
KYSELYLOMAKE: FSD3484 AMISBAROMETRI 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3484 VOCATIONAL SCHOOL STUDENT SURVEY 2017

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



Amisbarometri 2019

Hyvä opiskelija,

Tervetuloa vastaamaan Amisbarometri 2019 -kyselyyn!

Tällä kyselyllä kerätään arvokasta tietoa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien opiskelusta ja
elämästä koko Suomessa. Haluamme kuulla sinun mielipiteesi omaan elämääsi liittyvistä tärkeistä
asioista. Vastaamalla kyselyyn olet mukana tekemässä Suomen ammatillisesta koulutuksesta maailman
parasta!

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Jos et halua vastata kyselyyn, saat opettajaltasi muuta
tehtävää. Voit myös halutessasi keskeyttää kyselyn vastaamisen aikana. Tutkimukseen osallistuminen
tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta esimerkiksi arvosanoihisi.

Vastaamiseen on varattu riittävästi aikaa, joten voit vastata kysymyksiin rauhassa. Lue jokainen
kysymys huolellisesti ja valitse kunkin kysymyksen kohdalla omaa näkemystäsi parhaiten
kuvaava vastausvaihtoehto. Joissakin kysymyksissä voit valita useita vaihtoehtoja, jolloin siitä on
erikseen ilmoitettu kysymyksen yhteydessä.

Vastauksiasi käsitellään nimettöminä ja täysin luottamuksellisesti. Suoria tunnistetietoja, kuten
nimeä tai henkilötunnusta ei kerätä tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimuksen valmistuttua
alkuperäiset vastaukset arkistoidaan Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöön myöhempää
tutkimuskäyttöä varten. Arkistoituja vastauksia tutkimusaineistonaan käyttäviltä edellytetään aineiston
käyttöä koskeva kirjallinen käyttöehtositoumus. Muokattu aineisto, johon ei sisälly tunnistetietoja, ja
jonka osalta on vielä erikseen varmistettu, että siitä ei pysty tunnistamaan vastaajia, luovutetaan
avoimen datan periaatteella myös muuhun käyttöön, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi
tutkimuksessa tai koulutuksen kehittämisessä. Tunnisteeton aineisto, josta ei pysty tunnistamaan
yksittäisiä vastaajia, on tulosten julkistamisen jälkeen kaikkien tarkasteltavissa amisbarometri.fi-
sivustolla.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Superlahjakortteja (1x100€, 2x50€, 4x25€).

Tutkimuksen toteuttaa yhteistyössä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry sekä Opiskelun
ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS. SAKKI ry on vuonna 1987 perustettu ammattiin opiskelevien oma
edunvalvontajärjestö, joka huolehtii amisten arjen sujuvuudesta, amisten etujen puolustamisesta ja



heidän tulevaisuusnäkymänsä turvaamisesta. OTUS on voittoa tuottamaton itsenäinen säätiö, joka tutkii
opiskelijoita, oppilaitoksia ja koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa. OTUS vastaa Amisbarometrin aineiston
vastaanottamisesta ja käsittelystä, ja yhdessä SAKKI ry ja OTUS vastaavat aineiston avaamisesta
tutkimuskäyttöön. Vastaathan kysymyksiin rehellisesti ja annat myös muille työrauhan. Suuret kiitokset
osallistumisestasi!

Terveisin,
 [Yhteystiedot poistettu]

1. Aloita kysely merkitsemällä, että olet ymmärtänyt tämän sivun tekstin. *

2. Syötä tähän kirjautumistunnus, jonka sait opettajaltasi (neljä kirjainta tai numeroa).

Kirjautumistun-
nus

Nykyiset opinnot

3. Mitä ammatillista tutkintoa suoritat tällä hetkellä? Jos suoritat useampaa kuin yhtä, valitse
vaihtoehdoista se tutkinto, jota suoritat ensisijaisesti.

Olen lukenut ja ymmärtänyt ylläolevan tekstin.

Ammatillinen perustutkinto (180 osp)

Ammattitutkinto (120 tai 150 osp)

Erikoisammattitutkinto (180 osp)

Valmentava koulutus (esim. VALMA tai TELMA)

Tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus

Muu ammatillinen koulutus (esim. korttikoulutukset ym.)



4. Millä kustannat elämisesi opintojen aikana? (Voit valita useamman vastausvaihtoehdon)

Vanhempien tuloilla

Opintotuki

Työttömyysetuus (työvoimakoulutus tai omaehtoinen opiskelu)

Aikuiskoulutustuki

Oppisopimus

Palkallinen henkilöstökoulutus

Muilla palkkatuloilla

Säästöillä

Muu tuki (esim. kuntoutusraha tai vammaistuki)



5. Millä alalla opiskelet (esim. kone- ja metalliala, elintarvikeala, pintakäsittely)?

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto

Ammattilentäjä

Ammattisukeltajan ammattitutkinto

Arboristin ammattitutkinto

Artesaani, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto

Asioimistulkin ammattitutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto: media-assistentin ammattitutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto

Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto

Autoalan perustutkinto

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto

Autokorimekaanikon ammattitutkinto

Autokorimestarin erikoisammattitutkinto

Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto

Automaalarin ammattitutkinto: erikoisautomaalarin ammattitutkinto

Automaatioasentajan ammattitutkinto

Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto

Automekaanikon erikoisammattitutkinto

Automyyjän ammattitutkinto

Baarimestarin erikoisammattitutkinto

Bioenergia-alan ammattitutkinto: turvealan ammattitutkinto

Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Digitaalipainajan ammattitutkinto

Elintarvikealan perustutkinto



6. Tai kirjoita tähän, jos et löydä omaasi listasta:

50 merkkiä jäljellä

7. Suoritatko tällä hetkellä kaksois- tai yhdistelmätutkintoa?

8. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten opiskeluasi tällä hetkellä?

9. Oletko muuttanut nykyisten opintojesi vuoksi toiselle paikkakunnalle?

Nykyiseen koulutukseen hakeutuminen

En

Kyllä, suoritan ammatillisen tutkinnon rinnalla ylioppilastutkintoa

Kyllä, suoritan kahta ammatillista perustutkintoa rinnakkain

Kyllä, suoritan kolmoistutkintoa

Kyllä, suoritan lisäopintoja jossain toisessa oppilaitoksessa

Ensisijaisesti opiskelen

Käyn ensisijaisesti töissä ja opiskelen työn ohella

Käytän ensisijaisesti aikani muuhun kuin opiskeluun (esim. lastenhoito)

En

Kyllä



10. Hakeuduitko opintoihin yhteishaun vai jatkuvan haun kautta?

11. Valitsitko nykyisen koulutusalasi ensimmäiseksi hakutoiveeksesi yhteishaussa? Pääsitkö
jatkuvassa haussa opiskelemaan eniten haluamallesi alalle?

12. Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen jälkeen?

Yhteishaku

Jatkuva haku

En osaa sanoa

Kyllä

En

Kyllä

En



Kysymyksen säännöt

Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen jälkeen?

Kyllä

En

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Puhuttiinko perheessäsi ja koulussasi
ammatillisista opinnoista, kun olit yläkoulussa (peruskoulun luokat 7-9)? Arvioi seuraavia
väitteitä.

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Miten suoriuduit näissä oppiaineissa
yläkoulussa? Vastaa yläkoulun päättötodistuksen perusteella. Jos olet suorittanut lukion,
voit vastata lukion päättötodistuksen perusteella. Voit jättää vastaamatta, jos kysymys ei
koske sinua (esim. mukautettu arviointi)., Mitä seuraavista asioista teit peruskoulun
jälkeen ennen nykyisten opintojesi alkua? Valitse kaikki asiat, jotka koskevat sinua., Mitä
mieltä olet seuraavista koulutuksen valintaan liittyvistä väitteistä?, Mieti niitä sisaruksiasi,
jotka ovat jo päättäneet peruskoulun. Rastita ne väitteet, jotka kuvaavat ainakin yhtä
sisaruksistasi. Jos sinulla ei ole peruskoulun päättäneitä sisaruksia tai sisaruksia
ylipäätään, voit jättää kysymyksen vastaamatta., Mieti niitä yläkouluaikaisia ystäviäsi,
joiden kanssa vietit aikaa myös vapaa-ajalla. Rastita ne väitteet, jotka kuvaavat ainakin
yhtä heistä., Puhuttiinko perheessäsi ja koulussasi ammatillisista opinnoista, kun olit
yläkoulussa (peruskoulun luokat 7-9)? Arvioi seuraavia väitteitä.

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Kuuluuko vapaa-ajan kaveripiiriisi sellaisia
ihmisiä, jotka tällä hetkellä...

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Vietätkö ystäväsi/ystäviesi kanssa aikaa
vähintään kerran kuukaudessa seuraavissa paikoissa? Valitse 1-3 mieluisinta paikkaa.

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Miksi olet hakeutunut opiskelemaan
ammatilliseen koulutukseen?, Mistä sait tietoa ja ohjausta opintoihin hakeutumiseen?,
Arvioi osaamistasi näissä oppiaineissa?, Miksi päädyit juuri nykyiselle koulutusalalle?,
Mitä mieltä olet seuraavista ohjaukseen ja tukeen liittyvistä väitteistä?



13. Puhuttiinko perheessäsi ja koulussasi ammatillisista opinnoista, kun olit yläkoulussa
(peruskoulun luokat 7-9)? Arvioi seuraavia väitteitä.

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri mieltä

2

Eri
mieltä

3

Ei samaa
eikä eri
mieltä

4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

En
osaa

sanoa

Vanhempani tai
huoltajani
kannustivat minua
hakeutumaan
ammatillisiin
opintoihin

Vanhempani tai
huoltajani
suosittelivat
minulle nykyistä
opiskelualaani

Yläkoulun opinto-
ohjaaja suositteli
minulle
ammatillisia
opintoja

Yläkoulun opettajat
puhuivat
myönteisesti
ammatillisista
opinnoista

Koulukaverini
halusivat jatkaa
peruskoulun
jälkeen
ammatillisiin
opintoihin



Kysymyksen säännöt

14. Miksi olet hakeutunut opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen?

Kyllä Ei

Alanvaihto

Työttömyys

Osaamisen kehittäminen

Kysymyksen säännöt

Puhuttiinko perheessäsi ja koulussasi ammatillisista opinnoista, kun olit yläkoulussa
(peruskoulun luokat 7-9)? Arvioi seuraavia väitteitä.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle

Miksi olet hakeutunut opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



15. Mieti niitä yläkouluaikaisia ystäviäsi, joiden kanssa vietit aikaa myös vapaa-ajalla. Rastita ne
väitteet, jotka kuvaavat ainakin yhtä heistä.

Kysymyksen säännöt

16. Mistä sait tietoa ja ohjausta opintoihin hakeutumiseen?

Kyllä En

Hain tietoa itsenäisesti

Työvoimapalveluista

Oppilaitoksesta

Ohjaamosta

Opiskelee tällä hetkellä samassa oppilaitoksessa kanssani.

Opiskelee tällä hetkellä samaa alaa kanssani.

Opiskelee tai on opiskellut jossakin toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa kuin minä.

Opiskelee tai on opiskellut lukiossa.

Ei mennyt opiskelemaan eikä töihin heti peruskoulun jälkeen.

Mieti niitä yläkouluaikaisia ystäviäsi, joiden kanssa vietit aikaa myös vapaa-ajalla. Rastita ne
väitteet, jotka kuvaavat ainakin yhtä heistä.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



Kysymyksen säännöt

17. Mieti niitä sisaruksiasi, jotka ovat jo päättäneet peruskoulun. Rastita ne väitteet, jotka
kuvaavat ainakin yhtä sisaruksistasi. Jos sinulla ei ole peruskoulun päättäneitä sisaruksia tai
sisaruksia ylipäätään, voit jättää kysymyksen vastaamatta.

Kysymyksen säännöt

Mistä sait tietoa ja ohjausta opintoihin hakeutumiseen?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle

opiskelee tai on opiskellut ammatillisessa oppilaitoksessa

opiskelee tai on opiskellut lukiossa

ei ole jatkanut opintojaan peruskoulun jälkeen

opiskelee tai on opiskellut samassa oppilaitoksessa kuin minä tällä hetkellä

opiskelee tai on opiskellut samaa alaa kuin minä tällä hetkellä

Mieti niitä sisaruksiasi, jotka ovat jo päättäneet peruskoulun. Rastita ne väitteet, jotka kuvaavat
ainakin yhtä sisaruksistasi. Jos sinulla ei ole peruskoulun päättäneitä sisaruksia tai sisaruksia
ylipäätään, voit jättää kysymyksen vastaamatta.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



18. Miksi päädyit juuri nykyiselle koulutusalalle?

Kyllä Ei

Tukee aikaisempaa osaamistani

Hyvät työllisyysmahdollisuudet

Kiinnostava ala

Alaa suositeltiin minulle

Kysymyksen säännöt

19. Mitä mieltä olet seuraavista koulutuksen valintaan liittyvistä väitteistä?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Tiesin jo ennen yhteishakua, että haluan
opiskella ammatillisessa oppilaitoksessa

Hain tai harkitsin hakemista myös
johonkin muuhun ammatilliseen
oppilaitokseen tai nykyisen
oppilaitokseni toimipisteeseen

Harkitsin lukioon menemistä

Minulla ei ollut vahvaa mielipidettä siitä,
mitä alaa haluan opiskella

Minulle oli selvää, että haluan jatkaa
opiskelua peruskoulun jälkeen

Miksi päädyit juuri nykyiselle koulutusalalle?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



Kysymyksen säännöt

20. Mitä mieltä olet seuraavista ohjaukseen ja tukeen liittyvistä väitteistä?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Sain riittävästi ohjausta alavalinnan ja
opintoihin hakeutumisen tueksi.

Opintoihin hakeutuminen oli selkeää.

Pääsin aloittamaan opintoni sujuvasti.

Minut ohjattiin hakeutumaan oikealle
alalle.

Tutustuin riittävästi opiskelutovereihini.

Kysymyksen säännöt

Mitä mieltä olet seuraavista koulutuksen valintaan liittyvistä väitteistä?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle

Mitä mieltä olet seuraavista ohjaukseen ja tukeen liittyvistä väitteistä?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



21. Mitä seuraavista asioista teit peruskoulun jälkeen ennen nykyisten opintojesi alkua? Valitse
kaikki asiat, jotka koskevat sinua.

Kysymyksen säännöt

22. Oletko ennen nykyisiä opintojasi opiskellut jollain muulla opiskeluasteella kuin
peruskoulussa (tarvittaessa voit valita useita)?

Tein muita opintoja, esimerkiksi kesäopintoja

Tein kesätöitä

Suoritin kymppiluokan

Suoritin ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (esim. ammattistartti,
maahanmuuttajien valmistava koulutus, VALMA, TELMA)

Tein töitä muuten kuin kesällä

Vietin yhden tai useamman kuukauden ilman koulua ja töitä

Mitä seuraavista asioista teit peruskoulun jälkeen ennen nykyisten opintojesi alkua? Valitse
kaikki asiat, jotka koskevat sinua.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle

En

Lukiossa

Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa

Ammattikorkeakoulussa

Yliopistossa alempi korkeakoulututkinto

Yliopistossa ylempi korkeakoulututkinto



Kysymyksen säännöt

23. Miten suoriuduit näissä oppiaineissa yläkoulussa? Vastaa yläkoulun päättötodistuksen
perusteella. Jos olet suorittanut lukion, voit vastata lukion päättötodistuksen perusteella. Voit
jättää vastaamatta, jos kysymys ei koske sinua (esim. mukautettu arviointi).

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Matematiikka

Kuvataide

Suomi/ruotsi äidinkielenä

Liikunta

Englanti

Kaikkien oppiaineiden keskiarvo

Oletko ennen nykyisiä opintojasi opiskellut jollain muulla opiskeluasteella kuin peruskoulussa
(tarvittaessa voit valita useita)?

En

Lukiossa
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Ammattikorkeakoulussa
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Yliopistossa alempi korkeakoulututkinto
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Yliopistossa ylempi korkeakoulututkinto
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Sääntö: Poista vaihtoehtoja käytöstä
Jos vaihtoehto on valittu Poista vaihtoehtoja käytöstä Ammattikorkeakoulussa, Toisen
asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, Yliopistossa ylempi korkeakoulututkinto, Lukiossa,
Yliopistossa alempi korkeakoulututkinto kysymyksessä Oletko ennen nykyisiä opintojasi
opiskellut jollain muulla opiskeluasteella kuin peruskoulussa (tarvittaessa voit valita
useita)?



Kysymyksen säännöt

24. Arvioi osaamistasi näissä oppiaineissa?

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Huono

Matematiikka

Suomi/ruotsi äidinkielenä

Englanti

Kysymyksen säännöt

Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta

Miten suoriuduit näissä oppiaineissa yläkoulussa? Vastaa yläkoulun päättötodistuksen
perusteella. Jos olet suorittanut lukion, voit vastata lukion päättötodistuksen perusteella. Voit
jättää vastaamatta, jos kysymys ei koske sinua (esim. mukautettu arviointi).

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle

Arvioi osaamistasi näissä oppiaineissa?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



25. Arvioi, kuinka paljon aikaa käytät tavallisena VIIKKONA opiskeluun?

En
lainkaan

1-5
tuntia

6-10
tuntia

11-15
tuntia

16-20
tuntia

21-25
tuntia

26-30
tuntia

Yli 30
tuntia

Lähiopetuksessa (opettajan pitämää
opetusta, ohjattua työskentelyä)

Koulussa itsenäisesti työskennellen,
kun opettaja ei ole paikalla

Itsenäisiin etätehtäviin

Vapaaehtoiseen opiskeluun koulussa
varsinaisten oppituntien ulkopuolella

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

26. Mitä mieltä olet seuraavien asioiden määrästä tähänastisissa ammatillisissa opinnoissasi?

Voisi olla
selvästi
nykyistä

vähemmän

Voisi olla
hieman
nykyistä

vähemmän

Nykyinen
määrä

on
sopiva

Voisi olla
hieman
nykyistä

enemmän

Voisi olla
selvästi
nykyistä

enemmän
En ole

osallistunut

Omaan opiskelualaan liittyvää
opettajan pitämää opetusta

Omaan opiskelualaan liittyvää
itsenäistä työskentelyä, kun
opettaja ei ole paikalla (esim.
opinnäytetyön tai muiden
harjoitusten tekoa)

Kaikille yhteisten aineiden
oppitunteja (esim. äidinkieli,
matematiikka, englanti)

Työpaikalla tapahtuvaa
oppimista



27. Mitä mieltä olet seuraavista omaa opiskeluasi koskevista väitteistä?

Täysin
eri mieltä

1

Vahvasti
eri mieltä

2

Eri
mieltä

3

Ei samaa
eikä eri
mieltä

4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Tarvitsisin
enemmän tukea
opiskeluuni

Opiskelu on
minulle henkisesti
raskasta

Opintoni ovat
helppoja

Opintojen ja muun
elämän
yhdistäminen
tuottaa minulle
jatkuvasti
vaikeuksia

28. Mitä mieltä olet opetuksesta oppilaitoksessasi? Arvioi seuraavia väitteitä.

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Opetus on enimmäkseen hyvää

Koen saavani riittävästi palautetta
oppimisestani

Opintosuoritusten arviointi on
oikeudenmukaista ja tasapuolista

Opettajat puhuvat selkeästi ja
ymmärrettävästi



29. Mitä mieltä olet seuraavista oppilaitostasi koskevista väittämistä?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Koen oloni turvalliseksi
oppilaitoksessani

Opiskeluryhmässäni on hyvä
yhteishenki

Oppilaitoksessani on järjestetty
tarpeeksi yhteisiä tapahtumia, juhlia
ja/tai retkiä

Oppilaitoksen tilat sekä työmateriaalit ja
-välineet ovat hyvässä kunnossa

30. Minulle on tehty henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Kyllä

Ei

En osaa sanoa



31. Mitä mieltä olet seuraavista henkilökohtaistamiseen ja osaamisperusteisuuteen liittyvistä
väittämistä?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

En
osaa

sanoa

Sain aidosti vaikuttaa siihen, mitä
ja miten opiskelen.

Aikaisempi osaamiseni
huomioitiin opintoja
suunniteltaessa.

Suunnitelmaani on päivitetty
opintojen edetessä.

Suunnitelman laadinnassa
huomioitiin myös
urasuunnitelmani ja tavoitteeni.

Tarvitsemani oppimisen tuki
huomioitiin suunnitelmassa.

Opintojeni eteneminen
suunniteltiin tarpeeksi tarkasti
suunnitelmassa (tällä tarkoitetaan
sitä, että opintoihin ei tullut tyhjiä
aukkoja ja tekemistä riitti viideksi
päiväksi viikossa)

Opinnot ovat edenneet
suunnitelman mukaisesti



32. Mitä mieltä olet oppilaitoksessasi saamastasi opastuksesta ja ohjauksesta? Arvioi seuraavia
väittämiä.

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

En
osaa

sanoa

Olen saanut opettajiltani riittävästi
tietoa opiskeluun liittyvistä
asioista

Olen saanut opettajiltani riittävästi
tietoa työelämästä ja työpaikoista

Olen tarvittaessa saanut opinto-
ohjaajalta tukea ja ohjausta
nykyisiin opintoihini

Olen saanut opinto-ohjaajalta
riittävästi tietoa ja ohjausta jatko-
opintoihin



33. Mitä mieltä olet seuraavista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvistä väittämistä?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

En
osaa

sanoa

Sain itse valita työpaikan, jossa
olen oppimassa.

Minua ohjeistettiin oppilaitoksen
toimesta ennen työpaikalla
tapahtuvan oppimisen alkua.

Työpaikkaohjaajani tiesi, mitä
sisältöjä olin tullut opettelemaan.

Työyhteisö otti minut hyvin
vastaan.

Opettajani osallistui aktiivisesti
työpaikalla tapahtuvaan
oppimiseen.

Työpaikkaohjaajani osallistui
HOKSini päivittämiseen
työpaikalla tapahtuvan oppimisen
osalta.

Sain itselleni tiedoksi minua
koskevan koulutussopimuksen.

Minulla oli riittävät valmiudet, kun
aloitin ensimmäisen
oppimisjakson työpaikalla.



34. Arvioi, kuinka paljon rahaa olet käyttänyt opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin
yhteensä opintojen aikana tähän mennessä (esim. kirjat, työkalut, kirjoitusvälineet, laskimet jne)?

35. Onko sinulla psykologin, puheterapeutin, erityisopettajan tai lääkärin toteama oppimisvaikeus
(esim. lukivaikeus) tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma (esim. epilepsia, aivovaurio)?

0-50 euroa

50-100 euroa

100-200 euroa

200-300 euroa

300-400 euroa

400-500 euroa

500-600 euroa

600-700 euroa

700-800 euroa

800-900 euroa

900-1000 euroa

enemmän kuin 1000 euroa

Ei ole

lukivaikeus

Aspergerin oireyhtymä

käyttäytymisen vaikeudet

matematiikan oppimisvaikeus

hahmottamisen vaikeus

tarkkaavaisuushäiriö (esim. ADHD/ADD)

näkövamma

kuulovamma

muu, mikä?



Kysymyksen säännöt

Opintojen edistyminen ja kiinnittyminen opintoihin

Onko sinulla psykologin, puheterapeutin, erityisopettajan tai lääkärin toteama oppimisvaikeus
(esim. lukivaikeus) tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma (esim. epilepsia, aivovaurio)?

Ei ole

lukivaikeus
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Aspergerin oireyhtymä
Ei vaihtoehdon sääntöjä

käyttäytymisen vaikeudet
Ei vaihtoehdon sääntöjä

matematiikan oppimisvaikeus
Ei vaihtoehdon sääntöjä

hahmottamisen vaikeus
Ei vaihtoehdon sääntöjä

tarkkaavaisuushäiriö (esim. ADHD/ADD)
Ei vaihtoehdon sääntöjä

näkövamma
Ei vaihtoehdon sääntöjä

kuulovamma
Ei vaihtoehdon sääntöjä

muu, mikä?
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Sääntö: Poista vaihtoehtoja käytöstä
Jos vaihtoehto on valittu Poista vaihtoehtoja käytöstä käyttäytymisen vaikeudet,
näkövamma, lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus, Aspergerin oireyhtymä, muu,
mikä?, tarkkaavaisuushäiriö (esim. ADHD/ADD), kuulovamma, hahmottamisen vaikeus
kysymyksessä Onko sinulla psykologin, puheterapeutin, erityisopettajan tai lääkärin
toteama oppimisvaikeus (esim. lukivaikeus) tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma
(esim. epilepsia, aivovaurio)?



36. Koetko opiskelevasi oikeaa alaa?

37. Uskotko valmistuvasi nykyisistä opinnoistasi?

Kysymyksen säännöt

Kyllä, suuressa määrin

Kyllä, jossain määrin

Jossain määrin en

En lainkaan

En osaa sanoa

Kyllä, uskon valmistuvani

En, olen harkinnut opiskelualan vaihtamista

En, olen harkinnut keskeyttäväni opinnot

Uskotko valmistuvasi nykyisistä opinnoistasi?

Kyllä, uskon valmistuvani
Ei vaihtoehdon sääntöjä

En, olen harkinnut opiskelualan vaihtamista

En, olen harkinnut keskeyttäväni opinnot

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Vaikuttiko jokin seuraavista syistä siihen, että
harkitset tai olet harkinnut alan vaihtamista tai opintojesi keskeyttämistä? Valitse 1-3
tärkeintä.

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Vaikuttiko jokin seuraavista syistä siihen, että
harkitset tai olet harkinnut alan vaihtamista tai opintojesi keskeyttämistä? Valitse 1-3
tärkeintä.



38. Vaikuttiko jokin seuraavista syistä siihen, että harkitset tai olet harkinnut alan vaihtamista tai
opintojesi keskeyttämistä? Valitse 1-3 tärkeintä.

Kysymyksen säännöt

Nykyinen ala ei kiinnosta

En koe oloani hyväksi opiskeluryhmässäni

Opintoihin liittyvä työmäärä

Opiskelu ei kiinnosta

Oppimisvaikeudet

Syrjintä ja/tai rasismi

Koulukiusaaminen

Kielivaikeudet

Terveydelliset syyt

Jäin äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalle

Rahahuolet

Perhesyyt

Muu syy, mikä?

Vaikuttiko jokin seuraavista syistä siihen, että harkitset tai olet harkinnut alan vaihtamista tai
opintojesi keskeyttämistä? Valitse 1-3 tärkeintä.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Uskotko valmistuvasi nykyisistä opinnoistasi? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Uskotko valmistuvasi nykyisistä opinnoistasi? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle
kysymykselle



39. Onko jokin seuraavista tekijöistä hidastanut opintojesi etenemistä? (Voit valita useita.)

Kysymys ei koske minua tai en osaa sanoa

Opintojen sovittaminen muuhun elämään

Opinto-ohjauksen puute

Puutteelliset opiskelutaidot

Opiskelumateriaalien ja -välineiden saatavuus

Opettajien poissaolot ja peruuntuneet oppitunnit

Opettajien käyttämät opetusmenetelmät

Opintoihin liittyvä työmäärä

Odotukset valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä

Oma asenne ja motivaatio opiskeluun

Heikko rahatilanne

Työssäkäynti opiskelun ohella

Opiskelukavereiden puute

Heikko terveydentila

Ihmissuhteet

Harrastukset ja vapaa-aika

Kiusaaminen/häirintä oppilaitoksessa

Jokin muu syy



40. Kuinka hyvin opintoja edeltäneet mielikuvasi ammatillisista opinnoista vastasivat sitä,
millaista ammatillinen opiskelu todellisuudessa on?

41. Mitä mieltä olet seuraavista ammattioppilaitoksessa opiskelemiseen liittyvistä väittämistä?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

En
osaa

sanoa

Ammatillisen tutkinnon
hankkiminen on minulle tärkeää

Perheeni ja sukulaiseni
suhtautuvat myönteisesti siihen,
että opiskelen ammatillisessa
oppilaitoksessa

Ammatillista perustutkintoa
arvostetaan työelämässä

Ammatillisesta koulutuksesta
pystyy halutessaan jatkamaan
korkeakouluun yhtä hyvin kuin
lukiosta.

Erittäin huonosti

Melko huonosti

Ei hyvin eikä huonosti

Melko hyvin

Erittäin hyvin

En osaa sanoa



42. Tulisiko oppivelvollisuus laajentaa koskemaan myös toisen asteen tutkintoa?
Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia laissa määritelty perusopetuksen oppimäärä. Nyt
oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun
perusopetuksen oppimäärä (yläkoulun 9-luokka) on suoritettu.

Työssäkäynti, asuminen ja toimeentulo

43. Oletko tehnyt viime LUKUKAUDEN aikana töitä opiskelun ohessa, jotka eivät liity opintoihisi?

Kysymyksen säännöt

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

En

Kyllä, olen tehnyt ansiotöitä

Kyllä, olen työllistänyt itseni / toimin yrittäjänä

Oletko tehnyt viime LUKUKAUDEN aikana töitä opiskelun ohessa, jotka eivät liity opintoihisi?

En
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Kyllä, olen tehnyt ansiotöitä

Kyllä, olen työllistänyt itseni / toimin yrittäjänä

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Kuinka monta tuntia VIIKOSSA olet
työskennellyt tavallisimmin?

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Kuinka monta tuntia VIIKOSSA olet
työskennellyt tavallisimmin?



44. Kuinka monta tuntia VIIKOSSA olet työskennellyt tavallisimmin?

Kysymyksen säännöt

45. Mitä teit kesäkuukausina (kesäkuu-elokuu)? (Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.)

1-10 tuntia

11-20 tuntia

21-30 tuntia

yli 30 tuntia

Kuinka monta tuntia VIIKOSSA olet työskennellyt tavallisimmin?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Oletko tehnyt viime LUKUKAUDEN aikana töitä opiskelun ohessa, jotka eivät liity
opintoihisi? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Oletko tehnyt viime LUKUKAUDEN aikana töitä opiskelun ohessa, jotka eivät liity
opintoihisi? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle

Lomailin

Opiskelin oppilaitoksessa

Olin palkattomassa työssä (esim. koulutussopimus)

Olin palkallisessa työssä (oppisopimus)

Olin muussa palkkatyössä



46. Mikä seuraavista kuvaa asumistasi lukukauden aikana?

47. Mikä on nykyisen asuinpaikkasi postinumero? Kirjoita numeroina alla olevaan kenttään.

Postinumero:

48. Maksatko itse asumiskulusi?

Asun vanhempieni/vanhempani/muun huoltajan luona

Asun asuntolassa

Asun soluasunnossa tai "kimppakämpässä"

Asun yksin

Asun yhdessä puolison kanssa (avio- tai avoliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa)

Asun yhdessä puolison ja lapseni/lasteni kanssa

Asun yksin ja lapseni/lasteni kanssa

Asun vanhempieni luona yhdessä lapseni/lasteni kanssa

Asun jotenkin muuten

En, vanhempani/huoltajani tai muut sukulaisen maksavat asumiskuluni.

En täysin, maksan asumiskuluni osittain omista rahoistani (esim. opintotuesta tai
palkkatuloista).

Kyllä, maksan asumiskuluni kokonaan omista rahoistani (esim. opintotuesta ja
palkkatuloista).



49. Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeisen puolen vuoden aikana? Valitse
vaihtoehdoista se, joka kuvaa parhaiten tilannettasi.

50. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

Kyllä Ei

Olen nostanut opintolainaa

Olen ottanut pikavippejä/kulutusluottoja
kerran tai useammin

Olen lainannut kavereiltani rahaa

Olen lainannut vanhemmiltani rahaa

51. Mikäli olet ottanut pikavippejä, kulutusluottoja tai muuta lainaa, onko sinulla ollut vaikeuksia
maksaa niitä takaisin?

Työelämä ja tulevaisuus

Rahaa oli riittävästi

Rahaa oli juuri ja juuri riittävästi

Jouduin tinkimään menoistani

Raha-asiat tuottivat minulle jatkuvasti hankaluuksia

Ei

Kyllä

En ole ottanut pikavippejä, kulutusluottoja tai lainannut kaverilta



52. Mitä ajattelet valmistumisen jälkeisestä ajasta, kun mietit sitä oman työurasi näkökulmasta?
Arvioi, miten todennäköisinä pidät seuraavia tapahtumia.

1 = Hyvin
epätodennäköistä 2 3 4 5 6

7 = Hyvin
todennäköistä

En
osaa

sanoa

Työllistyn
opiskelemalleni
alalle

Löydän
mielekästä työtä

Vaihdan alaa

Löydän pysyvän
työpaikan

Olen pitkiä aikoja
työttömänä

Työskentelen
ulkomailla

Toimin yrittäjänä

Laajennan
osaamistani
lisäopinnoilla tai
useammalla
tutkinnolla, jotta
voin siirtyä
joustavasti työstä
toiseen



53. Kuinka hyvin tunnistat itsesi seuraavista työhön ja työelämään liittyvistä väitteistä?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Kielitaitoni on riittävän hyvä työelämään

Ammattitaitoni ja osaamiseni on
riittävän hyvä työelämään

Haluaisin toimia yrittäjänä

Haluaisin työskennellä ulkomailla

Haluaisin jossain vaiheessa vaihtaa
toiselle alalle

Haluaisin työskennellä johtavassa
asemassa

54. Mitkä tekijät auttavat mielestäsi työelämässä menestymisessä? Arvioi seuraavien tekijöiden
tärkeyttä.

Ei
lainkaan
tärkeä

Ei kovin
tärkeä

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

En osaa
sanoa

Osaaminen

Kontaktit ja verkostot

Oma asenne

Onni

Se, että on "Hyvä tyyppi"

Koulutus ja tutkinto

Työssäoppimisjaksot

Aikaisempi työkokemus

Työelämäohjaus ja uraneuvonta



55. Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen?

Kysymyksen säännöt

Kyllä, heti tai enintään vuoden kuluttua siitä, kun valmistun nykyisistä opinnoistani

Kyllä, mutta yli vuoden kuluttua siitä, kun valmistun nykyisistä opinnoistani

En aio jatkaa opintojani

En osaa sanoa

Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen?

Kyllä, heti tai enintään vuoden kuluttua siitä, kun valmistun nykyisistä opinnoistani

Kyllä, mutta yli vuoden kuluttua siitä, kun valmistun nykyisistä opinnoistani

En aio jatkaa opintojani
Ei vaihtoehdon sääntöjä

En osaa sanoa
Ei vaihtoehdon sääntöjä

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Mitä jatko-opintoja aiot suorittaa (voit valita
useita)?

Sääntö: Näytä kysymyksiä
Jos vaihtoehto on valittu Näytä kysymyksiä Mitä jatko-opintoja aiot suorittaa (voit valita
useita)?



56. Mitä jatko-opintoja aiot suorittaa (voit valita useita)?

Kysymyksen säännöt

Ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto

Toinen ammatillinen perustutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistotutkinto

Lukio- ja/tai ylioppilastutkinto

Avoimen yliopiston opintoja

Kansan-/työväenopiston opintoja

Muu

Mitä jatko-opintoja aiot suorittaa (voit valita useita)?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen? on Näytä kysymyksiä
sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen? on Näytä kysymyksiä
sääntö tälle kysymykselle



57. Mitä mieltä olet seuraavista työelämää koskevista väitteistä?

Täysin
eri

mieltä

Vahvasti
eri

mieltä
Eri

mieltä

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
Samaa
mieltä

Vahvasti
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Koulutus parantaa olennaisesti
työnsaantimahdollisuuksia

Olisin valmis muuttamaan toiselle
paikkakunnalle työn saamiseksi

Työelämässä pysyminen
edellyttää jatkuvaa
kouluttautumista

Ottaisin mieluummin
osa-aikaistakin työtä kuin eläisin
työttömyyskorvauksella, vaikka
saisin siitä yhtä paljon rahaa

Työttömäksi joutuminen ei ole
itsestä kiinni vaan siitä, että
yhteiskunnassa on liian vähän
töitä



58. Mikä työssä on tärkeintä? Aseta seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen yhdestä viiteen
(1=tärkein ... 5=vähiten tärkein). Ajattele nykyisen elämäntilanteesi sijaan työntekoa yleensä.

1 = Tärkein 2 3 4
5 = Vähiten

tärkeä

Hyvä palkka, jotta ei
tarvitsisi olla huolissaan
rahasta

Hyvät työllisyysnäkymät:
se, ettei ole vaaraa
toiminnan loppumisesta
tai työttömyydestä

Työskenteleminen
sellaisten ihmisten
kanssa, joista pitää

Mielekkään työn
tekeminen - työssä
tuntee saavansa aikaan
jotain tärkeää

Hyvät etenemis- ja
kehittymismahdollisuudet

59. Kuinka toivottavina pidät seuraavia eri työllisyyden muotoja?

1 =
Toivottavin 2 3 4

5 = Vähiten
toivottava

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Toistaiseksi voimassa
oleva työsuhde

Määräaikainen työsuhde

Yrittäjyys

Hyvinvointi, vapaa-aika ja arvot



60. Kuuluuko vapaa-ajan kaveripiiriisi sellaisia ihmisiä, jotka tällä hetkellä...

Kyllä Ei

opiskelevat samaa alaa samassa
oppilaitoksessa?

opiskelevat eri alaa samassa
oppilaitoksessa?

opiskelevat lukiossa?

ovat peruskoulussa tai kymppiluokalla?

käyvät töissä mutta eivät opiskele?

eivät tee töitä eivätkä opiskele?

Kysymyksen säännöt

Kuuluuko vapaa-ajan kaveripiiriisi sellaisia ihmisiä, jotka tällä hetkellä...

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



61. Vietätkö ystäväsi/ystäviesi kanssa aikaa vähintään kerran kuukaudessa seuraavissa
paikoissa? Valitse 1-3 mieluisinta paikkaa.

Kysymyksen säännöt

omassa kodissa

kavereiden kodeissa

kaupoissa ja kauppakeskuksissa

kirjastossa

baareissa, pubeissa tai yökerhoissa

kahviloissa tai ravintoloissa

liikuntapaikoissa

yhteisissä harrastuksissa

huoltoasemilla

kaupungilla, pihoilla, puistoissa tms. hengaillen

internetin välityksellä (esim. pelit tai sosiaalinen media)

autoilla, mopoilla tai moottoripyörillä ajellen

nuorisotiloissa

luonnossa, esimerkiksi metsässä

Vietätkö ystäväsi/ystäviesi kanssa aikaa vähintään kerran kuukaudessa seuraavissa paikoissa?
Valitse 1-3 mieluisinta paikkaa.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen
jälkeen? on Näytä kysymyksiä sääntö tälle kysymykselle



62. Kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat tilannettasi?

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Ympärilläni on tarpeeksi ihmisiä, joihin
voin tukeutua, kun minulla on ongelmia

Ympärilläni on tarpeeksi ihmisiä, joihin
voin luottaa täysin

Ympärilläni on tarpeeksi ihmisiä, jotka
tunnen läheisiksi

Koen usein, että muut ihmiset eivät
halua minua seuraansa

Koen, että minulla on tarpeeksi ystäviä

Haluaisin viettää enemmän aikaa
muiden ihmisten seurassa

63. Miten seuraavat väitteet kuvaavat omaa tilannettasi? Arvioi seuraavia väitteitä sen
perusteella, oletko samaa vai eri mieltä.

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri

mieltä
2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Ihmisten edessä esiintyminen, kuten
esitelmien pitäminen, ahdistaa minua
suuresti.

Kontaktin luominen opiskelutovereihin
tai yleensä ihmisiin on minulle todella
vaikeaa.

Minun on vaikeaa solmia läheisiä
ystävyyssuhteita.

Tunnen kuuluvani oppilaitokseni saman
alan opiskelijoiden joukkoon.



64. Oletko ammatillisten opintojesi aikana kokenut olevasi yhden tai useamman toisen
opiskelijan tai opettajan kiusaamisen tai väkivallan kohteena (haukkuminen, fyysinen väkivalta,
selän takana puhuminen, mitätöinti, ulkopuolelle jättäminen, verkkokiusaaminen)?

En koskaan Satunnaisesti Usein

Toinen tai toiset opiskelijat

Opettaja tai opettajat

65. Oletko itse kiusannut ammatillisten opintojesi aikana jotakuta toista opiskelijaa tai toisia
opiskelijoita?

66. Oletko kokenut oppilaitoksessasi seksuaalista häirintää opiskelijoilta tai opettajilta?
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista
ei-toivottua käytöstä, esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit, vastentahtoinen intiimi koskettelu, seksiin
painostaminen, maksun tarjoaminen seksistä?

67. Oletko kokenut, että oppilaitoksesi muut opiskelijat tai opettajat ovat syrjineet tai
halventaneet sinua etnisen tai kulttuurisen taustasi perusteella?

En koskaan

Satunnaisesti

Usein

En

Kyllä, muilta opiskelijoilta

Kyllä, opettajilta

Kyllä, molemmilta

En

Kyllä, muut opiskelijat

Kyllä, opettajat

Kyllä, molemmat



68. Entä oletko kokenut, että oppilaitoksesi muut opiskelijat tai opettajat ovat syrjineet tai
halventaneet sinua seksuaalisen suuntautumisen (esim. lesbo, homo, bi, pan, queer) tai
sukupuolikokemuksen (esim. trans-, muun- tai intersukupuolinen) perusteella?

69. Oletko tyytyväinen itseesi?

70. Nukutko mielestäsi tarpeeksi?

En

Kyllä, muut opiskelijat

Kyllä, opettajat

Kyllä, molemmat

Olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini

En ole pettynyt itseni suhteen

Olen pettynyt itseni suhteen

Minua inhottaa oma itseni

Kyllä, lähes aina

Kyllä, usein

Harvoin tai tuskin koskaan

En osaa sanoa



71. Mitä seuraavista asioista teet vapaa-ajallasi vähintään kerran viikossa?

Kyllä Ei

Harrastat musiikkia, esimerkiksi laulat tai soitat jotain
soitinta

Harrastat liikuntaa tai urheilua kaveriporukalla tai
jossain urheiluseurassa

Harrastat liikuntaa tai urheilua itsenäisesti

Kirjoitat, esimerkiksi tarinoita, rap-lyriikoita, novelleja,
päiväkirjaa tai blogia

Piirrät, maalaat tai harrastat jotain muuta kuvataidetta
(myös tietokoneella)

Olet mukana seurakuntatoiminnassa

Valokuvaat tai videokuvaat

Vlogaat (esim. tubetat) tai striimaat

Ompelet, neulot tai virkkaat

Rakentelet (esimerkiksi pienoismalleja), huollat,
nikkaroit tai tuunaat

Näyttelet tai olet teatteritoiminnassa

Harrastat tanssia, esimerkiksi hip-hop, baletti, moderni
tanssi, kansantanssi

Käyt elokuvissa, teatterissa, konserteissa tai
taidenäyttelyissä

Luet kirjoja huviksesi (muita kuin koulukirjoja)

Pelaat pelejä tietokoneella, älypuhelimella tai
pelikonsolilla (esimerkiksi PC:llä, Playstationilla tai
Xboxilla)

Pelaat lauta- tai roolipelejä tai larppaat

Harrastat yhteiskunnallista vaikuttamista

Teet järjestö- tai vapaaehtoistyötä

Muuta, mitä?



72. Kuvaavatko seuraavat väitteet internetin ja/tai sosiaalisen median käyttöäsi?

1 -Ei/En
lainkaan 2 3 4 5 -Paljon

Netissä tai somessa
viettämäni aika aiheuttaa
ongelmia ihmissuhteissani.

Minua on kiusattu netissä tai
somessa sinne laittamani
sisällön (esim. kuvan tai
kommentin) takia.

Netti tai some auttavat
ylläpitämään sosiaalisia
suhteitani

Olen saanut uusia ystäviä
somen tai internetin kautta

Netissä tai somessa
viettämäni aika aiheuttaa
ongelmia opinnoissani.

Netissä tai somessa
viettämäni aika aiheuttaa
ongelmia
vuorokausirytmissäni.

Selaan puhelintani ennen
kuin rupean nukkumaan.



73. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen
kuukauden aikana.

Täysin eri
mieltä Eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Opiskellessani olen täynnä energiaa.

Opiskelu on minulle hyvin
merkityksellistä.

Aika tuntuu lentävän siivillä, kun
opiskelen.

Opiskellessani tunnen itseni
tarmokkaaksi.

Olen innoissani opiskelusta.

Kun työskentelen opintojeni parissa,
unohdan kaiken ympäriltäni.

Opiskelu inspiroi minua.

Kun herään aamulla, minusta tuntuu
hyvältä lähteä opiskelemaan.

Olen uppoutunut opiskeluuni.

74. Arvioi asteikolla 0-10, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että äänestät seuraavissa vaaleissa
(eduskunta-, presidentti- tai kunnallisvaalit), johon olet äänioikeutettu.

En varmasti Täysin varmasti

0



75. Seuraavassa on esitetty joukko väittämiä. Mihin sijoittaisit mielipiteesi käyttäen asteikkoa,
jossa 0 tarkoittaa, että olet täysin samaa mieltä vasemmanpuoleisen väittämän, ja 10
oikeanpuoleisen väittämän kanssa?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tuloerot pitäisi saada
pienemmiksi

Tarvitsemme suurempia
tuloeroja

Ympäristön suojelu
pitäisi asettaa etusijalle,
vaikka se hidastaisikin
talouskasvua ja veisi
työpaikkoja.

Talouskasvu ja
työpaikkojen luominen
pitäisi asettaa etusijalle,
vaikka ympäristö kärsiikin
siitä joissain määrin.

Julkisen vallan pitäisi
ottaa enemmän vastuuta
ihmisistä.

Ihmisten tulisi ottaa
enemmän vastuuta
itsestään.

Maahanmuutto tekee
Suomesta huonomman
paikan asua.

Maahanmuutto tekee
Suomesta paremman
paikan asua.

Yksityisiä
terveyspalveluita tulisi
hyödyntää enemmän.

Terveydenhuolto tulisi
toteuttaa pääosin
julkisena palveluna.

Suomen jäsenyys
EU:ssa on huono asia.

Suomen jäsenyys EU:ssa
on hyvä asia.

Huono-osaisuus johtuu
yhteiskunnan rakenteista
(huono-osaisuuden
periytymisestä).

Huono-osaisuus johtuu
ihmisten laiskuudesta ja
yrityksen puutteesta.

Taustatiedot



76. Syntymävuotesi?

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982



77. Sukupuoli?

78. Äidinkielesi?

Nainen

Mies

Muu

En halua kertoa

Suomi

Ruotsi

Saame

Venäjä

Eesti

Englanti

Arabia

Somali

Kurdi

Kiina

Muu, mikä?



79. Kuinka kauan olet asunut Suomessa?

80. Puhutko vanhempasi/huoltajasi kanssa tavallisesti jotain muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia?

Seuraavat perhetaustaa koskevat kysymykset koskevat äitiäsi ja isääsi, tai niitä henkilöitä jotka ovat
olleet sinulle vanhempina, esimerkiksi huoltajat, isovanhemmat, isä- tai äitipuoli, kasvattivanhemmat jne.

Koko ikäni

Yli 10 vuotta, mutta en aina

5-10 vuotta

3-4 vuotta

1-2 vuotta

Alle vuoden

En, puhumme vain suomea tai ruotsia.

Kyllä, puhun yhden vanhempani/huoltajani kanssa jotain muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia.

Kyllä, puhun kahden vanhempani/huoltajani kanssa jotain muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia.



81. Käykö äitisi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä?

82. Käykö isäsi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä?

Kyllä, hän käy ansiotyössä

Kyllä, hän toimii yrittäjänä/itsensä työllistäneenä

Ei, hän on työtön/lomautettu

Ei, hän on sairauseläkkeellä/sairauslomalla/sairaalassa

Ei, hän on muuten eläkkeellä

Ei, hän hoitaa kotona lapsia

Ei, hän opiskelee

En tiedä tai ei koske minua

Kyllä, hän käy ansiotyössä

Kyllä, hän toimii yrittäjänä/itsensä työllistäneenä

Ei, hän on työtön/lomautettu

Ei, hän on sairauseläkkeellä/sairauslomalla/sairaalassa

Ei, hän on muuten eläkkeellä

Ei, hän hoitaa kotona lapsia

Ei, hän opiskelee

En tiedä tai ei koske minua



83. Mikä on äitisi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso?

84. Mikä on isäsi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso?

Palautetta kyselystä

En tiedä / ei koske minua

Ei muodollista koulutusta

Peruskoulu (tai kansa- tai keskikoulu)

Ylioppilas

Ammatillinen tutkinto

Opistotutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistotutkinto

Yliopiston jatkotutkinto (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto)

En tiedä / ei koske minua

Ei muodollista koulutusta

Peruskoulu (tai kansa- tai keskikoulu)

Ylioppilas

Ammatillinen tutkinto

Opistotutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistotutkinto

Yliopiston jatkotutkinto (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto)



85. Vastaa vielä muutamaan tätä kyselyä koskevaan väitteeseen.

1 = Täysin eri
mieltä 2 3

4 = Täysin
samaa mieltä

Kyselyn kysymykset oli helppo
ymmärtää

Kyselyn aiheet tuntuivat kiinnostavilta

Kysely ei ollut liian pitkä

Kyselyn vastaamiseen oli riittävästi
aikaa

Minulla oli työrauha vastaamisen aikana

86. Millaista muuta palautetta haluaisit antaa kyselystä? Kerro vapaasti.

Kiitos arvokkaista vastauksistasi! Voit halutessasi jättää sähköpostiosoitteesi seuraavan sivun kenttään
arvontaan osallistumista varten. Jättämiäsi tietoja ei voida yhdistää antamiisi vastauksiin.



Muutokset Amisbarometri 2019 -kyselylomakkeessa kevään ja 

syksyn välillä 
 

Kevään ja syksyn tiedonkeruiden vastaajat ovat erotettavissa muuttujan ”t_kierros_tarkka” avulla. 

 

3. Mitä ammatillista tutkintoa suoritat tällä hetkellä? Jos suoritat useampaa kuin 

yhtä, valitse vaihtoehdoista se tutkinto, jota suoritat ensisijaisesti. 
 

• Lisätty tutkintojen osaamispistemäärät vastausvaihtoehtojen selitteisiin. 

 

4. Millä kustannat elämisesi opintojen aikana? (Voit valita useamman 

vastausvaihtoehdon) 
 

• Lisätty vastausvaihtoehto "Muu tuki (esim. kuntoutusraha tai vammaistuki)". 

 

Osio B: Koulutukseen hakeutuminen 
 

• Täsmennetty osion otsikkoa "Nykyiseen koulutukseen hakeutuminen". 

 

21. Mitä seuraavista asioista teit peruskoulun jälkeen ennen nykyisten opintojesi 

alkua? Valitse kaikki asiat, jotka koskevat sinua. 
 

• Lisätty "VALMA, TELMA" esimerkeiksi vastausvaihtoehtoon "Suoritin ammatilliseen 

peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (esim. ammattistartti, maahanmuuttajien 

valmistava koulutus)". 

 

23. Miten suoriuduit näissä oppiaineissa yläkoulussa? Vastaa yläkoulun 

päättötodistuksen perusteella. Jos olet suorittanut lukion, voit vastata lukion 

päättötodistuksen perusteella. 
 

• Lisätty kysymyksenasetteluun "Voit jättää vastaamatta, jos kysymys ei koske sinua (esim. 

mukautettu arviointi)." 


