
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD1217 Gender, Education and Career Choice : Data 1983 - 1991

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



Huomautus: Tämä on peruskoulun 9. luokkalaisten kyselylomake.
Lukiolaisten versiossa koulutussuunnitelmaosio oli hieman erilainen.

TAMPEREEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TAMPERE
PSYKOLOGIAN LAITOS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
JA OPETUSKLINIKKA

NUOREN AMMATILLINEN SUUNTAUTUMINEN

Pyydämme sinua ystävällisesti vastaamaan lomakkeeseen, jonka
tarkoituksena on tutkia nuorten elämäntilannetta ja ammatillista
suuntautumista. Vastauksesi käsitellään täysin luottamukselli-
sesti. Useimpiin kysymyksiin voit vastata vain merkitsemällä
rastin (x) sopivan vaihtoehdon kohdalle. Kun olet täyttänyt lo-
makkeen palauta se opinto-ohjaajalle. Otamme uudelleen yhteyttä
osaan vastaajista keväällä -84 kun tutkimuksen haastatteluvaihe
käynnistyy.

1. Nimi ___________________________________________________________________

2. Syntymävuosi _______________________________

3. Koulu _________________________________luokka _______________________

4. Kotiosoite __________________________________________________

5. Koulumatkan pituus _______________________________________

KOULUTUS- JA AMMATTISUUNNITELMASI

6. Mitä aiot ensisijaisesti tehdä peruskoulun päätyttyä?
Merkitse vain yksi rasti.

□ pyrkiä lukioon
□ pyrkiä ammattikouluun, mille linjalle _____________________
___________________________________________________________________

□ pyrkiä muuhun ammatilliseen oppilaitokseen, mihin ja
mille linjalle_________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□ pyrkiä kansanopistoon tai vastaavaan, mille linjalle _________
__________________________________________________________________________

□ mennä 10. luokalle

□ mennä töihin väliaikaisesti. Myöhemmin pyrin __________________
_______________________________________________________________

□ mennä töihin, millaisiin tehtäviin ___________________________

□ jäädä kotiin toistaiseksi. Myöhemmin pyrin __________________
______________________________________________________________

□ lähden kotoa ja katson, mitä tulevaisuus tuo tullessaan

□ muu ratkaisu, mikä _________________________________________



7. Kuinka pitkälle aiot edetä opinnoissasi peruskoulun jälkeen?

□ aion hankkia ammattitaidon olemalla työssä tai käymällä
lyhyitä kursseja

□ aion suorittaa koulutasoisen tutkinnon
esim. ammattikoulu, kauppakoulu)

□ aion suorittaa opistotasoisen tutkinnon
(esim. kauppaopisto, teknillinen opisto)

□ aion suorittaa ylioppilastutkinnon
□ tarkoituksenani on pyrkiä myöhemmin yliopistoon

tai korkeakouluun
□ en osaa sanoa tässä vaiheessa

8. Mikä on ensisijainen ammattitoiveesi? Kerro vaikka olisitkin
epävarma.

____________________________________________________________________

9.Kerro myös kaksi vaihtoehtoista ammattitoivettasi. ____________
____________________________________________________________________________________

9. Miten kauan olet tiennyt, mille ammattialalle pyrit?
Merkitse vain yksi rasti.
□ en tiedä vielä ollenkaan, mikä kiinnostaa ja mihin

suuntaudun
□ olen kiinnostunut eri aloista, mutta en vielä tiedä

mihin suuntaan pyrin
□ olen päätynyt valitsemaani ammattisuuntaan vasta tänä

syksynä
□ olen päätynyt valitsemaani ammattisuuntaan viime

lukuvuoden aikana

□ olen jo useita vuosia tiennyt, millaisen ammatin haluan

PERUSTELUT

11. Seuraavassa luetellaan joukko erilaisia ammattien ja työ-
tehtävien ominaisuuksia. Lue ensin lista läpi: Mitä puolia
sinä pidät tärkeinä ja arvostat tulevassa työpaikassa ja
ammatissa?

ei jossain erittäin en
tärkeä määrin tärkeä osaa

tärkeä sanoa

□ varmuus työpaikan saannista, □ □ □ □
työllisyys

□ työn helppous ja siihen vaadit-
tavan koulutuksen lyhyys □ □ □ □

□ suuret tulot, palkka, taloudel-
liset edut □ □ □ □



ei jossain erittäin en osaa
tärkeä määrin tärkeä sanoa

tärkeä

□ varmuus työsuhteen jatkumisesta □ □ □ □

□ se, että ammatti antaa arvos-

tetun aseman □ □ □ □
□ työn itsenäisyys, vapaus □ □ □ □

□ mahdollisuus oppia jatkuvasti

uutta □ □ □ □

□ ammatin sisältö, se ,että työ

vastaa omia kiinnostuksia □ □ □ □
□ mahdollisuus auttaa muita □ □ □ □

□ hyvät työtoverit ja ihmis-

suhteet työssä □ □ □ □

□ se, että työ mahdollistaa

monipuoliset harrastukset □ □ □ □

□ työ mahdollistaa lasten kas-

vatuksen ja aktiivisen yhdes-

säolon lasten kanssa □ □ □ □

□ työ mahdollistaa yhteiskun-

nallisen osallistumisen □ □ □ □

□ työ mahdollistaa vapaa-ajan

vieton perheen kanssa □ □ □ □

□ se, ettei tarvitse tehdä

vuorotyötä □ □ □ □

Mitä ylläolevista seikoista pidät kaikkein tärkeimpinä?
Mainintojen edessä on lokerot. Merkitse ykkönen sen maininnan
eteen, jonka asetat ensisijalle, kakkonen taas siihen, joka on
toisella sijalla ja kolmonen siihen, joka on kolmannella
sijalla.

12. Voisitko ajatella itseäsi seuraaviin työtehtäviin?

lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyvät työtehtävät
□ kyllä □ en □ en osaa sanoa

Miksi? ________________________________________________
tekniset tai teolliset työtehtävät
□ kyllä □ en □ en osaa sanoa

Miksi? ________________________________________________
konttori tai toimistotyöt
□ kyllä □ en □ en osaa sanoa

Miksi?___________________________________________________



rakennusalan työtehtävät
□ kyllä □ en □ en osaa sanoa
Miksi? ____________________________________________

vaatetus- ja tekstiilialan työt
□ kyllä □ en □ en osaa sanoa
Miksi?______________________________________________

liikenteen työtehtävät

□ kyllä □ en □ en osaa sanoa
Miksi?______________________________________________

KOULUTYÖ JA VAPAA-AIKA

13. Mikä oli viime kevään todistuksesi keskiarvo?

kaikki aineet ____________________
lukuaineet____________________

14. Mistä aineista olet eniten kiinnostunut?
____________________________________________________________________

15.Millaiset tasokurssit sinulla on tällä hetkellä?

Matematiikka 1. vieras kieli 2. vieras kieli

□ yleiskurssi □ yleiskurssi □ suppeampi kurssi

□ keskikurssi □ keskikurssi □ laajempi kurssi

□ laaja kurssi □ laaja kurssi

16.Onko sinulla jokin erityisharrastus, josta olet hyvin kiinnos-
tunut ja johon laitat aikaasi?_______________________________________
______________________________________________________________________________________

PERHE

17. Ketä perheeseesi kuuluu?

□ isä
□ äiti
□ sisaruksia, kuinka monta __________
□ isäpuoli
□ äitipuoli
□ muita, ketä_ ______________



18.Kuinka kauan perheesi on asunut nykyisellä paikkakunnalla?
_ __________ vuotta

19. Mikä on vanhempiesi syntymäpaikka?
isä _______________________________________________
äiti ______________________________________

20. Mikä on tai oli isäsi ammatti? Kerro ammatti tarkasti,
esimerkiksi ilmoittamalla paperityöntekijä, sairaalavahtimes-
tari, peruskoulun luokan opettaja, eläkkeellä oleva veturin-
kuljettaja.
______________________________________________________________________________________

21.Mihin ammattiin äitisi on saanut koulutuksen ja missä
työssä hän toimii? Kerro ammatti tarkasti.
______________________________________________________________________

22. Jos isäsi tai äitisi ovat yrittäjiä, kuinka paljon palkattua
henkilökuntaa heillä on?

□ alle 10
□ 10 – 49
□ 50 – 99
□ 100- 499
□ 500- 999
□ yli 1000

23.Onko äitisi tällä hetkellä työssä kodin ulkopuolella?

□ vakituisesti
□ tilapäisesti
□ ei ollenkaan

24.Miten kauan äitisi on ollut työssä kodin ulkopuolella?

□ koko lapsuutesi ajan
□ useita vuosia eli siitä lähtien kun perheen lapset

ovat tulleet kouluikään
□ muutamia vuosia eli siitä lähtien kun perheen lapset

ovat tulleet nuoruusikään
□ hän on vasta äskettäin mennyt työhön
□ hän ei ole ollenkaan työssä kodin ulkopuolella
□ muu vaihtoehto, mikä ___________________________________



25. Millaisessa työssä vanhempasi ovat?
isä äiti

säännöllisessä kokopäivätyössä □ □
säännöllisessä kokopäivätyössä, mutta
työaika on epäsäännöllinen esim.
ylipitkät päivät □ □
vuorotyössä tai jatkuvassa iltatyössä □ □
osapäivätyössä □ □
ei ole ansiotyössä: työttömänä □ □

eläkkeellä □ □
kotona □ □

26. Miten usein vanhempasi ovat olleet työttömänä viimeksi
kuluneiden viiden vuoden aikana?

isä äiti
jatkuvasti työttömänä □ □
useita kertoja □ □
kerran tai kaksi □ □
ei ole ollut työttömänä □ □

27. Millainen on vanhempiesi koulutus?
isä äiti

vähemmän kuin kansakoulu □ □
kansakoulu □ □
kansakoulu + ammattikoulu □ □
keskikoulu □ □
keskikoulu + amm.opisto tai koulu □ □
yo-tutkinto □ □
yo-pohjainen ammattitutkinto □ □
akateeminen väli- tai loppututkinto □ □

28. Asuvatko vanhempasi yhdessä?

□ kyllä
□ ei, isä tai äiti kuollut vuonna ___________
□ ei, asumus- tai avioero vuonna _____________

Jos perheeseen on vähintään kahden - kolmen vuoden ajan
kuulunut isä- tai äitipuoli, vastaa seuraaviin kysymyksiin.
Muussa tapauksessa siirry kysymykseen 37.



29. Mikä on tai oli isäpuolesi ammatti? Kerro ammatti tarkasti,
esimerkiksi ilmoittamalla paperityöntekijä, sairaalavahti-
mestari, peruskoulun luokanopettaja, eläkkeellä oleva veturin-
kuljettaja.

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

30. Mihin ammattiin äitipuolesi on saanut koulutuksen ja missä
työssä hän toimii? Kerro ammatti tarkasti.
________________________________________________________________________

31. Jos isä- tai äitipuolesi ovat yrittäjiä, kuinka paljon palkattua
henkilökuntaa heillä on?

□ alle 10
□ 10-49
□ 50-99
□ 100 - 499
□ 500 – 999
□ yli 1000

32. Onko äitipuolesi tällä hetkellä työssä kodin ulkopuolella?

□ vakituisesti
□ tilapäisesti
□ ei ollenkaan

33. Miten kauan äitipuolesi on ollut työssä kodin ulkopuolella?

□ koko lapsuutesi ajan
□ useita vuosia eli siitä lähtien kun perheen lapset ovat

tulleet kouluikään
□ muutamia vuosia eli siitä lähtien kun perheen lapset ovat

tulleet nuoruusikään
□ hän on vasta äskettäin mennyt työhön
□ hän ei ole ollenkaan työssä kodin ulkopuolella
□ muu vaihtoehto, mikä ___________________________________________

34. Millaisessa työssä isä- tai äitipuolesi on?

isäpuoli äitipuoli
säännöllisessä kokopäivätyössä □ □
säännöllisessä kokopäivätyössä,
mutta työaika on epäsäännöllinen
esim. ylipitkät työpäivät □ □



isäpuoli äitipuoli
vuorotyössä tai jatkuvassa ilta-
työssä □ □
osapäivätyössä □ □
ei ole ansiotyössä: työttömänä □ □

eläkkeellä □ □
kotona □ □

35. Miten usein isä- tai äitipuolesi on ollut työttömänä
viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana?

isäpuoli äitipuoli
jatkuvasti työttömänä □ □
useita kertoja □ □
kerran tai kaksi □ □
ei ole ollut työttömänä □ □

36. Minkälainen on isä- tai äitipuolesi koulutus?
isäpuoli äitipuoli

vähemmän kuin kansakoulu □ □
kansakoulu □ □
kansakoulu + ammattikoulu □ □
keskikoulu □ □
keskikoulu + amm.opisto tai koulu □ □
yo-tutkinto □ □
yo-pohjainen ammattitutkinto □ □
akateeminen väli- tai loppututkinto □ □

37. Ovatko isäsi vanhemmat vielä elossa?
isoisä ei□ / kyllä□, työssä□, eläkkeellä□
isoäiti ei□ / kyllä□, työssä□, eläkkeellä□

38. Missä isäsi vanhemmat asuvat?
isoisä isoäiti

samassa asunnossa □ □
samalla paikkakunnalla □ □
toisella paikkakunnalla, mutta
samassa läänissä □ □
muualla Suomessa □ □
ulkomailla □ □



39. Mikä on tai oli isänisän ammatti? Kerro ammatti tarkasti.
(Jos et tiedä, kysy kotona vanhemmilta.)

_ _________________________________________________________________________________

40. Mikä on tai oli isänäidin ammatti? Kerro ammatti tarkasti.
(Jos et tiedä, kysy kotona vanhemmilta.)
_____________________________________________________________________________

41. Jos isoisäsi tai isoäitisi olivat maanviljelijöitä, miten suuri
maatila oli peltopinta-alaltaan?

□ alle 10 ha
□ 10 – 20 ha
□ yli 20 ha
□ ei ole tietoa

42. Jos isoisäsi tai isoäitisi olivat yrittäjiä, kuinka paljon
palkattua henkilökuntaa heillä oli?

□ alle 10
□ 10 – 49
□ 50 – 99
□ 100 – 499
□ 500 – 999
□ yli 1000

43. Ovatko äitisi vanhemmat elossa?
isoisä ei□ / kyllä□, työssä□, eläkkeellä□
isoäiti ei□ / kyllä□, työssä□, eläkkeellä□

44. Missä äitisi vanhemmat asuvat?
isoisä isoäiti

samassa asunnossa □ □
samalla paikkakunnalla □ □
toisella paikkakunnalla, mutta
samassa läänissä □ □
muualla Suomessa □ □
ulkomailla □ □

45.Mikä on tai oli äidinisän ammatti? Kerro ammatti tarkasti.
(Jos et tiedä, kysy vanhemmilta kotona.)

__________________________________________________________________________________



46. Mikä on tai oli äidinäidin ammatti? Kerro ammatti tarkasti.
(Jos et tiedä, kysy vanhemmilta kotona.)
_______________________________________________________________________________

47. Jos isoisäsi tai isoäitisi olivat maanviljelijältä, miten suuri
maatila oli peltopinta-alaltaan?

□ alle 10 ha
□ 10 - 20 ha
□ yli 20 ha
□ ei ole tietoa

48. Jos isoisäsi tai isoäitisi olivat yrittäjiä, kuinka paljon
palkattua henkilökuntaa heillä oli?

□ alle 10
□ 10 – 49
□ 50 – 99
□ 100 – 499
□ 500 – 999
□ yli 1000

Tarkista, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin !
Kiitos !


