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Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2501 Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto
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QUESTIONNAIRE

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

FSD2501 Finnish Youth Survey 2009 : Comparative Sample of 50-55-Year-Olds

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/



NUORISOBAROMETRIN 2009 KYSELYLOMAKE / 50–55-VUOTIAIDEN LOMAKE 
 
Hyvää huomenta / päivää / iltaa... Olen xxx:n haastattelija n.n. Teemme tänään tutkimusta 50–55 -
vuotiaiden keskuudessa. Kysymykset koskevat suhtautumista yhteiskunnallisiin asioihin ja 
kulttuuriin. Kysymysten läpikäynti vie noin 10 minuuttia. Voinko haastatella sinua? 
 
TAUSTATIEDOT 
 
T1 Sukupuoli (merkitään kysymättä) 
Nainen  
Mies  
 
T2 Aluksi kysyisin ikääsi? 
 
T3 Missä kunnassa asut tällä hetkellä? 
 
T4 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko … 
LUETTELE 
Palkkatyössä 
Yrittäjä 
Työtön tai lomautettu 
Eläkeläinen 
Opiskelija 
Joku muu 
EOS 
 
 
T5 Mikä on koulutustasosi? 
LUETTELE (MERKITSE YLIN) 
Ammatillinen perustutkinto 
Opisto tai ylioppilastutkinto 
Korkeakoulututkinto 
Ei tutkintoa 
Ei osaa sanoa 
   
T6 Onko sinulla lapsia? 
(1 = Kyllä / 2 = Ei / 99 = EOS) 
 
JOS ON LAPSIA (T6 = 1) 
T7 Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (kunkin lapsen ikä vuosina) 



JOS ON LAPSIA (T6 = 1) 
K1A Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? (4= 
Täysin samanlaiset / 3 = jokseenkin samanlaiset / 2 = jokseenkin erilaiset / 1 = täysin erilaiset / 99 
= EOS) 

1) Taide 
2) Uskonto 
3) Koulutus ja työnteko 
4) Vapaa-ajan viettotavat 
5) Sukupuolten välinen tasa-arvo 
6) Sukupolvien välinen tasa-arvo 
7) Seksi 
8) Alkoholi  
9) Huumeet 
10) Intenetin käyttö  
11) Politiikka 
12) Suomalaisuus 
13) Kansainvälisyys 
14) Maahanmuutto 
15) Monikulttuurisuus 

 
JOS EI OLE LAPSIA (T6 = 2) 
K1B Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? (4= 
Täysin samanlaiset / 3 = jokseenkin samanlaiset / 2 = jokseenkin erilaiset / 1 = täysin erilaiset / 99 
= EOS) 

1) Taide 
2) Uskonto 
3) Koulutus ja työnteko 
4) Vapaa-ajan viettotavat 
5) Sukupuolten välinen tasa-arvo 
6) Sukupolvien välinen tasa-arvo 
7) Seksi 
8) Alkoholi  
9) Huumeet 
10) Intenetin käyttö  
11) Politiikka 
12) Suomalaisuus 
13) Kansainvälisyys 
14) Maahanmuutto 
15) Monikulttuurisuus 

 
 
K2 Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen?  
(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) 
Ihminen on aikuinen… 

1) Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen 
2) Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota 
3) Kun hän on avo- tai avioliitossa 
4) Kun hänellä on lapsia 
5) Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään 
6) Kun hän pystyy elättämään itsensä 
7) Kun hän päättänyt opintonsa 
8) Kun hän on löytänyt identiteettinsä 
9) Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään 
10) Kun hän itse päättää olla aikuinen 



 
 
K3 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen (4 = täysin samaa mieltä, 3 = 
jokseenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1= täysin eri mieltä, 99 = EOS) 
 

1) Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria 
2) Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä 
3) Tunnen ylpeyttä suomalaisen kulttuurielämän saavutuksista 
4) Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.) 
5) Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani 
6) Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa 

odotuksiani ja tarpeitani 
7) Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat 

liian korkeita 
8) Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta 
9) Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja 
10) Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena 
11) Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi 
12) On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi 
13) Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta 

 
K4 Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? 
(4 = täysin samaa mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1= täysin eri 
mieltä, 99 = EOS) 

1) Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin 
2) Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana 
3) Taide tuottaa elämyksiä 
4) Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan 
5) Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä 
6) Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille 
7) Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta 
8) Ilmaisu on perustarve 
9) Taiteesta on taloudellista hyötyä 
10) Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo 
11) Taiteella ei ole merkitystä 

 
Kiitos haastattelusta! 
 


