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1 Ammattiluokitus

Ammattiluokituksen perustana on käytetty työministeriön ammatti-alaluokitusta
(www.ammattinetti.fi). Luokitukseen on tarpeen mukaan lisätty sellaisia opiskelualoja
tai ammattiluokkia, joita alkuperäinen luokitus ei sisällä. Vastaajien käyttämät opiskelualojen nimikkeet on selvyyden vuoksi pidetty erillisinä, vaikka joitakin aloja ehkä olisi
ollut mahdollista sijoittaa samaan luokkaan. Tässä käytetty ammattiluokitus on liitteenä.

2 Vastaajat
Kyselyyn on vastannut 302 henkilöä. Heistä 60 % oli miehiä ja 40 % naisia (taulukko 1).
Taulukko 1. Vastaajien sukupuoli.
Sukupuoli
Mies
Nainen
Ei tietoa
Yhteensä

Vastaajia
180
121
1
302

%
59,6
40,1
0,3
100

Vastaajien keski-ikä oli 20,75 vuotta. Nuorin heistä oli 15 ja vanhin 49. Vastaajien sukupuolijakauma toistuu ikäluokituksessa niin, että taulukossa 2 käytetyssä jaottelussa
jokaisessa ikäluokassa oli miehiä noin 60 % ja naisia noin 40 %. Yksityiskohtaisempi ikäjakauma sekä ikäluokituksen sukupuolijakauma on liitteessä.
Taulukko 2. Vastaajien ikä.
Ikä, vuosia
15-17
18-19
20-25
26 tai yli
Yhteensä

Vastaajia
73
111
84
34
302

%
24,2
36,8
27,8
11,3
100

Eniten vastaajia oli Uudeltamaalta, Keski-Suomesta ja Varsinais-Suomesta (taulukko 3).
Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta ei ollut lainkaan vastaajia. Yli puolet vastaajista (55 %) oli Länsi-Suomen alueelta ja runsas neljännes (27 %)
Etelä-Suomesta. 68 henkilöä (22 %) oli ruotsinkielisiä.
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Taulukko 3. Vastaajien asuinpaikka.
Lääni
Lappi
Oulu
Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Etelä-Suomi

Ahvenanmaa
Ei tietoa
Yhteensä

Maakunta
Lappi
Pohjois-pohjanmaa
Kainuu
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pirkanmaa
Satakunta
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Varsinais-Suomi
Etelä-Karjala
Päijät-Häme
Kanta-Häme
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Kymenlaakso
Ahvenanmaa

Vastaajia
21
15
0
0
8
2
27
18
14
20
12
44
31
0
4
11
54
13
0
7
1
302

%
7
5
0
0
2,6
0,7
8,9
6
4,6
6,6
4
14,6
10,3
0
1,3
3,6
17,9
4,3
0
2,3
0,3
100

3 Opiskelu
Kaikki paitsi 13 vastaajaa ilmoitti opiskelevansa jotakin (taulukko 4). Kolmasosa vastaajista oli
valmentavassa koulutuksessa. Vastausten epämääräisyyden perusteella oli joidenkin henkilöiden kohdalla vaikea tulkita, oliko kyseessä työhön valmentava koulutus, asumisvalmennus vai
jokin muu valmennuskoulutus. Ryhmässä voi tästä syystä olla sisällöltään ja tavoitteeltaan
eritasoista koulutusta. Valmentavan koulutuksen lisäksi tavallisimmat opiskelualat olivat kotitalous- ja kuluttajapalvelut, kiinteistönhoito, ravitsemuspalvelut, käsityöala ja puhdistuspalvelut.
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Taulukko 4. Vastaajien opiskelualat.
Opiskeluala
Työhön ja/tai itsenäiseen
elämään valmentava koulutus
Kotitalous- ja kuluttajapalvelu
Kiinteistönhoito
Ravitsemispalvelut
Käsityöala
Puhdistuspalveluala
Kuvataideala
Kone- ja metalliala
Metsätyö
Puutarha- ja puistotyö
Sosiaali- ja terveysalan avustaja- koulutus
Majoitus-, ravitsemus- ja talousala
Palveluavustajakoulutus
Informaatiotekniikka
Kuljetus ja liikenne
Toimistotyötä
Ei tietoa
Yhteensä

Vastaajia
104

%
34,4

27

8,9

26
23
21
19
11
11
10
10
8

8,6
7,6
7
6,3
3,6
3,6
3,3
3,3
2,6
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2,3

5
4
2
1
13
302

1,7
1,3
0,7
0,3
4,3
100

Kun avokysymyksellä kysyttiin syitä opiskelualan valintaan, 125 henkilöä vastasi, että
he valitsivat juuri tämän alan koska he pitävät siitä tai se on kiinnostava (taulukko 5).
Jokaisella opiskelualalla oli henkilöitä, jotka vastasivat näin.
”Koska tykkään siitä.”
”Kiinteistöhuolto kiinnostaa työnä.”
”För jag tycker om det här jobbet.”
”Minua kiinnostaa ruoan valmistus.”
”Siksi koska tämä ala oli kaikista mielenkiintoisin.”

Valmentavassa koulutuksessa olevat henkilöt vastasivat usein, että syynä opiskelupaikan valintaan oli se, että he vielä harkitsivat mille alalle he haluavat suuntautua (28
henkilöä). Toinen tavallinen vastaus tällä ryhmällä oli, että he halusivat oppia uusia
asioita (26 henkilöä) tai oppia toimimaan itsenäisemmin (19 henkilöä).
”Että löytäisin sopivan jatko-opiskelupaikan.”
”Siksi että saa lisää aikaa miettiä minne alalle hakee seuraavaksi opiskelemaan.”
”Löytyisi itselle sopiva työ tai työtehtävä.”
”Oppisin arkielämän taitoja ja pääsisin ammattilinjalle.”
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”Siksi että itsenäistyisin kunnolla.”

Vain pieni osa vastaajista ilmoitti opiskelevansa siksi, että saisi ammatin (15 henkilöä)
tai työpaikan (11 henkilöä).

Taulukko 5. Syitä opiskelualan valintaan.
Miksi opiskelee tätä alaa?
Mukava/kiinnostava ala
Opiskelualan harkintaa / etsimistä
Uusien asioiden oppiminen
Oppia toimimaan itsenäisemmin
Ammatin hankkiminen
Työpaikan saaminen
Elannon hankkiminen / rahan
takia
Ei ollut muita vaihtoehtoja
Yhteensä

Mainintoja
125
28
26
19
15
11
4
4
232

Miesten aloja ovat kuljetus ja liikenne, informaatiotekniikka, metsätyö, kone- ja metalliala sekä kiinteistönhoito (kuvio 1). Näiltä aloilta ei tästä vastaajajoukosta löydy ainuttakaan naisopiskelijaa. Mitään vastaavia pelkästään naisten aloja ei tässä aineistossa
ole, vaikka naiset kylläkin ovat selvänä enemmistönä majoitus-, ravitsemus- ja talousalan opinnoissa, sosiaali- ja terveysalan avustajakoulutuksessa sekä puhdistuspalvelu-,
käsityö- ja kotitalousalalla. Onkohan asia niin, että kehitysvammaisilla miehillä on
enemmän valinnanvaraa työtehtävien valinnassa, mutta kehitysvammaisilta naisilta
odotetaan enemmän perinteisten naisten roolien noudattamista? Miesten osuus mm.
keittiö-, kotitalous- ja puhdistuspalvelualalla on tässä aika suuri. Löyhentääkö kehitysvamma miesten osalta vaatimuksia noudattaa perinteisiä miesten rooleja samalla kun
se vaikeuttaa perinteisten rajojen rikkomista naisille?
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Kuvio 1. Opiskelualat sukupuolen mukaan.

Iältään nuoria, alle 20-vuotiaita henkilöitä on luonnollisesti suhteellisen paljon valmentavassa koulutuksessa. Puutarhatyössä ei ole lainkaan nuorinta ikäluokkaa, 15–17vuotiaita, eikä metalli- ja konealan opinnoissa ole yli 20-vuotiaita (kuvio 2).
Kuvio 2. Opiskelualat iän mukaan.

Asuinpaikalla vaikuttaa olevan merkitystä siihen, mitä alaa opiskellaan, mutta vertailua vaikeuttaa se, että yli 80 % vastaajista on Etelä- ja Länsi-Suomesta (kuvio 3).
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Kuvio 3. Vastaajien opiskelualat lääneittäin.

4 Haaveammatti
Vastaajilta kysyttiin, mikä heidän haaveammattinsa on. Eri ammatteja tai aloja mainittiin yhteensä 34. Vastaajista 62 henkilöä (20 %) opiskeli tällä hetkellä samaa alaa kuin minkä he ilmoittivat haaveammatikseen. 29 henkilöä ei ilmoittanut haaveammattia (taulukko 6).

Taulukko 6. Eniten mainitut haaveammatit.
Ammattiala
Ravitsemispalvelut
Kiinteistönhoito
Kuljetus- ja liikennetyö
Puhdistuspalveluala
Musiikkiala
Käsityöala
Lasten hoito
Myyntityö
Puutarhatyö
Tietotekniikka
Terveydenhuolto
Kuvataide
Metalli- ja koneteollisuus
Eläinten hoito
Metsätyö

Mainintoja
40
19
18
15
14
14
13
11
10
10
10
9
9
9
8
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Vastaajan iällä tai asuinpaikalla ei ollut vaikutusta haaveammatin valintaan, mutta sukupuolella kyllä. Sukupuolen mukaan toiveet ammatista näyttävät aika lailla samanlaiselta kuin opiskelualan valinnassa, paitsi että terveydenhuolto ja lastenhoito ovat naisten suosiossa olevia
aloja (kuvio 4).

Kuvio 4. Haaveammatit sukupuolen mukaan.

Kyselyssä kysyttiin myös mitä työtä vastaaja haluaisi tehdä tulevaisuudessa. Tähän
kysymykseen vastattiin aika lailla samalla tavalla kuin kysymykseen haaveammatista.
128 henkilöä mainitsivat saman ammatin haaveammatikseen ja työksi, jota he halusivat tehdä tulevaisuudessa. Vastaajista 62 henkilöä opiskeli juuri sitä alaa, missä he haluaisivat työskennellä tulevaisuudessa. Haaveammatteina mainitut musiikki- ja kuvataideala eivät saaneet yhtään mainintoja tulevaisuudessa tehtävän työn kohdalla, kun
taas työ- tai toimintakeskuksessa työskentely, joka ei ollut kenenkään haave, mainittiin
tulevaisuuden työnä (kuvio 5).
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Kuvio 5. Haaveammatit ja työt, joita vastaajat haluaisivat tehdä tulevaisuudessa.

5 Työ ja palkka
Tärkeintä työssä on tietysti se, että siitä saa palkan. Muita tärkeitä syitä ovat myös se, että on
jotakin tekemistä, että oppii uusia asioita ja saa työkavereita. Joidenkin vastaajien mielestä
työnteko on tärkeää, koska se on mukavaa ja siitä tulee hyvä mieli.
Taulukko 7. Miksi työ on tärkeä?
Miksi työ on tärkeä
Saa palkkaa
On tekemistä
Oppii uusia asioita
Työkaverit
On mukavaa tehdä työtä
Voi tuntea itsensä tarpeelliseksi
Yhteensä

Vastauksia
169
38
28
25
20
6
286

Kysymykseen ”Onko palkka tärkeä?” 85 % vastaajista vastasi, että palkka on tärkeä.
Vastaajista 5 % ei pitänyt palkkaa tärkeänä ja 10 % jätti vastaamatta kysymykseen (taulukko 7).
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Taulukko 8. Onko palkka tärkeä?

Kyllä
Ei
Ei vastausta
Yhteensä

Vastaajia
257
15
30
302

%
85
5
10
100

Suurin osa vastaajista piti palkkaa tärkeänä, koska ilman rahaa ei voi tulla toimeen. Rahaa tarvitaan laskujen maksamiseen ja perheen elättämiseksi.
”Rahaa tarvitaan, ilman rahaa ei voi tehdä mitään.”
”Ei voi elää ilman rahaa.”
”Olisi rahaa sen verran että pystyy elättämään itsensä.”
”Så att man har råd att flytta hemifrån.”
”Asunnon voi hankkia.”
”Man måste ha pengar för att klara sig.”
”Jos vaikka voisi perustaa perheen.”
”Voi ostaa sellaisia asioita, mitä muutkin ihmiset.”
”Muuten ei tule toimeen.”
”Jos on rahaa voi ostaa ruokaa ja vaatteita. Pystyy elämään itsenäisesti.”

Taulukko 9. Miksi palkka on tärkeä?
Vastauksia
Että voi elättää itsensä, että tulee toimeen. 176
Että voi ostaa ruokaa, vaatteita ja maksaa
vuokraa.
Harrastuksiin, matkustamiseen, shoppailuun
55
Palkka on tärkeä siksi, että saa rahaa
44
Että saa hankittua oman asunnon, että voi 6
muuttaa pois kotoa
Palkka kannustaa tekemään työtä
5
Yhteensä
286
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Liite

Liitetaulukko 1

Valid

Ikä

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

15

1

,3

,3

,3

16

19

6,3

6,3

6,6

17

53

17,5

17,5

24,2

18

65

21,5

21,5

45,7

19

46

15,2

15,2

60,9

20

33

10,9

10,9

71,9

21

18

6,0

6,0

77,8

22

9

3,0

3,0

80,8

23

12

4,0

4,0

84,8

24

7

2,3

2,3

87,1

25

5

1,7

1,7

88,7

27

2

,7

,7

89,4

28

2

,7

,7

90,1

29

2

,7

,7

90,7

31

3

1,0

1,0

91,7

32

4

1,3

1,3

93,0

33

1

,3

,3

93,4

34

3

1,0

1,0

94,4

35

1

,3

,3

94,7

36

4

1,3

1,3

96,0

37

1

,3

,3

96,4

38

3

1,0

1,0

97,4

40

2

,7

,7

98,0

41

1

,3

,3

98,3

42

2

,7

,7

99,0

44

1

,3

,3

99,3

45

1

,3

,3

99,7

49

1

,3

,3

100,0

Total

302

100,0

100,0

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Ikä

302

15

49

20,75

5,818

Valid N (listwise)

302
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Liitetaulukko 2

Ikäluokitus * Sukupuoli Crosstabulation
Sukupuoli

Ikäluokitus

Total

15-17 v

Count

18-19 v

% within Ikäluokitus
% within Sukupuoli
Count

20-25 v

% within Ikäluokitus
% within Sukupuoli
Count

yli 26 v

% within Ikäluokitus
% within Sukupuoli
Count
% within Ikäluokitus
% within Sukupuoli
Count
% within Ikäluokitus
% within Sukupuoli

mies

nainen

Total

45

28

73

61,6%

38,4%

100,0%

25,0%

23,1%

24,3%

66

45

111

59,5%

40,5%

100,0%

36,7%

37,2%

36,9%

47

36

83

56,6%

43,4%

100,0%

26,1%

29,8%

27,6%

22

12

34

64,7%

35,3%

100,0%

12,2%

9,9%

11,3%

180

121

301

59,8%

40,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Ammatti- ja opiskelualaluokitus
1 Henkilöpalvelut
101 kiinteistönhoito ja isännöinti
102 kotityöpalveluala
103 majoituspalvelut
104 matkailuala
105 puhdistuspalveluala
106 ravitsemispalvelut
107 kauneudenhoitoala
2 Informaatiotekniikka
3 Kaupallinen työ
302 Myyntityö
4 Kirkollinen työ
5 Kulttuuri ja viestintä
502 Audiovisuaalinen ala
503 Kirjasto- ja informaatiopalveluala
504 Kustannusala
505 Kuvataideala
507 Musiikkiala
508 Teatteri- ja tanssiala
509 Toimitus- ja tiedotustyö
6 Käsityöala
7 Lakiala
8 Kuljetus ja liikennetyö
805 Postityö
9 Luonnontieteellinen työ
902 Kemia ja fysiikka
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10 Maa- ja metsätaloustyö
1002 Maatilatalous
1003 Metsätyö
1004 Puutarha- ja puistotyö
11 Opetus ja kasvatustyö
12 Rakennustyö
13 Sosiaalipalvelut
14 Teollinen työ
1401 Elektroniikka- ja sähköteollisuus
1406 Kone- ja metallituoteteollisuus
15 Terveydenhuolto
1502 Eläinlääkintätyö
16 Toimistotyö
17 Turvallisuusala
1701 Nuohousalan työ
1702 Palo- ja pelastustoimi
1703 Poliisi
1705 Sotilastyö
1707 Vankeinhoito
1708 Vartiointiala
18 Muuta
1801 Eläinten hoitoa
19 Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, myös asumisvalmennus
20 Työkeskus / toimintakeskus
21 Kotitalous- ja kuluttajapalvelu
22 Majoitus-, ravitsemus- ja talousala
23 Palveluavustajakoulutus
24 Sosiaali- ja terveysalan avustaja koulutus
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Toiveammatti-aineisto: Miksi palkka on tärkeä -vastaukset
Köpa saker
Det är roligt att jobba ändå
Ostaa vaatteita, pikkujouluvaatteet, housut, reppu
Kaavake on ohjaajan täyttämä tietojen osalta. Opiskelija on kuvista näyttänyt täyteyt osiot.
Muuten ei tule toimeen
Siksi että saa rahaa itsestä huolehtimiseen!
No se vaan on
Koska rahalla voi ostaa ruokaa vaatteita pelejä karkkia ja limsaa
Ettei rahat lopu
Saa rahaa itselleen
Saa rahaa
Saa ostaa ruokaa?
Tärkeää saada rahaa, jos aikoo joskus elättää perhettä.
Saa rahaa, saa ostaa cd-levyjä.
Jag vet inte
För att man ska ha pengar så att man kan klara sig i livet
Pengar är viktigt
Köpa, kläder, bo, mat
Koska niillä voi ostaa jotain itselleen
Luokkaretki
Maksaa laskuja, ostaa mitä tarvitsee, asuntola vuokraa
No kun saan työn tehtävä tehtyä ostan ruokaa
Koska siitä saa palkkaa, rahaa vaateostoksiin ja matkalippuihin, ruokaan
Siksi että saa rahaa elämiseen
Kun pystyy maksamaan laskuja
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Pystyy maksaa laskua ja kauppa-asioita
Kun saa rahaa voi ostaa vaatteita ja ruokaa
Saa rahaa, voi maksaa maksuja (=laskuja) ja voi maksaa vuokraa kun muuttaa pois kotoa
Että sais rahaa elääkseen ja vois ostaa ruokaa
Että pystyy elää
Mieluummin teen työtä
Ettei jää kotiin tuskastuva ja saa ajan kulumaan
Saa rahaa toimeentuloon
Jag vill få lite pengar. Jag vill handla
Siksi että voi ostaa ruokaa jauuden polkupyörän
Voi ostaa ruokaa
Jos on rahaa voi ostaa ruokaa ja vaatteita. Pystyy elämään itsenäisesti.
Että pystyy asumaan omillaan
Koska muuten ei saa kaupasta ruokaa
Ei tiedä
Tekee enemmän hommia kun saa palkkaa, kannustaa että voi ostaa vaikka mitä
Siksi että saa rahaa matkustukseen
Että pärjää elämässä
Että pystyy elämään ja asumaan ja että voi elättää perheensä.
Että saa ruokaa ja tavaroita
Palkalla pystyy elättämään itsensä
Siksi että voi ostaa ruokaa, vaatteita ja kaikkea tarpeellista
Koska pitää esimerkiksi maksaa vuokra- tai asunnon, sähkölaskut ym. Ja tietenkin esimerkiksi
matkoihin ja muihin vapaa-ajan muotoihin.
Saa ostaa colaa
En tiedä
Voi itse hankkia haluan tavaraa
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Saisi tehdä ostoksia
CD ostoon ja vaatteiden ja vyön
Maksan vuokraa, maksut, vaatteet, ruoka
Maksan ruokalaskun
Saa töitä ja palkkaa töistä
Toimeentulon takia. Elikkä saisi maksettua laskut ja ostettua ruoat ja muut tarpeelliset ja ehkä
myös joskus tarpeettomat asiat
Että saa ostettua jotain
Voi ostaa kaikkea
Kaupungilla käydään kahvilla
On tärkeää?
Elättää itsensä
Itsensä elättämiseen ja perheen perustamiseen
Että saa rahaa elämiseen ja laskuihin
Voi kustantaa elämisen
Koska siitä saa palkkaa
Rahaa tarvitsee laskuihin ja muihin tärkeisiin
Että voi hoitaa omat asiansa esim. maksaa laskut tai ostaa talon vaikka
Koska silloin voi ostaa ruokaa, vaatteita ja jos on lapsia heillekin täytyy elättää.
Että voi ostaa ruokaa
Voi ostaa pelejä, ruokaa, vaatteita
Voi ostaa sellaisia asioita, mitä muutkin ihmiset kuten vaatteta, kylmäpusseja, ja ruokaa ja
vaikkapa sählymailan, pelipaitoja ja bändyvehkeet
Että saa ruokaa, tavaroita, vuokrarahat
Så man kan köpa saker.
Svårt att förklara
Bra att ha egna pengar och spara. Kanske köpa dyra saker, som egna spel.
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För att få pengar
Att man skulle kunna bo ensam
Så man skall få mera pengar och så jag tränar på spel
Kan köpa mat, Cokis
Mitä muutakaantyöstä voi saada. Tekisin jotain kivaa.
Rahaa elämiseen
Pengar behövs för allt
Pengar beövs till kläder, mat
För att ha råd att köpa saker
Mat, kläder
Mat, kläder, bilar
Mat, kläder, räkningar
Pengar, pengar. För att leva!
För att klara sig
För att ha råd att leva
Saa itselle asunnon ja auton
Sitten kun on rahaa voi elättää itsensä.
Ei voi muuten maksaa laskuja ja vuokraa
Voi ostaa rahalla jotain itselle ja muille esim. omalle veljelle
Voi maksaa laskuja
Saa rahaa
Että saisi elättää perhettä
Ilman rahaa ei voi käydä matkoilla
Saa lainaa
Että voi ostaa ruokaa
Siksi kun palkka on tärkeää
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Asunnon voi hankkia
Rahaa tarvitaan elämistä varten
Vaatteita
On tietenkin palkka tärkeä koska se tarvitsee, sillä elää arkielämässä hyvin
Työ on tärkeä
Oikea työ
Kun käy töissä siitä saa rahaa
En tiedä
Saa ostettua itselleen ruokaa
Että saa töitä
Saa ostaa ruokaa ja vaatteita. Saa maksaa vuokraa asumiseen.
Man kan köpa mat och kläder och betala räkningar
Att få pengar
Så att jag kan köpa godis
Viktigt att få bra lön
Kun saa rahaa
Kun saa rahaa ja saa kämpän
Saa rahaa, voi tehdä asioita
Koska rahaa tarvitaan elämiseen
Siellä saa rahaa
No, saada rahaa ja voi ostaa junalipun tai jonkun
Saa ostaa ruokaa voi maksaa vuokraa
Voi ostaa ruokaa ja vuokra-asuntoa ja kuluttaa
Voi ostaa ruokaa, vuokraa
Ruoka, vaatteet
Asuntoon, ruokaan, harrastukseen
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Että ihminen saa rahaa, voi maksaa laskuja
Ois kiva jos sais vähän enemmän, että jäis laskujen jälkeen rahaa myös elämiseen. Eli periaatteessa kyllä, mutta en ole mikään rahanahne.
se on yksi motivaattori työlle. Ei tarvi miettiä joka penniä mihin menee. Mitä parempaa palkkaa, sitä helpompi suunnitella omaa elämää. Ei tarvii miettiä mitä voi ostaa.
Saa leipää pöytään ja laskut maksettu. Työosuusraha niin pieni sais olla 200-300e.
Voi elättää itsensä
On
Koska rahalla saa kaikenlaista
Kun saa rahaa ja voi maksaa vuokran ym
Voi ostaa esim. vaatteita itselleen
Koska saan itse päättää miten palkkani käytän
Että saa ostaa ruokaa ja vaatteita
Koska voi maksaa itse laskuja voi ostaa ruokaa
Koska saa maksettua laskunsa
För att man förtjänar
För att få shoppa
Pengar behövs bl.a. till mat
Så att man har råd att flytta hemifrån
För man klarar sig inte utan pengar
Vet inte
Så att allt inte bara far till skatt och räkningar, utan att man också får nåt till nåt roligt
Että saa rahaa, säästäisin rahaa tilille että saisin myöhemmin ruokarahaa ja bensarahaa
Palkalla/rahalla saa ruokaa, tavaroita esim. television
Että saa rahaa, ostaa vaatteita
Voi maksaa puhelinlaskun
Saa rahaa
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Saa leipää pöytään
Pääsee kauppaan ostamaan ruokaa
Rikastuu
Jotta pystyy maksamaan mm. erilaisia laskuja
Saa rahaa ostaa
Pitää saada rahaa elämiseen
Voi maksaa vuokra, ruokaa, kaikennäköistä...
No että voisi ostaa niillä rahoilla jotain kivaa
Voi ostaa jotain
Koska saa ostettua tupakkaa ja kaikenlaista muuta
Saa levyjä, saa tupakkaa jne
Koska saa opintorahaa
Saisi vähän taskurahaa, olisi taskun pohjalla pikkasen
Pystyy elättämään itsensä
No nimen omaan laskujen ja elannon ja talovuokran maksamiseen
Elättää itsensä
För jag sku kunna betala räkningar, hyra, telefon, elräkning mm.
Annars skulle jag inte ha pengar, har man inte pengar kan man inte köpa någonting. Viktigt att
också trivas på arbetsplatsen.
För att köpa mat
Angår er inte
För att få bra pengar
För att få pengar då kan man shoppa och fara ut och resa
Det är den summa man lever på, om man inte har någon annan inkomst, så är den viktig.
Man behöver pengar för att leva
Man får mycket pengar att spara och köpa något
Voi ostaa jotain
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För att få mat
Att få mat
För att kunna försörja sig själv
Koska vuokra ym laskut pitäämaksaa ja ostoksien maksaminen
Että saa ruokaa
Laskut
Ruokalaskut
Jotta olisi varaa maksaa laskuja
Saa elannon
Saa elantoa
Koska jos ei mene töihin sitten ei saa palkkaa, ei pysty elää ilman rahaa
Saa ostettua ruokaa, voit hankkia asunnon ja maksaa laskut
Ei voi elää ilman rahaa
Koska jos tekee töitä, saa palkkaa paljon, jos ei saa palkkaa, niin millä elät elämääsi ja kasvatat
lapsia tai hommaat perheen jolla elätät niitä, jos et käy töissä
Kun saa sen palkan niistä metsähommista niin et elättää itsensä et saa ostettua vaatteita ja
sekä ruokaa että voi syödä ja pukea vaatteet päällensä niin ei tarvitse olla alasti tai syömättä
No koska on tärkeä sen takia, että pystyy elättämään ostamalla ruokaa, maksamalla kaikenlaisia laskuja ja pitää riittää rahoja maksamiseen.
Että selviää maailman julmuudesta
Tulee toimeen saa ostettua jotakin itselleen.
Raha on tärkeä, rahaa tarvitaan elämiseen. Rahaa tarvitaan, jotta saa maksettua aina kaikki
laskunsa.
Koska ilman rahaa ei pysty maksamaan laskuja jne
Voi käydä pankissa ja sitten ostoksilla
Saada rahaa, tuhlata elämiseen
Haluan pankissa nostaa rahaa ja käydä asioilla
Rahaa saa, voi ostaa digiboksin, cd-levyjä
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Kun saa uudet vaatteet ja ruokia. Jos ei saa palkkaa ei saa mitään
Rahalla voi ostaa kaupasta ruokaa, vaatteita ja muuta tarvittavaa
Että pääsee maksamaan laskuja
Jollain pitää saada ostaa tavaroita ja ruokaa
Elämiseen
Rahaa tarvitaan, ilman rahaa ei voi tehdä mitään
Saa ostaa itselle erilaisia tavaroita
Voi ostaa erilaista hyödyllistä itselle
Heinta nanyt
Omkostnader
Köpa mat, kostander, räkningar
Koska ei ole kauhean hyvä olla ahne rahan suhteen
Enpä tiedä sanoa minulle ei raha oo tärkeää, vaan se itse työ on tärkeää. Eni vei
Saa maksettua kaikki laskut esim: tv-lupamaksut sähkölaskut, puhelinmaksut
Se on väärin että toiset saa enemmän samasta työstä.
Koska sillä saa ruokaa ja vaatteita
För att man ska klara sig i framtiden
Jos ei käydä töissä ei saa rahaa
Ostaa ruokaa
Man behöver pengar för då kan man köpa mat
För att få ett bra liv
No siksi on kovin tärkeätä on se kun huolehti omasta työ tekijä joka on hyvä työtekijä
Jag vill kunna försörja mig själv och ge mig en liten guldkant, då livet hittills har varit så kämpigt. Nu hjälper mamma och pappa mig mycket. Men tyvärr finns de inte för evigt.
Vill ha mycket pengar
För att få köpa olika saker
No siksi. Haluan lisää lisää animea ja mangaa
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Rahalla saa ruokaa, asunnon ja vaatteita.
Palkalla maksetaan vuokrat, laskut ja muut tärkeät menot Saa elannon elämistä varten.
Därför de viktigt att köpa kläder och mat
Man klarar sig inte utan pengar
Man måste ha pengar för att klara sig
Että saamme leipää ja hyvän toimeentulon ja katon pään päälle ja vaatetta ylle.
Saisin hoidettua esim: laskut, ruoat, vaatteet, asunnon elämää ja terveyden
Turvaa elämisen, voi viedä kavereita syömään tms, hankkia oman asunnon
Et saa maksaa laskut ym
Koska on vaikea selvitä ilman rahaa täällä
Metsätyö on hyvä työ minulle koska puiden kaatohomma energiapuiden takia koska niistä on
paljon hyötyä. Riippuu siitä miten paljon puita laitetaan energiakäyttöön ja kuinka paljon
Siksi ku ei sitä ilmaisekskaan ala tekee metsurin vaativaa/raskasta työtä. Et kyllä mieluummin
hyvästä työstä ottaa palkkaa työstä.
Kun tiedän miksi.
Että saa ruokaa, vaatteita
Millä sä luulet et tulee toimeen ilman rahaa pyhällä hengellä ei oikein toimi sitä tarvitaan elämiseen
Sillä voi ostaa ruokaa ja vaatteita ym ja maksaa vuokra
Saa omaa rahaa
Saa ostaa vaatteita
Onhan se. Se että meillä on niin pieni palkka avotyöstä. Täällä on huonompi avotyöpalkka kuin
joissain muissa kunnissa.
Vastasin jo edellisessä
Oma toimeentulo on turvattava
Voi käydä ostoksilla
Ruokaan, talon vuokran maksamiseen, laskuihin
Maksaa asunnon lainoja tai vuokria
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Voi pitää rahaa mukana lompakossa
Olisi rahaa sen verran että pystyy elättämään itsensä
Tarvitaan ruokaan, laskuun
Har pension så jag klarar mig.
Sillä saa ruokaa ja vaatteita
Siitä saa rahaa
Jos vaikka voisi perustaa perheen
Että on edistynyt
Ei ole minulle tärkeä koska minä haluan tehdä töitä kunnolla tässä yhteiskunnassa
Eipä juuri mutt akunhan saa töitä niin se on tärkeää jolla voit elättää perheesi
En ajattele heti ekana palkkaa vaan työpaikka on ekalla sijalla
En tiedä
Erittäin tärkeä. Oulussa avotyön palkka ihan liian pieni. 3€/pvä, ei sillä paljon juhlita. 6€ olisi
parempi.
Erittäin tärkeää
För att man ska klara sig och skaffa mat och sånt
Haluaisin omass atyössä saada palkkaa tulevaisuudessa
Haluaisin paljon rahaa
Ja det är den
Ja men den är ju okej alltså någorlunda stor
Ja pitä huolitea sitä työ on työtä
Ja så man får köpa en bil
Ja, någonting måste man ju leva och bo för. Det är nuförtiden väldigt dyrt, allt i samhället. Levnadskostnaderna över lag.
Ja, stor lön
Jo, lönen är ganska viktigt
Joo, että ostan mangaa ja animea koko ikäni
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Jos ei saa palkkaa ei saa rahaa jolla saa ruokaa, asunnon ja vaatteita. En pysty ilman rahaa elättämään itseään.
Joskus on joskus ei
Kyllä on tärkeää!
Kyllä se o tärkeä ja pitää elää
Köpa kläder och mat
Man får pengar
Man får pengar så man kan köpa något åt sig själv
Man klarar sig i framtiden om man får lön.
Man måste ha pengar för att klara sig
No tottakai on et mitä sitä muuten tekisi töitä jos ei ole palkkaa.
No, palkka olisi hyvä saada, mutta se ei saa olla kovin korkea summa. Ja raha summa olisi noin
10-300€ kuukaudessa
On erittäin tärkeä, saa suunnitella tulevaisuutta varmemmin.
On et saa ostaa ruokaa et pärjää työelämässä
On ilman sitä tuskin kukaan meistä eläisi täällä maapallolla kovin kauaa ilman sitä
On koska ilman palkkaa ei ole helppoa saada elämässä jatkuvaa työtä
On se palkka myös aika tärkeässä asemassa metsurin työssä. Pystyy maksaa laskut ja ostamaan
kaikkee mukavaakin välillä.
On se tärkein
On se tärkeä, pystyy elämään.
On se tärkeätä ei muuten tulisi toimeen, ei elä pyhällä hengellä tai ?? rahoilla
On se tärkeää kun tekee töitä niin siitä saa rahaa millä ostaa ruokaa ym
On siksi että voi ?? ??
On, jonkin verran
On, jos sillä elää ja tulee toimeen
On, koska voi maksaa laskuja ym.
Onhan se osittain tärkeää, mutta kyllä mulle eläke tulee.
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Onhan se tarvitteehan sitä rahaa laskujen maksamiseen yms asioitten hoitamiseen ja että saa
ruokaa jne
Palkka on sellainen kun siitä maksetaan, eikä se mene arvostuksen mukaan
Palkkaa pitää saada paljon
Pystyt maksamaan vuokran ja laskuja ja pystyt ostamaan ruokaa
Pystyy ostamaan ruokaa, vaatteita
Rahaa tarvitaan
Saa liian vähän työosuusrahaa eikä se riitä ruokalaskuun
Saa ostaa itselle jotain
Saisi olla
Sen verran tärkeä että saa kohtuullisen palkan
Siksi että tarvitaan
Tehdä paljon töitä, saa palkkaa, ostaa, vuokra
Tja
Tosi tärkeää
Turvaa tulevaisuutta. Voi olla vanhemmista riippumaton
Työnteon suorituksessa
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