
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996

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:

FSD2523 Finnish Youth Survey Autumn 1996

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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a) Mikä on ammatillinen koulutuksesi. Oletko suorittanut: 

ammatillisen koulun ....................................................................... 1 

ammatillisen opiston tai ammattikorkeakoulun ...............................  2 

korkeakoulututkinnon? ...................................................................  3 

Ei mitään mainituista ......................................................................  4 

b) Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? 

Kyllä ............................................................................................ 1 
Ei..................................................................................................2 

c) Entä vanhempiesi koulutus? 
Onko isäsi suorittanut tutkinnon: Onko äitisi suorittanut tutkinnon: 

 

2         Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain 
muussa ammatillisessa koulutuksessa? 

Ei .................................................................................................  0 

JOS KYLLÄ: 

      peruskoulussa............................................................................... 1 

      lukiossa.......................................................................................  2 
ammattikoulussa ..........................................................................  3 

      ammattiopistossa .........................................................................  4 
      yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa............. 5 
      työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa...........................................  6 
      oppisopimuskoulutuksessa ........................................................... 7 

EOS.............................................................................................. 9 
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3         Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi. 
Oletko: 

palkansaaja .................................................................................. 1 
yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä ............................... 2 

työtön tai lomautettu......................................................................  3 
koululainen tai opiskelija...................... ......................................... 4 

varusmies .....................................................................................  5 
sairaus-, työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä ...................................... 6 
kotityötä tekevä............................................................................  7 
vai teetkö jotain muuta? ................................................................ 8 

4         Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, 
jonkin verran, vähän vai ei lainkaan: 

 

1) Poliittiset puolueet?........................................ 
2) Kunnan ja valtion virkamiehet?....................... 
3) Ammattiyhdistysliike? ...................................  
4) Kirkko?...........................................................  
5) Puolustusvoimat? ........................................... 
6) Poliisi? ...........................................................  
7) Eduskunta? ....................................................  
8) Kunnanvaltuusto? ..........................................  
9) Euroopan Unioni? ..........................................  

 

10) Tasavallan Presidentti? .................................. 
11) Pankit? ...........................................................  
12) Suuryritykset? ................................................ 
13) Oikeuslaitos? ................................................. 

 

5         Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: 

LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT 

1) Osallistumaan julkiseen mielenosoitukseen?. 
2) Osallistumaan lakkoon työpaikalla tai 

koulussa?......................................................  
3) Osallistumaan maksu- tai ostoboikottiin? ....... 
4) Käyttämään väkivaltaa poliittisia 

päättäjiä kohtaan?.........................................  

5) Kirjoittamaan yleisön osastoon?......................  
6) Allekirjoittamaan vetoomuksen tai adressin? .. 
7) Keräämään itse nimiä vetoomukseen? ........... 
8) Osallistumaan rakennuksen valtaamiseen? ... 
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6         Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien 
ryhmien toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et 
lainkaan? 

 

1) Rakennusten valtaajat?........................... 
2) Moottoripyöräjengit?..............................  
3) Turkistarhoille iskeneet eläinsuojelu- 

aktivistit ("kettutytöt")? ........................... 
4) Skinheadit?.. ........................................  
5) Graffitien tai seinämaalausten tekijät? ... 
6) Uusnatsit? .............................................  

7         Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. 
Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä: 

TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 
 

1) On hyväksyttävää ostaa varastettua tavaraa? 
2) On hyväksyttävää myydä huumeita? ....... .....  
3) On hyväksyttävää tehdä iskuja turkistarhoille? 
4) On hyväksyttävää antaa vääriä tietoja 

saadakseen toimeentulotukea?.....................  
5) On hyväksyttävää matkustaa junassa tai 

tai bussissa ilman matkalippua?....... . ...........  
6) On hyväksyttävää ostaa alkoholia alaikäiselle? 
7) On hyväksyttävää maalata iskulauseita 

rakennuksien seiniin? ..................................... 
8) On hyväksyttävää estää rakennustyö tai 

metsänhakkuu kytkemällä itsensä työ- 
koneisiin?........................................................ 

9) On hyväksyttävää osallistua ulkomaalaisia 
vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen?.......  

 

10) On hyväksyttävää kiertää verotusta 
tekemällä pimeää työtä?.................................  

11) On hyväksyttävää näpistää tavarataloista 
tarvitsemiaan tavaroita?.................................  

12) On hyväksyttävää olla luvatta pois koulusta 
tai työstä? .......................................................  
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8         Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä: 

1)    Poliittinen puolue tai sen 
nuorisojärjestö? .......................................  

2) Urheiluseura? ..........................................  
3) Luonto- tai ympäristöjärjestö? ..................  
4) Asukas- tai paikallisyhdistys?................... 
5) Muu harrastusseura tai -kerho? ...............  
6) Ammattiyhdistys tai ammattiliitto?... ..........  

VAIN YKSI RENGASTUS KUHUNKIN KOHTAAN: JOKO 'Ei kuulu' (=1) TAI 
OSALLISTUMISEN MÄÄRÄ (= 2,3,4) 

9 Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: 

Ovatko ne: 
 

1) Kunnanvaltuustossa?...............................  
2) Eduskunnassa? .......................................  
3) Ammattiyhdistysliikkeessä? .....................  
4) Euroopan Unionissa? ................................ 
5) Kansalaisjärjestöissä?...............................  
6) Suuryrityksissä?........................................  
7) Pankeissa? ................................................ 
5) Koulutuslaitoksissa? ...................................  
9) Virkakoneistoissa (kunnan ja valtion 

hallinnossa)?..............................................  
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10       Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. 
Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa: 

TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 
 

1)   Rasismi on lisääntynyt viime vuosina 
suomalaisten nuorten keskuudessa? ............  

2) Demokratia toimii Suomessa hyvin ja se 
takaa kansalaisille riittävät vaikuttamisen 
mahdollisuudet? ............................................  

3) Väkivaltaisuus yhteiskunnassa alkaa li- 
sääntyä ellei työttömyys nopeasti helpotu? .... 

4) Menestyminen elämässä on omasta 
itsestä kiinni? ................................................  

5) Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä 
passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen? ..  

6) Meidän kaikkien tulisi tinkiä omista eduis- 
tamme maamme kansainvälisen kilpailu- 
kyvyn turvaamiseksi?.....................................  

7) EU-jäsenyys on osoittautunut edulliseksi 
Suomelle?.....................................................  

8) Sosiaalinen eriarvoisuus on kasvanut 
eri väestöryhmien välillä?..............................  

9) Yleensä uudet kansanedustajat menettävät 
pian kosketuksensa äänestäjiin? ..................  

10) Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä 
enemmän pakolaisia?.................................... 

11) Nykyihmisen ei ole välttämätöntä kuulua 
mihinkään etujärjestöön? ............................... 

12) Yleensä voi luottaa siihen, että hallitus 
tekee oikeita päätöksiä? ...............................  
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11       Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. 
Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: 

Onko se: 
 

1) Ympäristön suojelu? ................................. 
2) Rauhan säilyminen Euroopassa? ............  
3) Työllisyyden edistäminen? .......................  
4) Sukupuolten välinen tasa-arvo? ............... 
5) Kansainvälisen rikollisuuden torjunta?......  
6) Pohjoismaisen sosiaaliturvan tason 

säilyminen? .............................................  
7) Ihmisoikeuksien turvaaminen?..................  
8) Suomen maatalouden toiminnan 

turvaaminen?...........................................  
9) EU:n ja Venäjän suhteiden kehittäminen? 

LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN 
JA TOISTA TARVITTAESSA. 

12       Mitkä seuraavista ovat mielestäsi kaksi tärkeintä asiaa, joihin päätök- 
sentekijöiden Suomessa tulisi tällä hetkellä panostaa: 

 

Maanpuolustus.................................................  
Sosiaali- ja terveyspalvelut...............................  
Työllisyys .........................................................  
Koulutus...........................................................  
Ympäristön suojelu............................................  
Asuntojen rakentaminen?.................................. 
EOS ..................................................................  

LUE KAIKKI VAIHTOEHDOT. 
RENGASTA VAIN YKSI KUMMASTAKIN SARAKKEESTA. 
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13      Monet järjestöt ja organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan 
yhteiskuntaan. Uskotko seuraavien tahojen vaikuttavan 
tulevaisuutta koskeviin asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai 
ei lainkaan: 

 

1) Kirkko ja uskonnolliset yhteisöt? ...............  
2) Poliittiset puolueet? .................................. 
3) Amnesty International? (kansainvälinen 

ihmisoikeusjärjestö)..................................  
4) Ammattiyhdistysliike? ...............................  
5) Luonnonsuojelujärjestöt? ........................... 
6) Punainen Risti? ........................................ 
7) Partioliike? ...............................................  
8) Urheilujärjestöt? ......................................... 
9) Asukasyhdistykset? ..................................  

10) Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt? ... 

KYSYTÄÄN VAIN ÄÄNIOIKEUTETUILTA: 

14       Lokakuussa Suomessa järjestetään kunnallisvaalit ja niiden 
yhteydessä EU-kansanedustajien vaalit . 

1) Aiotko äänestää kunnallisvaalissa? ........... 
2) Entä äänestätkö EU-kansanedustajain 

vaalissa? ..................................................  

LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT 

ÄÄNIOIKEUS:  VAALIPÄIVÄNÄ  20.10. 18-VUOTTA TÄYTTÄNEET 
ELI 20.10.1978 TAI SITÄ AIKAISEMMIN SYNTYNEET. 

15       Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa asuinpaikkaasi: 

maaseudun haja-asutusalue tai kylä .....................  1 

taajama tai asutuskeskus.......................................  2 

kaupunkilähiö tai esikaupunkialue .........................  3 

kaupungin keskusta? ............................................  4 

LUE VAIHTOEHDOT LOPPUUN ASTI, ETTÄ VASTAAJA SAA 
KOKONAISKUVAN SKAALASTA. KÄYTÄ APUNA OMAA ALUE- 
TUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA. 

KIITOS HAASTATTELUSTA l 


