AMISBAROMETRIN 2015 KYSYMYKSET
JA VASTAUSVAIHTOEHDOT

1. Nykyiset opinnot
Kysymys
3

Mitä alaa opiskelet (jos
suoritat rinnakkain kahta
ammatillista perustutkintoa,
valitse se, jonka koet
tärkeimmäksi)?

Alakysymykset

Valikot
1.
Humanistinen ja kasvatusala
2.
Kulttuuriala
3.
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala
4. 
Luonnontieteiden ala
5. 
Tekniikan ja liikenteen ala
6. 
Luonnonvara ja ympäristöala
7.
Sosiaali, terveys ja liikuntaala
8.
Matkailu, ravitsemis ja talousala

4

Millä linjalla opiskelet?

Vetovalikko kaikista linjoista

5

Monettako vuotta opiskelet
nykyistä alaasi nykyisessä
oppilaitoksessasi?

1.
1. vuosi
2.
2. vuosi
3. 
3. vuosi
4. 
4. vuosi
5. 
5+ vuosi

6

Suoritatko tällä hetkellä
yhdistelmä tai
kaksoistutkintoa?

1.
En
2.
Kyllä, suoritan ammatillisen
tutkinnon rinnalla ylioppilas tutkintoa
3.
Kyllä, suoritan kahta ammatillista
perustutkintoa rinnakkain
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4. 
Kyllä, suoritan kolmoistutkintoa
5.
Kyllä, suoritan lisäopintoja jossain
toisessa oppilaitoksessa
7

Mikä seuraavista kuvaa
parhaiten tämänhetkistä
tilannettasi?

1.
Ensisijaisesti opiskelen
2.
Käyn ensisijaisesti töissä ja
opiskelen työn ohella.
3.
Käytän aikani ensisijaisesti
muuhun kuin opiskeluun (esim.
lastenhoito).
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Kuinka pitkä yhdensuuntainen
matka on kodistasi
oppilaitokselle?

1.
0  1,0 km
2. 
1,1  3,0 km
3.
3,1  5,0 km
4.
5,1  10,0 km
5.
10,1  20,0 km
6.
20,1  50,0 km
7.
Yli 50 km

9

10

Oletko muuttanut nykyisten
opintojesi vuoksi toiselle
paikkakunnalle?

1.
En

Mikä oli edellisen asuinpaikkasi
postinumero? (Jos vastasi
edelliseen kyllä)

Avoin kenttä

2.
Kyllä

2

2. Koulutukseen hakeutuminen ja aiemmat opinnot
Kysymys
11

12

13

Alakysymykset

Valitsitko nykyisen
koulutusalasi ensimmäiseksi
hakutoiveeksesi yhteishaussa?
Puhuttiinko perheessäsi ja
koulussasi ammatillisista
opinnoista, kun olit yläkoulussa
(peruskoulun luokat 79)?
Arvioi seuraavia väitteitä.

Mieti niitä yläkouluaikaisia
ystäviäsi, joiden kanssa vietit
aikaa myös vapaaajalla.
Kuinka suurelta osin seuraavat
väitteet kuvaavat heitä?

Valikot
1.
Kyllä
2.
En

1.
Vanhempani tai
huoltajani kannustivat
minua hakeutumaan
ammatillisiin opintoihin

2.
Vanhempani tai
huoltajani suosittelivat
minulle nykyistä
opiskelualaani

3.
Yläkoulun opintoohjaaja
suositteli minulle
ammatillisia opintoja

4.
Yläkoulun opettajat
puhuivat myönteisesti
ammatillisista opinnoista

5.
Koulukaverini halusivat
jatkaa peruskoulun jälkeen
ammatillisiin opintoihin

1.
Täysin eri mieltä

1.
opiskelee tällä hetkellä
samassa oppilaitoksessa
kanssani

1.
Kuvaa kaikkia tai suurinta osaa
yläkouluaikaisista ystävistäni
2. 
Kuvaa joitakin yläkoulu aikaisista
ystävistäni

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä
8.
En osaa sanoa

2.
opiskelee tällä hetkellä
samaa oppiainetta
3. 
Ei kuvaa ketään yläkoulu
kanssani
aikaisista ystävistäni

3.
opiskelee tai on
opiskellut
ammattioppilaitoksessa

4. 
opiskelee tai on
opiskellut lukiossa

5.
ei mennyt opiskelemaan
eikä töihin heti peruskoulun
jälkeen
3

14

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.

1.
opiskelee tai on opiskellut
ammatillisessa oppilaitoksessa
2. 
opiskelee tai on opiskellut lukiossa
3. 
ei ole jatkanut opintojaan
peruskoulun jälkeen
4.
opiskelee tai on opiskellut
samassa oppilaitoksessa kuin minä
tällä hetkellä
5.
opiskelee tai on opiskellut samaa
oppiainetta kuin minä tällä hetkellä
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16
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Mitä mieltä olet seuraavista
1.
Tiesin jo ennen
koulutuksen valintaan liittyvistä yhteishakua, että haluan
väitteistä?
opiskella ammatillisessa
oppilaitoksessa

2. 
Hain tai harkitsin
hakemista myös johonkin
muuhun
ammattioppilaitokseen tai
nykyisen oppilaitokseni
toimipisteeseen

3.
Harkitsin lukioon
menemistä

4.
Minulla ei ollut vahvaa
mielipidettä siitä, mitä alaa
haluan opiskella

5.
Minulle oli selvää, että
haluan jatkaa opiskelua
peruskoulun jälkeen

1.
Täysin eri mieltä

Aloititko ammatilliset opinnot
heti seuraavana syksynä
peruskoulun päättymisen
jälkeen?

1.
Kyllä

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

1. 
Tein kesäopintoja

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä

2.
En

2.
Tein kesätöitä
3. 
Suoritin kymppiluokan
4. 
Suoritin ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistavan
4

koulutuksen (esim. ammattistartti,
maahanmuuttajien valmistava
koulutus)
5.
Tein töitä muuten kuin kesällä
6.
Vietin yhden tai useamman
kuukauden ilman koulua ja töitä
18

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

1.
En
2. 
Lukio
3.
Ammatillinen perustutkinto
4. 
Ammattikorkeakoulututkinto
5.
Yliopisto (alempi
korkeakoulututkinto)
6.
Yliopisto (ylempi
korkeakoulututkinto)
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Oletko suorittanut nämä
opinnot loppuun?

1.
Kyllä
2.
Osittain

20

21

Miten mielestäsi suoriuduit
näissä oppiaineissa
yläkoulussa? Jos olet
suorittanut lukion, voit vastata
lukion päättötodistuksen
perusteella.

Mikä oli suurin piirtein kaikkien
oppiaineiden keskiarvo
peruskoulun
päättötodistuksessasi? Jos olet
suorittanut lukion, voit vastata
lukion päättötodistuksen
perusteella.

1.
matematiikka

2.
kuvataide

3.
suomi/ruotsi
äidinkielenä/äidinkieli

4. 
liikunta

5.
englanti

3. 
En

1.
Huonosti
2.
Kohtalaisesti
3.
Hyvin
4. 
Erinomaisesti

1. 
4
2. 
5
3. 
6
4. 
7
5. 
8
6. 
9
5

7. 
10

3. Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta

Kysymys
22 Arvioi, kuinka paljon aikaa
käytät tavallisena VIIKON
AIKANA

23 Mitä mieltä olet seuraavien
asioiden määrästä
tähänastisissa ammatillisissa
opinnoissasi?

Alakysymykset

Valikot

1.
Lähiopetuksessa
(opettajan pitämää
opetusta, opettaja paikalla)

2.
Koulussa itsenäisesti
työskennellen, kun opettaja
ei ole paikalla

3. 
Itsenäisiin kotitehtäviin

4.
Vapaaehtoiseen
opiskeluun koulussa
varsinaisten oppituntien
ulkopuolella

1.
En lainkaan

1.
Omaan opiskelualaan
liittyvää opettajan pitämää
opetusta

2.
Omaan opiskelualaan
liittyvää itsenäistä
työskentelyä, kun opettaja
ei ole paikalla (esim.
opinnäytetyön tai muiden
harjoitusten tekoa)

3. 
Kaikille yhteisten
ATTOaineiden oppitunteja
(ammattitaitoa täydentävät
tutkinnon osat, esim.
äidinkieli, matematiikka,
englanti)

4. 
Internetin välityksellä
tapahtuvaa etäopetusta

1.
Voisi olla selvästi nykyistä
vähemmän

2.
15 tuntia
3. 
610 tuntia
4.
1115 tuntia
5.
1620 tuntia
6.
Yli 20 tuntia

2.
Voisi olla hieman nykyistä
vähemmän
3. 
Nykyinen määrä on sopiva
4.
Voisi olla hieman nykyistä
enemmän
5.
Voisi olla selvästi nykyistä
enemmän

5.
Viestintä ja
vuorovaikutustaitojen
opetusta
6.
Yrityksiin ja yrittäjyyteen
liittyvää opetusta
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7.
Työelämätaitojen
opetusta (esim. työelämän
pelisäännöt, työturvallisuus)

8. 
Työssäoppimista

9. 
Liikunnan ja
terveystiedon opetusta

10. 
Ryhmänohjaajan
pitämiä tunteja
1. 
Tykkään opiskella
oppilaitoksessani

2.
Olen taitava opiskelija

3.
Tarvitsisin enemmän
tukea opiskeluuni

4.
Opiskelu on minulle
henkisesti raskasta

5. 
Opintoni ovat helppoja

6. 
Opintojen ja muun
elämän yhdistäminen
tuottaa minulle jatkuvasti
vaikeuksia

1.
Täysin eri mieltä

1. 
Tunnen hukkuvani
koulutyöhön
2. 
Tuntuu, ettei opinnoillani
ole merkitystä

3.
Minulla on
riittämättömyyden tunteita
opinnoissani

1. 
Ei juuri koskaan

1. 
Opettajat suhtautuvat
26 Mitä mieltä olet
oppilaitoksessasi saamastasi minuun kannustavasti
opetuksesta? Arvioi seuraavia
väitteitä.
2.
Opetus on enimmäkseen
hyvää

3.
Koen saavani riittävästi
palautetta oppimisestani

4.
Opintosuoritusten
arviointi on

1.
Täysin eri mieltä

24 Mitä mieltä olet seuraavista
omaa opiskeluasi koskevista
väitteistä?

25 Kuinka usein seuraavat
väitteet kuvaavat omia
tunteitasi?

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä

2.
Muutaman kerran kuussa
3.
Muutamana päivänä viikossa
4. 
Lähes päivittäin

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä

7

oikeudenmukaista ja
7. 
Täysin samaa mieltä
tasapuolista

5. 
Opettajien käyttämä kieli
on selkeää ja
ymmärrettävää
27 Mitä mieltä olet seuraavista
oppilaitostasi koskevista
väittämistä?

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

1.
Käyttämissäni luokissa ja
muissa opiskelutiloissa on
hyvä opiskella

2.
Koen oloni turvalliseksi
oppilaitoksessani

3.
Tarvitsemani
opiskelumateriaalit ja
työvälineet ovat riittävän
helposti saatavilla

4.
Saatavilla olevat
opiskelu ja työvälineet
tukevat hyvin opiskeluani
5.
Opiskeluryhmässäni on
hyvä yhteishenki

6.
Oppilaitoksessa on
yhteiset
käyttäytymissäännöt, joiden
noudattamista valvotaan
(esim. myöhästely,
tappeleminen)

7.
Minusta tuntuu, että voin
vaikuttaa oppilaitokseni
asioihin (esim. opetus ja
opetusjärjestelyt,
viihtyisyys,
opiskelijakuntatoiminta)

8. 
Oppilaitoksessani on
järjestetty tarpeeksi yhteisiä
tapahtumia, juhlia ja/tai
retkiä

1.
Täysin eri mieltä

1.
Olen saanut
oppilaitokseltani riittävästi
tietoa opiskeluun liittyvistä
asioista

2. 
Olen saanut
oppilaitokseltani riittävästi

1.
Täysin eri mieltä

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
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tietoa työelämästä ja
työpaikoista

3.
Opintoohjaajalla on
riittävästi aikaa keskustella
kanssani

4. 
Olen tarvittaessa saanut
opintoohjaajalta tukea ja
ohjausta nykyisiin
opintoihini

5. 
Olen saanut
opintoohjaajalta riittävästi
tietoa ja ohjausta
jatkoopintoihin

6. 
Olen saanut riittävästi
ohjausta ja tukea
työssäoppimiseen
29 Arvioi, kuinka paljon rahaa olet
käyttänyt opiskelussa
tarvittaviin materiaaleihin ja
välineisiin yhteensä opintojen
aikana tähän mennessä?
(esim. kirjat, työkalut,
kirjoitusvälineet, laskimet jne)

5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä
8.
En osaa sanoa / ei koske
minua

1.
050 euroa
2.
50100 euroa
3. 
100200 euroa
4.
200300 euroa
5. 
300400 euroa
6. 
400500 euroa
7. 
500600 euroa
8. 
600700 euroa
9.
enemmän kuin 700 euroa

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

1.
Ei
2. 
Kyllä, mikä/mitkä?


lukivaikeus



Aspergerin oireyhtymä



käyttäytymisen vaikeudet



matematiikan oppimis
vaikeus
9
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Oletko saanut tukea
vaikeuteesi, sairauteesi tai
vammaasi ammatillisten
opintojen aikana?



hahmottamisen vaikeus



tarkkaavaisuushäiriö
(esim. ADHD/ADD)



näkövamma



kuulovamma



muu, mikä?

1. En ole saanut tukea
2. Olen saanut tukea (voit valita
useita)


opettajalta



oppilaitoksen
kuraattorilta



oppilaitoksen
terveydenhoitajalta



erityisopettajalta



muulta henkilökunnalta



muilta opiskelijoilta



lähipiiristäsi



muualta, mistä?
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4. Opintojen edistyminen ja kiinnittyminen opintoihin

Kysymys
32

Oletko tyytyväinen siihen,
miten ammatilliset opintosi
ovat tähän mennessä
sujuneet?

Alakysymykset

Valikot
1. 
Erittäin tyytymätön
2.
Melko tyytymätön
3. 
Siltä väliltä
4. 
Melko tyytyväinen

33

Koetko opiskelevasi oikeaa
alaa?

5. 
Erittäin tyytyväinen

1. 
Kyllä, suuressa määrin
2. 
Kyllä, jossain määrin
3. 
Jossain määrin en
4.
En lainkaan
5.
En osaa sanoa
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Uskotko valmistuvasi
nykyisistä opinnoistasi?

1. 
Kyllä (valitse
valmistumisvuosi)
2.
En, olen harkinnut
opiskelualan vaihtamista
3. 
En, olen harkinnut
keskeyttäväni ammatilliset
opinnot
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Jos et usko valmistuvasi,
vaikuttiko jokin seuraavista
syistä siihen, että harkitset tai
olet harkinnut alan vaihtamista
tai opintojesi keskeyttämistä?
Valitse 13 tärkeintä. Jos uskot
valmistuvasi, voit hypätä
kysymyksen yli.

1. 
Nykyinen opintoala ei
kiinnosta
2.
En ole sopeutunut
opiskeluryhmään
3. 
Opintojen työläys
4. 
Opiskelu ei kiinnosta
5. 
Oppimisvaikeudet
6. 
Syrjintä ja/tai rasismi
7. 
Koulukiusaaminen
11

8. 
Kielivaikeudet
9. 
Terveydelliset syyt
10. 
Jäin äitiys, isyys, tai
vanhempainvapaalle
11.
Rahahuolet
12.
Perhesyyt

36

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

13. 
Muu syy

1. 
Lukujärjestyksen sovittaminen
muuhun elämään
2.
Opintoohjauksen puute
3.
Puutteelliset opiskelutaidot
4.
Opiskelumateriaalien ja
välineiden saatavuus
5. 
Opettajien poissaolot ja
peruuntuneet oppitunnit
6. 
Opettajien käyttämät
opetusmenetelmät
7. 
Opintoihin liittyvä työmäärä
8. 
Odotukset valmistumisen
jälkeisestä työllistymisestä
9. 
Oma asenne ja motivaatio
opiskeluun
10. 
Heikko rahatilanne
11. 
Työssäkäynti opiskelun
ohella
12. 
Opiskelukavereiden puute
13.
Heikko terveydentila
14. 
Ihmissuhteet
15.
Harrastukset ja vapaaaika

12

16.
Jokin muu syy
37

1. 
Erittäin huonosti

Kuinka hyvin yhteishaun
aikainen mielikuvasi
ammatillisista opinnoista
vastasi sitä, millaista
ammatillinen opiskelu
todellisuudessa on?

2.
Melko huonosti
3. 
Ei hyvin eikä huonosti
4. 
Melko hyvin
5. 
Erittäin hyvin

38

Mitä mieltä olet seuraavista
ammattioppilaitoksessa
opiskelemiseen liittyvistä
väittämistä?

1.
Ammatillisen tutkinnon
hankkiminen on minulle
tärkeää

2. 
Perheeni ja sukulaiseni
suhtautuvat myönteisesti
siihen, että opiskelen
ammatillisessa
oppilaitoksessa

3.
Ammatillista
perustutkintoa arvostetaan
työelämässä

4. 
Olen ylpeä siitä, että
opiskelen ammatillisessa
oppilaitoksessa
5.
Muilla ihmisillä on
oikeanlainen mielikuva
ammatillisten oppilaitosten
opiskelijoista

6.
Lukiota arvostetaan
Suomessa enemmän kuin
ammatillisia opintoja

7.
Ammatillisesta
koulutuksesta pystyy
halutessaan jatkamaan
korkeakouluun yhtä hyvin
kuin lukiosta.

6. 
En osaa sanoa

1.
Täysin eri mieltä
2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä
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5. Työssäkäynti, asuminen ja toimeentulo

Kysymys
39

Oletko tehnyt viime
LUKUKAUDEN aikana töitä
opiskelun ohessa iltapäivisin,
iltaisin tai viikonloppuisin?

Alakysymykset

Valikot
1.
En
2.
Kyllä, olen tehnyt ansiotöitä
3. 
Kyllä, olen työllistänyt itseni
/ toimin yrittäjänä

40

Kuinka monta tuntia VIIKOSSA
olet työskennellyt
tavallisimmin?

1.
110 tuntia
2. 
1120 tuntia
3. 
2130 tuntia

41

Voitko hyödyntää kyseisessä
työssä ammatillisessa
koulutuksessa oppimiasi
taitoja?

4. 
yli 30 tuntia

1.
Erittäin usein
2. 
Usein
3. 
Joskus
4.
Harvoin
5.
En koskaan
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Olitko viime kesänä
kesätöissä?

1.
En
2. 
Kyllä, kuukauden tai
vähemmän
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Oliko kesätyö samalta alalta
kuin opiskelualasi?

3. 
Kyllä, yli kuukauden
1. 
Ei

2.
Kyllä
44

Mikä seuraavista kuvaa
asumistasi lukukauden
aikana?

1.
Asun vanhempieni/
vanhempani/muun huoltajan
luona
2.
Asun asuntolassa
3.
Asun soluasunnossa,
yhteistaloudessa tai
"kimppakämpässä"
14

4. 
Asun yksin
vuokraasunnossa tai
vanhempien omistamassa
asunnossa
5. 
Asun yhdessä puolison
kanssa (avio tai avoliitossa /
rekisteröidyssä parisuhteessa)
6.
Asun yhdessä puolison ja
lapseni/lasteni kanssa
7.
Asun yksin ja lapseni/lasteni
kanssa
8.
Asun vanhempieni luona
yhdessä lapseni/lasteni kanssa

45

Nykyisen asuinpaikkasi
postinumero

46

Maksatko sinä tai maksaako
perheesi kuukausittain vuokraa
asumisestasi?

9. 
Asun jotenkin muuten

Avoin kenttä (rajaus viiteen
numeroon)
1.
Ei
2.
Kyllä, vanhempani/huoltajani
tai muut sukulaiseni maksavat
vuokran kokonaan
3.
Kyllä, maksan vuokran
osittain omista rahoistani
(esim. opintotuesta ja
palkkatuloista)
4. 
Kyllä, maksan vuokran
kokonaan omista rahoistani
(esim. opintotuesta ja
palkkatuloista)
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Arvioi asteikolla 010, kuinka
suuren osan kaikista kuluistasi
(esim. asuminen, ruoka,
vaatteet, harrastukset)
perheenjäsenesi tai sukulaisesi
maksavat.

0. Ei lainkaan  10. Kaiken

48

Jos vertaat itseäsi muihin
samanikäisiin, onko sinulla
itselläsi vähemmän, yhtä
paljon vai enemmän rahaa
käytettävänä?

1. 
paljon vähemmän kuin
samanikäisillä
2.
vähemmän kuin
samanikäisillä
15

3.
vähän vähemmän kuin
samanikäisillä
4. 
yhtä paljon kuin
samanikäisillä
5. 
vähän enemmän kuin
samanikäisillä
6.
enemmän kuin
samanikäisillä
7.
paljon enemmän kuin
samanikäisillä
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Miten käytettävissäsi olevat
rahat riittivät viimeksi kuluneen
syyslukukauden (syksy 2014)
aikana? Valitse vaihtoehdoista
se, joka kuvaa parhaiten
tilannettasi.

8. 
en osaa sanoa

1.
Rahaa oli riittävästi
2.
Rahaa oli juuri ja juuri
riittävästi
3.
Jouduin tinkimään
menoistani
4. 
Rahaasiat tuottivat minulle
jatkuvasti hankaluuksia

50

Arvioi taloudellista tilannettasi
viimeksi kuluneen
syyslukukauden (syksy 2014)
aikana:
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Mikäli olet ottanut pikavippejä
tai kulutus
luottoja, onko sinulla ollut
vaikeuksia maksaa niitä
takaisin?

1. 
Minun oli käytävä töissä,
1. 
ei
jotta rahani riittivät
välttämättömiin menoihin
2. k

yllä

2.
Sain opintorahaa ja/tai
asumislisää

3.
Otin pikavippejä/
kulutusluottoja kerran tai
useammin

4.
Lainasin kavereiltani rahaa
1. 
ei
2. 
kyllä
3. 
en ole ottanut pikavippejä
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6. Työelämä ja tulevaisuus
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Kysymys

Alakysymykset

Valikot

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

1. 
Työllistyn opiskelemalleni
alalle

2.
Omat työsuhteeni ovat
enimmäkseen pätkätöitä
3.
Löydän mielekästä työtä

4.
Vaihdan alaa

5. 
Löydän pysyvän
työpaikan

6. 
Olen pitkiä aikoja
työttömänä

7.
Työskentelen ulkomailla

8. 
Toimin yrittäjänä

1. Hyvin epätodennäköistä  7
Hyvin todennäköistä

Kuinka hyvin tunnistat itsesi
seuraavista työtä ja
työelämää kuvaavista
väitteistä? Arvioi asteikolla
17, kuinka samaa mieltä olet
väitteiden kanssa.

1. 
Työskentelen mielelläni
ryhmässä

2.
Työskentelen mielelläni
yksin

4. 
Kielitaitoni on riittävän hyvä
työelämään

5. 
Ammattitaitoni on riittävän
hyvä työelämään

6. 
Haluaisin toimia yrittäjänä

7. 
Haluaisin työskennellä
ulkomailla

8.
Haluaisin jossain
vaiheessa vaihtaa toiselle
alalle

9. 
Haluaisin työskennellä
johtavassa asemassa

1.
Täysin eri mieltä

 En osaa sanoa

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä
8.
En osaa sanoa
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Mitkä tekijät auttavat mielestäsi
työelämässä menestymisessä?
Arvioi seuraavien tekijöiden
tärkeyttä.

Aiotko jatkaa opiskelua
tämänhetkisten opintojesi
jälkeen?

1.
Osaaminen

2. 
Kontaktit ja verkostot

3. 
Oma asenne

4.
Onni
5. 
Se, että on "hyvä tyyppi"

6.
Koulutus ja tutkinto

7.
Työssäoppimisjaksot

8.
Aikaisempi työkokemus

9. 
Työelämäohjaus ja
uraneuvonta

1.
Ei lainkaan tärkeä
2. 
Ei kovin tärkeä
3.
Melko tärkeä
4.
Erittäin tärkeä
5. 
En osaa sanoa

1.
Kyllä, heti tai enintään
vuoden kuluttua siitä, kun
valmistun nykyisistä
opinnoistani
2.
Kyllä, mutta yli vuoden
kuluttua siitä, kun valmistun
nykyisistä opinnoistani
3.
Ei, en aio jatkaa opintojani
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Mitä jatkoopintoja aiot
suorittaa (voit valita useita)?

4. 
En tiedä vielä

1.
Ammattitutkinto
2. 
Erikoisammattitutkinto
3. 
Toinen ammatillinen
perustutkinto
4.
Ammattikorkeakoulu
tutkinto
5.
Yliopistotutkinto
6.
Lukio ja/tai ylioppilas
tutkinto
7.
Avoimen yliopiston opintoja
8.
Kansan/työväenopiston
opintoja
18
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Mitä mieltä olet seuraavista
työelämää koskevista
väitteistä?

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

1.
Koulutus parantaa
olennaisesti
työnsaantimahdollisuuksia

2. 
Olisin valmis muuttamaan
toiselle paikkakunnalle työn
saamiseksi

3. 
Uskon, että työssä
menestyminen on vain itsestä
ja omasta asenteesta kiinni

4. 
Työelämässä pysyminen
edellyttää jatkuvaa
kouluttautumista

5.
Ottaisin mieluummin
osaaikaistakin työtä kuin
eläisin työttömyys
korvauksella, vaikka saisin
niistä yhtä paljon rahaa

6. 
Työttömäksi joutuminen ei
ole itsestä kiinni vaan siitä,
että yhteiskunnassa on liian
vähän töitä

9. 
Jotain muuta, mitä?
1.
Täysin eri mieltä

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä
8.
En osaa sanoa

1. 
Hyvä palkka, jotta ei
tarvitsisi olla huolissaan
rahasta
2.
Työpaikan turvallisuus: se,
ettei ole vaaraa toiminnan
loppumisesta tai
työttömyydestä
3.
Työskenteleminen sellaisten
ihmisten kanssa, joista pitää
4. 
Mielekkään työn tekeminen 
työssä tuntee saavansa aikaan
jotain tärkeää
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7. Hyvinvointi ja vapaaaika
Kysymys

Alakysymykset

iko
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Kuuluuko kaveripiiriisi
sellaisia ihmisiä, jotka tällä
hetkellä...

1. 
opiskelevat samaa alaa 1.
Kyllä
samassa oppilaitoksessa? 2. 
Ei

2. 
opiskelevat eri alaa
samassa oppi
laitoksessa?

3. 
opiskelevat lukiossa?

4. 
ovat peruskoulussa tai
kymppiluokalla?

5.
käyvät töissä mutta eivät
opiskele?

6.
eivät tee töitä eivätkä
opiskele?
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Vietätkö ystäväsi/ystäviesi
kanssa aikaa vähintään
kerran kuukaudessa
seuraavissa paikoissa?

1. 
omassa kodissa
1. 
Kyllä

2. 
kavereiden kodeissa
2.
En

3.
kaupoissa ja
kauppakeskuksissa

4.
kirjastossa

5. 
baareissa, pubeissa tai
yökerhoissa

6.
kahviloissa tai
ravintoloissa

7.
yhteisissä harrastuksissa

8.
huoltoasemilla

9.
kaupungilla, pihoilla,
puistoissa tms. hengaillen
10.
internetissä (esim. pelit
tai sosiaalinen media)

11. 
autoilla, mopoilla tai
moottoripyörillä ajellen
20


12.
nuorisotiloilla

13. 
luonnossa, esimerkiksi
metsässä
61
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Kuinka hyvin seuraavat
1. 
Ympärilläni on tarpeeksi
väitteet kuvaavat tilannettasi? ihmisiä, joihin voin
tukeutua, kun minulla on
ongelmia

2.
Ympärilläni on tarpeeksi
ihmisiä, joihin voin luottaa
täysin

3.
Ympärilläni on tarpeeksi
ihmisiä, jotka tunnen
läheisiksi

4.
Koen usein, että muut
ihmiset eivät halua minua
seuraansa

5.
Koen, että minulla on
tarpeeksi ystäviä

6. 
Haluaisin viettää
enemmän aikaa muiden
ihmisten seurassa

1.
Täysin eri mieltä

1. 
Ihmisten edessä
esiintyminen, kuten
esitelmien pitäminen,
ahdistaa minua suuresti.

2. 
Kontaktin luominen
opiskelutovereihin tai
yleensä ihmisiin on minulle
todella vaikeaa.

1. 
Täysin eri mieltä

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

2.
Vahvasti eri mieltä
3. 
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5.
Samaa mieltä
6.
Vahvasti samaa mieltä
7. 
Täysin samaa mieltä

2. 
Vahvasti eri mieltä
3.
Eri mieltä
4. 
Ei samaa eikä eri mieltä
5. 
Samaa mieltä

3. 
Minun on vaikeaa solmia 6. 
Vahvasti samaa mieltä
läheisiä ystävyyssuhteita.
7. 
Täysin samaa mieltä
8.
En osaa sanoa
63

Oletko ammatillisten
opintojesi aikana kokenut
olevasi yhden tai useamman
opiskelijan kiusaamisen

1. 
En koskaan
2. 
Satunnaisesti
21
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65

66
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68

kohteena (fyysinen väkivalta,
selän takana puhuminen,
mitätöinti, ulkopuolelle
jättäminen,
verkkokiusaaminen)?

3. 
Usein

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

1. 
En koskaan

Oletko kokenut
oppilaitoksessasi seksuaalista
häirintää opiskelijoiden tai
opettajientaholta?
Seksuaalista häirintää on
esimerkiksi vastentahtoinen
intiimi koskettelu, seksiin
painostaminen tai
pakottaminen ja maksun
tarjoaminen seksistä.

1.
En

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

1. 
En

Kuinka usein viimeisen viikon 1. 
Olet tuntenut itsesi
aikana sinusta on tuntunut
masentuneeksi?
seuraavilta:

2. 
Tunsit itsesi todella
levänneeksi, kun heräsit
aamulla?

3.
Tuntui, että kaikki mitä
teit vaati ponnistelua?

Oletko tyytyväinen itseesi?

2.
Satunnaisesti
3.
Usein

2.
Kyllä, muilta opiskelijoilta
3. 
Kyllä, opettajilta
4.
Kyllä, molemmilta

2.
Kyllä, muut opiskelijat
3. 
Kyllä, opettajat
4. 
Kyllä, molemmat

1.
Ei ollenkaan tai vain pienen
osan ajasta
2.
Osan ajasta
3.
Suurimman osan ajasta
4.
Kaiken aikaa tai lähes
kaiken aikaa
5. 
En osaa tai halua vastata

1.
Olen tyytyväinen itseeni ja
suorituksiini
2.
En ole pettynyt itseni
suhteen
3.
Olen pettynyt itseni suhteen
4. 
Minua inhottaa oma itseni
22
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Nukutko mielestäsi tarpeeksi?

1. 
Kyllä, lähes aina
2.
Kyllä, usein
3. 
Harvoin tai tuskin koskaan
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Onko sinusta helppoa herätä
arkiaamuina siihen aikaan,
että ehdit ajoissa
oppitunneille?

4. 
En osaa sanoa

1.
Kyllä, lähes aina
2. 
Kyllä, usein
3. 
Harvoin tai tuskin koskaan
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Kuinka usein kaiken kaikkiaan
käytät alkoholia, esimerkiksi
puoli pulloa keskiolutta tai
enemmän?

4. 
En osaa sanoa

1. 
Kerran viikossa tai
useammin
2. 
Pari kertaa kuukaudessa
3.
Noin kerran kuukaudessa
4.
Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa
5.
En käytä alkoholijuomia
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Kuinka usein käytät alkoholia
niin paljon, että tulet
humalaan?

1. 
Kerran viikossa tai
useammin
2.
Noin pari kertaa
kuukaudessa
3. 
Noin kerran kuukaudessa
4. 
Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa
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Kenen seurassa olet
käyttänyt alkoholia (voit valita
useita)?

5. 
En koskaan

1.
Opiskelukaverit
2. 
Muut kaverit
3.
Vanhemmat/huoltajat
4.
Sisarukset
5. 
Oppilaitokseni opettajat tai
muu henkilökunta
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6. 
Minulle entuudestaan
tuntemattomat nuoret
7.
Minulle entuudestaan
tuntemattomat aikuiset
74

1. 
Yhdessäolo kavereiden
kanssa

Mistä syistä käytät alkoholia
(voit valita useita syitä)?

2.
Yksinäisyyden välttäminen
3. 
Estojen poistuminen
4.
Rajojen rikkominen
5. 
Halu olla suosittu
6.
Ikävistä tunteista eroon
pääseminen
7. 
Hauskanpito
8. 
Alkoholijuomien maku
9. 
Alkoholin helppo
saatavuus verrattuna muihin
päihteisiin
10.
Muu syy, mikä?
75

Kuinka usein teet
vapaaajallasi seuraavia
asioita?

1. 
Harrastat musiikkia,
esimerkiksi laulat tai soitat
jotain soitinta

2. 
Harrastat liikuntaa tai
urheilua kaveriporukalla tai
jossain urheilu
seurassa

3.
Harrastat liikuntaa tai
urheilua itsenäisesti

4. 
Kirjoitat, esimerkiksi
tarinoita, raplyriikoita,
novelleja, päiväkirjaa tai
blogia

5. 
Piirrät, maalaat tai
harrastat jotain muuta
kuvataidetta (myös
tietokoneella)

1.
päivittäin tai lähes päivittäin
2. 
suunnilleen joka viikko
3.
suunnilleen joka kuukausi
4. 
muutaman kerran
vuodessa tai harvemmin
5.
en harrasta kyseistä asiaa
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6.
Valokuvaat tai
videokuvaat

7. 
Ompelet, neulot tai
virkkaat

8. 
Rakentelet (esimerkiksi
pienoismalleja), huollat,
nikkaroit tai tuunaat

9.
Näyttelet tai olet muuten
teatteri
toiminnassa

10. 
Harrastat tanssia,
esimerkiksi hiphop, baletti,
moderni tanssi,
kansantanssi

11. 
Käyt elokuvissa,
teatterissa, konserteissa tai
taidenäyttelyissä
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Kuvaavatko seuraavat
väitteet internetin käyttöäsi?

12.
Luet kirjoja huviksesi
(muita kuin koulukirjoja)

13. 
Pelaat pelejä
tietokoneella, pelikonsolilla
(esimerkiksi Playstationilla,
Xboxilla, Nintendo Wiillä tai
DS:llä) tai älypuhelimella

14. 
Pelaat lauta tai
roolipelejä tai larppaat

15.
Teet järjestö tai
vapaaehtoistyötä

16.
Muuta, mitä?

17. 
En mitään mainituista
1. 
Netissä vapaaajalla
viettämäni aika aiheuttaa
joskus ongelmia
ihmissuhteissani.

2. 
Netissä vapaaajalla
viettämäni aika aiheuttaa

1. 
Ei
2.
Kyllä
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joskus ongelmia
opiskelussani.

3.
Netissä vapaaajalla
viettämäni aika aiheuttaa
joskus ongelmia
vuorokausirytmissäni.
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8. Taustatiedot
Kysymys

Alakysymykset

Valikot

77

Syntymävuosi

Valitse vetovalikosta
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Sukupuoli

1. Nainen
2. Mies
3. Muu
4. En halua vastata
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Äidinkieli

1. suomi
2. ruotsi
3. venäjä
4. eesti
5. englanti
6. somali
7. arabia
8. kurdi
9. kiina
10. jokin muu, mikä?
11. en halua vastata
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Kuinka kauan olet asunut
Suomessa?

1. koko ikäni
2. yli 10 vuotta, mutta en aina
3. 510 vuotta
4. 34 vuotta
5. 12 vuotta
6. alle vuoden
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1. 
En, puhumme vain suomea
tai ruotsia

Puhutko tavallisesti vanhempasi
tai huoltajasi kanssa muuta kieltä
kuin suomea tai ruotsia?

2. 
Kyllä, puhun yhden
huoltajani kanssa jotain
muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia
3. 
Kyllä, puhun kahden
huoltajani kanssa jotain
muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia
82

Toisen vanhempasi/huoltajasi
työssäkäynti. Käykö...

1. äitisi/isäsi tällä hetkellä
töissä

1. 
kyllä, hän käy ansiotyössä
2.
kyllä, hän toimii yrittäjänä /
itsensä työllistäneenä
3. 
ei, hän on
työtön/lomautettu
4.
ei, hän on
sairaseläkkeellä/sairauslomall
a/sairaalassa
5.
ei, hän on muuten
eläkkeellä
6.
ei, hän hoitaa kotona lapsia
7.
ei, hän opiskelee
8.
en tiedä
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Mikä on korkein koulutus, jonka
hän on suorittanut?

1.
Peruskoulu tai
kansakoulu/kansalaiskoulu
2.
Lukio tai ammatillinen
oppilaitos
3.
Lukion tai ammatillisen
oppilaitoksen lisäksi
ammatillisia opintoja
4.
Yliopisto,
ammattikorkeakoulu tai muu
korkeakoulu
5. 
Ei koulutusta
28
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6. 
En tiedä

1. 
kyllä, hän käy ansiotyössä

Toisen vanhempasi/huoltajasi
työssäkäynti. Käykö...

2.
kyllä, hän toimii yrittäjänä /
itsensä työllistäneenä
3. 
ei, hän on
työtön/lomautettu
4.
ei, hän on
sairaseläkkeellä/sairauslomall
a/sairaalassa
5.
ei, hän on muuten
eläkkeellä
6.
ei, hän hoitaa kotona lapsia
7.
ei, hän opiskelee
1. äitisi/isäsi tällä hetkellä
töissä
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Mikä on korkein koulutus, jonka
hän on suorittanut?

8.
en tiedä
1.
Peruskoulu tai
kansakoulu/kansalaiskoulu
2.
Lukio tai ammatillinen
oppilaitos
3.
Lukion tai ammatillisen
oppilaitoksen lisäksi
ammatillisia opintoja
4.
Yliopisto,
ammattikorkeakoulu tai muu
korkeakoulu
5. 
Ei koulutusta
6. 
En tiedä
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