjoita mikä? 
Missä maakunnassa asut? --Valitse tästä-- 
Minkälaisessa kunnassa asuit lapsuutesi aikana? --Valitse tästä-- 
Etninen taustasi (valitse yksi) --Valitse tästä-- 
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?

Kiinnitä otsikkorivi Täysin 
eri mieltä

Osittain 
eri mieltä

En osaa
sanoa

Osittain 
samaa mieltä

Täysin 
samaa mieltä

Koen itseni eurooppalaiseksi
Koen itseni Suomen kansalaiseksi

Olen ylpeä siitä, että maani kuuluu Pohjoismaihin
Olen ylpeä siitä, että maani on Euroopan unionin jäsen

Koen itseni maailmankansalaiseksi
Koen itseni oman maakunnan ihmisenä 

(esimerkiksi hämäläisenä, karjalaisena, savolaisena, muu)
Koen itseni oman kaupungin/kylän ihmisenä 

(esimerkiksi tamperelaisena, oululaisena, tammelaisena, muu)
Miten elät / Mikä on siviilisäätysi tällä hetkellä? (Vastaa vain yhteen vaihtoehdoista) --Valitse tästä-- 
Mikä on korkein koulutusasteesi, jonka toivot saavuttavasi En osaa sanoa 
Jos muu tutkinto, kirjoita mikä? 
Mikä on korkein koulutusasteesi, jonka olet jo saavuttanut En osaa sanoa 
Seuraava kysymys on niille, joilla on jonkinverran lukio tai toisen asteen ammattilisia opintoja / korkeakouluopintoja: vastaa kuinka paljon olet suorittanut opintoja ?

Kiinnitä otsikkorivi alle 25% noin 25% noin 50% noin 75% yli 75%
lukio tai toisen asteen ammattilisia opintoja

korkeakouluopintoja
Mikä on ISÄSI suorittama korkein koulutusaste? En osaa sanoa 
Mikä on ÄITISI suorittama korkein koulutusaste? En osaa sanoa 

Äiti tai isä voivat olla myös kasvatusvanhempia tai samaa sukupuolta olevia vanhempia tai joku muu henkilö joka on ollut vanhemman roolissa

Mitä teet parhaillaan tai teit aikaisemmin? Jos usemapi vaihtoehto koskettaa sinua, niin mainitse ne 
numerojärjestyksessäsiten, että numero 1 on kaikkein tärkein, numero 2 toiseksi tärkein jne. 
Mitä teet? 

parhaillaan aikaisemmin
Opiskelen päätoimisesti
Opiskelen osa-aikaisesti

Opiskelen päätoimisesti ja olen työssä osa-aikaisesti
Opiskelen päätoimisesti ja olen työssä päätoimisesti
Opiskelen osa-aikaisesti ja olen työssä osa-aikaisesti
Opiskelen osa-aikaisesti ja olen työssä päätoimisesti
Olen työssä päätoimisesti vakinaisessa työsuhteessa

Olen määräaikaisessa työssä kokopäiväisesti
Olen työssä osa-aikaisesti vakinaisessa työsuhteessa

Olen väliaikaisesti työssä
Olen työttömänä etsien samalla työtä

Olen työttömänä enkä etsi työtä
Olen työttömänä ja suoritan samalla työharjoittelua
Muuta (esim. olen ollut matkoilla, kotona, sairaana)

Henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ajatuksia 
Seuraavassa on väittämiä ihmisten omakohtaisista kokemuksista ja suhteista toisiin ihmisiin. Vastaa jokaiseen väittämään Sinulle sopivimmalla tavalla
Henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ajatuksia



Kiinnitä otsikkorivi Vahvasti
eri

mieltä
Eri

mieltä
Osittain 

eri
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Samaa 
mieltä

Vahvasti 
samaa 
mieltä

Tunnen että olen kasvanut 
ihmisenä

Mitä tahansa tapahtuukin 
tiedän sisimmässäni kuka olen
Tunnen usein epävarmuutta 

siitä kuka oikeastaan sisimmässäni olen
Kamppailen itseni kanssa siitä 

kuka todella olen
Ystävieni mukaan käyttäydyn 

ihmisenä kuin aikuinen
Ystäväni ja perheeni pitävät 

minua vastuullisena henkilönä
Käyttäydyn erilailla erilaisissa

sosiaalisissa tilanteissa
Ihmiset, jotka tuntevat minut, 

tunnistavat minut kyvyistäni ja 
taidoistani

Henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ajatuksia
Kiinnitä otsikkorivi

Vahvasti
eri 

mieltä
Eri 

mieltä
Osittain

eri
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Samaa 
mieltä

Vahvasti 
samaa 
mieltä

Kuulun saman henkisten ihmisten yhteisöön, 
joiden kanssa olen mielelläni aina

Minut tunnetaan vastuuntuntoisena 
aikuisena jäsenä jossakin 

sosiaalisessa ryhmässä
En ole löytänyt kanssani samalla 
tavalla ajattelevia ihmisiä, joihin 

voisin liittyä enemmän tai 
vähemmän pysyvästi

En ole päässyt jäseneksi mihinkään 
yhteisöön, joka tukisi minua 

siinä kuka olen
Minusta tuntuu että olen täysin 
kehittynyt omana persoonana

Pystyn kontrolloimaan 
omia tunteitani

Minulla on vaikeaa ajatella ja 
toimia päättäväisesti

Joskus muut ihmiset ajattelevat 
että luotan heihin liikaa emotionaalisesti

Henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ajatuksia
Kiinnitä otsikkorivi

Vahvasti
eri

mieltä
Eri

mieltä
Osittain

eri
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Suurimmaksi osaksi pukeudun ja 
käyttäydyn tavoilla, jotka heijastavat 

minua sellaisena henkilönä, joka todella olen
Käyttäydyn yleisesti ottaen 

yhdenmukaisesti kaikissa tilanteissa
Muutan käyttäymistäni aina 

tilanteen mukaisesti antaakseni 
mahdollisimman hyvän kuvan itsestäni 

joka tilanteessa
Jos joku ei hyväksy minua sellaisena 

kuin olen, niin muutan käyttäytymistani 
vastaamaan tämän henkilön 

odottamia ominaisuuksia, 
vaikka minulla ei niitä todellakaan 

olisi
Olen löytänyt paikkani elämässä 
(oman ainutlaatuisen paikkani, 

johon tunnen kuuluvani)
Uskon, että toiset ihmiset tunnistavat 

minut kypsänä aikuisena
ihmisenä

En usko, että olen pystynyt 
saavuttamaan riittävästi ominaisuuksia, 
joita odotetaan omavaraiselta aikuiselta

En ole vielä varma, missä on 
paikkani aikuisten yhteiskunnassa

Henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ajatuksia
Kiinnitä otsikkorivi

Vahvasti
eri

mieltä
Eri

mieltä
Osittain

eri
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Minulla on tiettyjä kykyjä, jotka 
mahdollistavat että olen tehokas 

työssä, johon päätän ryhtyä
Mielestäni olen pätevä henkilö, 

joka tekee tuottavaa työtä 
yhteiskunnalle



En todellakaan tiedä, onko minulla 
oikeita kykyjä pärjätäkseni hyvässä 

työpaikassa
En usko, että minulla olisi 

tarvittavia taitoja saada (tai säilyttää) 
työtä, jonka todella haluaisin 

saada
Minulle läheiset ihmiset ovat sitä 

mieltä, että omaan joitakin hyödyllisiä 
kykyjä tai taitoja

Minulla on tiettyjä taitoja tai 
kykyjä, joita voin käyttää elämässäni

Ihmiset, jotka tuntevat minut 
tunnistavat minun kykyni ja taitoni
Kun ihmiset ajattelevat kuka olen, 
he eivät yhdistä minua mihinkään 

tiettyihin kykyihin tai taitoihin
Henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ajatuksia

Kiinnitä otsikkorivi
Vahvasti

eri
mieltä

Eri
mieltä

Osittain
eri

mieltä
Osittain
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Minulla on jo niin paljon muodollista 
koulutusta kuin olen koskaan 

halunnut saavuttaa
Minulla on työhön tai kotiin liittyvä 

rooli ja olen onnellinen, että voin 
pitää sen myös lähitulevaisuudessa

Minulla ei vielä ole riittävästi 
koulutusta saadakseni sellaista työtä, 

jota haluan
Minun on vielä löydettävä työhön 

tai kotiin liittyvä rooli, joka auttaisi 
minua saamaan kunnioitusta
Minun uskomukseni ja arvoni 

liittyvät johonkin, joka on paljon 
tärkeämpää kuin omat yksilölliset 

tarpeeni
Uskomukseni ja arvoni antavat minulle 

elämän tarkoituksen
Minun uskomukseni ja arvoni 

liittyvät lähinnä omien välittömien 
tarpeitteni tyydyttämiseen 

Elämän tarkoitus merkitsee minulle 
lähinnä omien henkilökohtaisten 

tarpeitteni tyydyttämistä
Henkilökohtaisia elämänkokemuksia ja ajatuksia

Kiinnitä otsikkorivi
Vahvasti

eri
mieltä

Eri
mieltä

Osittain
eri

mieltä
Osittain
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Puhun usein avoimesti asioita 
joihin uskon

Ihmiset tuntevat minut henkilönä, 
jolla on pysyvät uskomukset ja arvot

Haluan toimia niin, että jokapäiväinen 
käytökseni vastaa uskomuksiani ja arvojani

Ihmiset eivät tunne minua henkilönä, 
jolla on pysyviä uskomuksia tai 

arvoja
Olen vallinnut elämäntavan, joka 
on sopusoinnussa niiden arvojen 

ja uskomusten kanssa, jotka 
yhdistävät minut johonkin arvomaailmaltaan 

yhteiseen organisoituun ryhmään.
(Arvomaailma: yhtälailla uskonnollista, 

poliittista, tms.)
Muut ihmiset tuntevat minut 
sosiaalisen ryhmän jäsenenä, 

jolla on vahvat arvot ja uskomukset
Elämäntapani eivät perustu mihinkään 

yleisesti hyväksyttyyn 
uskonnolliseen tai poliittiseen 

vakaumukseen
Toiset eivät yleensä ajattele minua 

henkilönä, joka sitoutuu mihinkään 
järjestäytyneeseen uskomusjärjestelmään

Asenteet erilaisissa elämäntilanteissa 
Valitse jokaisen väittämän kohdalta se, joka kuvaa parhaiten sinua.

Kiinnitä otsikkorivi Täysin 
eri mieltä

Osittain 
eri mieltä

En osaa
sanoa

Osittain 
samaa mieltä

Täysin 
samaa mieltä

Tunnen olevani aikuinen
Toiset ihmiset pitävät minua aikuisena



Tunnen, että olen jo täysin 
kehittynyt aikuisena ihmisenä

Olen löytänyt oman paikkani elämässä
Olen löytänyt elämäntavan, 

johon olen tyytyväinen loppuelämäni
Olen löytänyt "yhteisön", jonka 
yhteydessä elän jäljellä olevan 

elämäni
Vastaa tavalla, joka parhaiten sopii asennoitumiseesi asiaan. Ajattele väittämää ja vastaa sen mukaan kuvaako se sinun käsitystäsi itsestäsi tai ei kuvaa.

Kiinnitä otsikkorivi Toisin 
kuin minä

Kuten 
minä

Olen hauska
Olen suosittu ikäisteni joukossa

Ihmiset yleensä seuraavat ideoitani
En ole niin hieno ihminen kuin useimmat muut 
Useimmat ihmiset ovat suositumpia kuin minä

Tulevaisuuden näkymiä 
Vastaa seuraaviin väittämiin ajatellen työtä, jonka toivoisit saavasi opintojesi päätyttyä

Kiinnitä otsikkorivi Täysin 
eri mieltä

Osittain 
eri mieltä

En osaa
sanoa

Osittain 
samaa mieltä

Täysin 
samaa mieltä

En panisi pahakseni vaikka 
joutuisin muuttamaan elämääni ja 
urasuunnitelmiani saavuttaakseni 

unelmani ja tavoitteet, jotka todella 
kiinnostavat minua

Ottaisin työn, joka todella kiinnostaa 
minua, vaikka vanhempani eivät 
tukisi minua tässä päätöksessäni
Ottaisin todella hyvän työpaikan 

vaikka se olisi kaukana lapsuuden 
kodistani

Tuntisin oloni epämukavaksi, jos 
työpaikkani olisi kaukana lapsuuden 

kodistani
En halua matkustaa työn perässä 

liian pitkälle, vaikka työpaikka olisi 
sellainen jonka haluaisin

Kiinnitä otsikkorivi Täysin 
eri mieltä

Osittain 
eri mieltä

En osaa
sanoa

Osittain 
samaa mieltä

Täysin 
samaa mieltä

Jos hankkisin korkeampaa koulusta 
ystäväni ajattelisivat, että yritän 

olla parempi kuin he
Pyrkimys korkean tason työpaikkaan 

huolestuttaa minua sillä en ehkä 
enää tuntisi "kuka minä oikeasti olen"
Epäröin lisäkoulutuksen hankkimista, 

sillä se toisi paineita/ristiriitaa 
vanhempieni ja minun välille

En ota työtä, joka kiinnostaa minua, 
jos läheiseni ympärilläni ajattelisivat, 
että yritän näyttää olevani parempi 

kuin he
Uran luominen huolestuttaa 

minua, koska se voi vaikuttaa 
henkilökohtaisiin suhteisiini nykyisessä 

elämässäni
Vastaa seuraaviin väittämiin ajatellen miten koulutuksesi vaikuttaa tulevaan elämääsi

Kiinnitä otsikkorivi Täysin 
eri mieltä

Osittain 
eri mieltä

En osaa
sanoa

Osittain 
samaa mieltä

Täysin 
samaa mieltä

Minun täytyy opiskella ahkerasti 
koulussa saavuttaakseni unelmani 

ja tavoitteeni
Lisäkoulutus nykyiseen koulutukseeni 

auttaa minua laajentamaan 
käsitystäni maailmasta

Opiskelu on hyödyllistä omalle 
henkilökohtaiselle kehitykselleni

Lisäkoulutus nykyisestä tuo minulle 
enemmän mahdollisuuksia 

laajentaa näköalojani
Jos mahdollista, saavuttaakseni 

unelmani ja tavoitteeeni, haluaisin 
saada lisää korkeakoulutusta 

siitä huolimatta, että minun olisi 
merkittävästi muutettava nykyistä 

elämääni



Pyrkimys nykyistä korkeampaan 
koulutustasoon saattaa hämmentää 

minua siitä "kuka minä olen"
Pyrkimys saada lisäkoulutusta 

saattaa vaikuttaa siten, että 
menetän joitakin tärkeitä ihmissuhteita 

elämässäni
Vanhempani ovat eri mieltä kanssani 

siitä tulisiko minun hankkia itselleni lisäkoulutusta
Lisäkoulutuksesta ei olisi hyötyä 

minulle henkilökohtaisesti
Ahkera opiskelu ei vaikuta paljoakaan 

siihen työhön, jota todennäköisesti 
tulen tekemään

Henkilökohtaiset asenteet 
Laita rasti siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa omaa ajatteluasi

Kiinnitä otsikkorivi
Täysin 
samaa 
mieltä

Hyväksyn
Osittain 
samaa 
mieltä

Osittain 
eri mieltä Erimieltä Vahvasti 

eri mieltä
Menestys saavutetaan kovalla 
työllä. Onnella on vähän tai ei 
mitään tekemistä sen kanssa

Kun teen suunnitelmia, olen lähes 
varma, että voin toteuttaa ne

Opiskelulla ja/tai työnteolla voin 
vaikuttaa tulevan työni 

työnlaatuun tai palkkaan
En usko, että sattumalla tai onnella 

on tärkeä rooli elämässäni
Se mitä minulle tapahtuu on 
kiinni omasta tekemisestäni

Persoonallisuutta koskevat väittämät 
Seuraavassa esitetään useita persoonallisuuden piirteitä. Ole hyvä ja rastita väittämän kohta, joka mielestäsi kuvaa parhaiten sinua. Sinun pitäisi arvioida, missä määrin 
persoonallisuuden piirreparit koskevat sinua, vaikka niistä yksi ominaisuus olisi vallitsevampi kuin muut
Näen itseni:

Kiinnitä otsikkorivi
Vahvasti

toista 
mieltä

Jonkin
verran
toista
mieltä

Vähän
toista
mieltä

Ei kumpaakaan
mieltä

Vähän
samaa
mieltä

Jonkinverran
samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Ulospäin suuntautuneena, 
innostuneena

Kriittisenä, riitaisana
Luotettavana, kurinalaisena

Ahdistuneena, helposti järkyttyvänä
Avoimena uusille kokemuksille,

kompleksikkaana
Pidättäytyvänä, hiljaisena

Sympaattisena, lämpimänä
Epäjärjestyksellisenä, huolimattomana
Rauhallisena, emotionaalisesti vakaana
Tavanomaisena, ei luomisvoimaisena

Henkilökohtaiset arvot ja päämäärät 
Seuraavassa on useita väitteitä uskomuksista, asenteista ja tavoista käsitellä asioita. Lue jokainen väittämä tarkasti, jotta osaat kuvata itseäsi. Valitse vaihtoehdot tavalla, joka 
ilmaisee, missä määrin mielestäsi lausunto edustaa sinua. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Esimerkiksi, jos väittämä kuvaa mielestäsi hyvin paljon sinua, rastita 
numero 5, jos se ei kuvaa mielestäsi sinua lainkaan, valitse 1. Käytä asteikkoa 1-5 osoittamaan, missä määrin luulet kunkin väittämän kuvaavan sinua (ei kuvaa minua 1 … 
kuvaa hyvin paljon minua 5).

Kiinnitä otsikkorivi
1
Ei 

kuvaa
lainkaan

minua
2 3 4

5 
Kuvaa 
hyvin
paljon
minua

Kun minulla on henkilökohtaisia 
ongelmia, yritän viivytellä niiden 

ratkaisemista mahdollisimman pitkään
En ole varma mihin päämäärään 
tähtään elämässäni. Oletan, että 

asiat järjestyvät itsestään



Elämänsuunnitelmani tuntuvat 
muuttuvan aina kun puhun eri 

ihmisten kanssa
Se kuka minä olen muuttuu aina 

tilanteen mukaan
Yritän olla ajattelematta tai 

käsittelemättä minua koskevia 
ongelmia niin kauan 

kuin mahdollista

Kiinnitä otsikkorivi
1
Ei 

kuvaa
lainkaan

minua
2 3 4

5 
Kuvaa 
hyvin
paljon
minua

Yritän välttää sellaisia henkilökohtaisia 
tilanteita, jotka vaatisivat minua 

ajattelemaan paljon ja 
käsittelemään niitä itsekseni

Kun minun täytyy tehdä päätös, 
yritän odottaa niin pitkään kuin 
mahdollista, jotta näkisin mitä 

tapahtuu
Ei maksa vaivaa huolehtia asioista 

etukäteen. Päätän asioista sellaisena 
kuin ne tapahtuvat

En todellakaan ajattele tulevaisuuttani 
nyt, sillä se on vielä kaukana

Tehdessäni tärkeitä päätöksiä, 
haluan käyttää aikaa miettiäkseni 

mitä vaihtoehtoja minulla on

Kiinnitä otsikkorivi
1
Ei 

kuvaa
lainkaan

minua
2 3 4

5 
Kuvaa 
hyvin
paljon
minua

Kun minun on tehtävä elämääni 
koskevia päätöksiä, otan huomioon 

erilaisia näkökulmia ennen 
päätöksen tekoa

Minulle on tärkeää hankkia ja arvioida
tietoa eri lähteistä ennen kuin teen

tärkeitä elämämääni koskevia
päätöksiä

Kun teen tärkeitä päätöksiä, haluan,
että minulla on mahdollisimman

paljon tietoa
Kun teen elämääni koskevia päätöksiä

yritän analysoida tilannetta, jotta
ymmärtäisin sen

Puhuminen muiden ihmisten kanssa
auttaa minua selvittämään

henkilökohtaisia uskomuksiani

Kiinnitä otsikkorivi
1
Ei 

kuvaa
lainkaan

minua
2 3 4

5 
Kuvaa 
hyvin
paljon
minua

Käsittelen ongelmia elämässäni
pohtimalla niitä aktiivisesti 

Mietin ja tarkastelen aina silloin
tällöin arvojeni ja elämän

päämäärieni välistä loogista
johdonmukaisuutta

Käytän paljon aikaa lukemiseen
tai muiden ihmisten kanssa

puhumiseen yrittääkseni kehittää
minulle tärkeitä arvoja

Hyväksyn ja noudatan automaattisesti
arvoja, joihin minut kasvatettiin
Mielestäni on parempi hyväksyä

tietty vakaumus kuin olla
avarakatseinen

Kiinnitä otsikkorivi
1
Ei 

kuvaa
lainkaan

minua
2 3 4

5 
Kuvaa 
hyvin
paljon
minua

Mielestäni on parempi pitää kiinni
jostakin selkeästä arvojärjestelmästä

kuin harkita vaihtoehtoisia arvojärjestelmiä
Kun teen päätöksiä tulevaisuudestani,

seuraan automaattisesti läheisten
ystävieni tai sukulaisteni odotuksia

siitä miten heidän mielestään minun
pitäisi toimia



Mieluummin toimin erilaisissa
tilanteissa sosiaalisten normien

ja standardien mukaisesti
Olen aina tiennyt, mihin uskon ja

mihin en. En ole koskaan oikeastaan
epäillyt uskomuksiani

En koskaan epäröi sitä, mitä haluan tehdä
elämässäni, koska minulla on
tapana seurata, mitä minulle

tärkeät ihmiset odottavat minun
tekevän

Kiinnitä otsikkorivi
1
Ei 

kuvaa
lainkaan

minua
2 3 4

5 
Kuvaa 
hyvin
paljon
minua

Kun toiset sanovat jotain,
joka haastaa minun henkilökohtaisia

arvojani tai vakaumustani,
jätän automaattisesti ne huomiotta

Pyrin sellaisten tavoitteiden
saavuttamiseen, johon perheeni

ja ystäväni tukevat minua

Tunteet 
Merkitse rasti sille kohdalle, joka parhaiten sopii kuvaamaan sinua ja täydentämään edessä olevan lauseen. Huomaa, että vastausvaihtoehdot ulottuvat aina yhdestä 
äärimmäisestä tunteesta sen vastakohtaan. "Neutraali" tarkoittaa ettet osaa vastata; yritä käyttää sitä mahdollisimman vähän.

Kiinnitä otsikkorivi täysin
kyllästynyt ----------- ----------- neutraali ----------- ----------- elämäniloinen

ja innostunut
Olen yleensä................................:

Kiinnitä otsikkorivi aina
jännittävältä ----------- ----------- neutraali ----------- ----------- täysin

rutiinilta
Elämä tuntuu minusta..................:

Kiinnitä otsikkorivi
jatkuvasti

uusi ja
erilainen

----------- ----------- neutraali ----------- ----------- täsmälleen
samanlainen

Joka päivä on..............................:

Kiinnitä otsikkorivi
tyhjää,
täynnä

epätoivoa
----------- ----------- neutraali ----------- -----------

täynnä
jännittäviä

hyviä
asioita

Elämäni on..................................:

Kiinnitä otsikkorivi
erittäin

vastuuntunnoton
henkilö

----------- ----------- neutraali ----------- -----------
hyvin

vastuuntuntoinen
henkilö

Minä olen.....................................:

Mahdollisuudet 
Seuraavat väittämät kuvastavat miten eri ihmiset käsittelevät mahdollisuuksia elämässään. Täytä asteikko siten, että se osoittaa, miten sinusta tuntuu suhteessa kuhunkin 
väittämään.

Kiinnitä otsikkorivi
Vahvasti

toista 
mieltä

Jonkin
verran
toista
mieltä

Vähän
toista
mieltä

Ei kumpaakaan
mieltä

Vähän
samaa
mieltä

Jonkinverran
samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Olen jatkuvasti hakemassa
uusia tapoja parantaa elämääni
Missä tahansa tilanteessa olen

ollut, olen pyrkinyt voimakaasti
rakentavaan muutokseen

Mikään ei ole jännittävämpää
kuin nähdä ideani muuttuvan

todellisuudeksi
Jos näen jotakin josta en pidä,

korjaan sen
Ei ole väliä mitä ristiriitoja on,
sillä jos uskon johonkin, aion

toteuttaa sen
Rakastan omia “mestari ideoitani”,
vaikka muut olisivat niitä vastaan

Olen taitava mahdollisuuksien
tunnistamisessa

Olen aina etsimässä parempia
tapoja tehdä asioita

Jos uskon johonkin ideaan,
mikään ei estä minua toteuttamasta sitä

Voin havaita hyvän tilaisuuden
kauan ennen kuin muut



Tulevaisuuden suunnitelmat 
Seuraavat väittämät kuvastavat, miten eri ihmiset kokevat tulevaisuutensa. Täytä asteikko siten, miten sinusta tuntuu suhteessa kuhunkin väittämään 

Kiinnitä otsikkorivi Vahvasti
eri mieltä

Eri
mieltä

Ei osaa
sanoa

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Olen päättänyt suunnan,
johon haluan kulkea elämässäni

Tiedän mitä haluan tehdä
tulevaisuudessani

Minulla on selkeä näkemys
tulevaisuudestani

Olen tehnyt valinnan joka
koskee joitakin tulevaisuuden

suunnitelmiani
Tiedän, mitä haluan saavuttaa

elämässäni
Tulevaisuuden suunnitelmani

antavat minulle turvallisuuden
tunteen

Kiinnitä otsikkorivi Vahvasti
eri mieltä

Eri
mieltä

Ei osaa
sanoa

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Tulevaisuudensuunnitelmani
antavat minulle itseluottamusta
Olen varma itsestäni sillä olen

suunnitellut elämänpolkuni
Tunnen, että suunta, jonka

haluan ottaa elämässäni todella
sopii minulle

Arvostan tulevaisuuden
suunnitelmiani erittäin paljon

Ajattelen paljon mihin suuntaan
haluan mennä elämässäni

Ajattelen paljon sitä, miten näen
tulevaisuuteni

Kiinnitä otsikkorivi Vahvasti
eri mieltä

Eri
mieltä

Ei osaa
sanoa

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Yritän säännöllisesti selvittää sitä,
mikä elämäntapa sopisi minulle
Vietän aikaa miettimällä mitä

tehdä elämälleni
Yritän selvittää, mikä elämäntapa

olisi hyvä minulle
Ajattelen paljon tulevaisuuden
suunnitelmia joita olen tehnyt
Puhun säännöllisesti muiden

ihmisten kanssa tulevaisuuden
suunnitelmistani

Olen pohtinut itsekseni ovatko
elämäni tavoitteet todella sopivia

minulle

Kiinnitä otsikkorivi Vahvasti
eri mieltä

Eri
mieltä

Ei osaa
sanoa

Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Olen miettinyt paljon elämän
suunnitelmiani

Etsin jatkuvasti suuntaa elämässäni
Olen epävarma siitä mitä todella

haluan saavuttaa elämässäni
Ihmettelen mihin suuntaan

haluan elämässäni
Olen huolissani siitä, mitä haluan

tehdä tulevaisuudessa
Minun on vaikea lopettaa sen

miettiminen mihin suuntaan haluan
kulkea elämässäni

Oma arvionti itsestäsi 
Ole hyvä ja vastaa väittämiin niin kuin itse kuvailisit itseäsi itsellesi. Lue jokainen väittämä huolellisesti; valitse yksi viidestä vaihtoehdosta. Rastita kustakin väittämästä 
vaihtoehto, jolla kuvailisit itseäsi.

Kiinnitä otsikkorivi Täysin
väärin

Pääosin
väärin

Ositain oikein,
osittain väärin

Pääosin
oikein

Täysin
oikein

Nautin vaikeista ja haastavista
tilanteista

Minulla on paljon tahdonvoimaa



Pystyn keskittymään paremmin
kuin useimmat ihmiset häiritsevissä

olosuhteissa
Siedän fyysisiä vaivoja paremmin

kuin useimmat
Kun minulla on joku työ tehtävänä,

en helposti häiriinny

Arvot ja kansalaisuus 
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

Kiinnitä otsikkorivi
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vaikea
sanoa Eri mieltä Täysin

eri mieltä
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

Kiinnitä otsikkorivi
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vaikea
sanoa Eri mieltä Täysin

eri mieltä
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

Kiinnitä otsikkorivi
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vaikea
sanoa Eri mieltä Täysin

eri mieltä
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

Kiinnitä otsikkorivi
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Vaikea
sanoa Eri mieltä Täysin

eri mieltä
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
Lue väitteet ja laita rasti siihen kohtaan, mikä kunkin väittämän kohdalla parhaiten kuvaa toimintaasi 

Kiinnitä otsikkorivi Ei koskaan Harvoin Joskus Useimmiten Aina
Julkisessa liikenteessä on 

mielestäni hyväksyttävää matkustaa 
ilman matkalippua

Heitän karkkipapereita maahan
Mietin usein toimintaani: toiminko 

oikein vai mikä väärin
Kun suutun jollekin, koen oikeaksi 

jakaa hänestä halventavia 
päivityksiä (teksti/kuva) sosiaalisessa 

mediassa
Koen velvollisuudekseni puuttua 

havaitsemaani kiusaamiseen
Minusta on oikein turvautua 

hankalassa tilanteessa 
valehteluun

Kun kuulen itseeni tai toisiin 
kohdistuvaa nimittelyä 

(esim. huorittelu, homottelu tai 
syntyperään liittyvä) 

toimin lopettaakseni sen
Tapaus Etelänmereltä

Kaukana täältä, ennen kuin puhelimiakaan oli olemassa, oli Etelänmerellä kaunis saari. Saaresta oli silta mantereelle. Saaressa asui tyttö, joka seurusteli mantereella asuvan 
pojan kanssa. He olivat onnellisesti rakastuneita toisiinsa.
Eräänä päivänä tuli maanjäristys ja silta romahti. Tyttö ei päässyt mantereelle pojan luokse. Hän oli epätoivoinen. Tyttö kysyi lautturilta, josko pääsisi tämän kyydissä 
mantereelle, vaikka hänellä ei ollut rahaa maksaa matkasta. Lautturi suostui sillä ehdolla, että tyttö maksaisi matkan makaamalla lautturin kanssa. Tyttö kieltäytyi. Tyttö oli 
entistäkin epätoivoisempi. Tyttö kertoi asiasta äidilleen, joka sanoi, että jos todella poikaa rakastat, teet mitä tahansa päästäksesi hänen luokseen. Onnettomana tyttö suostui 
lautturin tarjoukseen.
Tyttö ja poika olivat jälleen onnellisina yhdessä. Pojan kaverit olivat kuitenkin saaneet selville, millä tyttö oli lauttamatkansa maksanut. He kertoivat asiasta pojalle. Poika 
suuttui ja jätti tytön. Hänellä ei ollut aikomustakaan jakaa tulevaisuuttaan huoran kanssa.

Mieti tarinan henkilöiden toimintaa. Arvioi asteikolla 1 (= ei lainkaan hyväksyttävää) – 5 (= täysin hyväksyttävää) kunkin henkilön tai ryhmän toimintaa edellä kerrotussa 
tarinassa. Laita rasti siihen kohtaan, mikä kuvaa parhaiten ajatteluasi.
Kiinnitä otsikkorivi 1 2 3 4 5

Poika
Tyttö

Lautturi
Tytön äiti

Pojan kaverit

Kiitos! Voit jättää yhteystietosi, jos haluat osallistua arvontaan. 
Sähköpostiosoitesi ?

Tietojen lähetys
Tallenna
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