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

NUORISOBAROMETRI 2019
TYÖ JA YRITTÄJYYS

HAASTATTELULOMAKE

(VERTAILUTIEDOT VARHAISEMPIIN NUORISOBAROMETREIHIN YM. HARMAALLA)
TUTKIMUKSEN ESITTELY
Hei! Olen (nimi) XXX:sta, hyvää huomenta/päivää/iltaa. Teemme Valtion nuorisoneuvoston
toimeksiannosta tutkimusta, joka koskee nuorten näkemyksiä omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Kyselyn
teemana on työ ja yrittäjyys. Kysymysten läpikäynti vie noin 20 minuuttia. Olisiko sinulla nyt aikaa vastata?
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Tutkimuksen tulokset julkaistaan
tavalla, jossa yksittäisiä tutkittavia ei voi tunnistaa. (HAASTATTELIJALLE TIEDOKSI: HAASTATTELU KESTÄÄ
NOIN 20 MINUUTTIA, SOVI UUDELLEENSOITTO TARVITTAESSA)
Aluksi kysyn muutamia taustakysymyksiä.
T1 Mikä on sukupuolesi?
1)
Nainen
2)
Mies
3)
Muu
99)
Ei halua tai osaa sanoa
T2 Mikä on ikäsi? (vuosina)
T3 Missä kunnassa asut tällä hetkellä?
T4 Mitä on äidinkielesi?
1)
Suomi
2)
Ruotsi
3)
Muu
99)
En osaa sanoa
T5 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä?
HAASTATTELIJA: Palkkatyö on työn muoto, jossa työntekijä tekee työtä työnantajalle ja saa siitä rahallisen
korvauksen eli palkkaa
1)
Kyllä
2)
Ei
99)
EOS
(T6 JOS T5=1)
T6a Onko työsuhteesi kokoaikainen vai osa-aikainen?
1)
Kokoaikainen,
2)
Osa-aikainen
T6b Onko työsuhteesi pysyvä vai määräaikainen?
1)
Pysyvä / toistaiseksi voimassa oleva
2)
Määräaikainen
T6c Millainen työaika sinulla on?
1)
Säännöllinen päivätyö
2)
Muu työaika (vuorotyö, iltatyö, epäsäännöllinen työaika jne.)

T6d Oletko vuokratyöntekijä?
1)
Kyllä
2)
Ei
3)
99) EOS
T8 Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa?
1)
Kyllä
2)
Ei
3)
Ei osaa sanoa
JOS T8=1 (OPISKELEE)
T9 Oletko parhaillaan...? LUETTELE
1)
Peruskoulussa
2)
Lukiossa
3)
Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
4)
Ammattikorkeakoulussa
5)
Yliopistossa
6)
Jossain muualla
7)
EOS
T10 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko … (LUETTELE)
1)
Koululainen tai opiskelija
2)
Palkkatyössä
3)
Yrittäjä
4)
Työtön
5)
Vanhempainvapaalla
6)
Työpajassa, ammattistartissa tai työkokeilussa
7)
Jokin muu, mikä?___________
99)
EOS
Kiitos! Siirrymme nyt varsinaisiin haastattelukysymyksiin.
K1 Tämä haastattelun teemana on työ. Eri ihmiset tarkoittavat työllä eri asioita. Missä määrin sinä itse
pidät seuraavia toimintoja työnä? (5=Täysin, 4= Paljon, 3= Jonkin verran, 2= vähän, 1= En yhtään, 99=eos)
a)
palkkatyö (jossa työntekijä tekee rahaa vastaan työtä työnantajalle)
b)
palkaton kotityö (kuten siivoaminen, lastenhoito, remontointi)
c)
palkaton työ (kuten työkokeilu tai harjoittelu osana opintoja)
d)
palkaton vapaaehtoistoiminta (esimerkiksi järjestöissä tai talkoissa)
e)
apurahansaajana toimiminen (esimerkiksi tieteen tai taiteen parissa)
f)
yksinäisyrittäjänä toimiminen (yrittäjä, jolla ei ole palkattua työvoimaa eikä työnantajaa)
g)
työnantajayrittäjänä toimiminen (yrittäjä, jolla on palveluksessaan palkattua työvoimaa)
h)
freelancerina toimiminen
(K2–K8 JOS PALKKATYÖSSÄ TAI YRITTÄJÄ T5=1 TAI T10=2, 3. NB1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2013)
K2 Sanoit itse olevasi palkkatyössä tai yrittäjä. Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi?
(täysin / melko hyvin / jonkin verran / ei lainkaan / eos)
K14–K16 JOS PALKKATYÖSSÄ TAI YRITTÄJÄ, ELI T5=1 TAI T10=2, 3 (Riittäisikö T6a)

K6–K7 JOS PALKKATYÖSSÄ TAI YRITTÄJÄ T5=1 TAI T10=2, 3, VERTAILUTIETOA VAPAA-AIKATUTKIMUS 2009,
2015
K6a Koetko omassa elämässäsi työn ja vapaa-ajan välisen rajan selväksi?
(5=Täysin, 4= Paljon,3= Jonkin verran, 2= vähän, 1= En yhtään, 99=eos)
Seuraavaksi kysymme omaan työhösi tai tulevaan työhösi liittyviä kysymyksiä
(TK:n työolotutkimus, b,c työolobarometri)
K7 Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat omaa työtäsi:
(4 Pitää täysin paikkansa /3 Pitää jokseenkin paikkansa / 2 Ei juurikaan pidä paikkaansa / 1 Ei pidä
lainkaan paikkaansa / 99 En osaa sanoa)
a)
Minulla on usein vaikeuksia jaksaa työssäni
b)
Koen työni fyysisesti raskaaksi
c)
Koen työni henkisesti raskaaksi
d)
Joudun usein venyttämään työpäivääni, että saan työt tehtyä
e)
Tunnen usein ahdistuvani työasioista myös vapaa-aikana
f)
Olen innostunut työstäni
g)
Pystyn hyvin käyttämään osaamistani hyödykseni työssäni
h)
Työni on merkityksellistä
i)
Omassa elämässäni työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa (UUSI)
(KAIKILTA)
K8a Oletko kokenut syrjintää tai kiusaamista työelämässä?
(Kyllä usein / kyllä joskus / ei ollenkaan / eos)
(Jos K8a = kyllä)
K8b Oletko kokenut syrjintää tai kiusaamista työelämässä seuraavista syistä johtuen?
(Kyllä / ei ) (valitse kaikki sopivat)
1)
Ikä
2)
Sukupuoli
3)
Ulkonäkö
4)
Etninen tausta
5)
Uskonto tai vakaumus
6)
Vammaisuus
7)
Seksuaalinen suuntautuminen
8)
Muu, mikä? ____
9)
En tiedä, mistä syystä olen kokenut syrjintää tai kiusaamista
KAIKILTA (VERTAILUTIETOA NB 04, 05, 14)
K9 Kuinka tärkeitä sinulle ovat seuraavat asiat? (5=hyvin tärkeää, 4=melko tärkeää, 3=ei tärkeää mutta ei
yhdentekevää, 2=melko yhdentekevää, 1= täysin yhdentekevää, 99=eos)
1)
työ (04, 05)
2)
vapaa-aika (04)
3)
koti ja perhe (UUSI)
4)
aineellinen hyvinvointi (04, 05)
5)
rakkaus ja ihmissuhteet (04, 05)
6)
oma terveys (05)
7)
oma ulkonäkö (05)
8)
luonnon hyvinvointi (UUSI)

(EI KYSYTÄ JOS ON PERUSKOULUSSA, T??=1)
K12 Oletko toiveammatissasi tai kouluttautumassa siihen?
1)
kyllä, olen toiveammatissani
2)
kyllä, olen kouluttautumassa toiveammattiini
3)
en ole toiveammatissani enkä kouluttautumassa siihen
99)
EOS
JOS K12= EI
K13 Tiedätkö, missä ammatissa haluaisit toimia?
1)
kyllä
2)
ei
3)
eos
a KAIKILTA, b - KOULULAISILTA JA OPISKELIJOILTA ELI JOS T10 =1
K14 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa?
(4 täysin samaa mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 täysin eri mieltä, 99 EOS)
a)
Olen saanut riittävästi ohjausta uravalintoihini
b)
Alavalinnan ajatteleminen stressaa minua
c)
Työelämään siirtyminen pelottaa minua
d)
Työelämään siirtyminen innostaa minua
(N08, 17” Missä määrin olet saanut tai sait tietoa peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista
seuraavilta tahoilta?”)
K15 Kuinka paljon seuraavilla on / on ollut vaikutusta ammatin, toimialan tai uran valintaasi?
(Erittäin paljon, Melko paljon, ei kovin paljon, Ei lainkaan)
a)
Vanhemmat
b)
Sisarukset
c)
Muut sukulaiset
d)
Kaverit
e)
Internet
f)
Tiedotusvälineet
g)
TE-toimisto
h)
Opinto-ohjaaja
i)
Muut opettajat
j)
Harrastusten ohjaajat
k)
Nuorisotyöntekijä (myös etsivä nuorisotyö)
l)
Kesätyöt tai työharjoittelu
K16 Entä kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet ammatin, toimialan tai
uranvalintaasi? (Erittäin paljon, Melko paljon, ei kovin paljon, Ei vaikuta lainkaan)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Palkkataso
Työn vakinaisuus
Se, että alalta saa töitä eikä jää työttömäksi
Oma kiinnostus alaa kohtaan
Mahdollisuus tehdä harrastuksesta työ
Mahdollisuus tehdä työtä, jossa voi auttaa ihmisiä
Mahdollisuus monipuolisiin ja vaihteleviin työtehtäviin
Mahdollisuus päästä nopeasti työelämään
Mahdollisuus edetä uralla
Mahdollisuus kehittää osaamistaan
Mahdollisuus toteuttaa itseään

l)
m)
n)
o)
p)
q)

Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan
Mahdollisuus yhdistää työ- ja perhe-elämä
Mahdollisuus olla yhdessä kavereiden kanssa
Työn kautta syntyvät ihmissuhteet
Työn sosiaalinen arvostus
Sattuma

K18 Kuinka suurella palkalla eläisit kohtuullisesti? (EUROINA KUUKAUDESSA KUN VEROT ON MAKSETTU)
K19 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa?
(4 täysin samaa mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 täysin eri mieltä, 99 EOS)
a)
Jos minulla on huolia, saan apua kavereiltani (UUSI)
b)
Elämässä täytyy kilpailla (UUSI)
c)
Menestyminen elämässä on itsestä kiinni (96, 07, 13, 16)
d)
Suomessa sosiaaliturvalla eläminen on aivan liian helppoa (16)
e)
Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten olisi tehtävä jotakin yhteiskuntaa hyödyttävää työtä.
(94, 95, 96, 97, 99, 00, 07, 13)
f)
Suomessa pitäisi ottaa käyttöön kaikille maksettava perustulo (07)
g)
Työntekijän irtisanomista on helpotettava
(a-g VERTAILUTIETOA NB2007)
K20 Miten suhtaudut seuraaviin väitteisiin? Missä määrin samaa tai eri mieltä olet?
(Täysin samaa mieltä / Osittain samaa mieltä / Ei samaa eikä eri mieltä / Osittain eri mieltä / Täysin eri
mieltä / Ei osaa sanoa)
a)
Useimmiten ihmiset suhtautuvat alentuvasti työttömiin
b)
Työttömän on vaikea suunnitella elämää ja tulevaisuutta
c)
Työttömänä saa vapaasti suunnitella ajankäyttöä
d)
Työttömänä itseluottamus katoaa
e)
Työttömän osaaminen jää jälkeen työmarkkinoiden vaatimuksista
f)
Työttömyys on häpeällistä
g)
Työttömän ihmissuhteet heikkenevät (UUSI)
(VERTAILUTIETOA NB1994–2017, TÄSMENNETTY KUNKIN KYSYMYKSEN KOHDALLA)
K21 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa?
(4 täysin samaa mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 täysin eri mieltä, 99 EOS)
a)
Suomalainen työelämä tarvitsee lisää ulkomaalaisia työntekijöitä. (01, 07, 09, 13)
b)
Työelämä vaatii nykyisin työntekijöiltä niin paljon, että monet ihmiset palavat
ennenaikaisesti loppuun. ( 01, 02, 07, 13, 16)
c)
Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu (94, 95, 96, 97, 98, 99, 07, 09,
13)
d)
Työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista (97, 98, 99, 00, 01, 02, 07, 13)
e)
Pelkällä peruskoulututkinnolla voi työllistyä (UUSI)
f)
Uran ja lasten yhdistäminen on mahdoton yhtälö (UUSI)
g)
Työttömällä pitää olla velvollisuus osallistua johonkin toimintaan (UUSI)
h)
Työttömän pitää ottaa vastaan mitä tahansa työtä (UUSI)
i)
Ammattien jakautuminen naisten ja miesten ammatteihin on maassamme ongelma (07, 17)
j)
Vanhempainvapaan kustannukset tulisi jakaa nykyistä tasaisemmin vanhempien työnantajien
kesken (UUSI)
k)
Sekä miesten ja naisten tulee kantaa yhtä paljon vastuuta kodista ja perheestä (UUSI)
l)
Sekä miesten että naisten tulee osallistua yhtäläisesti perheen toimeentulon hankkimiseen
(UUSI)
m)
Yrittäjyys yleistyy tulevaisuudessa (UUSI)

K22 Entä oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa?
(4 täysin samaa mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 täysin eri mieltä, 99 EOS)
a)
Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisit työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä
tulo olisi yhtä suuri. (94, 95, 96, 97, 99, 07, 13, 16)
b)
Minun ei tarvitse tehdä töitä ollakseni onnellinen (UUSI)
c)
Olisin valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi. (00, 01, 02, 07, 09, 13, 16)
d)
Olen valmis luopumaan työtilaisuudesta perhesyiden vuoksi (UUSI)
e)
Olisin valmis lykkäämään perheen perustamista työhön liittävien syiden takia (UUSI)
f)
Vaihdan työurallani työpaikkaa useita kertoja. (97, 99, 00, 07, 09, 13, 16)
g)
Vaihdan työurallani ammattia useita kertoja (16)
h)
Olen huolissani omasta jaksamisestani työelämässä tulevaisuudessa (09, 13, 16)
i)
Olen huolissani siitä, onko minulla töitä tulevaisuudessa (09, 13, 16)
j)
Mikä tahansa työ kelpaa minulle, kunhan siitä maksetaan riittävästi (UUSI)
k)
Työni on oltava omien arvojeni mukaista (UUSI)
l)
On todennäköistä, että saan vakinaista työtä (UUSI)
m)
On todennäköistä, että tulen välillä olemaan työtön (UUSI)
n)
On todennäköistä, että ylitän vanhempieni elintason (UUSI)
o)
Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon kun olen vanha (UUSI)
p)
Haluan vaurastua niin, että voin jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää (UUSI)
q)
Haluaisin kokeilla yritystoimintaa jossain työurani vaiheessa. (16) (EI KYSYTÄ, JOS T10 = 3)
NYT ESITÄN MUUTAMIA YRITTÄJYYTEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ
KYSYTÄÄN JOS EI OLE YRITTÄJÄ, T10 ><3)
K24A Aiotko tulevaisuudessa perustaa yrityksen.
(3 kyllä varmasti / 2 ehkä / 1 en / 99 EOS)
(K26–K29 KYSYTÄÄN JOS ON YRITTÄJÄ, T10 = 3)
(a-e vertailutietoa Tilastokeskuksen Itsensätyöllistäjät -tutkimus 2013)
K26 Seuraavat kysymykset koskevat sitä, miten päädyit yrittäjäksi. Pitävätkö seuraavat väitteet
kohdallasi paikkansa? (1=Pitää täysin paikkansa, 2=Pitää jokseenkin paikkansa, 3=Ei juurikaan pidä
paikkaansa, 4=Ei pidä lainkaan paikkaansa, 99 = EOS)
a)
Yrittäjäksi ryhtyminen oli kohdallani suunniteltua ja harkittua
b)
Tällä alalla ei voi toimia kuin yrittäjänä
c)
Olin ajatellut yrittäjäksi ryhtymistä ja eteen tuli sopiva tilaisuus
d)
Palkkatyötä ei ollut tarjolla ja yrittäjyys tarjosi mahdollisuuden työllistyä
e)
Innostuin koulun kurssilta yrittäjäksi (UUSI)
f)
Innostuin harrastukseni kautta yrittäjäksi (UUSI)
g)
Jatkoin vanhempani / vanhempieni perheyritystä (UUSI)
K27 Oletko yrittäjä omasta halustasi vai vasten tahtoasi? Vastaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa
nolla kuvaa tilannetta, jossa yrittäjänä toimiminen on täysin olosuhteiden pakosta johtuvaa ja 10
tilannetta, jossa kyse on aidosti omasta, toivotusta valinnasta.
K28 Onko yrityksesi palkannut työntekijän tai työntekijöitä?
(1=kyllä / 2=ei / 99=eos)
K29 Mikäli olisi taloudellisesti mahdollista palkata lisää työntekijä tai työntekijöitä, kiinnostaisiko sinua
tehdä se vai haluaisitko mieluummin pitää yritystoiminnan nykyisellä tasolla?
(1=Olisin valmis palkkaamaan lisää työntekijöitä, 2=Yritystoiminnan pitäminen nykyisellä tasolla sopii
minulle paremmin, 99=eos)

(VERTAILUTIETOA NB 2004, tuolloin muodossa ”lähiomaisesi”)
K30a Entä onko joku ystävä- tai lähipiirissäsi yrittäjä? (kyllä / ei / EOS)
JOS 30a = kyllä
K30b Kuka? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT VAIHTOEHDOT)
a)
äitini ja/tai isäni
b)
joku muu lähisukulaiseni (kuten tätini, setäni, isovanhempani…)
c)
puolisoni / seurustelukumppanini
d)
appivanhempani
e)
ystäväni
f)
EOS
JOS 30ba = kyllä
K30c Haluatko itse jatkaa vanhempasi / vanhempiesi yritystä?
(kyllä / ei / EOS)
(VERTAILUTIETOA NB 2004)
K31 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien yrittäjyyttä koskevien väitteiden kanssa?
(5=täysin samaa mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä,
1=täysin eri mieltä, 99=eos)
a)
Minua on innostettu yrittäjäksi (UUSI)
b)
Olen koulussa/muissa opinnoissa saanut mielestäni hyvät perustiedot siitä, mitä yrittäjyys on
c)
Peruskoulussa kaikille tulisi opettaa yrittäjyystaitoja (UUSI)
d)
Pyöritin jo kouluaikana omaa yritystä (UUSI)
e)
Yrittämisellä voi vaurastua paremmin kuin palkkatyössä.
f)
Yrittäjämäistä asennetta ja taitoja tarvitaan kaikessa työssä
g)
Yrittäjyys on vapautta toteuttaa omia unelmia
h)
Yrittämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan (UUSI)
i)
Suomen lainsäädäntö ja verotus tukevat yrittäjyyttä.
j)
On tärkeää Suomen tulevaisuudelle, että yritysten omistus ja hallinta säilyvät suomalaisissa
käsissä
(VERTAILUTIETOA NB 1997-)
K32 Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi kouluarvosana-asteikolla 4-10? (JOS TYÖSSÄ TAI
YRITTÄJÄ)
K33 Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi kouluarvosana-asteikolla 410?
K34 Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10?
K35 Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-asteikolla 4-10?
TAUSTATIETOJA
JOS 18-VUOTIAS TAI VANHEMPI
T10 Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? LUETTELE, MERKITSE KAIKKI
1)
Ylioppilastutkinnon
2)
Ammatillisen tutkinnon
3)
Ammattikorkeakoulututkinnon
4)
Yliopistotutkinnon
5)
Ei mitään mainituista
99) Ei vastausta / EOS

JOS T10=4 (työtön)
T11 Kerroit aiemmin olevasi työttömänä. Kuinka kauan olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä? Arvioi
aika kuukausina.
HAASTATTELIJA: VASTAUS TASAKUUKAUSINA. NOIN-ARVIO RIITTÄÄ. ÄLÄ LUETTELE
TIEDOKSI, ETTÄ: 1v=12 kk, 2v=24 kk, 3v=36 kk, 4v= 48kk, 5v=60kk, 6v=72kk, 7v=84kk, 8v=96kk, 9v=108,
10v=120kk, 11v=132, 12v=144kk
Noin ______ kk
En osaa sanoa (SPONT.)
T12 Mikä on siviilisäätysi
1)
Sinkku
2)
Seurustelen
3)
Avoliitto
4)
Avioliitto
5)
Rekisteröity parisuhde
6)
Eronnut
7)
Muu, mikä_____?
T13 Entä mikä seuraavista kuvaa parhaiten kotitaloutta, jossa asut? LUETTELE
TARVITTAESSA SELITYS: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja
ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.
1)
Asun yksin
2)
Asun soluasunnossa/kämppiksen kanssa
3)
Asun kaksin puolison tai avopuolison kanssa
4)
Asun puolison tai avopuolison ja lasten kanssa
5)
Olen yksinhuoltaja
6)
Asun kahden vanhemman kanssa (myös sijaisvanhemmat, isä- tai äitipuoli)
7)
Asun yhden vanhemman kanssa (myös otto- ja kasvatusvanhemmat)
8)
Asun vuorotellen molempien vanhempien kanssa
9)
Muu
99) EOS
T14a Mikä on äitisi koulutustaso? LUETTELE, MERKITSE YLIN, SUURIN LUKU VAIHTOEHDOISTA 1-3
T14b Mikä on isäsi koulutustaso? LUETTELE, MERKITSE YLIN, SUURIN LUKU VAIHTOEHDOISTA 1-3
JOS T13 = 2 - 5
T14c Mikä on puolisosi koulutustaso? LUETTELE, MERKITSE YLIN, SUURIN LUKU VAIHTOEHDOISTA 1-3
1)
Ammatillinen tutkinto
2)
Opisto tai ylioppilastutkinto
3)
Korkeakoulututkinto
97)
Ei tutkintoa
99) EOS
T15 Kun ajattelet peruskouluikääsi, niin oliko perheesi tekemisissä lastensuojelun sosiaalityön kanssa?
OHJE: Peruskouluikä on 7-15-vuotiaana
1)
Kyllä
2)
Ei
98)
EOS
T16 Millaiseksi arvioisit kotitaloutesi toimeentulon tällä hetkellä?
Arvioi asteikolla 1–10 siten, että 1 = heikosti toimeentuleva – 5 = keskituloinen – 10 = hyvin toimeentuleva.)
99=En osaa sanoa (SPONT.)

Haastattelu on valmis. Kiitos arvokkaasta avusta!
KAIKILLE LUETTAVA INFOLAUSE:
Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää
tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten. Arkistoitava aineisto anonymisoidaan.

