
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/
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HYVÄ NUORI

Osallistuit syyslukukaudella 1983 koulussasi tehtyyn tutkimukseen, jonka tarkoituk-
sena oli selvittää nuorten koulutus- ja ammattisuunnitelmia. Mukana oli noin 2500
peruskoulun ja lukion viimeisellä luokalla olevaa nuorta eri puolilta Suomea.

Koulutukseen hakeminen, koulutuksen hankkiminen sekä työelämään sijoittuminen on
usein pitkä ja monivaiheinen tapahtumasarja. Osalla nuorista kouluaikaiset suunni-
telmat ovat jo toteutuneet, osa on vasta hakeutumassa koulutukseen nyt kun tuosta
tutkimuksen ajankohdasta on kulunut neljä vuotta.

Mahdollisimman laaja-alainen kuva siitä, miten nuoret etenevät koulutus- ja työvoi-
maurillaan, on hyvin tärkeää monestakin syystä. Niinpä pyytäisin Sinua ystävälli-
sesti kuvaamaan sitä, miten Sinun elämäsi  -  lähinnä sijoittumisesi koulutukseen ja
työelämään  -  on koulun päättymisen jälkeen edennyt.

Oheisessa lomakkeessa on esitetty muutamia näihin asioihin liittyviä kysymyksiä.
Voit vastata niihin yksinkertaisesti rengastamalla omaa tilannettasi parhaiten ku-
vaavan vaihtoehdon tai tarvittaessa kirjoittamalla vastauksen sille varattuun ti-
laan.

Esimerkki:

Oletko valmistunut jo johonkin ammattiin?
1. en
2. kyllä, mihin ammattiin AUTONASENTAJA____________________

Voit  palauttaa kyselylomakkeen oheisessa kirjekuoressa ilman postimaksua.

Yhteistyöstä kiittäen

Anna Raija Nummenmaa Marita Hyttinen
psykologian dosentti tutkimusassistentti
Tampereen yliopisto
Psykologian laitos Tiedustelut: puh. 931/156588

________________________________________________________________________________________

PL 607 PUH/TEL 931-156111 P.O.BOX 607
33101 Tampere 10 TELEX 22253 tayk sf SF –33101 TAMPERE 

FINLAND



1. Oletko
1. naimaton
2. naimisissa/avoliitossa
3. eronnut
4. leski

2. Onko Sinulla lapsia?
1. ei
2. kyllä, kuinka monta?______________

3. Mikä on peruskoulutuksesi?
1. peruskoulu
2. lukio

4. Minä vuonna päätit koulusi (peruskoulun tai lukion)?
1. olen vielä koulussa
2. 1987
3. 1986
4. 1985
5. 1984

5. Oletko peruskoulun/lukion päättymisen jälkeen jo valmistunut
johonkin ammattiin?
1. en
2. kyllä, mihin ammattiin? __________________________________________

6. Jos olet jo valmistunut ammattiin, millaisen koulutuksen olet saanut?
1. en ole vielä valmistunut ammattiin
2. ammattikurssi tai muu vastaava lyhyt koulutus, mikä? _______________
3. ammattikoulu, mikä linja? _________________________________________
4. ammatillinen oppilaitos, mikä linja? ________________________________
5. yliopisto/korkeakoulu, mikä koulutusohjelma? ________________________
6. jokin muu, mikä? _______________________________________________

7. Mitä teet tällä hetkellä? Olen
1. koulutuksessa
2. harjoittelemassa päästäkseni koulutukseen
3. ansiotyössä kodin ulkopuolella
4. ansiotyössä kotona (esim. maatilalla tai perheyrityksessä)
5. työttömänä
6. kotona muuten vain
7. varusmiespalveluksessa
8. teen jotain muuta, mitä? ___________________________________________

8. Jos olet koulutuksessa, millaisessa koulutuksessa olet?
1. en ole koulutuksessa
2. ammattikurssilla, millä linjalla? ___________________________________
3. ammattikoulussa, millä linjalla? ___________________________________
4. ammatillisessa oppilaitoksessa, millä linjalla? ________________________
5. yliopistossa/korkeakoulussa, mikä on pääaineesi/koulutusohjelmasi?

________________________________________________________________
6. jossakin muussa koulutuksessa, missä?_________________________________

9. Jos olet työelämässä, oletko
1. vakituisessa työssä, millaisissa tehtävissä?______________________________
2. tilapäisessä työssä, millaisissa tehtävissä?_______________________________
3. harjoittelemassa, mitä varten? _______________________________________
4. työtön
5. en ole työelämässä



10. Seuraavaksi pyritään mahdollisimman yksityiskohtaisesti kartoittamaan sitä,
millaiseen koulutukseen olet peruskoulun/lukion päättymisen jälkeen hakenut,
koska olet hakenut ja millaisin tuloksin. Jos et ole hakenut mihinkään
koulutukseen, rengasta vaihtoehto l ja siirry kysymykseen 14.

1. en ole hakenut mihinkään koulutukseen
2. olen hakenut seuraaviin kouluihin/opistoihin/oppilaitoksiin/korkeakouluihin

Täytä alla olevaan taulukkoon mahdollisimman tarkasti aikajärjestyksessä
seuraavat tiedot: 1) milloin olet hakenut 2) mihin 3) mille linjalle olet hakenut 4) oletko päässyt
hakemaasi koulutukseen sekä 5) milloin olet aloittanut ja päättänyt koulutuksen tai keskeyttänyt
koulutuksen. Merkitse taulukkoon myös kaikki vähintään 3kk tai 400 tuntia kestäneet ammattikurssit,
oppisopimuskoulutus sekä yleissivistävä koulutus, esim. kansanopisto. Jos olet samana vuonna
pyrkinyt useampaan koulutukseen, merkitse kaikki pyrkimiset.

Pyrkimis-
vuosi

kurssi/koulu/opisto/
yliopisto/korkeakoulu

Mikä linja/pääaine/
koulutusohjelma

pääsitkö
en kyllä

minä vuonna opiskelu
alkoi           päättyi        keskeytyi

Esim:
KEVÄT-84

TAMPEREEN
AMMATTIKOULU KEITTÄJÄ 1      2

SYKSY
-  84

KEVÄT
  -85

1      2
1      2
1      2
1      2
1      2
1      2
1      2
1      2

11. Oletko päässyt haluamaasi koulutukseen?
1 kyllä
2 en, ammattitoiveeni on ________________________ammatti

12. Jos et ole päässyt haluamaasi koulutukseen, mistä luulet sen pääasiallisesti kiikastaneen?
____________________________________________________________________________

13. Jos olet päässyt johonkin koulutukseen, mutta et ole aloittanut sitä tai
olet keskeyttänyt koulutuksen, miksi?

____________________________________________________________________________

14. Mikä oli viimeisen päästötodistuksesi (peruskoulu/lukio) keskiarvo?
kaikkien aineiden keskiarvo____________________________________________________
lukuaineiden keskiarvo________________________________________________________



15. Seuraavaksi yritetään saada mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, mitä olet
tehnyt kevään 1984 jälkeen, siis peruskoulun/lukion viimeisen luokan
jälkeen. Ympyröi kunkin vuosipuoliskon kohdalla se vaihtoehto, joka
parhaiten kuvaa pääasiallista toimintaasi kyseisenä ajankohtana. Lue ensin
eri vaihtoehdot ja ympyröi sitten jokaisesta pylväästä (joka kuvaa
vuosipuoliskoa) aina yksi vaihtoehto. Jokaiseen pylvääseen tulisi
pääsääntöisesti merkitä vain yksi rengas.

TOIMINTA-
VAIHTOEHDOT
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16. Kuinka tyytyväinen olet elämääsi – sen eri alueisiin tällä hetkellä?
Ympyröi kultakin riviltä mielestäsi sopivin vaihtoehto.

hyvin melko siltä melko hyvin
tyytymätön tyytymatön väliltä tyytyväinen tyytyväinen

koulutus 1 2 3 4 5
työelämä/ammatti 1 2 3 4 5
perhe-elämä/koti 1 2 3 4 5
vapaa-aika/harrasteet 1 2 3 4 5
ihmissuhteet 1 2 3 4 5
elämä kokonaisuutena 1 2 3 4 5

KIITOS


