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Suomalaisten sukulais- ja
ystävyyssuhteet

Arvoisa vastaanottaja!

Sukulais- ja ystävyyssuhteilla on tärkeä merkitys useimmille meistä. Suomi on
mukana yli 30 maan kansalaisille tehtävässä kyselyssä, jossa selvitetään mm.
kuinka usein ihmiset ovat yhteydessä sukulaisiinsa ja ystäviinsä ja keneen he
voivat turvautua apua tarvitessaan. Tulosten perusteella voidaan selvittää su-
kulais- ja ystävyyssuhteiden merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja arvioida eri
väestöryhmien tulevaa palveluiden tarvetta.

Tutkimukseen on poimittu väestön keskusrekisteristä 2 500 henkilön otos
15 – 74-vuotiaista suomalaisista. Te olette yksi näistä satunnaisesti vali-
tuista henkilöistä. Suomen osalta tietojen keruusta vastaa Tilastokeskus.
Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Ennen ai-
neiston luovuttamista tutkijoille ja kansainväliselle tietoarkistolle, siitä
poistetaan kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tilastotaulukkoina.

Pyydämme Teitä täyttämään kyselylomakkeen ja palauttamaan sen Tilasto-
keskukseen oheisessa kirjekuoressa 16.11.2001 mennessä. Palautuskuoren
postimaksu on jo maksettu. Vastauksenne on tärkeä, sillä kyselyyn valittua ei
voida korvata toisella henkilöllä.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tilastokeskuksessa tutkija Marko Ylitalo (puh.
09 - 1734 3560 tai sähköposti: marko.ylitalo@tilastokeskus.fi).

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Eero Tanskanen
tutkimuspäällikkö

Irrota kansilehti ja
kyselyosa toisistaan
katkoviivan kohdalta.



Lomakkeen täyttöohjeet

Rengastakaa  jokaisen  kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne par-
haiten vastaavan vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vas-
taus kirjoitetaan sille varattuun tilaan.

Esimerkki, jossa rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista:

8. Asutteko…

kaupungin keskustassa ................................. 1

esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä...... 2

kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa ... 3

maaseudun haja-asutusalueella?.................. 4

Monissa kysymyksissä on useampia osioita, vastatkaa jokaiseen niistä. Va-
litkaa kussakin kysymyksessä tai kysymyksen osassa ainoastaan yksi
vaihtoehto.

Lomakkeen loppupuolella on kysymyksiä, joihin vastaavat vain työssä käy-
vät tai ne, joilla on puoliso.

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.



Aluksi muutama Teitä ja kotitalouttanne koskeva kysymys:
Rengastakaa sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun

tilaan.

1. Sukupuolenne?
Mies ...................................... 1
Nainen .................................. 2

2. Syntymävuotenne? 19

3. Oletteko tällä hetkellä…
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

naimaton............................... 1 eronnut............................... 5
avioliitossa ............................ 2 leski?.................................. 6
avoliitossa............................. 3 muu .................................... 7
asumuserossa ...................... 4

4. Kuinka monta henkilöä asuu samassa kotitaloudessa Teidän kanssanne? henkilöä
Laskekaa itsenne mukaan.

5. Kotitaloutenne 6 - 17-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä? 6 - 17-vuotiasta

6. Kotitaloutenne alle 6-vuotiaiden lasten lukumäärä? alle 6-vuotiasta

7. Kuinka monta omaa alle 18-vuotiasta lasta Teillä on kaiken kaikkiaan? alle 18-vuotiasta
Laske mukaan myös muualla kuin kotitaloudessanne asuvat lapset.

8. Asutteko…
kaupungin keskustassa .......................................... 1

esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä............... 2

kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa ............ 3

maaseudun haja-asutusalueella?........................... 4

Seuraavaksi joukko kysymyksiä perhe- ja sukulaissuhteista

9. Onko Teillä elossa olevia 18 vuotta täyttäneitä veljiä tai sisaria?
Sisaruksiksi lasketaan myös veli- ja sisarpuolet sekä adoptoidut veljet ja sisaret.

Kyllä ........................................................................ 1 ---->  Montako 18 vuotta täyttänyttä
veljeä/sisarta?____________

Ei  ........................................................................... 2 ----> siirtykää kysymykseen 13 sivulle 4    

10. Oletteko useimmin yhteydessä veljeen vai sisareen?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Veljeen.................................................................... 1

Sisareen.................................................................. 2

En ole yhteydessä keneenkään aikuiseen
veljeen tai sisareen ................................................ 3 ----> siirtykää kysymykseen 13 sivulle 4    



11. Kuinka usein tapaatte tätä veljeä tai sisarta tai vierailette hänen luonaan?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Hän asuu samassa taloudessa kuin minäkin .... 1 ----> siirtykää kysymykseen 13       
Päivittäin ............................................................ 2
Useita kertoja viikossa....................................... 3
Vähintään kerran viikossa ................................. 4
Vähintään kerran kuukaudessa......................... 5
Useita kertoja vuodessa .................................... 6
Harvemmin ........................................................ 7

12. Entä kuinka usein olette yhteydessä tämän veljen tai sisaren kanssa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse
tai faksilla?

Päivittäin........................................................... 1
Useita kertoja viikossa...................................... 2
Vähintään kerran viikossa ................................ 3
Vähintään kerran kuukaudessa........................ 4
Useita kertoja vuodessa................................... 5
Harvemmin ....................................................... 6

13. Kuinka monta elossa olevaa 18 vuotta täyttänyttä lasta Teillä on kaiken kaikkiaan, kun mukaan luetaan
myös lapsipuolet ja  adoptiolapset?

Yksi tai useampia .............................................. 1 ---->   Montako 18 vuotta täyttänyttä
lasta?_________

Ei yhtään............................................................ 2 ---->  siirtykää kysymykseen 17 sivulle 5    

14. Oletteko useimmin yhteydessä 18 vuotta täyttäneistä lapsistanne poikaan vai tyttäreen?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Poikaan.............................................................. 1

Tyttäreen............................................................ 2

En ole yhteydessä keneenkään aikuiseen
lapseeni ............................................................. 3 ----> siirtykää kysymykseen 17 sivulle 5    

15. Kuinka usein tapaatte tätä aikuista lasta?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto

Hän asuu samassa taloudessa kuin minäkin .... 1 ----> siirtykää kysymykseen 17 sivulle 5    
Päivittäin ............................................................ 2
Useita kertoja viikossa....................................... 3
Vähintään kerran viikossa ................................. 4
Vähintään kerran kuukaudessa......................... 5
Useita kertoja vuodessa .................................... 6
Harvemmin ........................................................ 7

16. Entä kuinka usein olette yhteydessä tähän poikaan tai tyttäreen joko puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse
tai faksilla? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Päivittäin........................................................... 1
Useita kertoja viikossa...................................... 2
Vähintään kerran viikossa ................................ 3
Vähintään kerran kuukaudessa........................ 4
Useita kertoja vuodessa................................... 5
Harvemmin ....................................................... 6



17. Seuraavaksi kysymyksiä isästänne. Kuinka usein tapaatte isäänne tai vierailette hänen luonaan?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Isäni ei ole enää elossa .......................................... 1 ----> siirtykää kysymykseen 19    

Hän asuu samassa taloudessa kuin minäkin ......... 2 ----> siirtykää kysymykseen 19    
Päivittäin ................................................................. 3
Useita kertoja viikossa............................................ 4
Vähintään kerran viikossa ...................................... 5
Vähintään kerran kuukaudessa.............................. 6
Useita kertoja vuodessa ......................................... 7
Harvemmin ............................................................. 8
En koskaan............................................................. 9
En tiedä, missä isäni asuu...................................... 10 ----> siirtykää kysymykseen 19    

18. Kuinka usein olette yhteydessä isäänne joko puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai faksilla?

Päivittäin................................................................ 1
Useita kertoja viikossa........................................... 2
Vähintään kerran viikossa ..................................... 3
Vähintään kerran kuukaudessa............................. 4
Useita kertoja vuodessa........................................ 5
Harvemmin ............................................................ 6
En koskaan............................................................ 7

19. Entä kuinka usein tapaatte äitiänne tai vierailette hänen luonaan?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Äitini ei ole enää elossa.......................................... 1 ----> siirtykää kysymykseen 22 sivulle 6    

Hän asuu samassa taloudessa kuin minäkin ......... 2 ----> siirtykää kysymykseen 22 sivulle 6    
Päivittäin ................................................................. 3
Useita kertoja viikossa............................................ 4
Vähintään kerran viikossa ...................................... 5
Vähintään kerran kuukaudessa.............................. 6
Useita kertoja vuodessa ......................................... 7
Harvemmin ............................................................. 8
En koskaan............................................................. 9
En tiedä, missä äitini asuu...................................... 10 ----> siirtykää kysymykseen 22 sivulle 6    

20. Kuinka usein olette yhteydessä äitiinne joko puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai faksilla?

Päivittäin................................................................ 1
Useita kertoja viikossa........................................... 2
Vähintään kerran viikossa ..................................... 3
Vähintään kerran kuukaudessa............................. 4
Useita kertoja vuodessa........................................ 5
Harvemmin ............................................................ 6
En koskaan............................................................ 7



21. Kuinka kauan suunnilleen kestää matka kotoanne sinne, missä äitinne asuu?
Ajatelkaa aikaa, joka Teiltä yleensä kuluu matkaan ovelta ovelle yleisimmin käyttämällänne tavalla. Rengastakaa vain yksi
vaihtoehto.

Alle 2 minuuttia ....................................................... 1
2 – 15 minuuttia ...................................................... 2
15 – 30 minuuttia .................................................... 3
0,5 – 1 tuntia ........................................................... 4
1 – 2 tuntia .............................................................. 5
2 – 3 tuntia .............................................................. 6
3 – 5 tuntia .............................................................. 7
5 – 12 tuntia ............................................................ 8
Yli 12 tuntia ............................................................. 9

22. Kuinka usein olette viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana ollut yhteydessä seuraavassa mainittujen
sukulaisten kanssa? Rengastakaa jokaiselta riviltä sopiva vaihtoehto.

Useammin kuin
kahdesti viimeksi

kuluneiden 4
viikon aikana

Kerran tai
kahdesti viimeksi

kuluneiden 4
viikon aikana

En kertaakaan
viimeksi

kuluneiden 4
viikon aikana

Minulla ei ole
tällaisia elossa

olevia
sukulaisia

a) Eri kotitaloudessa asuviin lapsiinne....................... 1 2 3 4
b) Muihin veljiin tai sisariin kuin eniten

tapaamaanne......................................................... 1 2 3 4
c) Appivanhempiin ..................................................... 1 2 3 4
d) Veljen tai sisaren lapsiin ........................................ 1 2 3 4
e) Setiin/enoihin tai täteihin........................................ 1 2 3 4
f ) Serkkuihin .............................................................. 1 2 3 4
g) Vävyihin tai miniöihin ............................................. 1 2 3 4
h) Lankoihin tai kälyihin.............................................. 1 2 3 4

Seuraavaksi kysymyksiä ystävyyssuhteista

23. Onko Teillä läheisiä ystäviä työpaikallanne? -----> Jos ette ole mukana työelämässä, siirtykää
kysymykseen 24.

Kyllä ........................................................................ 1 ----> Montako läheistä työtoveria?________
Ei............................................................................. 2

24. Asuuko kotinne naapurustossa Teille läheisiä ystäviä?

Kyllä ........................................................................ 1 ----> Montako läheistä naapuria?_________
Ei ............................................................................ 2

25. Onko Teillä muita läheisiä ystäviä, jos ei oteta lukuun perheenjäseniä, ystäviä työpaikalla tai
naapurustossa asuvia ystäviä? Tässä tarkoitetaan ystäviä esimerkiksi harrastusten, yhdistystoiminnan, kirkon tms.
parissa.

Kyllä ........................................................................ 1 ----> Montako läheistä ystävää?__________
Ei............................................................................. 2

26. Onko Teidän läheisin tai paras ystävänne (kun puolisoa ei oteta huomioon)…

miespuolinen sukulainen ........................................ 1
naispuolinen sukulainen ......................................... 2



mies, joka ei ole sukulainen.................................... 3
nainen, joka ei ole sukulainen? .............................. 4
Minulla ei ole läheistä ystävää................................ 5 ----> siirtykää kysymykseen 29  

27. Kuinka usein tapaatte läheisintä tai parasta ystäväänne?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Hän asuu samassa taloudessa kuin minäkin ......... 1 ----> siirtykää kysymykseen 29   
Päivittäin ................................................................. 2
Useita kertoja viikossa............................................ 3
Vähintään kerran viikossa ...................................... 4
Vähintään kerran kuukaudessa.............................. 5
Useita kertoja vuodessa ......................................... 6
Harvemmin ............................................................. 7
En koskaan............................................................. 8

28. Kuinka usein olette yhteydessä tähän läheisimpään ystäväänne joko puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai
sähköpostitse?

Päivittäin................................................................ 1
Useita kertoja viikossa........................................... 2
Vähintään kerran viikossa ..................................... 3
Vähintään kerran kuukaudessa............................. 4
Useita kertoja vuodessa........................................ 5
Harvemmin ............................................................ 6
En koskaan............................................................ 7

29. Rengastakaa seuraavien järjestöjen ja yhdistysten kohdalla vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten
osallistumistanne niiden toimintaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Olen
osallistunut

useammin kuin
kahdesti

Olen
osallistunut

kerran tai pari

Kuulun, mutta en
koskaan osallistu
sen toimintaan

En kuulu
kyseisiin

järjestöihin

a) Poliittinen puolue tai puoluepoliittinen yhdistys ............. 1 2 3 4
b) Ammattiliitto tai muu ammattiin liittyvä yhdistys............. 1 2 3 4
c) Kirkko tai uskonnollinen järjestö .................................... 1 2 3 4
d) Urheilujoukkue, harrastuspiiri tai vapaa-ajan yhdistys .. 1 2 3 4
e) Hyväntekeväisyysjärjestö tai –ryhmä ............................ 1 2 3 4
f) Asuinalueen seura tai yhdistys ...................................... 1 2 3 4
g) Muut yhdistykset tai ryhmät ........................................... 1 2 3 4



30. Oletetaan, että olette vilustunut ja Teidän täytyy olla vuoteessa muutama päivä ja tarvitsette apua
kotitöihin, ostoksilla käymiseen jne. Kenen puoleen seuraavista henkilöistä kääntyisitte ensisijaisesti  ja
kenen puoleen toissijaisesti apua saadaksenne?
Rengastakaa molemmista sarakkeista vain yksi vaihtoehto.

Ensisijaisesti Toissijaisesti

Aviomies, vaimo, asuinkumppani............................. 1 1
Äiti ............................................................................ 2 2
Isä ............................................................................ 3 3
Tytär ......................................................................... 4 4
Miniä......................................................................... 5 5
Poika ........................................................................ 6 6
Vävy ........................................................................ 7 7
Sisar ......................................................................... 8 8
Veli ........................................................................... 9 9
Muu sukulainen........................................................ 10 10
Muu aviopuolison sukulainen................................... 11 11
Läheinen ystävä....................................................... 12 12
Naapuri..................................................................... 13 13
Joku työtoverinne..................................................... 14 14
Joku kunnan palveluksessa oleva avustaja............. 15 15
Joku jolle maksatte avusta....................................... 16 16
Joku muu.................................................................. 17 17
En kääntyisi kenenkään puoleen ............................. 18 18

31. Oletetaan, että Teidän pitäisi lainata suuri summa rahaa. Kenen puoleen seuraavista henkilöistä
kääntyisitte ensisijaisesti ja kenen puoleen toissijaisesti saadaksenne lainaa?
Rengastakaa molemmista sarakkeista vain yksi vaihtoehto.

Ensisijaisesti Toissijaisesti

Aviomies, vaimo, asuinkumppani............................. 1 1
Äiti ............................................................................ 2 2
Isä ............................................................................ 3 3
Tytär ......................................................................... 4 4
Poika ........................................................................ 5 5
Sisar ......................................................................... 6 6
Veli ........................................................................... 7 7
Muu sukulainen........................................................ 8 8
Muu aviopuolison sukulainen................................... 9 9
Kummi...................................................................... 10 10
Läheinen ystävä....................................................... 11 11
Naapuri..................................................................... 12 12
Joku työtoverinne..................................................... 13 13
Sosiaalitoimi ............................................................. 14 14
Pankki tai muu luottolaitos ....................................... 15 15
Yksityinen rahanlainaaja .......................................... 16 16
Joku muu.................................................................. 17 17
En kääntyisi kenenkään puoleen ............................. 18 18



32. Oletetaan, että tunnette olonne alakuloiseksi tai masentuneeksi. Haluisitte puhua asiasta. Kenen puoleen
seuraavista henkilöistä kääntyisitte ensisijaisesti  ja kenen puoleen  toissijaisesti puhuaksenne asiasta?
Rengastakaa molemmista sarakkeista vain yksi vaihtoehto.

Ensisijaisesti Toissijaisesti

Aviomies, vaimo, asuinkumppani.......................... 1 1
Äiti ......................................................................... 2 2
Isä ......................................................................... 3 3
Tytär ...................................................................... 4 4
Poika ..................................................................... 5 5
Sisar ...................................................................... 6 6
Veli ........................................................................ 7 7
Muu sukulainen..................................................... 8 8
Muu aviopuolison sukulainen................................ 9 9
Läheinen ystävä.................................................... 10 10
Naapuri.................................................................. 11 11
Joku työtoverinne.................................................. 12 12
Pappi/muu uskonnollisen yhteisön työntekijä ....... 13 13
Lääkäri .................................................................. 14 14
Psykologi tai muu ammattiauttaja ......................... 15 15
Itseapuryhmä ........................................................ 16 16
Joku muu............................................................... 17 17
En kääntyisi kenenkään puoleen .......................... 18 18

33. Kuinka usein olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt sukulaisten, ystävien, naapurien tai
muiden tuttavienne hyväksi seuraavia asioita?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Useammin
kuin kerran

viikossa

Kerran
viikossa

Kerran
kuukau-
dessa

Vähintään
2 tai 3

kertaa viim.
vuoden
aikana

Kerran
viim.

vuoden
aikana

En
kertaakaan

viim. vuoden
aikana

a) Auttanut kotitöissä tai ostosten
tekemisessä henkilöä, joka ei asu
kanssanne ................................................ 1 2 3 4 5 6

b) Lainannut suurehkon summan rahaa
toiselle henkilölle....................................... 1 2 3 4 5 6

c) Keskustellut ja viettänyt aikaa jonkun
kanssa, joka on ollut alakuloinen tai
masentunut .............................................. 1 2 3 4 5 6

d) Auttanut jotakuta työnhaussa ................... 1 2 3 4 5 6



34. Ihmiset saavat monella tavalla tietoa vapaista työpaikoista: muilta ihmisiltä, ilmoituksista tai
työvoimatoimistoista. Miten itse saitte tietää nykyisestä työpaikastanne?
Jos ette juuri nyt ole palkkatyössä, vastatkaa tähän kysymykseen viimeisimmän työpaikkanne osalta. Rengastakaa vain yksi
vaihtoehto.

En ole koskaan ollut palkkatyössä ........................................ 1
Omilta vanhemmilta, veljiltä tai sisarilta................................. 2
Muilta sukulaisilta ................................................................. 3
Läheiseltä ystävältä ............................................................... 4
Tuttavalta .............................................................................. 5
Työvoimaviranomaisilta ........................................................ 6
Yksityisestä työnvälitystoimistosta ....................................... 7
Koulusta tai yliopistosta ........................................................ 8
Ilmoituksesta tai mainoksesta ............................................... 9
Työnantaja otti minuun yhteyttä ............................................ 10
Otin yhteyttä työnantajaan ja kysyin töitä ............................. 11

35. Miten tärkeää Teille on, että läheinen ystävänne…
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Äärimmäi-
sen tärkeää

Hyvin
tärkeää

Melko
tärkeää

Ei kovin
tärkeää

Ei lainkaan
tärkeää

a) on älykäs ja saa Teidät ajattelemaan ......................... 1 2 3 4 5

b) auttaa Teitä saamaan asioita tehdyksi ....................... 1 2 3 4 5

c) todella ymmärtää Teitä ............................................... 1 2 3 4 5

d) on sellainen, jonka seurasta nauttii? .......................... 1 2 3 4 5

36. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Aikuisten lasten velvollisuus on
huolehtia ikääntyneistä
vanhemmistaan ..................................... 1 2 3 4 5 6

b) Ihmisen pitää ensin pitää huolta
itsestään ja perheestään ennen kuin
auttaa muita .......................................... 1 2 3 4 5 6

c) Paremmin toimeentulevien ihmisten
pitää auttaa ystäviä, jotka eivät ole
yhtä hyvässä asemassa ....................... 1 2 3 4 5 6

d) On aivan oikein ystävystyä ihmisten
kanssa vain siksi, että tietää heistä
voivan olla hyötyä .................................. 1 2 3 4 5 6



37. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?
Rengastakaa molemmilta riveiltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Ehdottomasti
pitäisi

Varmaan
kin pitäisi

Ei
varmaankaan

pitäisi

Ehdottomasti
ei pitäisi

En osaa
sanoa

a) Valtiovallan pitäisi tarjota lastenhoitoa
kaikille sitä haluaville ............................ 1 2 3 4 5

b) Valtiovallan pitäisi tarjota kohtuullinen
elintaso vanhuksille................................ 1 2 3 4 5

38. Yleisesti ottaen kuinka onnellinen tai onneton olette ollut viime aikoina?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Hyvin onnellinen ................................................... 1
Melko onnellinen .................................................. 2
En kovin onnellinen  ............................................. 3
En lainkaan onnellinen ......................................... 4

En osaa sanoa ..................................................... 5

39. Tuntuuko Teistä, että perheenne, sukulaisenne tai ystävänne asettavat Teille liian paljon vaatimuksia?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Ei koskaan ............................................................ 1
Harvoin ................................................................. 2
Joskus .................................................................. 3
Usein .................................................................... 4
Hyvin usein ........................................................... 5

40. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) On vain muutamia ihmisiä, joihin voin
täydellisesti luottaa ............................... 1 2 3 4 5 6

b) Useimmiten voin olla varma, että muut
ihmiset tahtovat parastani ..................... 1 2 3 4 5 6

c) Jos en ole varovainen, muut ihmiset
käyttävät minua hyväkseen .................. 1 2 3 4 5 6

d) Minunkaltaisella ihmisellä ei ole
mitään sananvaltaa siihen, mitä
valtiovalta tekee ..................................... 1 2 3 4 5 6

41. Kuinka pitkään olette asunut paikkakunnalla, jossa nyt asutte?
Merkitkää paikkakunnalle muuttovuotenne.

Olen asunut tällä paikkakunnalla vuodesta  _________  asti ................. 1

Olen asunut tällä paikkakunnalla syntymästäni asti ................................ 2



42. Oletetaan, että haluaisitte kunnan tekevän parannuksia asuinalueellanne. Miten todennäköisenä pidätte
sitä, että pystyisitte tekemään jotain asian hyväksi?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Hyvin todennäköisenä.................................................................... 1
Melko todennäköisenä ................................................................... 2
En kovin todennäköisenä ............................................................... 3
En lainkaan todennäköisenä .......................................................... 4
En osaa sanoa ............................................................................... 5

43. Kuinka usein keskustelette politiikasta ystävienne kanssa?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Hyvin usein..................................................................................... 1
Usein .............................................................................................. 2
Silloin tällöin ................................................................................... 3
En juuri koskaan ............................................................................ 4
En osaa sanoa .............................................................................. 5

Seuraavassa Teitä ja, jos olette avo- tai avioliitossa, puolisoanne koskevia
taustakysymyksiä.

44. Koulutuksenne? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto

Vielä koulussa
(peruskoulu, lukio, ammattikoulu tai –kurssi, opisto)....................... 1
Kansakoulu...................................................................................... 2
Peruskoulu....................................................................................... 3
Ammattikoulu tai –kurssi.................................................................. 4
Lukio tai ylioppilas ........................................................................... 5
Opistotason ammatillinen koulutus.................................................. 6
Ammattikorkeakoulu ........................................................................ 7
Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto ........................................... 8
Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto ........................................... 9

45. Kuinka monta vuotta olette käynyt koulua tai opiskellut kaiken kaikkiaan (mukaan lukien mahdolliset
yliopisto-opinnot ja pois lukien työharjoittelut)?

vuotta

46. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii Teidän elämäntilanteeseenne ja
jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  puolisonne elämäntilanteeseen?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Itse  Puoliso
Kokopäivätyössä (yli 35 tuntia viikossa).......................................... 1 1
Puolipäivätyössä (15- 34 tuntia viikossa) ........................................ 2 2
Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) .......................................... 3 3
Avustava perheenjäsen perheyrityksessä....................................... 4 4
Työtön.............................................................................................. 5 5
Opiskelija tai koululainen ................................................................. 6 6
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella......................................... 7 7
Eläkkeellä muusta syystä ................................................................ 8 8
Hoitaa kotitaloutta............................................................................ 9 9
Varusmies- tai siviilipalveluksessa .................................................. 10 10
Vanhempainlomalla ......................................................................... 11 11



Seuraavat kaksi kysymykset ovat vain ammattiin opiskeleville, työssä oleville
tai aiemmin työssä olleille. Kysymykset koskevat itseänne tai puolisoanne.

Muut  siirtyvät kysymykseen 54 sivulle 14.

47. Mikä on Teidän nykyinen tai viimeisin ammattinne tai ammatti, jota opiskelette parhaillaan?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin mikä on puolisonne nykyinen tai viimeisin ammatti tai
ammatti, jota puolisonne opiskelee parhaillaan?
Kirjoittakaa ammatti mahdollisimman tarkasti.

Itse Puoliso

48. Missä elinkeinossa tai millä toimialalla työskentelette tai viimeksi työskentelitte?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin missä elinkeinossa tai millä toimialalla puolisonne
työskentelee tai viimeksi työskenteli?
Rengastakaa sopiva toimiala.

Itse  Puoliso
Maa- , metsä-, riista-  tai kalatalous ....................................................... 1 1

Mineraalien kaivu.................................................................................... 2 2

Teollisuus ............................................................................................... 3 3

Sähkö- , kaasu- tai vesihuolto ................................................................ 4 4

Rakentaminen ........................................................................................ 5 5

Vähittäis- ja tukkukauppa tai korjaamotoiminta...................................... 6 6

Majoitus- tai ravitsemistoiminta .............................................................. 7 7

Kuljetus, varastointi tai tietoliikenne ....................................................... 8 8

Rahoitus- tai vakuutustoiminta ............................................................... 9 9

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut tai liike-elämän ja yritysten
palvelut ................................................................................................... 10 10

Julkinen hallinto, maanpuolustus tai pakollinen sosiaalivakuutus.......... 11 11

Koulutus.................................................................................................. 12 12

Terveydenhuolto- tai sosiaalipalvelut ..................................................... 13 13

Muut yhteiskunnalliset tai henkilökohtaiset palvelut............................... 14 14

Yksityiset kotitaloudet ............................................................................. 15 15

Kansainväliset järjestöt tai ulkomaiset edustustot.................................. 16 16

Joku muu ................................................................................................ 17 17

Seuraavat kysymykset koskevat vain työssä olevia.
Muut siirtyvät kysymykseen numero 54.

49. Mikä on säännöllinen viikoittainen työaikanne keskimäärin? tuntia



50. Mikä on Teidän ammattiasemanne?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto..

Palkansaaja ..........................................   1
Maatalousyrittäjä ..................................   2 --> Jos työntekijöitä,
Muu yrittäjä ...........................................   3 --> niin kuinka monta? työntekijää

51. Onko Teillä nykyisessä työssänne alaisia (tai työntekijöitä), siis sellaisia, jotka ovat vastuussa työstään
suoraan teille? Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Kyllä..................................................... 1
Ei ......................................................... 2

En osaa sanoa .................................... 3

52. Onko työnantajanne valtio, kunta, valtioyritys vai yksityinen?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Valtio..................................................... 1
Kunta tai kuntainliitto ............................ 2
Julkinen yritys ....................................... 3
Yksityinen (tai oma) yritys..................... 4

En osaa sanoa ..................................... 5

53. Oletteko jonkin ammattiliiton jäsen?

Kyllä ...................................................... 1
En ......................................................... 2

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia vastaajia (myös 15 – 17-vuotiaita).

54. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta
äänestäisitte?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Suomen sosialidemokraattinen puolue (SDP)........ 1
Suomen keskusta (Kesk)........................................ 2
Kansallinen kokoomus (Kok).................................. 3
Vasemmistoliitto (Vas)............................................ 4
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) ........................ 5
Vihreä liitto (Vihr) .................................................... 6
Kristillisdemokraatit................................................. 7
Perussuomalaiset (PS)........................................... 8
Remonttiryhmä (Rem) ............................................ 9
Jokin muu puolue tai ryhmittymä............................ 10

En äänestäisi .......................................................... 11
En osaa sanoa........................................................ 12
En halua sanoa....................................................... 13

55. Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisitte
oman kantanne seuraavalla asteikolla?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Vasemmisto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oikeisto



56. Kuulutteko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon .................................. 1
Ortodoksiseen kirkkoon............................................... 2
Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön ................. 3
Muuhun uskonnolliseen yhteisöön .............................. 4

En kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen
yhteisöön ..................................................................... 5

57. Kuinka usein osallistutte jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Useamman kerran viikossa ........................................ 1
Kerran viikossa ........................................................... 2
Kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa .......................... 3
Kerran kuukaudessa ................................................... 4
Useamman kerran vuodessa ...................................... 5
Kerran vuodessa ........................................................ 6
Harvemmin ................................................................. 7

En koskaan ................................................................. 8
En halua sanoa ........................................................... 9
En tiedä ....................................................................... 10

58. Usein puhutaan yhteiskuntaluokista tai sosiaaliryhmistä. Mihin yhteiskuntaluokkaan tai -ryhmään katsotte
itse kuuluvanne? Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Alaluokkaan ................................................................. 1
Työväenluokkaan ........................................................ 2
Alempaan keskiluokkaan............................................. 3
Keskiluokkaan ............................................................. 4
Ylempään keskiluokkaan............................................. 5
Yläluokkaan ................................................................. 6

En osaa sanoa............................................................. 7
Ei mihinkään näistä luokista ........................................ 8

59. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä ( =
bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet?

markkaa kuukaudessa

60. Kuinka suuret ovat keskimääräiset omat kuukausitulonne veroja vähentämättä ( = bruttotulot)?

markkaa kuukaudessa

Kiitoksia vaivannäöstänne!


