
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2525 Nuorisobarometri syksy 1997

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:

FSD2525 Finnish Youth Survey Autumn 1997

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/



TILASTOKESKUS 
Haastattelututkimukset 
00022 TILASTOKESKUS 

8.8.1997 
  

NUORISOBAROMETRI 1997 (elokuu) 
 

RENGASTA ROTAATIORYHMA 

Kohdenumero (sama kuin tytissa)..................................................................  

Kunta .............................................................................................................  
 

Kohteen syntymavuosi...................................................................................  
 

Haastattelijanumero .......................................................................................  
 

Haastattelun kesto (TYTI+barometri) ............................................................  
 

Käyntihaastattelu 
Puhelinhaastattelu 

HUOMAUTUKSIA TAI KADON SYY: 
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1         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: 

Isä Äiti 

1................................ammattikoulussa ...............................  1 

2..........................ammatillisessa opistossa ........................  2 
                         3...............................korkeakoulussa? .................................  3 

4 ................................El TUTKINTOA.................................. 4 

9 ...........................El ISÄÄ/ÄITIÄ/EOS ..........................  9 

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

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

JOS KYLLÄ: 

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

         lukiossa.........................................................................................  2 

ammattikoulussa...........................................................................  3 

ammattiopistossa..........................................................................  4 

          ammatti korkeakoulussa ................................................................  5 

          yliopistossa tai korkeakoulussa ....................................................  6 

työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa............................................  7 

          oppisopimuskoulutuksessa ............................................................ 8 

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

palkansaaja (myös palkkatukityö ja työharjoittelu).........................  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 

5 Oletko viimeisen viiden (5) vuoden aikana vaikuttanut yhteiskunnallisiin 
päätöksentekijöihin tai ilmaissut mielipiteesi seuraavilla tavoilla. 

OLETKO: Kyllä         Ei 

1) Osallistunut julkiseen mielenosoitukseen?..............................  1 2 
2) Osallistunut lakkoon työpaikalla tai koulussa?........................  1 2 
3) Osallistunut maksu- tai ostoboikottiin? ...................................  1     2 
4) Kirjoittanut iskulauseen julkisen rakennuksen seinään? ..........  1 2 
5) Kirjoittanut yleisön osastoon? .................................................  1 2 
6) Allekirjoittanut vetoomuksen tai adressin?.............................. 1 2 
7) Kerännyt itse nimiä vetoomukseen tai adressiin?...................  1 2 
8) Osallistunut rakennuksen valtaamiseen? ...............................  1 2 

6 Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien ryhmien 
M        toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et lainkaan? 

 

1) Rakennusten valtaajat? ...............................  
2) Väkivaltaiset moottoripyöräjengit? ...............  
3) Kovan linjan eläinsuojeluaktivistit?...............  
4) Skinheadit?.................................................. 
5) Julkisten rakennusten töhrijät? ....................  
6) Uusnatsit?....................................................  
7) Anarkistit?....................................................  
8) Greenpeace (LUE: Griinpiis)? ...................... 
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7        Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. 
M       Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa: 

TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 
 

10) Suomeen on rakennettava lisää ydinvoimaloita 
energian saatavuuden turvaamiseksi?.............  

11) Valtion velan vähentämiseksi suomalaista 
sosiaaliturvaa on edelleen karsittava, esim. 
työttömyysturvaa ja opintotukea leikkaamalla? 

12) Suomen on panostettava enemmän kehitys- 
yhteistyöhön, vaikka se aiheuttaisi verotuksen 
kiristymistä? .....................................................  

 

3) Maamme suurtyöttömyys ei johdu 
ensisijaisesti poliitikoista? ...............................  

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

5) Hyväksyn työtoverikseni toista rotua olevan 
henkilön siinä kuin kuin suomalaisenkin?......... 

6) Koululaitos on antanut minulle hyvät 
valmiudet toimia yhteiskunnan jäsenenä?........ 

7) Kansalaisjärjestöjen ja kansanliikkeiden kautta 
mielipiteet kanavoituvat päätöksentekijöille 
paremmin kuin poliittisten puolueiden kautta? . 

8) Suomen tulee liittyä Euroopan rahaliitto 
EMUun ensimmäisten joukossa? ..................... 

9) Suomen tulee pyrkiä aktiivisesti sotilasliitto 
NATOn jäseneksi? ...........................................  

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

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

8         Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? 
M        Oletko siitä 

hyvin kiinnostunut..................................................................................  1 

jonkin verran kiinnostunut...................................................................... 2 

vain vähän kiinnostunut.........................................................................  3 

vai et ollenkaan kiinnostunut .................................................................  4 

EOS ...................................................................................................... 9 
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9        a) Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi ja mielipiteisiisi politiikasta 
ja politiikoista paljon, jonkin verran, vai vähän tai lainkaan: 

 

1) Vanhemmat ? ..................................................... 
2) Sukulaiset?.........................................................  
3) Opettajat tai koululaitos? ....................................  
4) Lehdistö?............................................................ 
5) Ystävät tai kaverit? ............................................. 
6) Poliitikot? ...........................................................  
7) Viranomaiset?....................................................  
8) Kansalaisjärjestöt?.............................................  
9) Kirkko tai uskonto? ............................................  

 

10) Televisio tai radio?.............................................  
11) Jokin muu taho? ................................................. 

b) Entä mitkä kaksi näistä tahoista ovat vaikuttaneet eniten 
ajatuksiisi ja mielipiteisiisi? 

LUETTELE VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN                          1. maininta       2. maininta 

             Vanhemmat ...............................................................................  1 1 
              Sukulaiset ................................................................................... 2 2 

Opettajat tai koululaitos.............................................................. 3 3 

Lehdistö ...................................................................................... 4 4 
             Ystävät tai kaverit.......................................................................  5 5 

Poliitikot .....................................................................................  6 6 
Viranomaiset .............................................................................. 7 7 

              Kansalaisjärjestöt .......................................................................  8 8 
Kirkko tai uskonto .......................................................................  9 9 
Televisio tai radio........................................................................ 10 10 

              vai jokin muu taho? ....................................................................  11 11 

EOS .............................................................................................  12 12 
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10      Mitkä kaksi seuraavista instituutioista vaikuttavat päätöksillään 
eniten sinun elämääsi? 

LUETTELE VAIHTOEHDOT 

Kunnanvaltuusto..............................................................................  

Eduskunta........................................................................................  

Ammattiyhdistysliike........................................................................  

Euroopan Unioni .............................................................................. 
Kansalaisjärjestöt.............................................................................  

Suuryritykset .................................................................................... 
Pankit............................................................................................... 
Koulutuslaitokset..............................................................................  

Virkakoneisto (kunnan ja valtion hallinto) ......................................... 
vai Tasavallan presidentti?............................................................... 
EOS ................................................................................................  

11       Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa: 
M 

TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 
 

1) On hyväksyttävää käyttää huumeita? ............... 
2) Huumeiden käyttö tulisi sallia nykyistä 

yleisemmin?...................................................... 
3) Huumeiden käytöstä annettavia rangaistuksia 

tulisi lieventää? ................................................  

12      Oletko viimeksi kuluneiden kuuden (6) kuukauden aikana: 

1) Polttanut tupakkaa (piippua, sikaaria) useammin kuin kerran?.......... 
2) Nauttinut alkoholia niin, että se tuntui oikein toden teolla?.................  
3) Entä onko Sinulle tarjottu ostettavaksi huumeita 

viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana? ........................................  
4) Oletko kokeillut huumeita viimeksi kuluneiden 

6 kuukauden aikana? .......................................................................  
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13      Seuraavassa on lueteltu yhteiskunnallisia instituutioita ja yhteiskunnallisia tahoja. 
M        Onko Sinusta näillä instituutioilla tai tahoilla yhteiskunnallista vaikutusvaltaa paljon, 
sopivasti vai liian vähän? 

1) Poliittiset puolueet? .................................................  
2) Poliisi?..................................................................... 
3) Yksittäinen kansalainen? ........................................ 
4) Luonto ja ympäristöjärjestöt?...................................  
5) Tiedotusvälineet? .................................................... 
6) Perhe?.....................................................................  
7) Ammattiyhdistysliike? ..............................................  
8) Suuryritykset?..........................................................  
9) Virkakoneisto (kunnan ja valtion virkamiehet)?........  

10) Asukas- ja paikallisyhdistykset?..............................  

14       Mikä seuraavista on mielestäsi mielenkiintoisin tiedonvälityksen kanava: 

lehdistö ................................................................................................  1 
radio.....................................................................................................  2 
televisio................................................................................................  3 
Internet ja muut tietoverkot ...................................................................  4 

kirjat .....................................................................................................  5 
elokuvat tai videot ...............................................................................  6 

vai cd-rom? ..........................................................................................  7 

15       Onko suomalaisilla mielestäsi aihetta tuntea ylpeyttä seuraavista 
M        asioista Suomessa paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan: 

 

1) Urheilusaavutukset? ...................................  
2) Suomalainen sosiaaliturva? ......................... 
3) Muotoilu ja arkkitehtuuri? ............................  
4) Sukupuolten tasa-arvo?..............................  
5) Suomalainen teollisuus?.............................  
6) Taide ja musiikki? ....................................... 
7) Ympäristön suojelu? ...................................  
8) Laadukas koulujärjestelmä?........................  
9) Suomalaisuus? ........................................... 

KIITOS HAASTATTELUSTA ! 


