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1.  JOHDANTO 

11. Tausta 

Käsillä olevan työn tutkimusongelman  
muotoutumisen lähtökohtana on  paljon  esil  

lä ollut 1960-ja  70-lukujen voimakas yhteis  
kuntarakenteen muutos. Elinkeinorakenteen 

muuttuminen jalostus-  ja palveluelinkeinojen  

suuntaan  vähensi maaseutuväestön määrää 

sekä suhteellisesti että absoluuttisesti siinä 

määrin, että maaseudun ns. perusrakenne  

joutui  väestöpohjan  vähäisyydestä  johtuvan  
heikkenevän kehityksen  kierteeseen. Alku  

tuotannon  osuus  työllisestä työvoimasta  vä  
heni aikavälillä 1960—1980 kolmannekseen 

alkuperäisestä  määrästään. Samanaikaisesti 

maaseutuväestön ikärakenne kehittyi  epä  
edulliseen suuntaan.  Elinkeinorakenteen teol  

lisuus- ja palveluvaltaistumisen  ja maaseudun 
väestörakenteen heikkenemisen takia maata  

louselinkeino joutui  sukupolvenvaihdos-  ja 
jatkajaongelman  eteen.  Myös metsätyövoi  

man riittävyydestä  tulevaisuudessa huolestut  
tiin samojen seikkojen  vuoksi. 

Suomessa on perinteisesti  maa-ja  metsäta  
loutta harjoitettu kombinoidusti samoissa ti  

layksiköissä.  Tästä johtuen  näiden elinkeino  

jen työvoima  on  pitkälti ollut yhteistä ja 

joustanut  vuodenaikavaihtelujen  ja työryt  
mien mukaan  elinkeinosta toiseen. Tekninen, 

taloudellinen ja sosiaalinen muutos näissä 
elinkeinoissa on kuitenkin enenevässä määrin 

eriyttänyt  maa- ja metsätalouden sekä tehtä  
viltään että  työvoimaltaan  itsenäisiksi pää  
toimisesti hoidetuiksi elinkeinoiksi. Toinen 

kehityssuuntaus  on ollut päätoimisesti  hoi  
dettava perheviljelmä ja toinen päätoiminen  
metsurin ammatti. Maa- ja metsätalouden 

työvoiman  toisistaan eriytymisestä  huolimat  

ta  niiden rekrytointipohja  on kuitenkin py  

synyt  yhteisenä siinä mielessä,  että  metsätyö  
voima on myös miltei yksinomaan  peräisin  
sekä maaseudulta että  tilalla asuvasta väes  

töstä ja liittyy tätä kautta kiinteästi maaseu  
dun yleiseen  väestö- ja työvoimakehitykseen.  

Metsätyövoiman  perinteisen  rekrytointipoh  

jan huvetessa  tuli sen rinnalle samanaikaises  
ti vaikuttavaksi uudeksi metsätyövoimakehi  

tystä määrääväksi  tekijäksi  keskiasteen kou  

lu-uudistus. Uudistetun ammatillisen keskias  

teen  koulutusjärjestelmän  puitteissa  on  tar  
koitus  antaa koko ikäluokalle tiettyyn am  
mattiin tai ammattiryhmään  tähtäävä koulu  

tus siten, että kaikilla tulisi olemaan perus  
koulutuksen lisäksi joko korkeakoulutasoi  

nen  tai keskiasteen järjestelmässä  suoritettu 
tutkinto tai oppimäärä.  

Kun ikäluokat on kokonaisuudessaan tar  

koitus  kanavoida koulutusjärjestelmän  kaut  
ta työelämään  siirtyviksi, tulee uudistuksen 

puitteissa  kehitetyillä  koulutuslinjoilla ole  

maan ilmeisen merkittävä vaikutus työvoi  

man kanavoimisessa eri  ammatteihin ja elin  

keinoaloille. Samalla ohi  ammattikoulutus  

järjestelmän ammattiin hakeutuminen,  jolla  

on metsätöihin hakeutumisessa ollut pääpai  

no,  ilmeisesti vähenee olemattomaksi. Tämä 

tapahtuu  paitsi koulutusjärjestelmän  katta  
vuuden lisääntymisen  takia, myös  siksi,  että 

metsätyön kotitilalla vähitellen oppivien  
määrä  on voimakkaasti vähentynyt.  Metsä  

työvoimaan  rekrytoitumisen  voidaan siten 
nähdä tulevan enenevästi koulutusjärjestel  
mästä ja sen kautta  tapahtuvasta  työvoiman  

ohjautumisesta  riippuvaksi.  
Tulevaisuuden ongelmana  on siten näiden 

seikkojen  valossa nähtävä se, saako metsäta  
lous yleisesti  ottaen riittävästi uutta työvoi  

maa palvelukseensa,  vai joutuuko  se seuraa  

maan maatalouden kehitystä  vanhojen  ikä  
luokkien  suuntaan  vinoine ikäjakautumineen  

ja sen mukanaan tuomme ongelmineen.  Toi  

nen ongelma  työvoiman yleisen  riittävyyden  
lisäksi  on sen allokoituminen elinkeinon si  

sällä eri koulutus- ja tehtävätasoille niiden 

tarvetta vastaavasti. Tiettyjä tasapainotto  
muuden oireita tässä suhteessa on ollut ha  

vaittavissa koulutusjärjestelmän  uudistuksen 

käynnistysvaiheessa.  Myös tämän tutkimus  
hankkeen ennakkotiedot (Elovirta  & Ihalai  

nen 1981)  antavat  samansuuntaisia viitteitä. 
Tässä hahmoteltu kysymyksenasettelu  voi  

daan, tarkastelunäkökulmasta riippuen,  näh  
dä pääsääntöisesti  joko yksilön  tai yhteis  
kunnan ongelmana.  Yksilön  ongelmana  asiaa 
tarkasteltaisiin siten, kuinka hän pystyy  to  

teuttamaan omia päämääriään  ja tarpeitaan  
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instituutioiden ja sosiaalisen todellisuuden 
asettamissa rajoitteissa.  Yhteiskunnan tai sen 

osasysteemin,  tässä tapauksessa  metsätalou  
den kannalta, ongelmaa  tarkastellaan siitä 

näkökulmasta, kuinka yksilöiden  tarpeet ja 

päämäärät voitaisiin sopeuttaa tuotanto- ja 

yhteiskuntakoneiston  asettamien puitteiden  

kehyksiin,  ts. että niiden toiminnan ja jatku  
vuuden tarpeet tulisivat tyydytetyiksi.  Käsillä 
olevan tutkimuksen perusnäkökulma  asettuu 

yhteisön,  s.o.  metsätalouden, ja laajemmin 

myös koko alkutuotantosektorin tarpeista  
lähteväksi.  

12. Tutkimustehtävä 

Tämän työn  tutkimustehtävä voidaan esit  
tää nelivaiheisena. Ensimmäinen tehtävä on 

kvantitatiivisen yleistyksen  saaminen tutkit  

tavan  ilmiön laajuudesta  perusjoukossa.  Lä  
hemmin tällä tarkoitetaan sitä,  kuinka suuri 

osuus ammatinvalintaiässä olevasta ikäluo  

kasta  on suuntautunut  ammatillisesti maa- ja 
metsätalouteen ja kuinka osoitettu kiinnostus 
näitä elinkeinoja  kohtaan jakautuu  mm. kou  
lutustaso- ja  tehtävätavoitteittain. Puhtaasti 
määrällinen aspekti  tutkimuksessa  on erittäin 

tärkeä,  sillä siitä  saatavat  tulokset mahdol  
listavat mm. vertailut koulutuspaikka  
suunnitelmien ja tutkimuksen kohteena ole  
vien elinkeinojen  työvoimatarvekaavailujen  
kanssa.  

Toinen aspekti  tutkimustehtävässä on tut  
kittavien ammatillisten suuntautumisryhmien  
kuvailu. Tällä pyritään saamaan selville, 
mitkä piirteet ovat ominaisia minkin tyyppi  
selle ammatilliselle suuntautumiselle. Kuvat  

tuja piirteitä on siten mahdollista käyttää 
eräänlaisena ennusteena  tietyn tyyppiselle  
ammatilliselle käyttäytymiselle.  Tällaisista 
tiedoista voi  olla  hyötyä  esim. koulutus- tai 

työvoimapolitiikan  suunnittelussa. 
Kolmas  ulottuvuus tutkimustehtävässä on 

ryhmien  välisten erojen  selvittäminen. Samo  

ja piirteitä esiintyy  useammissa tutkittavissa 

ryhmissä,  niinkuin usein onkin asian laita, 

mutta tämä ominaisuus on erilaisella painol  
la mukana eri  ryhmissä.  Toiselle se on mer  

kittävämpi  kuin toiselle. Erilaisuuden tutki  
misella pyritään selvittämään, mitkä ominai  

suudet tehokkaimmin erottaisivat tutkittavia 

ryhmiä  toisistaan. Tavoitteet tällä tutkimus  

tehtävän osalla ovat samat  kuin ryhmien  eril  
lisellä kuvaamisellakin,  mutta siihen verrat  

tuna tällä päästään  astetta syvemmälle  ana  

lyysissä.  

Neljäs  osakokonaisuus tutkimustehtävässä 

on niiden syiden etsiminen,  jotka ohjaavat  
ammatillisen käyttäytymisen  suuntautumista. 

Pyrkimyksenä  on päästä  niiden kausaalisuh  
teiden tai toisin sanottuna  vaikutusmekanis  

mien jäljille, joiden voidaan nähdä olevan 
tutkittua käyttäytymistä  ohjaamassa.  Vaiku  
tusmekanismien tutkimista varten tutkittava 

ilmiö on pyrittävä  hahmottamaan teoreetti  
sella tasolla, ja pyrittävä  rakentamaan oletet  

tuja vaikutusmekanismeja  ennalta kuvaava 
mallirakennelma. Tätä tarkoitusta palvelee  
luvun 2. ammatillisen suuntautumisen teo  

reettiseen haltuunottoon pyrkivä  esitys.  Kos  
ka  olemassa olevat teoriat ovat yleensä  muo  
dostuneet aiempien  empiiristen  havaintojen  

perustalta, voidaan työn tällä vaiheella ar  
vioida tulosten yleistettävyyttä  tässä valossa. 
Samalla myös mahdollistuu tulosten vertai  
leminen muiden teoreettisesti samaa ilmiötä 

olevien mutta eri havaintoaineistolla suoritet  

tujen  tutkimusten kanssa.  
Tutkimuksen alustavassa  vaiheessa havait  

tiin ammatillisen suuntautumisen eroavan 

sukupuoliryhmän  perusteella  niin voimak  

kaasti,  että kaikkien edellä esitettyjen  tutki  
mustehtävän osavaiheiden,  kuvauksen  ja var  
sinaisen analyysin  työvaiheet, on tarkoituk  
senmukaista suorittaa paitsi koko  aineistolle, 

myös  erikseen miehille ja naisille. 

Tämä  tutkimusraportti on toinen  osa Metsäntutki  
muslaitoksen  työvoiman rekrytoimista  alkutuotanto  

ammatteihin koskevasta tutkimuksesta. Ensimmäinen  

osa käsitti  yleiskatsauksen koko ammatinvalintaiässä  
olevan nuorisoikäluokan  ammatillisiin  suunnitelmiin.  

Se toteutettiin  yhteistyössä työvoimaministeriön, puo  

lustusvoimien  ja Pellervon taloudellisen  tutkimuslaitok  

sen kanssa  ja sen tulokset  on  julkaistu  Työvoimapoliit  
tisia  tutkimuksia -sarjan numerossa 33/1982. Tässä tut  

kimuksen  toisessa  osassa rajoitutaan tarkastelemaan  
metsä- ja maatalousammatteihin  suuntautuvia  nuoria ja  
heidän  ammatinvalintaansa  liittyviä eri  tekijöitä. Tut  
kimuksen  kolmannessa  vaiheessa  on  tarkoitus  keskittyä  
metsurin  ammattiin  liittyviin ongelmiin ja uudistuvan  
keskiasteen  koulutusjärjestelmän vaikutuksiin metsä  
alalla.  Tämän  käsikirjoituksen ovat  lukeneet  ja sitä  
kommentoineet  prof. Lauri  Heikinheimo  Metsäntutki  
muslaitoksen  metsäekonomian  tutkimusosastolta  ja  
prof. Kullervo  Kuusela metsänarvioinnin  tutkimusosas  
tolta. Heidän varteenotettavat  kommenttinsa  on pyritty  
ottamaan huomioon käsikirjoitusta viimeisteltäessä.  

Englanninkielisen tekstin  tarkasti  Ph.D. Ashley  Selby. 
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2. AMMATILLINEN  SUUNTAUTUMINEN  

21. Urateorioista 

Osipow  (1968)  jakaa urateoriat neljään  

ryhmään.  Piirreteorioiden ydinajatuksena  on 

se,  että kun tunnetaan  yksilön kyvyt  ja am  
mattien vaatimukset,  ne voidaan parittaa  ja 
näin yksilö  löytää  itselleen sopivan  ammatin. 
Minäkuvateorioissa taas  lähdetään siitä, että  
ihmiset kehittävät mielikuvia ammattien 

maailmasta,  vertaavat  näitä minäkuvaansa ja 

pyrkivät  tekemään uraratkaisunsa tältä poh  

jalta. Persoonallisuusteorioiden lähtökohtana 

on, että yksilö  valitsee ammatin,  jossa  hän 
näkee mahdollisuuksia tarpeidensa  tyydyt  
tämiseen. Tämä teoriasuuntaus voidaan ja  
kaa kahteen osaan: yksilön  tarpeiden  pohjal  

ta tai persoonallisuuden  suuntautumisen pe  
rustalta lähtevä ammatinvalinnan tarkastelu. 

Viimeisenä tulevat Osipowin  jaottelussa so  

siologiset  teoriat, joissa korostetaan ympäris  
tön merkitystä ammatinvalinnassa. Näin 

ryhmitellyt  teoriasuuntaukset eivät  ole toisis  
taan irrallisia ja  riippumattomia  vaan sisältä  
vät usein samoja  ajatuskulkuja.  Painotukset  
vain ovat toiset. 

Sosio-ekonomiset taustatekijät, joita yleensä  

on tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa,  

ovat sosiaaliluokka tai -ryhmä,  johon  yksilön  
vanhemmat kuuluvat;  sosiaaliluokkien taus  

tana on yleensä  ammattien hierarkkinen jär  

jestelmä. Tämän lisäksi tulevat vanhempien  

tulot ja koulutus sekä sisarusten lukumäärä 

ja koulutus. Kun tarkastelee edellä mainittu  

ja tekijöitä  havaitsee niiden selvästi  korreloi  

van keskenään. 

Sosio-ekonomisten taustatekijöiden  lisäksi 

on aiemmissa tutkimuksissa havaittu alueel  

listen taustatekijöiden  vaikuttavan ammatilli  

seen suuntautumiseen. Tutkimukset ovat 

kautta linjan osoittaneet selviä eroja  maa  
seudun ja kaupungin  välillä koulutukseen 
osallistumisessa. Esim. Jäppinen  (1968)  ha  
vaitsi tutkimuksessaan,  että mitä syrjäisempi  
asuinalue sitä harvinaisempaa  oli  kansakou  
lun ylittävään koulutukseen osallistuminen. 
Samoin nuoren ihmisen kulttuuriympäristö 

saattaa  rajoittaa  ammatin suunnittelua. Ym  

päristö,  sen paineet  ja odotukset, supistavat 
ammattisuuntautumisen aluetta rajaamalla  

pois  ne ammatit,  joita se ei hyväksy  eikä  tue.  

22. Taustatekijät ammatillisessa 
suuntautumisessa 

Sosiologisissa  teorioissa on  tarkasteltu eri  
laisten ympäristötekijöiden  vaikutusta am  
matilliseen suuntautumiseen. Osipowin  mu  

kaan sosiologisia  teorioita on luonnehdittu 

myös todellisuusteoriaksi (reality  theory) tai 
sattumateoriaksi (accident  theory). Lähes  

tymistavan  perusajatus  on se, että yksilön  
ammatinvalintaan vaikuttavat merkittävästi 

yksilön  ulkopuolella  olevat olosuhteet. Ko  
rostuneimmin nousevat  esiin  taloudelliseen ja 
sosiaaliseen taustaan  liittyvät tekijät,  joita on 
tutkittu runsaasti. Sosio-ekonomisen taustan 

ja koulutukseen valikoitumisen välisissä suh  
teissa on tarkasteltu koulutusjärjestelmään  si  

joittumisen ja koulutukseen hakeutumisen 

riippuvuutta  yhteiskunnallisen  eriarvoisuu  
den ulottuvuuksista. Yksilön urakehitys  on 

nähty sosiaalisen hierarkian heijastumana.  

23. Tavoitetaso 

Holland (1962) katsoo, että yksilö on 
ammattia valitessaan perimärakenteensa  ja 

ympäristövaikutusten  (tovereiden,  vanhem  

pien,  sosiaaliryhmän  ja  fyysisen  ympäristön)  
tuote. Näistä kokemuksista yksilö kehittää 

suuntautumisjärjestelmänsä  hierarkian, jon  
ka  avulla hän käsittelee ympäristön tarjoa  

mia tehtäviä. Jokainen näistä  suuntautumis  

malleista on  suhteessa tiettyyn  fyysiseen  tai 

sosiaaliseen ympäristöön  ja tiettyyn  kykyjen  
hahmoon. Ammattiaan valitseva  henkilö siis  

hakee niitä ympäristöjä,  jotka ovat sopu  
soinnussa hänen persoonallisten  suuntautu  
mismalliensa kanssa. 

Ginzberg  ym. (1951)  tulkitsee oman aineis  
tonsa  pohjalta,  että  ammattia  suunniteltaessa 
suurin rajoitus alemmalla sosiaaliryhmällä  

on tavoitetason mataluus. Elovainion (1966,  

24) mukaan tavoitetaso määräytyy sen 
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mukaan, mitä yksilö  arvostaa sekä niiden 
mahdollisuuksien mukaan, jotka yksilö  kat  

soo itsellään olevan tavoitteen saavuttami  

seksi.  Tavoitetasossa yhtyvät  yksilön arvot ja 
kyvyt.  Toisaalta yksilön  tavoitteelle antama 

arvo  saattaa  olla korkeampi  kuin yksilön  ta  
voitetaso. Tavoitetasoa realistisempi  on odo  

tustaso, joka käsittää reaalisen arvioinnin 
tulevasta käyttäytymisestä.  Tavoitetaso voi 
siis  olla epärealistinen  johtuen  siitä, miten 

yksilö  on kokenut omat  mahdollisuutensa tai 
arvioinut tavoitteen arvon.  Empiirisessä  tut  
kimuksessa  ei aina ole  tehty  eroa tavoiteta  

son ja odotustason välillä.  
Tavoitetasoa tarkasteltaessa on syytä  

luonnehtia myös  yksilöä sekä tutkia tausta  

tekijöiden  yhteyksiä opintomenestykseen  ja 
uraratkaisun riippuvuutta  koulusuorituksis  

ta. Leimu ym. (1978)  ovat esittäneet ajattelu  

kuvion,  jossa  katsotaan vanhempien  koulu  

tusmyönteisyyden  vaihtelevan sosiaaliryhmit  
täin. Tämä vaihtelu puolestaan  vaikuttaa las  

ten asennoitumiseen koulutukseen,  mikä taas  
määrää lasten koulumenestystä.  Motiiviai  
neksen ohella lähiympäristö  tarjoaa kullekin 

sosiaaliryhmälle  ominaisiin elinolosuhteisiin 

liittyvät tiedot ja taidot,  jotka omaksutaan 
arkielämän toiminnoissa. Tällä tavalla kehit  

tyvät  peräkkäiset  ketjut  tuottavat siten yksi  

lön uraratkaisut. 

24. Arvot ja asenteet  ammatinvalinnassa 

Arvo-  ja asennetekijöiden  vaikutus  urarat  
kaisuissa kytkeytyy yksilön koulutusteiden 
valintaan. Allardtin mukaan arvot  ovat ylei  
siä ja pysyviä  joko toivomuksen tai normin 
luonteisia ympäristöistä  opittuja taipumuk  
sia tietynlaisiin  valintoihin. Arvot  voidaan 
nähdä joko ihmisten  valintataipumuksina  tai 
esineitä,  objekteja  kuvaavina  ominaisuuksi  

na. Ihmistä kuvaavina ominaisuuksina tar  

koitetaan arvoilla ihmisten tekemien valinto  

jen perusteita  tai heissä ilmeneviä säännön  
mukaisia ja toistuvia taipumuksia  tietynlai  
siin valintoihin. Arvoilla tarkoitetaan yleensä  
vain ryhmiä  tai kollektiiveja  kuvaavia  omi  
naisuuksia. Arvot voivat kosketella myös 
asiantilaa,  joka on  toivottua tai toivottavaa. 
Ensimmäisessä tapauksessa  arvot merkitse  
vät suurin piirtein samaa kuin  toivomus,  mo  

tiivi,  pyyde,  halu jne. Jälkimmäisessä ta  

pauksessa  arvot ovat normatiivisia luonteel  

taan: ne eivät yksinomaan  ilmaise ihmisten 
valinnoissa esiintyviä  säännönmukaisia tai  

pumuksia,  vaan ne sisältävät myös  käskyjä  
siitä,  miten yleensä  pitäisi suorittaa valintoja  
(Allardt  1962, s.  I—3). 

Arvo-  ja asennekäsitteet on  usein ymmär  
retty  synonyymeiksi.  Yleensä lähdetään kui  
tenkin siitä, että arvot  ovat jotain,  mikä liit  

tyy  yhteisöön  ja asenteet  puolestaan  yksilöi  
hin. Kun liikumme makrotasolla,  puhumme  
arvoista  ja kun  liikumme mikrotasolla, pu  
humme asenteista. 

25. Ammatillisen suuntautumisen osatekijät  

Kaikkea luvussa  kaksi kuvattua voidaan 

kokonaisuudessaan nimittää termillä amma  

tillinen suuntautuminen,  mikä sisältää am  
matillisen preferenssin  kiteyttämisen, ammat  
tiin valmistumisen,  joko koulutuksen tai 

muun ammattitaidon hankkimisen kautta,  
kokeilevan ammatillisen toiminnan (esim.  
lomatyöt)  ja lopulta  työhön  hakeutumisen. 

Yksilöiden ammattiinhakeutumiseen vai  

kuttavat  tekijät  ja  niiden keskinäiset  yhteydet  
esitetään kuvassa  1. 

Taustatekijät  määräävät tässä tutkimuk  

sessa ammatinvalinnan alkutilanteen. Nämä 

ovat konkreettisia  tosiasioita,  joita ei tässä 
vaiheessa enää ole mahdollista muuttaa. 

Ammatillinen suuntautuminen kuvaa  nuor  

ten  koulutukseen ja ammatteihin hakeutu  
mista peruskoulutuksen  jälkeen. Tulevaisuu  
den perspektiivit  ovat nuorten  käsityksiä  

oman  tulevaisuutensa kehittymisestä,  amma  
tillisia suunnitelmia ja niiden epävarmuuste  
kijöitä.  

Kuva 1.  Ammatillisen  suuntautumisen  osatekijät.  
Figure 1. Factors  affecting professional orientation. 
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3. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

31. Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat ammatinva  

lintaiässä  olevat  nuoret henkilöt.  Perusjoukosta poimit  
tiin  otos  erikseen  molemmille  sukupuolille ja näin  vali  

tuille  henkilöille  suoritettiin  kirjallinen  kysely.  Miespuo  
lisista  henkilöistä  muodostuivat  otokseksi ne 4500  alo  

kasta,  jotka puolustusvoimat oli  poiminut vuoden  1979  
lokakuun  15. päivän  palvelukseenastumiserästä omaa 

työllisyystiedusteluaan varten. Tämä otos  käsittää  yksi  

toista joukko-osastoa siten,  että otos on alueellisesti  

edustava ja koko  maan peittävä ja varusmiesaines  vielä 
valikoitumatonta. Näiltä henkilöiltä  kerättiin  tiedot 

marraskuussa  1979  ja  kaikki  otokseen kuuluvat  henki  
löt palauttivat lomakkeen.  Vastaavan  kokoisen  nais  

puolisia henkilöitä  koskevan  aineiston  saamiseksi  poi  
mittiin  otos Väestörekisterikeskuksen  perusrekisteristä. 
Henkilöt  valittiin  siten, että  otoksen  ikäjakauma vastaa  
varusmiesaineiston  ikäjakaumaa, ja että  otos  on alueel  
lisesti  edustava  ja koko  maan peittävä.  Näin  valituille  
5250 henkilölle  suoritettiin  postikysely  maalis —huhti-  
kuussa  1980.  Lopullinen palautusprosentti oli  83  ts.  ai  
neisto  käsittää  4341 naispuolista henkilöä.  Koska  ka  

don määrä postikyselyssä  jäi pieneksi  ei  katsottu  tar  
peelliseksi ryhtyä  sen  tutkimiseen. 

Tämän tutkimuksen aineisto  käsittää  kerätystä ai  
neistosta  ne henkilöt, jotka ilmoittivat  halukkuutensa  

alkutuotantoaloille  joko ensi-  tai  toissijaisena ammatti  
toiveenaan.  Tämä osa-aineisto  koostuu  1114 henkilöstä,  

joista miehiä  on 822  ja naisia  292.  
Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet esitetään  

liitteissä  1 ja 2. Ammatillista suuntautumista  mitataan  
siis  vastaajan esittämillä ammattitoiveilla, jotka osalla  
ovat  jo toteutuneet tulevaksi  ammatiksi. Aineiston  selit  
tävät muuttujat voidaan  jakaa viiteen ryhmään. En  

simmäisenä  ryhmänä ovat  vastaajan henkilökohtaista  

taustaa kuvaavat  muuttujat: ikä,  syntymäpaikka, siviili  

sääty, lasten  lukumäärä,  harrastus-  ja järjestötoiminta. 
Tästä edetään  vastaajan kasvu-  ja  elinympäristön kar  

toittamiseen ja alueelliseen  taustaan. Tämä toinen  

muuttujajoukko sisältää vastaajan vanhempien ja sisa  
rusten  koulutus-  ja ammattitietoja, asuinpaikkaa  ja 
-ympäristöä koskevia  tietoja. Kolmas  selittävien  muut  

tujien ryhmä  käsittää  vastaajan  koulutusta ja  työelämän 
kokemusta  kuvaavat  muuttujat. Seuraava  muuttujien 
kokonaisuus  keskittyy  kuvaamaan nuorten ammatinva  

lintaprosessia;  millainen  arvomaailma  ohjaa uranvalin  
taa ja millaiset  tekijät vaikuttavat  ammatinvalintasuun  

nitelmiin.  Arvoja ja asenteita  mitataan suurella  muut  
tujajoukolla, joka kuvaa  varsin  seikkaperäisesti  vastaa  
jan  käsityksiä  ja toiveita  ammatin  ja työelämän suhteen.  

Viimeinen  muuttujaryhmä liittyy  jatkokoulutukseen ja 
yrittäjyyteen. Yhteistyössä Pellervon Taloudellisen  Tut  

kimuslaitoksen  kanssa  päätettiin selvittää myös  yrittä  
jyys-aspekti  nuorten ammatinvalinnassa.  Nämä muuttu  

jat kuvaavat  nuorten suhtautumista  itsenäiseksi  yrittä  
jäksi ryhtymiseen. 

32. Menetelmät 

Tässä yhteydessä menetelmällä  ymmärretään sup  

peasti  tutkimuksen  aineistonkäsittelymenetelmiä. Tut  
kimusasetelmasta  johtuen tutkimus on aineistonke  

ruunsa puolesta toteutettu  kirjallisena kyselynä.  Nämä 

seikat  määräävät  paljon myös aineistonkäsittelymene  
telmiä.  Havaintoyksikkönä on postikyselyyn  vastannut 
ja  tutkimus  on vastauksista  muodostettujen muuttujien 
analysointia (katso  esim.  Hirschi  &  Selvin  1973). 

Tutkimuksen määrällistä  ja laadullista  kuvaustehtä  
vää varten muodostettiin  muuttujien arvojen luokitellut  
frekvenssi-  ja  prosenttijakaumat. Erityisesti  oltiin  kiin  
nostuneita, kuinka  havainnot  jakautuvat selittävien  
muuttujien (ammatillista suuntautumista  kuvaavien) 
luokkiin.  Jakaumien  lisäksi  tutkittiin keskiarvoja,  kes  
kihajontoja ja koko-  ja osa-aineistojen muuttujien kor  
relaatiomatriiseja . 

Koska sekä havaintoja että muuttujia oli erittäin 
runsaasti  käytettävissä,  haluttiin  muuttujien kuvausta  
tiivistää.  Tätä varten  muodostettiin  yhdistettyjä muut  
tujia faktorianalyysin  avulla.  Näiden  faktoripistemää  
räarvoisten  standardoitujen muuttujien muodostamisen  
taustalla  on ajatus, että  niiden  avulla  saadaan  esille  joi  
takin  korkeampaa yleistettävyysastetta  olevia  ilmiöitä  
kuin  ne  muuttujat  joista ne on kombinoitu  (esim.  Coo  
ley & Lohnes 1971). 

Tutkittavien ryhmien ammatillista käyttäytymistä  
kuvaavien  ominaisuuksien  eroista haluttiin  saada tut  

kimuksellisesti  mahdollisimman  taloudellinen  kuvaus.  

Tätä tarkoitusta varten suoritettiin  erotteluanalyysi, 
jossa eroteltavina  ryhminä olivat  valitun  ammatin  mu  
kaiset  ryhmät. Muuttujina erotteluanalyysissä käytettiin 
aiemmassa  vaiheessa  muodostettuja  yhdistettyjä  fakto  
rimuuttujia. Erotteluanalyysiä käytettiin kausaaliana  
lyysin apuna,  sillä  erottelufunktioiden  avulla  oli  mah  
dollista  päätellä, mitkä  tekijät tehokkaimmin  erottelivat  
erisuuntaista  ammatillista  käyttäytymistä  toisistaan 
(katso  esim. Blalock  1973). Laskennallisten  menetel  
mien lisäksi  käytettiin analyysikehikkona  ammatillista  
suuntautumista  määräävien  tekijöiden teoreettista  mal  
lihahmotelmaa.  
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4. ALKUTUOTANTOELINKEINOIHIN  SUUNTAUTUVAT  NUORET 

41. Tutkittavat  ryhmät  

Tutkittavat jaettiin  ryhmiin  sen  perusteel  
la,  minkälaisen vastauksen he olivat antaneet  
tutkimuksen selitettäviä muuttujia mittaaviin 

kysymyksiin.  Ammatillista suuntautumista 
mitattiin kysymällä  niitä ammatteja,  joihin 
vastaaja  aikoo ensi-ja  toissijaisesti  hakeutua. 
Asettamalla selitettävää muuttujaa  koskeva  

kysymys  tällä tavalla kaksitasoiseksi,  pyrit  
tiin saamaan selville ja samalla karkeasti 
luokittelemaan vastaajien  ammatillisten int  
ressien voimakkuus. Samalla pyrittiin saa  

maan selville tutkimuksen kohteena olevien 

alkutuotantoelinkeinojen  ammatillinen kiin  

nostavuus  kokonaisuudessaan,  ts. myös al  

haisempaa  intressitasoa osoittava toissijainen  
kiinnostus. 

Tämän selvillesaamisen tarpeellisuus joh  
tuu siitä taustalla olevasta ajatuksesta,  että 

ensisijaisen ammatillisen toiveen ei välttä  
mättä tarvitse  olla se,  joka käytännössä  to  

teutuu. Näin on asianlaita esimerkiksi  niissä 

tapauksissa,  joissa  henkilö ei  pysty jostain  
syystä  saavuttamaan  ensisijaista  ammatillista 
toivettaan ja toteutuvaksi ammatilliseksi 
suunnitelmaksi tulee hänen toissijainen  toi  

veensa.  Tämä koskee myös sellaisia tapauk  

sia,  joissa ensisijainen  ammatillisen kiinnos  
tuksen kohde on epärealistisen  tason toive  

ammatti,  ns.  unelma-ammatti,  ja toissijainen  
kiinnostuksen kohde  on se varsinainen —  

myös  henkilön omasta  mielestä — realistinen 

ja toteutettavissa oleva ammatillinen suunni  
telma. 

Toissijaisen  ammattitoiveen luonnetta ei 
edellä esitetystä  huolimatta ole tässä työssä  
tarkoitus ottaa erilliseksi tutkimustehtäväksi,  
sillä sen luonteella yksityistapauksissa  ei tä  
män työn ongelmanasettelun  kannalta ole 
ratkaisevaa merkitystä.  Riittää, kun  sen kat  

sotaan  joka tapauksessa  edustavan tutkitta  
vien lähinnä seuraavaa  ammatillista tavoitet  

ta. Selville saatujen  kahdentasoisten ammatil  
listen tavoitteiden avulla tutkittavat voitiin 

typologisoida  ja jakaa  analysoitaviin  ryh  
miin. 

Tässä työssä tutkimuksen kohteena on 

nuorten  kiinnostus metsä-  ja maatalousam  

matteja kohtaan. Tärkeimpänä  tutkittavana 

pidettiin kiinnostusta metsäammatteja  koh  
taan. Tämän takia muodostettiin ensimmäi  

seksi  ryhmä,  joka koostui metsäalan ensisi  

jaiseksi  kiinnostuksen  kohteeksi valinneista. 
Tätä ryhmää  tutkimalla haluttiin saada esille 
niitä ominaisuuksia,  jotka liittyvät  puhtaasti  
metsäalan etusijalle  asettaneisiin. Sen takia  

rajattiin maatalousammatit toissijaisena  
suunnitelmana tämän ryhmän  ulkopuolelle. 
Toissijaisena ammattisuunnitelmana tällä 

ryhmällä  voi siten olla jokin  toinen metsä  
alaan liittyvä ammatti tai muu  kuin alkutuo  
tantoammatti. 

Toiseksi muodostettiin ryhmä,  johon  kuu  
luvilla metsä-ja  maatalousammatit voivat ol  
la toisilleen vaihtoehtoisia. Tähän ryhmään  
kuuluvia on kahdenlaisia,  siitä riippuen  
kumman elinkeinon piiriin kuuluvan amma  
tin  he asettavat ensisijaiseksi  ja kumman 
toissijaiseksi.  Viitaten edellä esitettyyn toissi  

jaisen ammattitoiveen mahdollisesta luon  

teesta  ja  maatalous- ja  metsätyön  tunnettuun  
toisiinsa liittyvyyteen,  katsottiin asialliseksi 
käsitellä näitä henkilöitä yhtenä  ryhmänä.  
Vaihtoehtoisten ammattitoiveiden katsottiin 

perustuvan samaan toiminnalliseen yhtey  

teen, joka vallitsee näiden elinkeinojen  välillä. 
Kolmanneksi tutkittavaksi ryhmäksi  valit  

tiin ne henkilöt, joilla oli metsätalousammat  
ti toissijaisena  ammattitoiveenaan ja ensisi  
jainen ammattitoive oli jokin muu kuin  met  
sä-  tai maatalousammatti. Kun luokituspe  
rusteena oli ensisijaisesti  kiinnostus metsä  
alaa ja toissijaisesti  alkutuotantoelinkeinoja  
kohtaan yleensä,  katsottiin tämän ryhmän  
olevan kiinnostuksen mitta-asteikossa edellis  

ten  jälkeen  seuraavana.  Kolmeen ensimmäi  

seen ryhmään sisältyvät  kaikki  metsäammat  

teja  kohtaan kiinnostuksensa osoittaneet. 

Neljänneksi  ryhmäksi  käytetyllä  mitta-as  
teikolla tulevat ne, joilla  ensisijaisen  ammatil  
lisen kiinnostuksen kohteena on maatalous  

ammatti ilman liittymäkohtia metsätalou  

teen. Tähän ryhmään  kuuluvien toissijainen  
ammattisuunnitelma voi kuulua joko  maata  
louden tai muiden kuin alkutuotantoelinkei  

nojen  piiriin.  
Viidenneksi tutkittavaksi  ryhmäksi  otettiin 
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vielä ne henkilöt, joilla toissijainen  ammatti  
toive sijoittuu maatalouselinkeinon piiriin, 

mutta ensisijainen  suunnitelma on maa- ja 
metsätalouden ulkopuolella.  Tämän katsot  
tiin vielä osoittavan edes jonkinlaista kiin  

nostusta  alkutuotantoammatteja  kohtaan. 
Näillä viidellä ryhmällä  saadaan esille tut  

kittavaa  ilmiötä koskeva  kiinnostus kokonai  

suudessaan. Samalla ne muodostavat astei  

kon, joka mittaa tutkittavan intressin  vah  

vuutta. Jatkossa ryhmistä käytetään  seuraa  
via numerotunnuksia ja nimiä vahvimmasta 
intressistä heikoimpaan  lueteltuna: 

1. Metsätalousryhmä 
2.  Metsä-  ja maatalousryhmä 

3.  Toissijainen metsätalousryhmä 
4.  Maatalousryhmä 

5. Toissijainen maatalousryhmä 

Kyselyyn  vastanneista n. 9000 henkilöstä 
oli antanut  selitettäviä muuttujia koskeviin  

kysymyksiin  hyväksyttävän  vastauksen n. 
7000. Edellä kerrotulla tavalla muodostettui  

hin tutkimusryhmiin  kerääntyi  yhteensä  1114 

henkilöä,  näistä 822 miestä  ja 292 naista. 
Henkilöiden jakautuminen  tutkittaviin ryh  
miin esitetään taulukossa 1.  

Taulukosta 1 nähdään, että 12,6 % perus  
joukkoon  kuuluvista on jonkin  asteisesti 

Taulukko  1. Tutkittavat  ryhmät. 
Table  1. The groups  under  survey.  

kiinnostunut alkutuotantoelinkeinoista,  heis  

tä  on 26 % naisia ja 74 % miehiä. Ensisijai  

nen kiinnostus on 8,8 %:lla  ja toissijainen  

3,9 %:lla.  

Huomionarvoisinta tuloksessa  on, että 

metsä- ja maatalousammatteja  vaihtoehtoisi  

na  pitäviä  on  koko  perusjoukosta  vain 0,7  % 

ja alkutuotantoammatteihin suuntautuneis  
takin laskien ainoastaan 6  %.  Naisilla osuus  

on 1 % ja miehillä 7  %.  Maa- ja metsätalous  
ammatit ovat nuorten  ammattisuunnitelmis  

sa eriytymässä  paljon  voimakkaammin,  kuin 
mikä on näiden ammattien toiminnallinen 

yhteys  vielä nykyään  käytännössä.  Jos tulok  
selle uskalletaan antaa ennustearvoa, indikoi 

se  metsä-  ja maataloustyön  eriytyvän tulevai  
suudessa entistä enemmän kumpikin  omiksi 
itsenäisiksi ammateikseen. 

Toinen huomionarvoinen seikka on nais  

ten  edelleenkin pieni mielenkiinto metsäam  

matteja  kohtaan,  0,7 % perusjoukosta  ensisi  

jaisen mielenkiinnon ollessa 0,3  %. Vielä 

olemattomampi  oli naisten osuus  metsä- ja 
maatalousalaa vaihtoehtoisina pitävistä,  

0,1 % perusjoukosta  laskien ja kaikkiaan 4 
havaintoa. Huomattavan vähäisiä ovat myös  
naisten määrät ryhmissä  1.  ja 3. Pienet ha  
vaintomäärät tekevät näiden ryhmien analy  
soinnin tulosten luotettavuuden kannalta ar  

»uuntautumisryhmä  
Orientation  group 

Frekvenssijakauma  
Frequency  distribution 

Prosenttijakauma  
Percentual distribution 

Prosenttia perusjoukosta 
Per cent  of basic  group 

Nainen Mies Yhteensä 

Female Male Total 

Nainen Mies Yhteensä 

Female Male Total 

Nainen Mies Yhteensä 

Female Male Total 

1. Metsätalous  

Forestry  

15 133 148 5 16 13 0.3 3,0 1,7 

2. Metsä-  ja  
maatalous  

Forestry  and  

agriculture  

4 59 63  1 7 6 0,1 1,3 0,7 

3. Toissijainen 

metsätalous  

Forestry  as 
second  choice  

15 78 93  5 9  8 0,3 1,7 1,1 

4. Maatalous  

Agriculture 

152 414 566 52 50 51 3,5 9,2  6,4 

5. Toissijainen 

maatalous  

Agriculture as 
second  choice  

106 138 244 36 17 22 2,5 3,1 2,8 

Yhteensä  

Total 

292 822 1114  100 100  100 6,8 18,3  12,6 

N  292 822 1114 4321 4500 8821  
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Taulukko  2. Ammattisuunnitelmat  koulutus-  ja  tehtävätasoittain  (%). 
Table 2. Educational  goals and  professional plans.  

veluttavaksi. Ristiintaulukointi ja muutkaan 
menetelmät eivät toimi pienillä  havaintomää  
rillä. 

Myös maatalouteen ja alkutuotantoelin  
keinoihin kokonaisuudessaan kohdistuva 

kiinnostus  on sukupuolijakautumaltaan  vi  

noutunut  naisten osuuden ollessa 1/4 ja 
miesten 3/4 koko  otoksesta. Metsätalouden 

osalta saatu tulos ennakoi nykyisen  sukupuo  

lijakauman  jatkuvan  tulevaisuudessa,  mutta 
maatalouden osalta tulos ennakoi selvää 

miesvaltaistumista. Maatalouselinkeinon ny  
kyinen  sukupuolijakaumahan  on suurin piir  
tein tasan  kummankin  sukupuolen  suhteen. 

Alkutuotantoon kohdistuvien ammatillis  

ten tavoitteiden jakautuminen  eri  koulutus  

ja tehtävätasoja  edustaviin ammatteihin näh  
dään taulukosta 2. 

Naisten ammattisuunnitelmat sijoittuvat  
keskimäärin useammin yliopistotasolle  kuin 

miesten,  jotka puolestaan  tähtäävät voimak  
kaammin opistotason  ammatteihin. Suoritta  

van tason  ammatteihin suuntautuu  kummas  

takin sukupuolesta  noin puolet. Ne harvat 

naiset, jotka suuntautuvat metsäalalle,  pyrki  
vät nimenomaan yliopistotason  ja toissijai  
sesti opistotason  ammatteihin. Metsäalan 
suoritustason ammatteihin naisilla ei juuri 
ole kiinnostusta. Metsäalasta kiinnostuneista 

miehistä sen sijaan  lähes  puolet  suuntautuu  
suoritustason tehtäviin. Ammattisuunnitel  

man ensi-  tai toissijaisuudella  ei  näytä  olevan 

merkitystä tehtävätasoittaisen kiinnostuksen 

jakautumiselle  metsätalouden kohdalla. 
Sen sijaan  maatalouden kohdalla toissijai  

nen kiinnostus kohdistuu naisilla selvästi al  

Suuntautumisryhmä  

Orientation group 

Suku- Taso-  

puoli tavoite 
Sex Goal 

Metsä- 

talous 

Forestry  

Ammattisuunnitelr 

Metsä- ja Toissijainen  
maatalous metsätalous 

Forestry Forestry  

and agri- as  second 
culture choice 

Ima — Professional  

l Maatalous 1 

Agriculture 

}

roj  ii plan  

Toissijainen 
maatalous 

Agriculture  

as second 

choice 

Yhteensä 

Total 

•Jäiset  

7emale  

Yliopisto 

University 
level 

Opisto 

College 
level 

Suorittava  

Practical  

level  

Yhteensä  

Total 

63 

31 

6 

100 

25 

50 

25 

100 

40 

60 

0 

100 

12 

21 

66 

100 

9 

15 

75 

100 

16  

32 

52 

100 

liehet  

tale 

Yliopisto 

University 
level  

Opisto 

College 

level  

Suorittava  

Practical  

level 

Yhteensä  

Total 

20 

32 

48 

100 

2 

18 

80 

100 

19 

35 

46 

100 

5 

25 

65 

100 

3 

30 

67 

100 

10  

38 

52 

100 

/lolem- 

nat 

toi h 

Yliopisto 

University 
level  

Opisto 

College 
level 

Suorittava  

Practical  

level  

Yhteensä  

25 

33 

41 

100 

3 

21 

76 

100 

23 

39 

38 

100 

7 

39 

54 

100 

6 

23 

70 

100 

12 

37 

51 

100 
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Taulukko  3. Toissijaisten ammattisuunnitelmien  tasoitavoitteet  alkutuotantoaloilla  (%). 
Table  3. The Educational  goals of those  with  a primary sector career  as a second choice.  

haisemman tehtävä- ja koulutustason am  
matteihin kuin ensisijainen.  Miehillä jakau  

mat ovat keskenään  samankaltaiset. Taulu  

kon lukuja  on ilmeisesti tulkittava  siten,  että 
65—75 % maatalouteen suuntautuvista nuo  

rista ajattelee  nimenomaan suoritustason teh  
täviä oman tilan hoitajana.  

Eniten suoritustason tehtäviin suuntautu  

via on  vaihtoehtoisesti metsä- ja maatalou  

teen  suuntautuvien miesten ryhmässä,  peräti  

80  %.  Tämä lukumäärältään verraten  suppea 

ryhmä  käsittää noin 7  % alkutuotantoon 
suuntautuvista miehistä ja koostuu ilmei  
semmin niistä,  joilla  pientilan  hoito ja metsu  
rin  ammatti liittyvät yhteen.  Tehtävätavoit  

teeltaan tätä vastaava ryhmä  naisten puolella  

on  toissijaisesti maatalouteen suuntautuneet.  

Heillä on naisten ryhmästä  suurin osuus  eli 
3/4 suoritustason ja tilan hoitoon tähtääviin 
tehtäviin suuntautuneita, mikäli ammatinva  
linta päätyisi  tähän toissijaiseen  vaihtoeh  
toon. 

Kiinnostavaa tässä yhteydessä  on myös,  
miten ensisijaisen  ammattisuunnitelman taso  
tavoite suhtautuu toissijaisen  suunnitelman 
tasotavoitteeseen alkutuotantoammatteja  
vaihtoehtona pitävillä.  Vertailu esitetään tau  

lukossa 3. 

Yleispiirteinen  huomio on, että alkutuo  
tantoammatteihin kohdistuva toissijainen  
kiinnostus sijoittuu  alhaisemmalle hierarkia  
tasolle kuin  samojen  henkilöiden ensisijaiset 
suunnitelmat alkutuotantoammattien ulko  

puolella.  Tämä tukee oletusta ensisijaisesta  

Suuntautumisryhmä  
Orientation group 

Ammattisuunnitelma —  - Professional  plan  3
roj  

Suku- Taso- 

puoli tavoite 
Sex Goal 

Toissijainen  metsätalousryhmä  
First  choice in  secondary or 

other sectors  

Toissijainen  maatalousryhmä  
First  choice in  secondary  or  

other sectors  

Metsätalous Ensisijaisesti jalostus- 1 

tai palveluala  

Forestry Primarly  production- / 
or service-sector  

Maatalous Ensisijaisesti  jalostus- 
tai palveluala 

Agriculture Primarly production  
or service-sector  

•Jäiset  
7emale 

Yliopisto 

University  
level  

Opisto 

College 
level 

Suorittava 

Practical 

level  

Yhteensä  

Total 

40 

60 

0 

100 

53 

40 

7 

100 

9 

15 

75 

100 

9  

47 

44 

100 

liehet 

tale 

Yliopisto 

University  
level 

Opisto  
College 

level  

Suorittava 

Practical  

level  

Yhteensä  

Total 

19 

35 

46 

100 

35 

23 

42 

100 

3 

30 

67 

100 

8 

29 

63 

100 

/lolem-  

nat 

ioth 

Yliopisto 

University  
level  

Opisto 

College 

level  

Suorittava 

Practical 

level  

Yhteensä 

Total 

23 

39 

38 

100 

38 

26 

36 

100  

6 

23 

70 

100  

8 

38 

54  

100  
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ammattisuunnitelmasta enemmän toiveam  

matin luonteisena tavoitteena. Toissijaisen  
suunnitelman yhteydessä  oltaisiin valmiit 

paitsi  vaihtamaan tavoitellun ammatin elin  

keinoalaa,  myös  tyytymään matalampaan  ta  
voitetasoon koulutuksen ja työtehtävien  suh  
teen. 

42. Koulutustausta 

Tärkeimpiä  ammatinvalintaa määrääviä ja 
nimenomaan sille rajoituksia  asettavia omi  

naisuuksia on henkilön peruskoulutus.  Hen  
kilökohtaisella tasolla peruskoulutuksen  tuo  
mia rajoituksia voidaan pyrkiä  vähentämään, 

mutta tiettyyn  ajankohtaan  sidottuna,  kuten 

on asian laita tämän tutkimuksen kaltaisessa 

poikkileikkaustilanteessa,  sen vaikutukset on  

otettava realiteetteina huomioon. Taulukossa 

4 esitetään alkutuotantoammatteihin suun  

tautuvien ryhmien  peruskoulutusjakaumat.  

Sukupuoliryhmittäin  peruskoulutustaustaa  
tarkastelemalla havaitaan naisten peruskou  
lutustason olevan merkittävästi miehiä kor  

keamman. Naisista on lukion suorittaneita 

Taulukko  4. Alkutuotantoammatteihin  suuntautuvien  peruskoulutus (%). 
Table  4. The basic  education  of  those  aiming at a primary sector profession. 

Suuntautumisryhmä  

Orientation group 

Suku- Perus-  

puoli koulutus 
Sex Basic 

education 

Metsä- 

talous 

Forestry  

Ammattisuunnitelma — Professional  

Metsä- ja Toissijainen Maatalous 
maatalous metsätalous 

Forestry Forestry Agriculture 

and agri- as second 
culture choice 

I  plan  

Toissijainen Yhteensä 
maatalous 

Agriculture Total 

as  second 

choice 

Naiset  

Female  

Kansakoulu 

Elementary 

school 

Peruskoulu  

Primary school  

Keskikoulu  

Middle  school  

Lukio  

Grammar 

school 

Korkeakoulu  

University 

Yhteensä 

7 

13 

7 

73 

0  

100  

0 

25 

25 

50 

0 

100 

7 

13 

13 

67 

0 

100 

22 

24 

22 

32 

0 

100 

21 

13 

24 

42 

0 

100 

20 

19 

22 

40 

0 

100 

liehet  

(ale  

Kansakoulu  

Elementary 

school  

Peruskoulu 

Primary school 

Keskikoulu  

Middle  school 

Lukio 

Grammar 

school  

Korkeakoulu 

University 

Yhteensä  

Total 

29 

8  

17  

46  

0  

100  

53 

12 

22 

13 

0 

100  

22 

10 

12 

56 

0 

100  

40 

20 

27 

13  

0 

100 

31 

16 

24 

28 

1 

100 

36 

16 

23 

25 

0 

100 

Kansakoulu  

Elementary 

school  

Peruskoulu  

Primary  school  
'hteensä Keskikoulu  

loth Middle  school  

Lukio 

Grammar 

school  

Korkeakoulu  

University 
Yhteensä 

Total 

26  

9  

16 

49 

0 

100 

50 

13 

22 

15 

0 

100 

19  

11  

12  

58 

0 

100 

35 

21 

26 

18  

0  

100  

27 

15 

24 

34 

0  

100  

32 

17 

23  

29  

0 

100  



40 %, miehistä 25 %. Vastaavasti pelkän  
kansalaiskoulun  varassa  on miehistä 36 %  ja 
naisista 20 %. Ero  on samansuuntainen kai  

killa tutkittavilla ryhmillä, mutta kärjisty  
neimmillään se on metsäammattiin suuntau  

tuvien naisten ja vaihtoehtoisesti metsä- ja 
maatalouteen suuntautuvien miesten välillä. 

Edellisistä 3/4 on ylioppilaita  ja  jälkimmäi  
sistä yli puolet  on  käynyt  ainoastaan kansa  
laiskoulun. 

Matala peruskoulutus  tukee jo edellä saa  

tua  käsitystä  vaihtoehtoisesti metsä- ja maa  
talouteen suuntautuvien ryhmästä  ilmeisenä 

pienviljelijä-metsuri  ryhmänä.  Toiseksi  mata  
lin  on peruskoulutus  ensisijaisesti  maatalous  
ammattiin tähtäävillä,  mutta tämänkin ryh  

män sisällä  on selvä  ero naisten ja miesten 
välillä. 

Metsäammatteihin suuntautuvilla on kes  

kimäärin  korkeampi  peruskoulutustaso  kuin 
maatalouteen tähtäävillä. Alkutuotantoon 

tähtäävistä naisista on maatalousammattia 

ensisijaisesti  ajattelevilla  matalin peruskoulu  
tustaso. 

Metsä- tai  maatalousammattia toissijaisena  
tavoitteenaan pitävien  peruskoulutustaso  on 
keskimäärin korkeampi  kuin vastaaviin am  
matteihin ensisijaisesti  tähtäävien. Tämä tu  
kee  toissijaisille  ammattisuunnitelmille tehtyä  
työtehtävä-  ja koulutustasotavoitevertailua 

(Taulukko  3),  josta ilmeni näiden ryhmien 
alkutuotannon ulkopuolelle  suuntautuvien 

ensisijaisten  tavoitteiden asettuvan  alkutuo  

tannon  puolelle suuntautuvia toissijaisia  ta  
voitteita korkeammalle koulutus- ja työteh  
tävätasolle. 

Ammattiuralle suuntauduttaessa perus  
koulutusta seuraa ammattikoulutuksen hank  

kiminen. Alkutuotantoammatteihin suuntau  

tuvista oli 41 % jo saanut ammattikoulutus  

ta, 44 % miehistä ja 35 % naisista. Suuntau  

tumisryhmittäin  saatu ammattikoulutus ja  
kautuu taulukon 5 mukaisesti. 

Yleisintä ammattikoulutus oli toissijaisesti  
maatalouteen ja siis  ensisijaisesti  alkutuotan  

non ulkopuolelle  suuntautuvien miesten ryh  

mässä,  n. 57 %.  Toiseksi  yleisintä  se  oli  ensi  
sijaisesti  maatalouteen suuntautuvilla,  sekä 
miehillä että naisilla. Metsätalouteen suun  

tautuvat olivat selvästi  vähemmän ammatti  

koulutusta saaneita. Taulukossa 6  esitetään 

saadun ammattikoulutuksen jakautuminen  
eri koulutusaloille. 

Eniten oman ammatillisen suuntautumi  

sensa mukaista koulutusta olivat ehtineet 

hankkia maatalouteen suuntautuvat miehet,  

n. 36 %. Myös vaihtoehtoisesti metsä- tai  
maatalouteen suuntautuvilla miehillä oli ver  

raten  runsaasti maatalousalan koulutusta,  n. 
20 %:lla.  Sen sijaan  metsäalan koulutusta 
heistä oli ainoastaan 5  %:lla.  

Naisilla ei  ollut metsäalalle tähtäävää kou  

lutusta lainkaan. Aiemminhan kävi  ilmi,  että 
he tähtäävät lähinnä alan korkeakoulutason 

opintoihin.  Myös maatalousalan koulutusta 
oli maatalouteen suuntautuvilla naisilla vä  

hän, 16 %:lla, ja se on jopa  vähemmän kuin  

palvelualan  koulutuksen saaneiden osuus, 
21 %, tästä  ryhmästä.  

Jo hankittua metsäalan koulutusta tutki  

tuilla oli kaikkiaan melko vähän,  metsätalou  

teen suuntautuvista miehistäkin vain 

14 %:lla, ja kaikista alkutuotantoammattei  
hin suuntautuvista 2 %:lla, kun heitä koko 
tutkittavasta  joukosta  on 27 %. Maatalous  

alan koulutusta saaneita on vastaavasti 19 % 

ja maatalouteen suuntautuvia 73 % tutkitta  
vista. Osuuksien taustalla on nähtävissä met  

säalalle hakeutuvien korkeampi  peruskoulu  

tustaso ja korkeampi  työtehtävä-  ja koulu  
tustasotavoite. 

Yleensäkin tutkittavien jo hankkima am  

Taulukko  5. Alkutuotantoammatteihin  suuntautuvien  ammattikoulutus  (%).  
Table 5. Professional qualified. 

13 

Sukupuoli 
Sex 

Metsä- 

talous 

Forestry 

Ammattisuunnitelma — Professional  pian  

Metsä- ja Toissijainen Maatalous Toissijainen 
maatalous metsätalous maatalous 

Forestry  and Forestry  as Agriculture Agriculture as 
agriculture second  choice second choice 

Yhteensä 

Total 

Naiset  

Female 

O O 13 43 32  35 

Miehet  

Male  

30  33 23 48 57 44 

Yhteensä  

Total 

38 30 21  47 46  41 
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Taulukko 6. Suoritettu  ammattikoulutus  elinkeinoittain.  

Table  6. Professional qualification according to  trades.  

mattikoulutus  oli valtaosaltaan ns.  alemman 

keskiasteen (kouluasteen)  ammattikoulutus  

ta. Niiden 41  %:n lisäksi,  jotka olivat saaneet  

ammattikoulutusta,  oli  8 % vastaajista  par  
haillaan koulutuksessa (16  % naisista ja 4 % 

miehistä),  tai heillä oli koulutuspaikka  tie  
dossa. Koulutuspaikat  vastasivat sekä  koulu  
tusalan että -asteen  puolesta  tutkittavien il  
maisemia ammatillisia suunnitelmia. 

Saadun koulutuksen ja  koulutuspaikkojen  
lisäksi  tiedusteltiin edelleen tutkittavien kou  

lutussuunnitelmia. Näitä  oli koko  aineistosta 

35 %:lla, kun  koulutus tai koulutuspaikka  oli 
yhteensä  49 %:lla.  Siten 16 % vastaajista  oli 
ilman ammattikoulutusta eikä ilmaissut 

myöskään  tulevaisuuden koulutussuunnitel  
miaan. Sukupuolittain  tämä jakautui siten,  
että naisilla oli ammattikoulutusta tai koulu  

tuspaikka  51  %:lla ja koulutussuunnitelmia 
46 %:lla  ja näiden ulkopuolelle  jäi  3  % ta  
pauksista.  Miehillä vastaavasti koulutusta tai 

koulutuspaikka  oli 48 %:lla  ja suunnitelmia 
30 %:lla,  joten näiden ulkopuolelle  jäi  22  % 
miehistä. Suunniteltu koulutus koulutusaloit  

tain esitetään taulukossa 7.  

Yleispiirteisesti  voidaan todeta, että niillä 

ryhmillä,  joilla oli niukasti hankittua ammat  

tikoulutusta, oli suhteellisesti runsaimmin 

koulutussuunnitelmia,  mikä on täysin  odo  

tettua. Tämä näkyy  korostetusti esim. metsä  
talousammatteihin suuntautuvien naisten 

ryhmässä.  
Toinen ilmikäyvä seikka  on, että ilmaistut 

ammatinvalintasuunnitelma ja  koulutussuun  
nitelma eivät kaikissa tapauksissa  täysin  vas  
taa  toisiaan. Metsätalousammatteihin suun  

tautuvista 4 %:lla on muiden elinkeinojen  
piiriin tähtäävä koulutussuunnitelma  ja maa  
talousalalle suuntautuvista vastaavasti  

6  %:lla  maatalousalan ulkopuolelle  sijoittuva  
koulutussuunnitelma. Osuudet eivät kuiten  

kaan ole niin  suuria,  että niiden perusteella  

Suuntautumisryhmä 
Orientation group 

Ammattisuunnitelma — Professional  p/an 

Suku- Ammatti- 

puoli koulutuksen  ala 
Sex Technical 

college  line 

Metsä-  

talous 

Forestry 

Metsä-ja Toissijainen Maatalous Toissijainen  
maatalous metsätalous maatalous 

Forestry Forestry Agriculture  Agriculture 
and agri- as  second as  second 

culture choice choice 

Yhteensä  

Total 

Naiset 

Female 

Metsätalous  

Forestry  
Maatalous  

Agriculture 
Jalostus 

Industry 
Palvelut  

Services  

Yhteensä  % 

Total 

0 

0  

0 

0 

0 

0  

0  

0  

0 

0 

0  

0 

0 

13 

13 

0  

16 

6 

21 

43 

0 

2 

6 

25 

32 

0 

9 

5 

21 

35 

Miehet  

Male  

Metsätalous  

Forestry  

Maatalous 

Agriculture 

Jalostus 

Industry 

Palvelut  

Services  

Yhteensä  % 

Total  

14 

3 

10 

3 

30 

5 

20 

5 

2 

33 

1  

0 

19 

3 

23 

0  

36 

8 

4 

48 

0  

13 

35 

10  

57 

3 

22 

14  

5 

44 

Metsätalous  

Forestry  

Maatalous  

Agriculture 

Yhteensä Jalostus 

Both Industry 
Palvelut  

Services  

Yhteensä  % 

Total 

12 

3 

9 

3 

28 

5 

19 

5 

2 

30 

1 

0 

16 

4 

21 

0 

30 

8 

9 

47 

0 

8 

22 

17 

47 

2 

19 

12 

9 

41 
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Taulukko 7. Alkutuotantoammatteihin  suuntautuvien  koulutussuunnitelmat  (%).  

Table  7.  Educational  plans of those  orientating into primary production. 

voisi  päätellä  vallitsevan yleisempää  epäjoh  
donmukaisuutta tutkittavien käyttäytymi  

sessä. 

Koulutuksen ja ammattisuunnitelmien sa  
mansuuntaisuudesta voidaan saada koko  

naisnäkemys  tarkastelemalla jo saadun 

ammattikoulutuksen,  koulutuspaikkojen  ja 
koulutussuunnitelmien yhteenlaskettuja  kou  
lutusaloittaisia osuuksia verrattuna  ammatti  

suunnitelmiin. Tämä esitetään taulukossa 8. 

Taulukon 8 vertailuasetelmasta havaitaan,  
että naisten kohdalla ammattiin suuntautu  

minen tapahtuu  90—100 %:sesti  koulutuksen  

kautta. Miehillä osuus  vaihtelee 52—86 %.  

Vähiten ammattikoulutukseen suuntautunei  

ta ovat vaihtoehtoisesti metsä- ja maatalous  
alalle aikovat miehet. Aiemmin tämän ryh  

män havaittiin olevan myös peruskoulutusta  
soltaan vähiten koulutettu. Korkein koulu  

tusalttius on miesten ryhmässä toissijaisesti  
maatalousammatteihin suuntautuvilla,  86 %.  

Taulukkojen  7 —B avulla voidaan tehdä 

myös  päätelmä  siitä, kuinka suuri  osa  toissi  

jaisesti metsä-  tai maatalousammatteihin 
suuntautuvista pitää näitä vaihtoehtoja  ensi  

sijaiseen  nähden tasavertaisina asettamalla ne 
koulutuksellisesti ensisijaiseen  asemaan. Näi  

tä on  16 % metsäalaa ja 15 % maatalousalaa 
toisena vaihtoehtona pitävistä. Suuruusluo  
kaltaan nämä ovat 10 % metsäalan ja 7 % 
maatalousalan ensisijaiseksi  nimenneiden 
määristä sekä tarkoittaisivat  n. 1 %-yksikön  

siirtymiä  alkuperäisten  suuntautumisryhmien  
välisissä vahvuuksissa.  

Suunta iitumisryh mä  
Orientation group 

Ammattisuunnitelma — Professional  plan  

Suku- Suunniteltu 

puoli ammattikoulu- 
Sex tuksen ala 

Expected  

branch of 

professional  
education 

Metsä- 

talous 

Forestry 

Metsä- ja Tois- Maatalous Tois- 
maatalous sijainen sijainen 

metsätalous maatalous 

Forestry Forestry Agriculture Agriculture  

and agri- as  second as  second 
culture choice choice 

Yhteensä 

Total 

>Jaiset 

7ema!e 

Metsätalous 

Forestry  
Maatalous 

Agriculture 

Jalostus 

Industry 
Palvelut 

Services 

Yhteensä  % 

Total 

73 

0 

0 

7 

80 

25 

50 

0  

0  

75 

13 

0  

0 

53 

66 

0 

32 

2 

7 

40 

0 

3 

1 

40 

44 

5 

18 

1 

21 

46 

Miehet  

Male  

Metsätalous 

Forestry  
Maatalous  

Agriculture 
Jalostus 

Industry 
Palvelut  

Services  

Yhteensä  % 

Total 

36 

0 

2 

2 

40 

3 

22 

0 

0 

25 

10 

0 

18 

22 

50 

1 

20 

1 

2 

24 

1 

4 

9 

14 

28 

8 

12 

4 

6 

30 

Metsätalous 

Forestry  
Maatalous  

Agriculture 

Yhteensä Jalostus 

Both Industry 

Palvelut  

Services  

Yhteensä  % 

Total 

40 

0 

1 

3 

44 

5 

24 

0 

0 

29 

11 

0 

15 

27 

53 

1 

23 

2 

3 

28 

0 

4 

6 

25 

35 

7 

14 

4 

9 

35 
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Taulukko  8. Alkutuotantoammatteihin  suuntautuvat koulutusaloittain  (%). 

Table  S. Those  orientating into primary  production according to  their  educational branches.  

43. Sosio-ekonominen tausta 

Tutkittavien nuorten sosio-ekonomista 

taustaa tarkastellaan aluksi vanhempien  
elinkeinosta lähtien. Taulukosta 9 nähdään 

miten nuorten  isät jakautuvat  eri elinkeinoi  
hin. 

Taulukko 9  osoittaa,  että maa-ja  metsäta  
louden pääasiallinen  rekrytointipohja  on säi  

lynyt maaseutuväestössä. Maatalouteen 

suuntautuvat  ovat 60—70 %:sti  lähtöisin al  

kutuotantokodeista ja noin puolella  myös 

metsätalousryhmästä  on  samanlainen elin  
keinotausta. Tämän vuoksi voidaankin tode  

ta, että alkutuotantoammatteihin hakeutu  

minen on edelleen taustasidonnaista. Miehet 

ovat naisia taustasidonnaisempia  ammatinva  
linnassaan. Erikoisesti tämä on havaittavissa 

maatalouden kohdalla. Jos ajatellaan  alku  

tuotantoelinkeinoja  kokonaisuudessaan on 
naisista hiukan yli  40 %:lla alkutuotantotaus  

ta, mutta miehillä jopa  70  %:lla, joten  lähes 
2/3 kaikista niistä nuorista,  jotka  ajattelevat  
itselleen ammattia alkutuotantoelinkeinojen  
piiristä, ovat jo  sieltä lähtöisin. 

Millainen on sitten tutkittavien vanhem  

pien  sosiaaliasema. Kun käytetään  Rauhalan 

9-portaista sosiaaliluokitusta isän sosiaalisen 
statuksen mittarina, niin kolme neljäsosaa 

vastaajista  kuuluu luokkiin 4—6, vajaa vii  
dennes luokkiin 7—9 ja loput  luokkiin I—3. 

Tutkittavat ovat siis lähtöisin keskitason  

perheistä. Suuria eroja  ryhmien  välillä ei ole 
havaittavissa sosiaaliaseman suhteen.  Ensi- ja 
toissijaisesti  metsätalouteen haluavien ryh  
mässä  on muihin ryhmiin  verrattuna  hiukan 
runsaammin sekä ylimpiin että alimpiin  
luokkiin kuuluvia. 

Suuntautumisryhmä  
Orientation group 

Ammattisuunnitelma —  Professional  pian 

Suku- Ammatti- 

puoli koulutuksen  ala 
Sex Technical 

college line 

Metsä- 

talous 

Forestry 

Metsä-  ja Toissijainen Maatalous Toissijainen Yhteensä 
maatalous metsätalous maatalous 

Forestry Forestry Agriculture Agriculture Total 
and agri- as  second as  second 

culture choice choice 

Naiset  

Female 

Metsätalous  

Forestry  
Maatalous 

Agriculture 

Jalostus 

Industry 

Palvelut  

Services  

Yhteensä % 

Tola! 

80 

0 

13 

7 

100 

25 

50 

0 

25 

100 

13 

0 

0 

73 

90 

0 

59 

9 

31 

99 

0  

6  

8 

83 

97 

5  

33 

8  

52 

98 

Miehet  

Male 

Metsätalous  

Forestry  

Maatalous  

Agriculture 

Jalostus 

Industry 
Palvelut  

Services  

Yhteensä  % 

Total 

50 

3 

12 

5 

70 

8 

42 

0 

2 

52 

0 

37 

25 

73 

1  

56 

9 

6 

72 

1  

17 

44  

24 

86 

11  

34  

18 

10  

73 

Metsätalous  

Forestry  
Maatalous  

Agriculture 
Yhteensä Jalostus 

Both Industry 
Palvelut  

Services  

Yhteensä  % 

Total 

52 

3 

18 

6 

80 

10 

43 

5 

2 

60 

12 

0 

32 

32 

76 

1 

55 

14 

13 

83 

0 

13 

30 

44 

87 

10  

35 

18 

22 

83 
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Taulukko  9. Ammattitoiveet  isän  elinkeinon  mukaan  (%). 

Table  9. Professional expectations according  to father's trade. 

Sosiaaliseen asemaan kuuluu myös  maati  
loilla asuvien kohdalla tilan koko. Taulukos  

sa 10 on  esitetty  kotitilan peltopinta-ala  tut  
kittavissa  ryhmissä.  

Runsas kolmannes tutkituista ei ole lähtöi  

sin maatalouskodista. Ensi- ja toissijaisesti 
metsätalouteen hakeutuvissa ryhmissä  osuus  

on yli puolet.  Myös toissijaisesti  maatalou  

teen  haluavien ryhmässä  on runsaasti ei-maa  
talouskodista lähtöisin olevia. Sen sijaan  

maatalouteen haluavien ja vaihtoehtoisesti 

maa- tai metsätalouteen haluavien ryhmässä  

yli 70 % on kotoisin keskisuurelta tai  sitä 
suuremmalta tilalta. Tutkittavien kotitiloista 

40 %:lla ei ollut metsää. Saman verran  oli  nii  

tä,  joiden  kotona  oli alle 50 hehtaaria ja vii  
denneksen kotona oli yli  50 hehtaaria metsää. 
Runsaalla puolella  ensi- tai  toissijaisesti  met  
sätalouteen haluavista ei ollut kotona metsää 

omistuksessaan. Sen  sijaan joko maa- tai 
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Ammattisuunnitelma — Professional  pian 

Sukupuoli/  
isän elinkeino 

Sex/  

father's  trade 

Metsä- 

talous 

Forestry 

Metsä- ja Toissijainen Maatalous Toissijainen 

maatalous metsätalous maatalous 

Forestry Forestry Agriculture Agriculture  

and agri- as second as second 
culture choice choice 

Yhteensä 

Total 

Naiset:  

Female: 

Maatalous  

Agriculture 

Metsätalous  

Forestry  

Jalostus 

Industry 

Palvelut  

Services  

Muut 

Other  

Yhteensä  

Total 

13 

20 

40  

20 

7 

100 

50  

25 

25 

100 

33 

30 

27 

20 

100 

34 

5 

22 

22 

16 

100 

41 

5 

19  

29 

13 

100  

36 

5 

22 

22 

15 

100 

Miehet:  

Male: 

Maatalous  

Agriculture 
Metsätalous  

Forestry  
Jalostus 

Industry 
Palvelut  

Services  

Muut 

Other 

Yhteensä  

Total 

34 

16 

16 

18 

16 

100 

76 

2 

2 

3 

17 

100 

24 

14 

18 

30 

14 

100 

80 

0 

4 

5 

10 

100 

67 

1 

9 

12 

11  

100 

65 

4 

8 

11 

12 

100 

Molemmat  

sukupuolet: 
Both sexes: 

Maatalous  

Agriculture 
Metsätalous  

Forestry  

Jalostus 

Industry 
Palvelut 

Services  

Muut 

Other 

Yhteensä 

Total 

32 

16 

18 

18 

15 

100 

74 

2 

2 

5 

17 

100 

26 

12 

18  

29 

15  

100  

68 

1 

9  

9  

12  

100  

55 

3 

13 

16 

12 

100 

57 

5 

13 

13 

100 
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Taulukko  10. Kotitilan  peltopinta-ala (%). 
Table  10. Field  area of native farm. 

metsätalouteen haluavien ryhmässä  lähes jo  
ka toisella oli kotona yli 50 hehtaaria metsää. 
Toiseksi suurinta oli kotitilan metsänomistus 

maatalouteen haluavien ryhmällä.  Miehiltä 
tiedusteltiin vielä tilan pääasiallista käyttö  
tarkoitusta. Maatalouden harjoittaminen  oli 
64 %:lla, metsätalouden 2 %:lla, tasapuoli  
sesti maa- ja metsätalouden harjoittaminen  
27 %:lla ja asuminen 5 %:lla  tilan pääasialli  

sena käyttötarkoituksena.  2  %:lla  vastanneis  

ta  käyttötarkoitus  oli  jokin  muu tai he eivät  
osanneet  sanoa sitä. 

Vanhempien  koulutus kuvastaa  myös  per  

heen sosio-ekonomista asemaa. Taulukossa 

11 nähdään vastaajien  isän koulutus tutkitta  
vissa  ryhmissä.  

Tutkittavien vanhemmat edustavat niitä 

ikäluokkia,  joissa suurin osa on  saanut  pe  
ruskoulutuksekseen  kansakoulun oppimää  
rän. Kansakoulun ylittävää  koulutusta olivat 

Ammattisuunnitelma — Professional  pian  

Peltopinta-ala, ha 

Field area  in  hectares  

Metsä- 

talous 

Forestry  

Metsä- ja Toissijainen Maatalous Toissijainen  
maatalous metsätalous maatalous 

Forestry Forestry Agriculture Agriculture  

and agri- as second as  second 
culture choice choice  

Yhteensä 

Total 

Ei peltoa 
No  field area 

54 14 62 26 44 36 

Alle 5 

Under  5 

9  4 9 4 7 6 

5— 9 

10—19 

20—49 

50— 

20 

13 

2 

1 

31 

33 

16 

18 

9 

1 

1 

19 

31 

18 

1  

19 

17 

11 

1 

20 

24 

13 

1 

Yhteensä  

Total 

100 100 100 100  100 100 

Taulukko 11. Isän koulutus  (%). 

Table 11. Father's education.  

Ammattisuunnitelma — Professional  plan  

Isän koulutus 

Father's education 

Metsä- 

talous 

Forestry  

Metsä- ja Toissijainen Maatalous Toissijainen  
maatalous metsätalous maatalous 

Forestry Forestry Agriculture Agriculture 
and agri- as second as second 
culture choice choice 

Yhteensä 

Total 

Kansakoulu  tai 

osa siitä 

Elementary school 

65 78 58 75 73 72 

or part 

Keskikoulu  tai 

osa siitä 

Middle  school  

or part 

2 5 4  3 6 4 

Ylioppilas 

Undergraduate 

1 3 1 1 1 

Korkeakoulu-  

tutkinto 

Graduated  

5 2 6  2 2 3 

Muu 

Other 

16 4 20 11 13 13 

Ei tietoa 

Unknown  

11 11 8 7 5 7 

Yhteensä  

Total 

100 100 100 100 100 100 
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Kuva  2. Alkutuotantoon  suuntautuvien  nuorten pro  
senttiosuudet lääneittäin.  

Figure 2. The percentage  share  of  those  orienting to 
primary production professions, by  counties. 

saaneet  eniten metsätalousryhmiin  kuuluvien 
vanhemmat ja näissä ryhmissä  on  myös eni-   

ten  ylioppilas-  ja korkeakoulututkinnon suo  
rittaneita. Äidin koulutus noudattaa tutkit  

tavissa ryhmissä  samaa suuntaa  kuin isän 
koulutus. Kansakoulun käyneiden  ryhmä  on  
hieman pienempi (68  %) kuin isän koulutuk  

sen kohdalla ja vastaavasti keskikoulun käy  
neiden osuus  suurempi  (10  %). 

44. Alueellinen tausta 

Tutkittujen nuorten  alkutuotantoelinkei  

noihin kohdistuvan ammatillisen suuntautu  

misen alueellinen jakautuminen  noudattaa 
hyvin pitkälle  työllisen työvoiman alkutuo  

tannon  elinkeino-osuuden alueellista jakau  
tumista. Tämä ilmenee siten,  että alkutuotan  

tovaltaisissa osissa  maata  nuorten  kiinnostus 

alkutuotantoammatteja  kohtaan on suurem  

pi  ja vastaavasti vähemmän alkutuotantoval  
taisilla alueilla kiinnostus on vähäisempää.  
Havaittu riippuvuus  on luonnollista,  ja erit  
täin yllättävää  olisi, jos  näin ei olisi  asianlaita 

maapohjaa  hyödyntävässä  ja siten suuresti 
maantieteellisistä seikoista riippuvassa  alku  

tuotannossa.  

Nuorten alkutuotantoelinkeinoihin koh  

distuvan kiinnostuksen suuruuden suhteen 

maa voidaan jakaa  lääniyksikköjä  apuna 
käyttäen  kolmeen alueeseen. Ensimmäisen 
alueen muodostavat Uudenmaan ja Hämeen 

läänit,  joissa  alkutuotantoelinkeinoihin suun  
tautuvia nuoria on alle 10 % ikäluokasta.  

Toisen alueen,  jolla kiinnostus on suuruudel  

taan  10: n ja 15 %:n välillä,  muodostavat Tu  

run  ja Porin-,  Kymen-  ja Keski-Suomen lää  
nit. Kolmannella alueella,  joka muodostuu 

Vaasan-, Mikkelin-,  Kuopion-,  Pohjois-Kar  
jalan-, Oulun- ja Lapin lääneistä, vaihtelee 
kiinnostus 15 ja 20  %:n välillä. Alueet ja al  
kutuotantoammateista kiinnostuneiden osuu  

det lääneittäin esitetään kuvassa  2. Samaan 

kuvaan on myös piirretty  alkutuotannon 

työvoimaosuuksia  kuvaavat  pylväät  prosent  
tiosuuksineen. 

Prosenttiosuuksia vertailemalla voidaan 

havaita,  että 

— kiinnostuksen  suuruus riippuu pääsääntöisesti alku-  

tuotannon työvoimaosuudesta ko.  alueella  
—
 kiinnostuksen  suuruuden  mukaisesti muodostuu 

kolme  erilaista  aluetta  ja 
— lisäksi  muodostuu  myös toinen  alueryhmitys, joka 

perustuu  kiinnostuksen  ja vallitsevan  työvoimaosuu- 

Den keskinäiseen  suhteeseen.  

Lounais- ja Pohjois-Suomessa,  Turun ja 

Porin-,  Uudenmaan-,  Hämeen-,  Oulun-  ja 
Lapin lääneissä alkutuotantoammatteihin 
suuntautuvia on enemmän tai  vähintään sa  

man verran (Hämeen  läänin alueella)  kuin 

alkutuotantoelinkeinojen  samanaikainen työ  
voimaosuus. Sen sijaan  Väli-Suomen alueella 

Vaasan-,  Keski-Suomen,  Kymen-,  Mikkelin-, 

Kuopion-  ja Pohjois-Karjalan  lääneissä alku  
tuotantoammatteihin suuntautuvia on vä  

hemmän kuin työvoimaosuus.  Erotus näyt  

tää pääsääntöisesti  lisääntyvän  alkutuotan  

non työvoimaosuuden  kasvaessa  ja  itään päin  
siirryttäessä. Pohjois-Karjalan  alueella ero  on 

suurimmillaan. Alkutuotantoammatteihin 

suuntautuvia on 16 % ikäluokasta ja saman  
aikainen alkutuotannon työvoimaosuus  on 
24 % (kuva  2). 
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Ilmiön selitys  voisi olla se, että  voimak  
kaasti alkutuotantovaltaisilla alueilla elinkei  

norakenteen muutos  on edelleen käynnissä,  

ja tämä heijastuu  ammatillisen käyttäytymi  

sen malliin. Ääritapaus toisesta päästä on 
Uudenmaan läänin alue,  jossa  alkutuotanto  

ammatteihin halukkaita on kaksi  kertaa 

enemmän kuin nykyinen  työvoima-osuus  

edellyttäisi.  Täällä taas syynä  voi  olla se,  että 
elinkeinorakenteen muutos on loppuun  viety, 
muilla elinkeinoaloilla vallitsee suuri  työttö  

myys,  etenkin nuorisotyöttömyys,  ja alkutuo  
tantoammatti voidaan sen takia  nähdä enem  

män varmuutta  antavana.  

Kun ammatillisen suuntautumisen jakau  
tumista eri  alkutuotantoammattien kesken  

tarkastellaan alueittain,  voidaan tehdä seu  

raavat  havainnot. Maatalousammattien kiin  

nostus on dominoiva pääsääntöisesti  maan 
länsi- ja eteläosissa ja metsäammatit ovat 
voimakkaimmin esillä Keski-  ja Itä-Suomes  

sa. Metsä- ja maatalouden kombinaatio am  
mattisuunnitelmana keskittyy  akselille Mik  

kelin,  Keski-Suomen ja Oulun lääni, joiden 
alueella tämän yhdistelmän  suosio on 13 %,  
9  % ja 10 % alkutuotantoammatteihin suun  
tautuvien määristä. Esim. Uudenmaan läänin 

alueella tämän ammattiyhdistelmän  suosio 
oli vastaavasti vain 1 %. Kuvassa  3 esitetään 

ammatillisen suuntautumisen prosenttinen  

jakautuminen  eri alkutuotantoammattien 
osalle lääneittäin. 

Kuvasta 3 voidaan edellä esitetyn  lisäksi  

huomata eräitä alueellisia erityispiirteitä. 
Näitä ovat mm. Vaasan läänin alueella ha  

vaittu alkutuotantoammatteihin suuntautu  

misen jakautuminen, joka edustaa suurinta 
maatalousammatin dominanssia,  kaikkiaan 
84 % tutkitusta ryhmästä. Metsätalousam  
matteihin on  kaikkiaan suuntautumassa  kor  

keintaan 16 % tutkituista,  ja näistäkin vain  
1/3 ensisijaisesti.  Toinen kolmasosa edustaa  

metsä- ja maatalousammatteihin vaihtoehtoi  
sesti  hakeutuvia ja loput  1/3 metsäammattiin 

toissijaisesti  hakeutuvia. 
Muista poikkeava  on myös maan pohjoi  

simpien  osien tilanne. Lapin  läänin alueella 

on maatalousammatteihin suuntautuvien 

osuus  alhaisin,  ensisijaisten  osuus  on 36 % ja 

toissijaisten  16 %. Metsätalouteen suuntau  
tuvien osuudeksi jää siten 48 %, joka on 
korkein osuus koko maassa. Ensisijaisesti  
metsäammatteihin suuntautuvia on kuitenkin  

vain 18 %-yksikköä  ja toissijaisesti  suuntau  
tuvia 28 %-yksikköä,  jonka  kaltaista suhdet  

Kuva  3. Alkutuotantoon  suuntautuvat preferenssiryh  

mittäin  ja lääneittäin.  

Figure Those  orienting to primary production pro  
fessions, by  preference groups and  by  counties.  

ta ei muualla maassa  esiinny.  Muualla maas  

sa toissijaisesti  metsäammattiin suuntautuvia 

on keskimäärin noin puolet ensisijaisesti  
suuntautuvien määrästä. Lapin  läänin alueel  
la metsäalalle suuntautuminen nimenomaan 

toisena ammatillisena vaihtoehtona on siten 

voimakkaimmin esillä. 

Edellä esitettyä  pohdittaessa  kannattaa ot  

taa  huomioon Lapin  lääni voimakkaimpana  
valtion metsätalouden alueena ja Vaasan 
läänin ominaispiirteenä  on vähämetsäisin 
alue. Vielä on syytä  panna merkille yksi  
alueellinen erityispiirre,  joka  koskee  Mikkelin 
läänin aluetta. Maa- ja metsätalousammat  
teihin suuntautuvien osuudet ovat suhteelli  

sen lähellä koko maan keskimääräistä ja  

kaumaa,  mutta metsäalalle suuntautuvien si  
säinen ryhmittyminen  sensijaan  on jonkin  

verran poikkeuksellinen.  Täällä ensisijainen,  
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vaihtoehtoinen ja toissijainen  ryhmä ovat 
miltei tasasuuria,  osuudet ovat 12 %, 13 % ja 
14  %. Jakauman perusteella,  ja sitä  muiden 
alueiden jakaumiin verrattaessa, voidaan 

päätellä,  että Mikkelin läänin alueella metsä  
alalle suuntautuvista keskimäärin vähäisin 

osa  pitää  metsäammattia ensisijaisena  ja pää  
toimisena ammatillisena tavoitteena. Tällä 

alueella maa- ja metsätyön  toisiaan korvaa  
vaksi näkee omissa suunnitelmissaan useam  

pi kuin maan muilla alueilla,  yhteensä  13 % 
alkutuotantosektorille suuntautuvista. 

Kaiken kaikkiaan alkutuotantoammattei  

hin suuntautumisessa havaitut alueelliset erot 

voidaan katsoa  pitkälle  alueiden elinkeinora  
kenteesta ja maantieteellisistä eroista  johtu  
viksi. Yleistyksenä  voidaan sancja,  että etelä  

ja länsirannikoilla maatalous on alkutuotan  
toammatteihin suuntautumisessa miltei yk  
sinomaisesti dominoivana (82 —84 %)  ja si  

sämaassa ja pohjoisessa  metsätalouteen 
suuntautuvien ryhmät  tulevat merkitykselli  
semmiksi osuuksiltaan. 

Myös  sukupuolen  mukaan tarkasteltuna 

on havaittavissa joitakin alueellisia eroja  al  
kutuotantoammatteihin hakeutumisessa. Sen  

lisäksi,  että naisten kiinnostus alkutuotanto  
ammattien sisällä kohdistuu lähes 90 %:sesti  

maatalouden suuntaan, on havaittavissa met  
sätalouteen kohdistuvassa kiinnostuksessa  

selvä ero maan maatalous- ja metsätalousval  
taisten alueiden välillä. Lääneittäin ryhmitel  

tynä on naisten kiinnostus metsäammatteja  
kohtaan selvästi merkittävämpää  Uuden  

maan-,  Kymen-,  Mikkelin-, Kuopion-  ja Poh  

jois-Karjalan läänien alueella kuin muissa 
osissa  maata.  Edellä esitetyllä  itäisen Suomen 
alueella se on määrältään yli 10 %:n luokkaa  
ollen suurimmillaan Kymen  läänin alueella 
21 %. Muualla, Länsi- ja Pohjois-Suomen  
alueella osuus jää alle 10 %:n. 

Miesten osalta alkutuotantoammatteihin 

suuntautumisen alueelliset eroavuudet nou  

dattavat edellä esitettyjä koko aineistosta 

tehtyjä  johtopäätöksiä.  Miesten osuushan oli 
74 % tutkittavista,  joten tämä on sen takia  
itsestään selvää. Jotkin alueelliset erot olisi  

vat  olleet pelkästään  miesaineiston perusteel  

la tarkasteltuna selvästi korostuneempia  kuin 

molempia  sukupuolia  yhdessä  tarkastellen 

saadut,  mutta erot ovat kuitenkin kaikissa  

tapauksissa  samansuuntaisia. 
Jos alueellisen tarkastelun lähtökohdaksi 

otetaan asuinpaikkakunnan  laatu, voidaan 
esittää seuraavat  huomiot. Kun  asuinpaikan  

yhdyskuntatyyppi  luokiteltiin neliportaisesti  
suuriin kaupunkikeskuksiin,  pieniin  kaupun  

kikeskuksiin,  kirkonkyliin  ja muihin taaja  
miin ja lopuksi maaseudun haja-asutus  
alueeksi (eli  puhtaaksi  maaseuduksi),  sijoit  
tuivat tutkittavat ryhmät  tälle asuinpaikan  

kaupunkimaisuus-  maaseutuakselille siten, 
että eniten maaseututaustaisia olivat vaihto  

ehtoisesti metsä- tai maatalousammatteihin 

suuntautuvat. Heistä oli 83 % peräisin  puh  
taalta maaseudulta,  miehistä jopa  88 %. Toi  
seksi  maaseutumaisin oli asuinpaikan  perus  
teella ensisijassa  maatalouteen suuntautuvat.  
Heistä asui maaseudun haja-asutusalueella  
63 %,  miehistä 69 %.  Tämän lisäksi oli  edel  
leen 23 %:lla asuinpaikka  maaseudun taaja  

massa.  

Myös toissijaisesti maatalousammatteihin 
hakeutuvat olivat yli puolessa  tapauksista  

puhtaalta  maaseudulta peräisin,  koko  aineis  

tosta 52 % ja miehistä 56 %. Kuitenkin myös 

kaupunkitaustaisuus  oli tässä ryhmässä  myös 

huomattavaa, keskimäärin 27 %. Metsäta  
lousammatteihin suuntautuvien ryhmät  oli  

vat keskimäärin asutuskeskustaustaisempia  
kuin maatalousammatteihin suuntautuvat.  

Näihin ryhmiin kuuluvista oli  noin 40 % 
taustaltaan maaseudun haja-asutusalueelta  

peräisin.  Maaseudun taajamissa  asui noin 
35 % ja kaupunkitaustaisia  oli 23 % ensisi  

jaisten  ja 33 % toissijaisten  ryhmässä.  
Alkutuotantoammatteihin suuntautuvat  

naiset olivat kaikissa ryhmissä miehiä enem  

män kaupunkitaustaisia.  Näin oli etenkin en  

sisijaisesti  metsäalalle suuntautuvilla,  joista 

yli  puolet  oli kaupungeista.  Myös  maatalous  
alalle suuntautuvista naisista kolmannes oli 

kaupunkilaisia.  
Samansuuntainen tulos saadaan tausta  

ympäristön  vaikutuksesta,  jos tarkastellaan 
asumismuodon eroja  tutkittujen  ryhmien  vä  
lillä. Tässäkin vaihtoehtoisesti metsä- ja maa  
talouteen suuntautuvat osoittautuvat eniten 

maatiloilta lähtöisin oleviksi,  noin 90  % ta  

pauksista,  kun taas  metsätalouteen suuntau  
tuvien asumisympäristö  oli  eniten kerrosta  

lovaltainen. Asumismuodon kerrostalovaltai  

suus korostui naisten kohdalla vastaavalla 

tavalla kuin oli laita asuinpaikan  yhdyskun  

tatyypin  kaupunkimaisuudenkin  suhteen. 
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5. YKSILÖLLISET TAVOITTEET AMMATILLISESSA  

SUUNTAUTUMISESSA 

51. Yhdistetyt muuttujat  

Koska tutkimuksen aineisto käsitti niin 

runsaasti havaintoja  ja muuttujia,  täytyi  ana  

lyysiä tiivistää. Faktorianalyysillä  luotiin 

yleiskatsaus  käytettävissä  olevaan muuttuja  

joukkoon.  Faktoreita tarkastelemalla pyrit  
tiin saamaan selville  muuttujien keskinäinen 

ryhmittyminen  ja liittyminen suuremmiksi 
asiakokonaisuuksiksi.  Koko aineistolle teh  

dyssä  faktorianalyysissä  muodostui 14  fakto  
ria. Niiden sisältö esitetään taulukossa 12. 

Ensimmäisen faktorin nimeksi annettiin 

"vaihtoehtoinen ammatti". Sille latautuneet 

alkuperäiset  muuttujat antavat  faktorille si  
sällöksi vastaajien  mielikuvan toissijaisesta  
ammattitoiveesta ja sen sisällöstä. Kuten 
aiemmin todettiin saattaa toissijainen  am  
mattitoive olla monelle se lopullinen  tuleva 

ammatti,  jos ensisijainen  tavoite edustaa  ns.  
unelma-ammattia. Muut faktorianalyysissä  
muodostuneet faktorit  voidaan jakaa neljään  

ryhmään.  Ensimmäisen ryhmän muodostavat 
tutkittavien alueellista taustaa  ja asuinympä  
ristöä kuvaavat faktorit. Toisen ryhmän  
muodostavat ammattikoulutusta,  jo  hankit  

tua tai suunniteltua, sisältävät  faktorit. Näi  

den faktoreiden sisältö tukee edellisessä ana  

lyysivaiheessa  saatuja  tuloksia. 
Kolmas faktoriryhmä liittyy niihin alkupe  

räisiin muuttujiin, jotka käsittelevät vastaa  

jien henkilö- ja lähtötaustaa. Tällaisia ovat 
faktori  9  "koulumenestys",  faktori 11  "suku  

puoli",  faktori 13 "sosiaaliluokka" ja faktori 
14 "perheellisyys".  Nämä faktorit  nousevat  

analyysissä  vähemmän merkitsevästi esiin 
kuin edelliset faktoriryhmät.  Sen sijaan  ar  

vomuuttujat  näyttävät  nousevan merkitse  
västi esiin faktorianalyysissä.  Alkutuotanto  
ammatteihin hakeutuvat nuoret  arvostavat 

kotipaikkakunnalle  jäämistä  ja haluavat so  

peutua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, jos  
kin taustalla on myös jonkinlaista vaivan  
näön minimointia kuten "kotipaikkakunnal  
la pysyminen"  -faktorin sisällöstä ilmenee. 

"Yrittäjäasenteet"-faktori tukee edellisen 
faktorin sisältöä ja näin kuva yrittäjyydestä  

muodostuu maatalousyrittäjyyteen  liittyväk  
si. 'Turvallisuushakuisuus"-faktorin sisältö 

kuvastaa,  että tulevan ammatin tarjoamia 
mahdollisuuksia punnitaan  pitkällä  tähtäyk  
sellä eikä riskin ottaminen kuulu kuvaan, 
vaikka yrittäjyyteen muutoin suhtaudutaan 

myönteisesti.  "Ammatin sosiaalinen arvos  
tus" -faktori kuvaa nimensä mukaisesti sitä,  

että tulevan ammatin halutaan olevan hyväk  

sytty  sosiaalisessa ympäristössä.  

52. Ammatilliset tavoitteet 

Kun  tavoitetaso aiemmin määriteltiin, kat  
sottiin sen muodostuvan sen mukaan,  mitä 

yksilö  arvostaa  sekä  niiden mahdollisuuksien 

mukaan,  jotka yksilö  katsoo  itsellään olevan 
tavoitteen saavuttamiseksi.  

Ammatillisen suuntautumisen tavoitteen 

selittämistä jatkettiin  faktorianalyysin  jälkeen 

erotteluanalyysillä.  Erotteluanalyysi  suoritet  
tiin tutkittaville ryhmille koko aineistossa. 

Faktorianalyysillä  muodostettuja  faktoripis  
temääräarvoisia yhdistettyjä  muuttujia,  fak  
toreita,  käytettiin  selittävinä muuttujina  erot  

teluanalyysissä.  Askeltavassa  erotteluanalyy  
sissä  valikoituivat muuttujat erottelufunk  
tioihin siinä järjestyksessä  kuin ne lisäsivät 
kokonaiserotteluvoimakkuutta. 

Molemmat sukupuolet  käsittävän aineis  

ton  erotteluanalyysissä  oli mukana 14 muut  

tujaa.  Näistä muuttujista  karsiutui kuitenkin 

pois  6 muuttujaa:  faktori 5 oli "kotipaikka  
kunnalla pysyminen",  faktori 8 "turvalli  

suushakuisuus",  faktori 9 "koulumenestys",  
faktori 12 "ammatin sosiaalinen arvostus"  ja 
faktorit  13 ja 14 eli "vanhempien  sosiaalinen 

status-  ja perheellisyysfaktori".  

Muuttujien  valikoitumisjärjestys  erottelu  
funktioihin muodostui seuraavanlaiseksi. 

Tärkeimmät erottelevat muuttujat olivat 

"yrittäjäasenteet",  "vaihtoehtoinen ammatti" 

ja "sukupuoli".  Sen jälkeen tulevat "jatko  

koulutussuunnitelmat",  "ammattikoulutus",  

ja "asuinympäristö".  
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Taulukko  12. Faktorit  ja niille  latautuneet  muuttujat, koko  aineisto.  

Table  12. Principal component  varimax  model of  primary sector  orientated  applicants. 

Faktorin no. 
Factor's 

number 

Faktorin nimi  
Factor's name 

Muuttujat  
Variables 

Lataukset  

Loadings  

i VAIHTOEHTOINEN AMMATTI 

ALTERNATIVE PROFESSION 

Toissijainen ammatin  taso  
Toissijaisen ammatin  ensimmäinen  

hyvä  ominaisuus  
I huono  ominaisuus  

II huono  ominaisuus  

II hyvä  ominaisuus  

0,764 

0,744 

0,717 

0,641 

0,620 

2 KOTIPAIKKA 

HOME AREA 

Asuinlääni  

Työvoimapiiri  

Syntymälääni 

0,945 

0,925 

0,910 

3 ASUINYMPÄRISTÖ 

DWELLING ENVIRONMENT 

Asuinkunnan  kuntamuoto  

Asuinyhdyskunnan tyyppi 

Syntymäkunnan kuntamuoto  
Asuinmuoto  

0,802 

0,770 

0,726 

0,683 

4 AMMATTIKOULUTUS 

VACATIONAL EDUCATION 

Suoritettu  ammattikoulutus 

Ammattikoulutuksen  aste 

ala  

0,943 

0,942 

0,830 

5 KOTIPAIKKAKUNNALLA  PYSYMINEN 

PERMANENCE OF  RESIDENCE 

Koulutus  kotipaikkakunnalla 

Työnsaantimahdollisuudet 

kotipaikkakunnalla 

Lyhyt  koulutusaika  

Työnsaantimahdollisuudet yleensä 
Alalle pääsy  helppo 

0,712 

0,705  

0,643  

0,590 

0,505  

6 AMMATTIKOULUTUSSUUNNITELMAT 

DESIRED EDUCATIONAL LEVEL 

Koulutuksen aste 

Koulutuksen ala 

Koulutukseen  hakeutumattomuus  

0,802 

0,751 

-0,672 

7 YRITTÄJÄASENTEET 

POTENTIAL ENTREPRENOURSHIP  

Mahdollisuus  työskennellä kotona  

Suvun  perinteen jatkaminen 
Mahdollisuus  siirtyä yrittäjäksi  

Yrittäjäksi  ryhtyminen 

0,766 

0,748  

0,717 

8 TURVALLISUUSHAKUISUUS  

SECURITY  

Toimeentulon  varmuus tulevaisuudessa  

Kohtuullinen  toimeentulo 

Varmuus  työpaikan säilyttämisestä 
Mahdollisuus  uralla  etenemiseen  

0,857 

0,725 

0,708  

9 KOULUMENESTYS 

EDUCATIONAL SUCCESS 

Lukuaineiden  keskiarvo  

Kaikkien  aineiden  keskiarvo  

0,945  

0,939 

10 JATKOKOULUTUSSUUNNITELMAT 

DESIRED FURTHER  EDUCATION 

Jatkokoulutuspaikan ala  
aste 

Hakeutumattomuus  jatkokoulutukseen 

0,915  

0,895  

11 SUKUPUOLI 

SEX 

Sukupuoli  
Kirjalliset harrastukset  
Tekniset  harrastukset  

0,731 

0,714 

0,705  

12 AMMATIN SOSIAALINEN ARVOSTUS 

ESTIMATION OF PROFESSIONAL 

STATUS 

Tovereiden  osoittama arvostus  

Työnantajan osoittama  arvostus  
Kuuluminen  työyhteisöön 

0,857 

0,790 

0,562 

13 SOSIAALILUOKKA 

SOCIAL STATUS 

Äidin ammatin  hierarkiataso  

Isän ammatin  hierarkiataso  

Vastaajan peruskoulutus 

Kotitilan  metsäpinta-ala 

0,807 

0,768  

-0,256 

-0,412 

14 14 PERHEELLISYYS 

FAMILY 

Lasten lukumäärä  

Siviilisääty 

0,875  

0,825 
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Taulukko  13.  Erotteluanalyysin muuttujien kertoimet  eri erottelufunktioilla.  

Table  13. Coefficients of  discrimination  for factor scores. 

Kuva 4. Tutkittavien ryhmien  sijoittuminen erottelu-ulottuvuuksille,  

Figure 4. Location  of  study groups  in  discriminant  space.  

Kokonaisselitysaste  oli erotteluanalyysissä  
melko hyvä, 72 %.  I erottelufunktio otti 

62,5  % kokonaiserottelusta,  II erottelufunk  
tio  25 %, kolmas  9  % ja neljäs  erottelufunk  
tio 3,5 % kokonaiserottelusta. Kanonisista 
korrelaatioista voidaan päätellä,  että ryhmät  
eroavat  hyvin  toisistaan ensimmäisellä (0,56) 

ja toisella (0,40) erottelu-ulottuvuudella ja 

ovat melko päällekkäisiä  kolmannella (0,25) 

ja neljännellä  (0,15)  erottelu-ulottuvuudella. 
Erottelufunktioiden sisältöä tulkitaan fak  

toreiden tavoin funktioilla esiintyvien  muut  

tujien kertoimien avulla. Erotteluanalyysin  

muuttujien kertoimet eri  erottelufunktioilla 
esitetään taulukossa 13. Korkein kerroin I 

erottelufunktiolla liittyi yrittäjyyteen. Tällä 
erottelu-ulottuvuudella ryhmät sijoittuvat  

siten, että yrittäjämyönteisyys  vähenee siir  

ryttäessä  maataloutta sisältävistä ryhmistä  
metsätalouteen päin  (kuva  4).  

Toisen erottelu-ulottuvuuden muodostaa 

jo edellä mainittu "vaihtoehtoinen ammatti". 
Sen sisältönä on toissijaisen  ammattitoiveen 
hierarkiataso ja tämän ammatin hyvät  ja 

huonot ominaisuudet. "Vaihtoehtoinen am  

matti" on siis  jonkinlainen  mielikuva tästä 
ammatista. Tällä erottelu-ulottuvuudella tois  

sijaisesti  maatalouteen ja joko metsä- tai 
maatalouteen haluavat edustavat  niitä, joille 
"vaihtoehtoinen ammatti" on tärkeämpi  
kuin muille ryhmille  ja  ensisijaisesti  metsäta  
louteen hakeutuvat sen sijaan  kokevat  sen 
vähiten merkittäväksi. 

Kolmannen erottelu-ulottuvuuden sisältö 

on ammattikoulutus (kuva  4). Se muodostuu 
saadusta ammattikoulutuksesta,  sen  alasta  ja 
asteesta. Tässä ryhmät poikkeavat  toisistaan 

siten,  että ensi-  ja toissijaisesti  maatalouteen 

ja ensisijaisesti  metsätalouteen hakeutuvat 

ryhmät  ovat jo saaneet  hiukan enemmän ja 

korkeampiasteista  oman alansa ammattikou  

lutusta kuin muut  ryhmät ja tämä  vaikuttaa 
ammatilliseen suuntautumiseen. Vaihtoehtoi  

sesti  maa- ja metsätalousammattiin hakeutu  

vat  poikkeavat  selvästi matalimman koulu  
tustason suuntaan.  Ryhmät  ovat kuitenkin jo 
melko päällekkäisiä  tällä erottelu-ulottuvuu  
della. Neljännen  erottelu-ulottuvuuden ni  

Kertoimet — Coefficients  

luuttuja  

'ariable 

I  erottelu- 

ulottuvuus 

Discrimination 

II erottelu- III erottelu- 
ulottuvuus ulottuvuus 

Discrimination Discrimination 

IV erottelu- 

ulottuvuus 

Discrimination 

"aktori  —  factor 1 
"aktori  —  factor 2  
"aktori  —  factor 3 
'aktori  —  factor 4 

"aktori  —  factor 6 

"aktori  —  factor 1 
"aktori  —  factor 10 

aktori  —  factor 11 

0,49001 

0,12060 

0,24595 

0,05742 

0,35093 

0,97735 

0,18828 

0,17237 

0,84523 

0,09264 

0,06103 

0,36074  

0,08992 

0,27622 

0,09390 

0,48403 

0,44742 

0,41678 

0,26952 

0,54385 

0,01881 

0,27924 
0,18001  

0,45812 

0,04620  

0,33792 

0,61951 

0,06310 

0,58661 

0,37944 

0,08552  

0,14632  
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Taulukko 14. Suhtautuminen  yrittäjyyteen (miesaineisto). 

Table  14. Attitudes  to enterprising (males). 

meksi tulee "kotipaikka",  mutta tässä ryh  

mät sijoittuvat jo niin päällekkäin,  ettei 
huomattavia eroja  esiinny,  mutta  ryhmien  si  

jainti erottelu-ulottuvuudella tukee karttaku  
vien perusteella  tehtyjä  johtopäätöksiä.  

Itsenäiseksi yrittäjäksi  ryhtyminen  ja suh  
tautuminen yrittäjyyteen  nousee merkittäväs  
ti esiin tarkasteltaessa alkutuotantoammat  

teihin hakeutuvia. Kuten edellä todettiin,  

yrittäjyys muodosti oman faktorinsa ja erot  
telu-ulottuvuuden. Taulukosta 14 nähdään 

kuinka todennäköisenä tutkittavat pitävät  it  
senäiseksi yrittäjäksi  ryhtymistä  omalta koh  

daltaan. 

Miesten kohdalla suhtautuminen itsenäi  

seksi  yrittäjäksi ryhtymiseen  jakaa alkutuo  

tantoon haluavat nuoret  selvästi maa- ja 
metsätalouteen haluaviin ryhmiin,  mikä ha  

vaittiin jo erotteluanalyysissä.  Ne ryhmät,  

joissa  maatalous on joko  ensi-  tai toissijaise  

na ammattitoiveena,  pitävät  itsenäiseksi yrit  

täjäksi  ryhtymistä omalta kohdaltaan huo  
mattavasti todennäköisempänä  kuin toisen 

palvelukseen  menemistä, kun taas metsäta  
louteen halukkaiden kohdalla asia  on aivan 

päinvastoin.  Tämä tuntuu  hyvin  luontevalta, 
kun otetaan  huomioon maa-  ja metsätalou  
den palveluksessa  olevien  ammattiasema. 

Korrelaatiokertoimista päätellen  yrittäjyys 
korreloi miehillä korkeimmin selitettävän 

muuttujan lisäksi seuraavien muuttujien 
kanssa: 

Nämä yrittäjyyteen  korreloivat tekijät  liit  

tyvät  kaikki tutkittavien taustaan.  Konkreet  
tisina asioina löytyvät  peltopinta-ala,  jonka 
kasvaessa  yrittäjämyönteisyys  lisääntyy,  ny  

kyinen  ammatti, yrittäjäsukulaiset  ja asu  
mismuoto. Arvostus  kotona työskentelemistä  

kohtaan,  toiveammatin saavutettavuus  ja su  

vun perinteen  jatkaminen taas ilmentävät 
kodin henkistä taustaperinnettä.  Kuva yrittä  

jyydestä  muodostuu siis  taustasidonnaiseksi,  
mikä onkin ollut normaali käytäntö  maata  

lousyrittäjyyden  kohdalla. Tätä tukee sekin, 
että isän  ammatin elinkeino on  65 %:lla  tut  

kittavista maatalous. 

Naisten kohdalla suhtautuminen yrittäjyy  

teen  näyttää samanlaiselta,  joskaan  maata  
louden ja metsätalouden piiriin haluavien 

erot  eivät ole yhtä  jyrkät. Korrelaatiot jäävät  
naisaineistossa pienemmiksi,  mutta yrittäjyy  
den kuva on samanlainen kuin miesaineis  

tossa.  

53.  Ammatillisten tavoitteiden saavutettavuus 

Tutkittavilta pyydettiin  arviota siitä,  miten 
he katsovat saavuttavansa  valitsemansa am  

Ammattisuunnitelma — Prof \ fessional plan  

Itsenäiseksi  

yrittäjäksi  

ryhtyminen  
Likelihood 

Metsä-  

talous 

Forestry 

Metsä- ja 
maatalous 

Forestry 
and agri- 
culture 

Toissijainen Maatalous 
metsätalous 

Forestry Agriculture 
as second 

choice 

Toissijainen  
maatalous 

Agriculture  

as second 

choice 

Yhteensä 

Total 

Erittäin  

todennäköistä  

Very  probable 

9 56 4 55 17  37 

Melko  

todennäköistä  

Quite probable 

13 37 28 36 50 34 

Tuskin  

luultavaa 

Not probable 

74 7 63 8 30 27 

Mahdotonta 

Impossible 

5 5 1 3  2 

("hteensa  

''ota!  

100 100  100 100 100  100  

mahdollisuus  työskennellä kotona  

suvun perinteen jatkaminen 
sijoittumismahdollisuudet toiveammattiin  

maatilan  peltoala 

nykyisen  ammatin  ala 

yrittäjäsukulaiset  
asumismuoto  

0,50( 

0,48: 

0,38: 

0,371 

0,36: 

0,35< 

0,31( 
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Taulukko 15. Sijoittumismahdollisuus toiveammattiin.  

Table  15.  Possibilities  to enter  the expected profession. 

matit. Taulukosta 15 nähdään, millaisena he 

näkevät mahdollisuutensa sijoittua  toiveam  
mattiin. 

Miehet pitävät  mahdollisuuksiaan sijoittua  
haluamaansa ammattiin parempina  kuin nai  

set, mutta yllättävän harva pitää mahdolli  

suuksiaan huonona. Parhaimpana  näkevät 
mahdollisuutensa ensisijaisesti  maatalouteen 

haluavat, etenkin  miehet ja sekaryhmä  met  
sä-  tai maatalouteen haluavat. Eniten mah  

dollisuuksiaan huonona pitäviä  löytyy niistä,  

jotka haluavat toissijaisesti  alkutuotannon 
palvelukseen.  Jos  tutkittavat eivät sijoitu toi  
veammattiin niin heidän arviointinsa mahdol  

lisuudesta sijoittua toissijaiseen  ammattiin 
esitetään taulukossa 16. 

Yleensä tutkittavat pitävät  mahdollisuuk  
siaan sijoittua  toissijaiseen  ammattiin hiukan 

huonompina  kuin toiveammattiin. Saattaa 

olla,  että  ne,  jotka ovat jo päässeet haluamal  

leen alalle,  vääristävät tämän kohdan tulok  

sia,  koska  kysymys  ei ole heidän kohdallaan 
relevantti. Ainoastaan ensisijaisesti  metsäta  

louteen hakeutuvat naiset ja  toissijaisesti  

maatalouteen hakeutuvat miehet pitivät  

mahdollisuuksiaan toissijaisen  ammatin koh  
dalla parempina  kuin toiveammatin kohdal  
la. Alkutuotantoon hakeutuvat  nuoret  ovat 

siis  toiveikkaita sijoittumisensa  suhteen. Mil  
lainen on sitten heidän tavoitteensa lähtöta  

soon verrattuna? Taulukossa 17 on käytetty  
Rauhalan 9-portaista  sosiaaliluokitusta siten,  
että vastaajan  toiveammatin hierarkiatasosta 

on vähennetty  lähtötasona isän ammatin 
hierarkiataso. 

Koko aineistossa noin puolella  vastaajista  

säilyisi  hierarkiataso samana verrattuna  läh  
tötasoon. Lukuja  tarkasteltaessa täytyy  pitää  
mielessä se,  että vastaajien isät  ovat olleet työ  
elämässä jo vuosikymmeniä  ja tutkittavat 

nuoret  joko  pyrkimässä  sinne tai juuri  astu  

neet  työelämään.  Tämän vuoksi  heillä ei vie  
lä ole tapahtunut  uralla etenemistä,  kuten 
isien kohdalla on tapahtunut.  

Miehistä yli kaksi  kolmasosaa sijoittuisi 
taulukon 17 mukaan samalle tai korkeam  

malle hierarkiatasolle kuin isänsä. Naisilla 

taas vastaava  osuus  on hiukan yli puolet. 
Kaikkein eteenpäinpyrkivimpiä  ovat toissi  

jaisesti maatalouteen haluavat molemmilla 

Ammattisuunnitelma — Professional  pian 

Sijoittumis- 
mahdollisuus 

Possibilities 

Metsä- 

talous 

Forestry 

Metsä- ja 

maatalous 

Forestry 
and  agri- 
culture 

Toissijainen Maatalous Toissijainen 

metsätalous maatalous 

Forestry Agriculture Agriculture 
as  second as  second 

choice choice 

Yhteensä 

Total 

Nainen: 

Female:  

Hyvä  

Good 

Keskinkertainen  

Medium  

Huono  

33 

53 

13 

25 

50 

25 

14 

79 

7 

43 

49 

8 

30 

56 

13 

36 

53 

11 

Poor 

Mies: 

Male:  

Hyvä  
Good 

Keskinkertainen  

Medium  

37 

53 

68 

32 

31 

52 

68 

27 

26 

55 

52 

39 

Huono 10 17 5 19 9 

Poor 

Molemmat  

sukupuolet: 

Both sexes: 

Hyvä  

Good 

Keskinkertainen  

Medium  

37 

52 

65 

33 

28 

57  

61 

33 

28 

55 

48 

43 

Huono  10 2 15  6 17 9 

Poor 
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Taulukko  16. Sijoittumismahdollisuudet toissijaiseen ammattiin.  
Table  16. Possibilities  to enter  an alternative  profession. 

sukupuolilla  sekä miehistä metsätalouteen 

suuntautuvat.  Maatalouteen haluavien koh  

dalla on myös  runsainta saman  hierarkiata  

son säilyttäminen  kuin isällä, mikä johtuu  
suurelta osalta siitä,  että Rauhalan sosiaali  
luokituksessa maanviljelijän hierarkiataso 

määräytyy  tilan peltohehtaarien  mukaan,  ja 
siten tämän luokituksen perusteella hierar  
kiataso periytyy  isältä pojalle.  

Metsätalouteen sijoittuvien kohdalla tulee 
esille juuri tuo edellä mainittu aloittelijuus  

työelämässä.  Puolet miehistä ja yli  kaksi  
kolmasosaa naisista sijoittuisi alemmalle 
hierarkiatasolle kuin  isänsä.  Sama on havait  

tavissa  toissijaisesti  metsätalouteen haluavien 

kohdalla. Osa  tästä selittynee  paljolti  Rauha  
lan luokituksesta  johtuvaksi.  Metsätalouden 
suoritustason ammatit eivät ole olleet viime 

aikoihin asti  arvostettuja  ja näin 15 vuotta 
vanha luokitusjärjestelmä  antaa  ehkä nykyi  
sistä käsityksistä  poikkeavan  kuvan  metsäta  
louden ammattien arvostuksesta.  

Ammattisuunnitelma — Professional  pian 

Jijoittumis-  
nahdollisuus 

Possibilities 

Metsä-  

talous 

Forestry 

Metsä-  ja 

maatalous 

Forestry 
and agri- 

culture 

Toissijainen Maatalous Toissijainen 
metsätalous maatalous 

Forestry Agriculture Agriculture  
as  second as  second 

choice choice  

Yhteensä 

Total 

Nainen: 

Female: 

Hyvä  
Good  

Keskinkertainen  

Medium 

Huono 

36 

57 

7 

100  

8 

61 

31 

29 

51 

20 

25 

59  

16 

26  

56  

18 

Poor  

Mies: 

Male: 

Hyvä  
Good  

Keskinkertainen  

Medium  

Huono 

18 

54  

28 

40  

53 

7 

33 

44 

23 

27 

54 

19 

50  

40  

10  

34  

49  

17  

Poor  

Molemmat 

sukupuolet: 
Both sexes: 

Hyvä 

Good 

Keskinkertainen  

Medium  

Huono  

Poor 

21 

54 

25 

37 

56 

7 

29 

47 

24 

28 

53 

19 

39 

49  

12  

32  

51  

17 
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Taulukko 17. Toiveammatin hierarkiataso  suhteessa  lähtötasoon.  

Table  17.  The hierarchy of  expected  profession with  respect  to father's profession. 

Hierarkiataso — Hierarchy  

Sukupuoli  
Sex  

Ammattisuunnitelma 

Professional  plan  
Alempi  kuin Sama kuin Ylempi kuin Yhteensä 

isällä isällä isällä 

Lower than Same as Higher than Total 

father's father's father's 

•Jäinen  

7emale  

Metsätalous  

Forestry  

Metsä- ja maatalous  

Forestry  and  agriculture 

Toissijainen metsätalous  
Forestry  as second  choice  
Maatalous  

Agriculture 

Toissijainen maatalous  

Agriculture as second choice 

Yhteensä  

Total 

73 

75 

75 

37 

50 

46 

20 

25 

17 

40  

16 

29 

7 

8 

22 

34 

25 

100  

100  

100  

100  

100 

100  

Mies 

Male 

Metsätalous  

Forestry  
Metsä- ja maatalous  

Forestry  and agriculture 

Toissijainen metsätalous  
Forestry  as second  choice 

Maatalous  

Agriculture 

Toissijainen maatalous  

Agriculture as second  choice  
Yhteensä  

Total 

52  

34  

58 

14 

38 

30  

26 

49  

28 

73 

37 

53 

22 

17 

14 

13 

25 

17 

100  

100  

100 

100  

100 

100  

Molemmat  

sukupuolet 

Both sexes 

Metsätalous  

Forestry  
Metsä-  ja maatalous  

Forestry  and  agriculture 

Toissijainen metsätalous  

Forestry  as second choice  

Maatalous  

Agriculture 

Toissijainen maatalous  

Agriculture as second  choice  
Yhteensä 

54  

37 

61  

20  

43 

34 

25 

47  

26 

64 

28 

47  

21 

16 

13 

16 

29 

19 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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6. TULOSTEN TARKASTELUA 

Suomen elinkeinorakenteen teollisuus- ja 

palveluvaltaistumisen  ja maaseudun väestö  
rakenteen heikkenemisen takia maatalous  

elinkeino on  joutunut  sukupolvenvaihdos-  ja 
jatkajaongelman  eteen. Myös  metsätyövoi  
man riittävyys  tulevaisuudessa on nähty  ky  
seenalaisena samojen  seikkojen  vuoksi. 

Tässä tutkimuksessa pyritään ammatinva  
lintaiässä oleville nuorille osoitetun kyselyn  
avulla saamaan vastaus  siihen,  missä määrin 
alkutuotantoelinkeinot ovat edustettuina 

nuorten  ammattisuunnitelmissa ja mikä  vai  
kutus  tällä on työvoiman  rekrytoitumiseen  
näihin elinkeinoihin. Tutkimuksen aineisto 

kerättiin kirjallisella  kyselyllä  syksyllä  1979 ja 
keväällä 1980. Perusjoukon  muodostivat 
keskimäärin 20 vuoden iässä olevat nuoret  

henkilöt ja otokset  käsittivät  4500 miespuo  
lista ja 4341 naispuolista  henkilöä. Käsillä 
olevan työn  aineistoksi  valittiin alkuperäises  
tä aineistosta ne nuoret,  jotka ilmoittivat en  
si-  tai toissijaiseksi  ammattisuunnitelmakseen 
alkutuotannon piiristä  olevan ammatin. Näin 
tutkimuksen aineisto käsittää 822 miestä ja 
292 naista. 

Tutkimuksessa on alkutuotantoaloille ha  

keutumista käsitelty pitkälti  sosiologisella  
tarkastelutasolla kuvaamalla empiirisesti  

nuorten ammattiin hakeutumista tiettyjen 

elinympäristöön  ja yksilön  sosiaalis-taloudel  
liseen taustaan  kuuluvien ja yksilöä  luonneh  
tivien tekijöiden  valossa. Kaikkia näitä teki  

jöitä vaikutuksineen voidaan lyhyesti  nimit  
tää termillä ammatillinen suuntautuminen,  
mikä käsittää ammatillisten preferenssien  ki  

teyttämisen,  ammattiin valmistumisen joko 
koulutuksen tai työelämän  kautta, kokeile  

van  ammatillisen toiminnan ja myös  työhön  
hakeutumisen prosessin.  

Huomionarvoisinta tuloksissa on, että 
metsä- ja maatalousammatit ovat nuorten  
ammattisuunnitelmissa eriytymässä  paljon  

voimakkaammin,  kuin mikä näiden ammat  
tien toiminnallinen yhteys  vielä nykyään  käy  
tännössä on. Alkutuotantoammatteihin 

suuntautuvista miehistä 7  % ja naisista 1 % 
piti metsä- ja maatalousammatteja  toisiaan 

täydentävinä.  Yhteen laskettuna tämä on 

vain 0,7  % perusjoukosta.  Tulos ennakoi 
metsä- ja maataloustyön  eriytyvän tulevai  
suudessa entistä enemmän kumpikin  omiksi  
itsenäisiksi ammateikseen. 

Toinen huomionarvoinen seikka tuloksissa 

on naisten  vähäinen mielenkiinto alkutuotan  

toammatteja  kohtaan. Metsätalouden osalta 
naisten kiinnostus kohdistui miltei yksin  

omaan metsänhoitajan  uraa kohtaan. Ensisi  

jaisesti metsäalalle halukkaita naisia oli 

0,3 % perusjoukosta.  Tämä ennakoi metsäta  
louden osalta nykyisen  työvoiman  sukupuoli  

jakauman  pysyvän  tulevaisuudessakin jok  
seenkin ennallaan. 

Epäedullisempi  tulos näyttää  olevan maa  
talouselinkeinon osalta. Kun maatalouden 

tämänhetkinen (1982) työvoiman  sukupuoli  
jakauma on jokseenkin  1/2—l/2 miesten ja 
naisten suhteen,  on tämän tutkimuksen ai  
neistossa maatalousammattiin halukkaista 

1/4 naisia ja 3/4 miehiä. Tulos ennakoi sel  
vää  miesvaltaistumista ja  paljon  puheena  ol  
leen emäntäpulan  jatkumista  vaikeana myös  
tulevaisuudessa. 

Alkutuotantoammateista oli  kiinnostunut 

kaikkiaan  13 % tutkituista. 9 %-yksiköllä  ala 
oli  ensisijaisena  ammattisuunnitelmana ja 
4  %-yksiköllä  toissijaisena.  Toissijaiset  am  
matilliset tavoitteet sijoittuivat  pääsuuntai  
sesti  alemmalle tavoitetasolle kuin samojen  
henkilöiden vastaavat  ensisijaiset  tavoitteet ja 
ovat siten, etenkin viljelijän ammatin osalta,  

helpommin  toteutettavissa. Lisäksi  koulutus  
suunnitelmia tutkimalla havaittiin 15 %:lla  

toissijaisesti  alkutuotannon puolella  suuntau  
tuvista  olevan metsä- tai maatalousalaan 

kuuluva  koulutussuunnitelma ensisijaisena.  
Kaikkiaan siten 9—lo % tutkituista olisi  

suuntautumassa  maatalouden ammatteihin ja 
3—4 % metsäalalle. Näistä kuitenkin vain  

noin puolet  suuntautui varsinaisiin suoritus  

tason  tehtäviin,  viljelijän tai metsurin am  
matteihin. 

Vanhempien  elinkeino osoittautui erääksi 
voimakkaaksi ohjaustekijäksi  alkutuotanto  
ammatteihin suuntautumisessa,  sillä vain  run  
saalla kolmanneksella tutkituista nuorista ei  

ollut alkutuotantotaustaa. Selvimmin tämä 
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tuli esille niissä ryhmissä,  joissa maatalous  
ammatti oli mukana joko ensimmäisenä tai 
toisena ammattitoiveena. Metsätalousammat  

teihin suuntautuvat  olivat taas  yhtä useasti 
lähtöisin alkutuotannon piiristä kuin  muista  
kin elinkeinoista. Kun tarkastellaan alkutuo  

tantoammatteja  kokonaisuutena,  niin voi  
daan todeta,  että pääosan  niiden rekrytoin  

tipohjasta  muodostavat edelleen maa-  ja met  
sätalouselinkeinojen  piirissä  varttuneet  nuo  
ret. 

Alueellisesti tutkittujen ammatillinen 
suuntautuminen eroaa  siten, että maatalous  
ammatteihin kohdistuva kiinnostus on  do  

minoivaa maan etelä-ja  länsiosissa.  Keski-ja 
Itä-Suomessa metsätalousammatit ovat osuu  

deltaan merkittävämpiä.  Samalla kiinnostus 
alkutuotantoalaa kohtaan yleensä  lisääntyy  
lounaasta koilliseen siirryttäessä.  

Yksilöllisten tekijöiden merkitystä  amma  
tillisessa suuntautumisessa tarkasteltiin mo  

nimuuttujamenetelmien  avulla. Alkutuotan  
toaloille hakeutuvat nuoret odottavat tulevan 

ammatin tarjoavan mahdollisuuden jäädä  
siihen sosiaaliseen ympäristöön,  jossa  he ovat 

varttuneet.  Tämä tulee parhaiten  esiin maata  

louteen suuntautuvien ryhmässä.  Samoin 

työn  odotettiin takaavan turvallisen toimeen  
tulon sekä lyhyellä  että pitkällä  aikavälillä. 
Eri  suuntautumisryhmien  väliset erot  tulivat 
eniten esiin suuntautumisessa omakohtaisesti 

itsenäiseksi  yrittäjäksi ryhtymiseen.  Yleisku  
vaksi poikkeavista  ryhmistä,  eli pelkästään  

maatalouteen haluavat ja pelkästään  metsä  
talouteen haluavat, hahmottuu vaikutelma, 

että maatalousryhmä  edustaa kotipaikkasi  
donnaista yrittäjyyttä, kun taas  metsätalous  

ryhmässä  ei ole havaittavissa samanlaista 

yrittäjähenkisyyttä  eikä myöskään  niin ko  

rostettua  sidonnaisuutta kotipaikkaan.  Seli  
tys  tälle  löytyy  luonnollisesti maa-  ja metsä  
talouden palveluksessa  olevien ammattiase  

masta, mutta maatalouteen hakeutuvat ko  

kevat olevansa tulevassa ammatissa nimen  

omaan maatalousyrittäjiä  eikä niinkään pe  
rinteisiä viljelijöitä. Metsätalousryhmässä  
taas odotetaan hiukan enemmän ammatin 

luovan sosiaalista nousua vaikka tämän 

poikkileikkaustutkimuksen  valossa on vaikea 
tehdä johtopäätöksiä  urakehityksestä.  

Alkutuotantoammatteihin halukkaiden 

nuorten  kokonaismäärä näyttäisi tämän tut  
kimuksen valossa  riittävältä tyydyttämään  
näiden elinkeinojen  työvoiman  rekrytointi  
tarpeen. Myös  taustaominaisuuksiltaan alku  
tuotantoaloille halukkaat nuoret  näyttävät 
olevan hyvin  pitkälle ennakko-odotusten 
mukaisia. Sen sijaan  halukkuus varsinaisiin 
suoritustason työtehtäviin  on korkeampaa  
koulutus- ja tehtävätasoa vaativiin tehtäviin 
nähden suhteellisesti vähäisempää.  Tavoite  

tason sijoittuminen  saavutustasoa  korkeam  
malle ammatinvalintatilanteessa ei kuiten  

kaan välttämättä ole pelkästään  kielteinen 
asia. Sen sijaan  sukupuolijakauman  vinou  
tumisen sekä maa- että metsätalousammat  

tien eriytymisen  jatkuminen,  jota tulokset 
ennakoivat,  voivat tuoda tullessaan kielteisiä 
seurauksia. 
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SUMMARY 

Agriculture in  Finland  has encountered  a problem of 

continuity brought about by  a rapid change in both  the 
industrial  structure of society  and  in  the  rural  popula  
tion structure. These same factors have also created 

doubts about the sufficiency of forest labour  in the 
future. 

The  aim of  this  study is  to clarify: 

i) the role of primary  production occupations in the 

occupational choice  process  of young people, ii) the  in  
fluence of (i) on the recruitment  of labour to primary 

production occupations and  to the sufficiency  of labour  
in the future. 

The  material  of the  examination  was collected by  in  

terviews  in the autumn of 1979  and in the spring of 

1980. Persons  about twenty years old were the basic  

group and the sample consisted of 4 500 males and 
4 341  females.  Those  young people who  placed primary  
production as their  first or second  professional choice 

became the material  of this  study, which  means that the 
material  consists of 822 men and 292 women. 

The  investigation adopts a sociological stance. We 

describe  empirically the effect of some features  of the 

subjects' socioeconomical  backgrounds, their sur  

roundings and  their personality on their occupational 

choice.  

The  trend  in  the agriculture occupations is  still  more 

unfavorable.  The  present sex-structure  in  farm labour is  
50 % male, 50 % female.  The present  investigation indi  

cates  that, that  25  %  of young  people directed  to  agri  
cultural occupation female and 75 % male. This  result  
foretells clear  male  majority  and  the so-called  "hostess  

problem" wil continue in  the future. 
Those interested in primary production occupations  

amounted  to 13 % of  the  population, of  which 9  %  had 
the primary sector as the first occupational choice, and  
4 % as the  second choice.  Second-choice occupational 

plans were aimed  at a  lower  target  level  than  the first  

choice  plans of the same  people. Those second-choice  

plans are thus easier  to realize  than  the corresponding 

first-choice plans. This is true especially in the case 

where  farming is the  second  choice.  

Only one half of those occupationally directed to  

primary production, aimed at  becoming a forest  worker  
or a  farmer. 

The parents' trade  was one of the most important 

factors guiding young people into  primary production. 

Only  one third  of the  intervieweds  had  no family back  

ground in primary production. The  family background  

had  a stronger effect in agriculture than in  forestry 

occupations. The origins of those selecting forest occu  

pations were divided  equally between  primary produc  
tion  and  other  occupations. The main  source of primary 

sector  recruitments  is  still  in  the primary sector.  
The results  by  regions show that interest  in agricultu  

ral  occupations is  more dominant  in  the  southern  and  
western  parts  of the country. In  the middle  and  eastern  

parts  of Finland  forest occupations are more significant. 

Commonly those choosing  primary sector  occupations 

expect  the possibilities  of individuality, challenge and  

creativity in their  future  job. Moderate  incomes  are 

expected too. Those orientated towards agriculture 

appreciate the possibility to be an individual  enter  

preneur  and  do not  seem prone  to  migration. Such  
features  cannot be observed  in  the forestry group, but  

they expect their profession to bring them  a  rise  in  

social status. 

Finally, there  are enough young people entering in  

the primary sector. Their  background was predictable. 

The greatest problem is the inbalance  between  the ex  

pectations of the applicants and the needs  of the pri  

mary  production, as young people prefer  white-collar  
to blue-collar.  The unwillingness of women to enter the 

primary sector  may  create problems in  the future. 
The main  results  are,  i) that  the occupations in  

forestry and  agriculture are separated in  the occu  
pational plans of the young people. They  therefore tend  

to ignore the  existing functional  connection between  
these occupations. 7 % of the young males and 1 % of 

the  young females  directed  to  primary production  occu  
pations considered  that occupations in both forestry 

and  agriculture  were complementary, i.e.  only 0,7  %  of 
the population. This  result  indicates  that the forestry 
and  agriculture professions will  be  increasingly differen  

tiated  in  the future, i.e. they will be more independent, 
and  considered  less  as complementary occupations. 

Another noticable result  is the slight interest of 

young  women in  primary  production occupations. 
Female  interest  in forestry was almost  exclusively  direc  

ted  towards academic  levels. Females  primarily  aiming 
at forest occupations made up only 0,3 %  of the popu  

lation. This indicates  that the sex structure of  forest 

labour will  remain unchanged in the future. 
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vastaavan
 kaikkiin kysymyksiin huolellisesti. 

Useimpiin

 
kysymyksiin

 
voit

 
valita

 
rastilla

 oikean vaihtoehdon. Mikäli mikään 
vaihtoehto

 
ei

 
Sinun

 
tapauk-

 
sessasi

 
tule

 
kysymykseen,
 voit kunkin kysymyksen kohdalla 

olevalle

 
tyhjälle

 
riville

 
kirjoittaa

 
oman

 vastauksesi. Lomake sisältää myös kysymyksiä, 
joissa

 
vastaus

 
pyyde-

 
tään

 
kirjoittamaan

 
sille
 varattuun paikkaan. Vastaa kysymyksiin 

numerojärjestyksessä.

 
20.

 
Asun

 
siviilissä:

 22. Tilan pääasiallinen 
käyttötarkoitus

 
on:

 
□

 
Vuokra-asunnossa
 □ 

Maatalouden

 
harjoittaminen

 
□

 
Vanhempien

 
tai

 sukulaisten luona □ 
Metsätalouden

 
harjoittaminen

 
□

 
Omistamassani

 asunnossa □ 
Tasapuolisesti 
maa-

 
ja

 
metsä-

 
„

 . 
».-iii
 talouden 

harjoittaminen

 
21.

 
Jos

 
asut

 maa- tai asuntotilalla, niin 
A

 
.

 
,

 
□

 
Asuminen

 
paljonko

 
tilalla
 on: ~ 

u

 
K

 
J

 
□

 
Muu,

 
mi

 
ka?

  
peltoa

 
ha

 
□

 
En

 
osaa

 
sanoa

 
metsää
 

ha

 
KOULUTUSTA
 JA TYÖELÄMÄÄ KOSKEVAT 

TIEDOT

 

1.

 
Nimi:

 6. 
Lasten

 
lukumäärä:

  

23-

 
Mikä

 
on

 peruskoulutuksesi: 26. Mitä teit 
ennen

 
armeijaan

 
tuloasi?

 

2.

 
Arvo

 
tai

 
ammatti

 siviilissä: 7. Mitä harrastuksia 
Sinulla

 
on

 
siviilissä:

 
3.
 Ikä:  

b.

 Syntymäkunta:  
5.

 
Siviilisääty

 8. Kuinka moneen 
järjestöön,

 
seuraan

 
tai

 __ . 
yhdistykseen

 
kuulut:

 
□

 
naimaton
 

'

 
'

 
□

 naimisissa  
□

 eronnut tai 
leski

 

□

 
Kansalaiskoulu
 □ Olin 

koulussa/opiskelemassa

 
□

 
Peruskoulu

 □ Olin 
kesätyöpaikassa

 
kodin

 
□

 
Keskikoulu
 

ulkopuolella

 
□

 
Lukio

 ö Olin 
vakinaisessa

 
työpaikassa

 
G

 
Korkeakoulututkinto
 

kodin

 
ulkopuolella

 . . .. ..  ....  .  .  .  , □ Olin 
tilapäisessä

 
työpaikassa

 
2h.

 
Onko

 
Sinulla

 ammattikoulutusta? ...  
.,

 ...  
kod

in
 uikopuo

Ie

II

a

 

□

 
Ei

 □ 
Olin

 
työssä

 
kotona

 
D

 
On.

 
Mikä

 tutkinto? 
□

 
Olin

 
työtön

 
□

 
Olin
 kotona, enkä hakenut 

työtä

 

_
r

 ... . - 
,

 _ ,. _ - -ii- 
□

 
Tein

 
muuta,

 
mitä?

  
25.

 
Viimeisen
 koulutodistuksesi 

keskiarvo:

 

VANHEMPIA
 JA SISARUKSIA KOSKEVAT 

TIEDOT

 

Lukuaineet

 (ammattiaineet): noin , , . „ „ 
,

 
,..

 . 
,

 
,

 _  . 27- Jos olit tyossa, 
niin

 
millä

 
alalla

 
ai

 
1

 
aineet,

 
noin

 j

a missä 
tehtävissä

 
toimit?

 

_ 
,

 
v

 
1

 
,

 _ 15. Toimivatko vanhempasi 
tai

 
joku

 
sisaruks

 
stas

 
9.

 
Isän

 
koulutus

 »«ii» u »1 ii» 
1

 ••  talla

 
hetkellä
 itsenäisenä yrittäjänä 

(myös

 

□

 
Kansakoulu

 
tai

 osa siitä maanviljelijä) tai 
ovatko

 
he

 
aikaisemmin

 
□

 
Keskikoulu
 

tai
 osa siitä olleet 

tällaisessa

 
ammatissa?

 
□

 
Ylioppilas
 □ Toimii 

tällä

 
hetkellä

 
□

 Korkeakoulututkinto ..  .  
□

 
m....

 
•!,«•>

 
/

 « »-ii- \ U On 
toiminut

 
aikaisemmin

 
Muu,

 
mikä?

 
(myös

 ammatillinen) c. . . . 
.......

 , .. .  
'

 □ Ei toimi talla 
hetkellä

 
eika

 
ole

 toiminut
 aikaisemmin  

□

 
En

 
tiedä

 ',|y'
<

Y'

nen 
asuinkuntasi

 
siiviilissä:

 

Ala:  Tehtävä:   
28.

 Millaiseksi arvioit 
työnsaantimahdol-

 
lisuutesi
 kotipaikkakunnallasi 

varus-

 
miespalvelun 

jälkeen?

 
□

 Hyvät  
□

 Kohtalaiset  
□

 Heikot  
□

 
Ei

 työnsaantimahdollisuuksia  

10.

 I sän ammat 
t

 
i:

  

17.

 Nykyinen asuinpaikkasi 
on:

 

11.

 
Äidin

 
koulutus

 Kaupunkikeskus 
yli

 
50

 
000

 
asukkaan

 
n

 
Kansakoulu
 tai osa siitä 

.

 -  
□

 
Keskikoulu
 tai osa siitä 

pi

 
a

upung

Jssa

 
LJ

 Kaupunkikeskus alle 50 
000

 
asukkaan

 

n

 
YI

 
loppi
 las .  

□

 
■/

 
11

 
1

 . .1 • 
kaupunqissa

 Korkeakoulututkinto
 n u ■ 

1

 
1

 
is

 
»

 
M....»
 

/

 .. .... > ■—
1 Kirkonkylä 
tai

 
muu

 
taaiama

 
Muu,

 
mikä?

 
(myös

 ammatillinen) n . 
»1/1

 ■ .  LJ

 Haja-asutusalue (kaupungissa 
tai

 maaseudu
11

 
a

 

29.

 
Ilmoita

 
seuraavassa
 ruudukossa ne ammatit, joihin ensisijaisesti 

ja

 
toissijaisesti

 
aiot

 
hakeutua

 
sekä

 kummastakin ammatista 3 parasta ja 
3

 
huonointa

 
ominaisuutta

 
Ammatti

 Hyvät ominaisuudet 
Huonot

 
ominaisuudet

 
1

 . 

18.

 
Olen

 asunut nykyisellä sivii
1iasu

inpa

ikka-

 
D

 
En

 
tiedä
 

kunnallani

 
12.

 
Äidin

 
ammatt

 
vuotta

 
kuukautta

 
13.

 
Sisarusten
 lukumäärä:'. ,9- 

Asun

 
siviilissä:

 
H.

 
Sisarusten
 ammatit: 

H

 
Kerrostalossa

 
U

 Rivitalossa  

• D 
Ollldkol

 
i

 
td

 
I

 
OSbd

 d

 Maa- tai asuntotilalla  
O

 Muu, 
mikä?

  

2. 2. 



33 

33.

 
Kun

 
ajattelet

 ammatinvalintaasi, niin miten tärkeinä pidät 
ammatissasi

 
seuraavia

 
asioita.

 
Ympyröi

 jokaisen seikan kohdalla mielestäsi 
sopivin

 
vaihtoehto.

 

Millaiseksi

 
näet

 mahdollisuutesi sijoittua mainitsemiisi 
ammatteihen?

 

»

 i «» 
is

 — =r 
■<

 
qj:

 3* rt 
rr

 
3

 
3'

 oi: 3 
*-

 
*-

 "*

 £ 
£

 
rt

 *" 
(®

 
fl>

 
OK

 rt> — 
£.

 
-t

 OK 
r»

 
o:

 
*T

 
01!

 
3

 
n

 
qj:

 
q>:

 
3

 

Työn

 
kokeminen

 mieluisaksi 1 
2

 
3

 
*»

 
Työympäristön

 
laatu
 1 

2

 
3

 
Työn

 
itsenäisyys

 12 
3^

 
Työn

 
vaativuus

 1 
2

 
3

 
b

 
Mahdollisuus

 
luovaan
 toimintaan 1 

2

 
3

 
Kohtuullinen

 toimeentulo 
1 
2

 
3

 
Toimeentulon

 
varmuus
 myös tulevaisuudessa 12 

3^

 
Varmuus

 
työpaikan

 säilymisestä 12 
3*»

 
Mahdollisuus

 
uralla

 etenemiseen 12 
3^

 
Mahdollisuus

 
myöhemmin
 siirtyä itsenäiseksi . - - .  

yri
 ttäjäksi  Toimiminen

 
laajenevassa
 yrityksessä 12 

3^

 
Mahdollisimman

 korkeat tulot 1 
2

 
3

 
Tarpeelliseksi

 tunnustettu työ ja siitä - ,  
saatu
 arvostus  Mahdollisuus

 työskennellä kotona 1 
2

 
3

 
Esimiesten

 
ja

 työnantajan osoittama arvostus 1 
2

 
3

 
4

 
Ammatt

itovere
iden

 osoittaman arvostus 1 
2

 
3

 
Suvun

 
perinteen

 jatkaminen 12 
3^

 
Kuuluminen

 työyhteisöön 
1 
2

 
3

 
Oletko

 suunnitellut hakeutuvasi 
jatkokoulutukseen?

 
□

 
Minulla

 
on

 
jo

 haluamani koulutus 36. Miten mahdollisena 
pidät

 
omakohtai-

 
□

 
Minulla

 
on

 
jo

 koulutuspaikka. Missä sesti ryhtymistäsi 
jossain

 
vaiheessa

 
oppilaitoksessa

 
ja

 millä linjalla? itsenäiseksi 
yrittäjäksi

 
(esim.

 maanviljelijä, kauppias, 
autoilija

 
tai

 asianajaja)?  

□

 
Olen

 
suunnitellut
 pyrkiväni. Mitä □ 

Erittäin

 
todennäköisenä

 
opiskelemaan?

 Q 
Melko

 
todennäköisenä

 □

 Tuskin 
luultavana

 
D

 Mahdottomana  

□

 
En

 
osaa

 sanoa .... . ,  
□

 
En

 
pyri

 ovat 
kolme

 
tärkeintä

 
syytä,

 jotka

 vaikeuttavat 
itsenäiseksi

 

35.

 
Jos

 
aiot

 
hakeutua
 jatkokoulutukseen, niin 

yrittäjäksi

 
ryhtymistäsi?

 
mikä

 
seuraavista
 vaihtoehdoista on eniten .  

vaikuttanut

 asiaan. Merkitse vain yksi _
a
T

 
e

.'

n

.  
vaihtoehto.

 
Toiseksi

 
tärkein:.

  
Kolmanneksi 

tärkein:

  

Q

 
Minulla
 on jo työpaikka, 

johon

 
olen

  Mlkä^amma
tt

i?

 os Minulla 
on

 
jo

 
ammatti,

 
niin

 
□

 
En

 
päässyt

 haiuamaan

i'koulutukseen! oletko 
suunnitellut

 
vaihtavasi

 
Mihin

 
pyrit?

 
ammattia?

 
□

 
En

 
katso

 tarpeelliseksi. Miksi? 
□

 
En

 
ole

 
□

 Olen. Mihin 
ammattiin?

 

□

 Ei ki 
innosta

  

1.

 Ammatti Q 
Hyvät

 0
 Keskinkertaiset  

0

 Huonot  

2.

 Ammatti O 
Hyvät

 □

 Keskinkertaiset  
O

 Huonot  

1
 . 

30.

 
Mikäli

 
et

 
jostain
 syystä pääase edellä 31. Keiden mielipiteet 

ovat

 
voimakkaimmin

 
mainitsemiisi

 
ammatteihin,
 niin mihin vaikuttaneet ammat

inva
I

intasuunn
itelmi
is
i

 
ammattiin

 
aiot

 
sen

 jälkeen hakeutua? Valitse kaksi 
keskeisintä

 
vaihtoehtoa.

 0 Vanhempien  
□

 Sisarusten ja muiden 
sukulaisten

 
O

 Ystävien ja 
tuttavien

 
O

 Opettajien, opinto-ohjaajan  
□

 Ammat
inval

intaohjaajan  
□

 Työnvälittäjän  
□

 
Olen
 saanut tietoa 

sanoma-

 
ja

 
a

 ikakaus ilehd 
i

 
stä

 
□

 
Olen
 saanut tietoa 

radiosta

 
ja

 
telev
 i s 

iosta

 
□

 Jokin muu tekijä. 
Mikä?

  

32.

 
Arvioi

 
asteikolla
 1-4 kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat 

ammat
inva
I

intasuunn
itel

 -  
missasi.

 
Ympyröi
 jokaisen tekijän kohdalla 

oikea

 
vaihtoehto.

 
t

 rt S- rt 
aT-

 
OK

 ° 3 rt 
3

 — rt 
(Tl

 
-<

 
3

 oi: 3 X" 
3

 -1

 VI 
rt

 
rt

 X" rt 
-\

 
OK

 rt — 
*-

 
n

 QK rt —  
(Tl

 OK 
-<

 
OK

 3 
7T

 
UI  rt O: 3 

Entinen

 
työkokemus
 12 

3

 
4

 
Alalle

 
pääsy

 
helppo
 1 

2

 
3

 
4

 
Koulutus

 
tarjolla

 kotipaikkakunnalla 12 
3^

 
Lyhyt

 
koulutusaika
 12 

3

 
4

 
Hyvät

 työnsaantimahdollisuudet yleensä 12 
3

 
4

 
Hyvät

 työnsaantimahdollisuudet koti- 12 
3

 
4

 
paikkakunnalla  Sosiaali-

 
ja

 
eläke-edut
 1 

2

 
3

 
4

 
Ei

 
muuta

 
tarjol

 
la

 1 
2

 
3

 
4

 
Harrastukset

 12 
3

 
4
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KOULUTUSTA
 JA TYÖELÄMÄÄ KOSKEVIA 

TIETOJA

 

AMMATT
I

NHAKEUTUM
I

STUTK
I

MUS

 Kyselylomake  

18.

 
Mikä

 
on

 peruskoulutuksesi: 21. Mitä 
teet

 
tällä

 
hetkellä

 
□

 
Kansalaiskoulu

 DOlen 
koulussa/opiskelemassa

 
□

 
Peruskoulu

 Dolen 
harjoittelupaikassa

 
kodin

 
□

 
Keskikoulu

 
ulkopuolella

 
□

 
Lukio

 DOlen 
vakinaisessa

 
työpaikassa

 
□

 
Korkeakoulu

 
kodin

 
ulkopuolella

 
19.

 
Onko

 
Sinulla

 ammattikoulutusta? DOlen 
t

ilapäisessä

 
työpä

ikassa

 kodin
 ulkopuolet 

la

 

O

 
Ei

 
QOlen

 
työssä

 
kotona

 
□

 
On.

 
Mikä

 
tutkinto?
 QOlen 

työtön

 
ja

 
haen

 
työtä

 □Olen

 kotona, enkä 
hae

 
työtä

 
22.

 
Jos

 olet työssä, niin 
millä

 
alalla

 
ja

 
missä
 tehtävissä 

toimit?

 

20.

 
Viimeisen
 koulutodistuksesi 

keskiarvo:

 
Ala:  

Lukuaineet

 (ammattiaineet) _ 
„

 
Tehtävä:   

Noin   Kaikki
 aineet: 

noin

  
Kaikki
 aineet: 

noin

  
23.

 
Ilmoita

 
seuraavassa
 ruudukossa ne ammatit, joihin ensisijaisesti 

aiot

 
hakeutua

 
sekä

 
kummastakin

 
ammatista
 2 parasta ja 2 huonointa ominaisuutta. 

Ammatilla

 
tarkoite-

 
taan

 
tässä

 
yhteydessä
 myös toimimista kotirouvana 

tai

 
maatilan

 
emäntänä.

 
Amma 
11

 
i

 

Hyvät
 ominaisuudet  

Huonot
 ominaisuudet  

1 . 2. Millaiseksi

 
näet

 mahdollisuutesi I. Ammatti 
QHyvät

 
sijoittua

 
mainitsemiisi
 ammatteihin? 

QKeski
nkerta
iset

 
□
 Huonot  

2.

 Ammatti 
□

 
Hyvät

 
□

 Keskinkertaiset  
□

 Huonot  

2
1

».

 
Arvioi

 
asteikolla
 I-1» kuinka tärkeitä seuraavat tekijät 

ovat

 
ammatinva
I

intasuunn
i-

 
telmissasi.

 Ympäröi jokaisen tekijän kohdalla 
oikea

 
vaihtoehto.

 
erittäin
 melko merkityk- 

täysin

 
tärkeä

 tärkeä seltään 
merkityk-

 vähäinen 
setön

 

Entinen

 
työkokemus
 

12

  
Alalle

 
pääsy

 
helppo
 

1

 
2

 
3

  
Koulutus

 
tarjolla

 kotipaikkakunnalla 1 
2

 
3

 
**

 
Lyhyt

 
koulutusaika

 1 
2

 
3

 
*4

 
Hyvät

 työnsaantimahdollisuudet yleensä 
1

 
2

 
3

  
Hyvät

 työnsaantimahdollisuudet 
koti-

 
paikkakunnalla

 12 
3

 
4

 
Sosiaali-

 
ja

 
eläke-edut
 12 

3

 
4

 
Ei

 
muuta

 
tarjolla

 1 
2

 
3

 
k

 
Harrastukset

 1 
2

 
3

 
4

 

1.

 Arvo tai 
ammatti

 

5.

 Lasten lukumäärä:  
6.

 
Mitä
 harrastuksia 

Sinulla

 
on:

 

2.
 Ikä:  
3-

 Syntymäkunta:  
k.

 Sivi i 1isääty: □ Na i maton  
□

 Naimisissa  
□

 Eronnut tai 
leski

 
VANHEMPIA
 JA SISARUKSIA KOSKEVIA 

TIETOJA

 
ASUMISTA
 KOSKEVIA 

TIETOJA

 

7.

 Isän koulutus:  □
 Kansakoulu tai osa 

siitä

 
□

 Keskikoulu tai osa 
siitä

 
□Y
1
 i opp i 

1

 
as

 
□

 Korkeakou lututki 
nto

 
QMuu,

 mikä? (myös 
ammatillinen)
 

En
 tiedä 

8.

 Isän ammatt 
i:

  
9.

 Äidin koulutus:  □
 Kansakoulu tai osa 

siitä

 
□

 Keskikoulu tai osa 
siitä

 
□

 Ylioppi 
las

 
□

 Korkeakou
lututki 

nto

 
□

 
Muu,

 mikä? (myös 
ammatillinen)
 

□

 En tiedä  
10.

 Äidin ammatti:  

12.

 Nykyinen asuinkunta  
13.

 Nykyinen asuinpaikkasi 
on:

 □ Kaupunkikeskus yli 50 000 
asukkaan

 
□

 kaupung 
i

 
ssa

 
□

 Kaupunkikeskus alle 50 
000

 
asuk-

 
kaan
 kaupungissa  □Kirkonkylä tai muu 

taajama

 □Haja-asutusalue 
(kaupungissa

 
tai

 maaseudu
1

 
la)

 
14.

 
Olen

 asunut nykyisellä 
asuinpaikka-

 
kunna

Ilani  
vuotta
 

kuukautta

 
15-

 Asuntoni 
on:

 □
 Kerrostalossa  

□

 
R

 iv i ta 
lossa

 
□

 Omakot i 
talossa  

□Maa-
 tai/asuntotilalla  

□Muu, 
mikä?  

11.

 
Toimivatko
 vanhempasi tai 

joku

 
sisaruk-

 
sistasi

 tällä hetkellä 
itsenäisenä

 
yrittäjänä
 (myös maanviljelijä) 

tai

 
ovatko

 
he

 aikaisemmin olleet 
tällaises-

 
sa

 ammat i 
ssa?

 □ Toimii
 tällä 

hetkellä

 
□

 
On

 toiminut aikaisemmin  
□

 
Ei

 
toimi
 tällä hetkellä 

eikä

 
ole

 toiminut aikaisemmin  

16.
 Asun 
□

 Vuokra-asunnossa  
□

 
Vanhempien
 tai sukulaisten 

luona

 
□

 Omistamassani 
asunnossa

 
17-

 
Jos

 asut maa- tai 
asuntotilalla,

 
niin

 paljonko tilalla 
on:

 peltoa
 

ha

 
metsää
 

ha
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