
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999

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:

FSD2529 Finnish Youth Survey Autumn 1999

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/



Kulttuuripalvelujen käyttö, elokuu 1999   4.8.1999 
(Entinen Nuorisobarometri) 
Paperilomake 
__________________________________________________________________________ 
 
K1a  
 Mikä on ammatillinen koulutuksesi?  
 Oletko suorittanut:  
 
    1 ammatillisen koulun 
    2 ammatillisen opiston tai ammattikorkeakoulun 
    3 tai korkeakoulututkinnon? 
    4  Ei mitään mainituista 
 
K1b  
 Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon?  
 
    1 Kyllä 
    2 Ei 
__________________________________________________________________________ 
 
K1c* Vain nuoret*  
 Entä vanhempiesi koulutus?  
 Onko isäsi suorittanut tutkinnon:  
 
    1 ammattikoulussa 
    2 ammatillisessa opistossa 
    3 tai korkeakoulussa? 
    4  EI TUTKINTOA 
    5  EI ISÄÄ / EOS 
 
K1d* Vain nuoret*  
 Onko äitisi suorittanut tutkinnon:  
 
    1 ammattikoulussa 
    2 ammatillisessa opistossa 
    3 tai korkeakoulussa? 
    4  EI TUTKINTOA 
    5  EI ÄITIÄ / EOS 
__________________________________________________________________________ 
 
K2* Vain nuoret*  
 Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai  
 oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa?  
 
    0  . Ei opiskele tai käy koulua 
    1 Peruskoulussa 
    2 Lukiossa 
    3 Ammattikoulussa 
    4 Ammattiopistossa 
    5 Yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa 
    6 Työvoima- tai työllisyys koulutuksessa 
    7 Oppisopimuskoulutuksessa 
    8  Ei osaa sanoa 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
K3  
 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi.  
 Oletko:  
 
    1 palkansaaja 
    2 yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä 
    3 työtön tai lomautettu 
    4 koululainen tai opiskelija 
    5 varusmies 
    6 sairaus-, työkyvyttömyys- tai muulla eläkkeellä 
    7 kotityötä tekevä 
    8 vai teetkö jotain muuta? 
__________________________________________________________________________ 
 
K4_1 
 Mikäli Suomen kansantalouteen tulee liikkumavaraa,  
 niin olisiko mielestäsi panostettava lisää seuraaviin  
 asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan:  
 
 Liikunta- ja urheiluharrastuksiin?  
 
    1 paljon 
    2 jonkin verran 
    3 vähän 
    4 vai ei lainkaan? 
    5  Ei osaa sanoa 
 
K4_2 
 (Mikäli Suomen kansantalouteen tulee liikkumavaraa,  
 niin olisiko mielestäsi panostettava lisää seuraaviin  
 asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan:)  
 
 Nuorisotyöhön?  
 
K4_3 
 (Mikäli Suomen kansantalouteen tulee liikkumavaraa,  
 niin olisiko mielestäsi panostettava lisää seuraaviin  
 asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan:)  
 
 Kirjastotoimeen?  
 
K4_4 
 (Mikäli Suomen kansantalouteen tulee liikkumavaraa,  
 niin olisiko mielestäsi panostettava lisää seuraaviin  
 asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan:)  
 
 Museoihin?  
 
K4_5 
 (Mikäli Suomen kansantalouteen tulee liikkumavaraa,  
 niin olisiko mielestäsi panostettava lisää seuraaviin  
 asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan:)  
 
 Musiikkiharrastuksiin?  
 
K4_6 
 (Mikäli Suomen kansantalouteen tulee liikkumavaraa,  
 niin olisiko mielestäsi panostettava lisää seuraaviin  
 asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan:)  
 
 Teatteriharrastuksiin?  
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________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
K4_7 
 (Mikäli Suomen kansantalouteen tulee liikkumavaraa,  
 niin olisiko mielestäsi panostettava lisää seuraaviin  
 asioihin paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan:)  
 
 Kuvataideharrastuksiin?  
__________________________________________________________________________ 
 
K5_1 
 Seuraavaksi joitakin väittämiä.  
 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.  
 Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet  
 suomalaista kulttuuria:  
 
    1 täysin samaa mieltä 
    2 jokseenkin samaa mieltä 
    3 jokseenkin eri mieltä 
    4 vai täysin eri mieltä? 
    5  Ei osaa sanoa 
 
K5_2 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa  
 kansallista identiteettiä:  
 
K5_3 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Tunnen ylpeyttä suomalaisen kulttuurielämän  
 saavutuksista:  
 
K5_4 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Graffitit ja julkisten rakennusten töhrintä ovat  
 ilmaus nuorten luovuudesta:  
 
K5_5 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa  
 (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt ynnä muut):  
 
K5_6 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat  
 odotuksiani ja tarpeitani:  
 
K5_7 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien,  
 näyttelyiden ynnä muiden) sisältö vastaa odotuksiani  
 ja tarpeitani:  
 
K5_8 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien,  
 näyttelyiden ynnä muiden) lippujen hinnat ovat  
 liian korkeita:  
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
K6_1 
 Viime aikoina on keskusteltu julkisten palvelujen  
 maksullisuudesta. Pitäisikö käyttäjien mielestäsi maksaa  
 seuraavista palveluista nykyistä paljon enemmän, jonkin  
 verran enemmän, säilyttää nykyisellään, nykyistä vähemmän  
 vai pitäisikö palvelujen olla maksuttomia?  
 Liikuntapalvelut ja -harrastukset?  
 
    1 Paljon enemmän 
    2 Jonkin verran enemmän 
    3 Nykyisellään 
    4 Nykyistä vähemmän 
    5 Olla maksuttomia 
    6  Ei osaa sanoa 
 
K6_2 
 (Pitäisikö käyttäjien mielestäsi maksaa  
 seuraavista palveluista ... )  
 Nuorisotoimen palvelut?  
 
K6_3 
 (Pitäisikö käyttäjien mielestäsi maksaa  
 seuraavista palveluista ... )  
 Kirjastopalvelut?  
 
K6_4 
 (Pitäisikö käyttäjien mielestäsi maksaa  
 seuraavista palveluista ... )  
 Museoiden näyttelyt?  
 
K6_5 
 (Pitäisikö käyttäjien mielestäsi maksaa  
 seuraavista palveluista ... )  
 Musiikkiesitykset ja -harrastukset?  
 
K6_6 
 (Pitäisikö käyttäjien mielestäsi maksaa  
 seuraavista palveluista ... )  
 Teatteriesitykset ja -harrastukset?  
 
K6_7 
 (Pitäisikö käyttäjien mielestäsi maksaa  
 seuraavista palveluista ... )  
 Kuvataidenäyttelyt ja -harrastukset?  
__________________________________________________________________________ 
 
K7_1 
 Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja vapaa-ajan viettosi  
 kannalta erittäin tärkeitä, melko tärkeitä, vain vähän  
 tärkeitä vai ei lainkaan tärkeitä:  
 Oopperaesitykset ja -juhlat?  
 
    1 Erittäin tärkeitä 
    2 Melko tärkeitä 
    3 Vain vähän tärkeitä 
    4 Ei lainkaan tärkeitä 
    5  Ei osaa sanoa 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
K7_2 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 Taidemuseot ja taidenäyttelyt?  
 
K7_3 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 Teatteriesitykset?  
 
K7_4 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 Sinfonia- ja kamarimusiikkiesitykset?  
 
K7_5 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 Rock-konsertit?  
 
K7_6 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 Kirjastojen videot ja äänitteet?  
 
K7_7 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 Television suomalaiset sarjaohjelmat ja elokuvat?  
 
K7_8 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 TV:n amerikkalaiset sarjaohjelmat ja elokuvat?  
 
K7_9 
 (Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja  
 vapaa-ajan viettosi kannalta ...)  
 Kulttuurihistorialliset museot ja näyttelyt?  
__________________________________________________________________________ 
 
K8_1 
 Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.  
 Konsertit ja musiikkiesitykset?  
 Auttavatko ne :  
 
    1 paljon 
    2 jonkin verran 
    3 vähän 
    4 vai ei lainkaan? 
    5  Ei osaa sanoa 
 
K8_2 
 (Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.)  
 Kirjastojen palvelut?  
 Auttavatko ne :  
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
K8_3 
 (Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.)  
 Teatteriesitykset?  
 Auttavatko ne :  
 
K8_4 
 (Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.)  
 Urheilukilpailujen seuraaminen?  
 Auttavatko ne :  
 
K8_5 
 (Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.)  
 Liikuntaharrastukset?  
 Auttavatko ne :  
 
K8_6 
 (Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.)  
 Television viihdeohjelmat?  
 Auttavatko ne :  
 
K8_7 
 (Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.)  
 Museoiden näyttelyt?  
 Auttavatko ne :  
 
K8_8 
 (Auttavatko seuraavat asiat sinua mielestäsi  
 jaksamaan paremmin arkielämässä - työssä,  
 opiskelussa tai vapaa-aikana.)  
 Seurustelu- ja tanssiravintoloiden palvelut?  
 Auttavatko ne :  
__________________________________________________________________________ 
 
K9_1  
 Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.  
 Konserteissa ja musiikkiesityksissä?  
 
    1 Kerran 
    2 Kaksi (2) kertaa 
    3 Kolme (3) kertaa 
    4 Neljä (4) kertaa 
    5 Viisi kertaa tai useammin 
    6  Ei kertaakaan 
 
K9_2  
  
 (Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.)  
 Teatteriesityksissä?  
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
K9_3  
 (Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.)  
 Museoiden näyttelyissä?  
 
K9_4  
 (Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.)  
 Kirjastossa?  
 
K9_5  
 (Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.)  
 Urheilukilpailuissa?  
 
K9_6  
 (Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.)  
 Taidenäyttelyissä?  
 
K9_7  
 (Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.)  
 Oopperassa?  
 
K9_8  
 (Kuinka useasti olet viimeisen vuoden aikana käynyt  
 seuraavissa kulttuuritilaisuuksissa tai -laitoksissa.)  
 Elokuvissa?  
__________________________________________________________________________ 
 
K10_1 
 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.  
 Huumeiden saatavuus on tänä päivänä helppoa?  
 
    1 täysin samaa mieltä 
    2 jokseenkin samaa mieltä 
    3 jokseenkin eri mieltä 
    4 vai täysin eri mieltä? 
    5  Ei osaa sanoa 
 
K10_2 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Säännöllinen kannabistuotteiden käyttö on haitallisempaa  
 terveydelle kuin tupakointi?  
 
K10_3 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Huumeiden käyttö on mielestäni jokaisen oma  
 henkilökohtainen asia?  
 
K10_4 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Kannabiksen kokeiluun liittyy riski 'jäädä koukkuun'  
 (tulla huumeiden säännölliseksi käyttäjäksi)  
 
K10_5 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Olen valmis hyväksymään lähipiirissäni (perheessä  
 tai kaveripiirissäni) huumeiden käytön?  
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
K10_6 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Hyväksyn julkisuuden henkilöiden ('idolien')  
 huumeiden käytön?  
 
K10_7 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Huumausaineet ovat muodostuneet vakavaksi  
 yhteiskunnalliseksi ongelmaksi?  
 
K10_8 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Huumevalistus on vaikuttanut kielteiseen  
 suhtautumiseeni aineiden käyttöön?  
 
K10_9 
 (Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa.)  
 Kannabistuotteiden käytöstä ei pitäisi antaa  
 lainkaan rangaistuksia?  
__________________________________________________________________________ 
 
K11 * Vain nuoret* 
 Pidätkö mahdollisena (tai todennäköisenä?), että itse käyttäisit tai  
 kokeilisit huumeita, jos sinulle niitä tarjottaisiin?  
 - LUE VAIHTOEHDOT  
 
    1 kyllä   --> K14 
    2 ehkä    --> K14 
    3 riippuu tilanteesta  --> K14 
    4 vai ehdottomasti ei 
    5  Ei osaa sanoa   --> K14 
__________________________________________________________________________ 
 
K12_1* Vain nuoret* (JOS K11 = Ehdottomasti ei) 
 Vaikuttavatko seuraavat asiat kielteiseen  
 suhtautumiseesi paljon, jonkin verran, vähän  
 vai ei lainkaan.  
 Huumeet ovat terveydelle haitallisia?  
 
    1 paljon 
    2 jonkin verran 
    3 vähän 
    4 vai ei lainkaan? 
    5  Ei osaa sanoa 
 
K12_2* Vain nuoret* 
 (Vaikuttavatko seuraavat asiat kielteiseen  
 suhtautumiseesi paljon, jonkin verran, vähän  
 vai ei lainkaan.)  
 Huumeiden käyttö on rangaistavaa?  
 
K12_3* Vain nuoret* 
 (Vaikuttavatko seuraavat asiat kielteiseen  
 suhtautumiseesi paljon, jonkin verran, vähän  
 vai ei lainkaan.)  
 Huumeet eivät sovellu elämäntapaani?  
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
K12_4* Vain nuoret* 
 (Vaikuttavatko seuraavat asiat kielteiseen  
 suhtautumiseesi paljon, jonkin verran, vähän  
 vai ei lainkaan.)  
 Kaveripiirissäni ei suosita huumeita?  
 
K12_5* Vain nuoret* 
 (Vaikuttavatko seuraavat asiat kielteiseen  
 suhtautumiseesi paljon, jonkin verran, vähän  
 vai ei lainkaan.)  
 Huumeiden käyttö heikentää menestystä koulussa tai työssä?  
 
K12_6* Vain nuoret* 
 (Vaikuttavatko seuraavat asiat kielteiseen  
 suhtautumiseesi paljon, jonkin verran, vähän  
 vai ei lainkaan.)  
 Huumeiden käyttö on kallista?  
 
K12_7* Vain nuoret* 
 (Vaikuttavatko seuraavat asiat kielteiseen  
 suhtautumiseesi paljon, jonkin verran, vähän  
 vai ei lainkaan.)  
 Olen saanut riittävästi tietoa huumeiden haitoista?  
__________________________________________________________________________ 
 
K13* Vain nuoret* 
 Mikä edellä luetelluista asioista vaikuttaa eniten  
 kielteiseen suhtautumiseesi?  
  
- LUE VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA  
 
    1 Huumeet ovat terveydelle haitallisia 
    2 Huumeiden käyttö on rangaistavaa 
    3 Huumeet eivät sovellu elämäntapaani 
    4 Kaveripiirissäni ei suosita huumeita 
    5 Huumeiden käyttö heikentää menestystä koulussa tai työssä 
    6 Huumeiden käyttö on kallista 
    7 Olen saanut riittävästi tietoa huumeiden haitoista 
__________________________________________________________________________ 
 
K14  
  Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa asuinpaikkaasi:  
  
 (LUE VAIHTOEHDOT LOPPUUN ASTI, ETTÄ VASTAAJA SAA KOKONAISKUVAN SKAALASTA.   
 KÄYTÄ APUNA OMAA ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA.)  
 
    1 Maaseudun haja-asutusalue tai kylä 
    2 Taajama tai asutuskeskus 
    3 Kaupunkilähiö tai esikaupunkialue 
    4 Kaupungin keskusta 
 
__________________________________________________________________________ 
      
Haastattelu päättyy tähän.  
Kiitos antamistasi tiedoista!  

 


