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Liite 1 

Lista käytetyistä kysymyksistä käsittelyjärjestyksessä: 

1. Mitä sukupuolta edustat? Vastausvaihtoehdot: mies, nainen, muu 

2. Asutko ..? Vastausvaihtoehdot: Kaupunkialueella, Taajamassa, Maaseudulla, En osaa/halua 

vastata 

3. Oletko tällä hetkellä.. Vastausvaihtoehdot: Opiskelija, mitä opiskelet?, Töissä, Työttömänä, Muu, 

mikä? (esim. vanhempainvapaa tai varusmiespalvelus), En osaa/halua vastata 

4. Omistatko metsää, tai omistaako joku perheenjäsenesi metsää?  (kyllä, ei, en tiedä) 

Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei, En osaa/halua vastata 

5. Oletko tehnyt töitä, jotka liittyvät metsään tai metsäpohjaisiin tuotteisiin? (myös palkaton työ 

lasketaan) Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei, En osaa/halua vastata 

6. Työskenteleekö joku perheenjäsenistäsi metsään tai metsäpohjaisiin tuotteisiin liittyvissä 

yrityksissä tai tehtävissä? Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei, En osaa/halua vastata 

7. Kuinka usein käyt metsässä? Vastausvaihtoehdot: Viikoittain, Kuukausittain, Joitain kertoja 

vuodessa, En juuri koskaan, En osaa/halua vastata 

8. Kuinka hyvin tunnet metsätoimialaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa? Vastausvaihtoehdot: En 

lainkaan, Tunnen jonkin verran, Tunnen hyvin, En osaa/halua vastata 

9. Muistatko lukeneesi tai kuulleesi metsä- tai metsäteollisuusaiheisia uutisia viimeisen kahden 

viikon aikana? Vastausvaihtoehdot: Kyllä, En 

10. Kuinka kiinnostunut olet metsätoimialasta ja siihen liittyvästä liiketoiminnasta? 

Vastausvaihtoehdot: En lainkaan, Jonkin verran, Erittäin kiinnostunut, En osaa/halua sanoa 



11. Listaa vapaasti sanoja tai sanontoja joita ”metsätoimiala” tuo sinulle mieleen. (avoin) 

12. Osaatko luetella viisi tuotetta, joiden raaka-aineena käytetään puuta? (avoin)  

13. Millaiseksi arvelet metsätoimialan roolin Suomen kansantaloudessa? 

Vastausvaihtoehdot: 1=ei lainkaan merkittävä rooli, 2=vähäinen merkitys, 3=ei merkityksetön eikä 

merkittävä, 4=kohtalainen, 5=erittäin merkittävä rooli, En osaa/halua vastata 

14. Kuinka merkittävä rooli metsätoimialalla on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä? 

Vastausvaihtoehdot: 1=ei lainkaan merkittävä rooli, 2=vähäinen, 3=ei merkityksetön eikä merkittävä 

4=kohtalainen, 5=erittäin merkittävä rooli, En osaa/halua vastata 

15. Käytetäänkö metsiä mielestäsi Suomessa hyvin, vai pitäisikö jotakin muuttaa? (avoin) 

16. Mitkä asiat työssä on sinulle erityisen tärkeitä? (avoin) 

17. Minkälainen on mielestäsi hyvä työpaikka? (avoin) 

18. Mitä taitojasi tai ominaisuuksia haluaisit päästä käyttämään tulevaisuuden työpaikassasi? (avoin) 

19. Mitä sanoja sinulle tulee mieleen, kun ajattelet metsätoimialaa työnantajana? (avoin) 

20. Ajattele seuraavia väittämiä metsätoimialaan liittyvistä työtehtävistä omien mielikuviesi valossa. 

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? a. Työ on haastavaa, b. Työ on jännittävää, c. Työ on 

fyysistä, d. Työ on luonteeltaan hektistä, e. Työssä hyödynnetään paljon tietotekniikkaa, f. Työssä 

tarvitaan monipuolista kielitaitoa, g. Työllistymismahdollisuudet tällä hetkellä ovat hyvät, h. 

Työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa ovat hyvät, i. Näillä aloilla on hyvä palkkaus, j. Näillä 

aloilla työpaikat ovat epävarmoja, k. Työ on luonteeltaan stressaavaa, l. Työssä hyödynnetään paljon 

automatiikkaa, m. Alalle voi työllistyä yhtä lailla naiset kuin miehetkin Vastausvaihtoehdot: Samaa 

mieltä, Eri mieltä 



21. Kuinka kiinnostavina pidät seuraavia työtehtäviä metsäpohjaisen liiketoiminnan tai 

metsäasioiden parissa?  a. Tutkijan tai asiantuntijan tehtävät, yliopistossa, ministeriöissä tai muissa 

organisaatioissa julkisella puolella, b. Isojen yritysten asiantuntijatehtävät eri organisaatiotasoilla, c. 

Metsäteollisuustuotteiden myynti ja markkinointi, d. Suurten tuotantolaitosten prosessityöntekijän 

tehtävät, e. Motokuskin tai rekka-autonkuljettajan tehtävät, f. Yleiset metsänhoitotyöt, kuten 

istuttaminen ja metsänhoito, g. Pienten tai keskisuurien metsäalan yritysten yrittäjät, h. Työtehtävät 

sahoilla, i. Työtehtävät puurakentamisen parissa, j. Työtehtävät puupohjaisten tekstiileiden parissa, 

k. Työtehtävät uusien tuotteiden kehittämisen parissa. Vastausvaihtoehdot: En lainkaan 

kiinnostavana, Jonkin verran kiinnostavana, Erittäin kiinnostavana 

22. Uskotko, että kohdallasi hyvä työpaikka voisi löytyä metsäsektorilta? Vastausvaihtoehdot: Kyllä, 

En, En osaa/halua vastata 

23. Millaisena näet ”metsäpohjaisen liiketoiminnan” kymmenen vuoden päästä? Vastaa miten uskot 

alan kehittyvän seuraavien asioiden osalta: a. Liiketoiminta on taloudellisesti kannattavampaa (1 2 3 

4 5) vähemmän kannattavaa kuin nykyään; b. Liiketoiminta kasvaa nopeammin / hitaammin kuin 

nykyisin; c. Liiketoiminnassa taloudelliset asiat korostuvat enemmän /vähemmän kuin nykyisin; d. 

Liiketoiminnassa kestävyysarvot ovat tärkeämpiä / vähemmän tärkeitä kuin nykyisin; e. 

Liiketoiminnassa syntyy paljon / vähän kiinnostavia uusia tuotteita; f. Liiketoiminta houkuttelee 

monenlaisia ihmisiä enemmän / vähemmän kuin nykyisin; g. Liiketoiminta on hyvin erilaista / hyvin 

samanlaista kuin nykyään; h. Liiketoiminta tarjoaa työntekijöille paljon / vähän mahdollisuuksia 

oman osaamisen kehittämiseen; i. Liiketoiminta houkuttelee monipuolista osaamista enemmän / 

vähemmän kuin nykyisin; j. Liiketoiminnan imago on parempi / huonompi nykytilanteeseen 

verrattuna. Vastausvaihtoehdot: 1, 2, 3, 4, 5 (esim. 1= Liiketoiminta on taloudellisesti vähemmän 

kannattavaa kuin nykyään / 5= Liiketoiminta on taloudellisesti kannattavampaa kuin nykyään.) 

(huom., osa väittämistä on käännetty) 


