
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD0119 ISSP 2002 : Family and Changing Gender Roles III : Finnish Data

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



            

Perhe, työ ja kotityöt
Arvoisa vastaanottaja!

Työn ja kotitöiden sovittaminen perhe-elämän vaatimuksiin on ajankohtainen
ja useimmille meistä tuttu kysymys. Suomi on mukana yli 30 maan
kansalaisille tehtävässä kyselyssä, jossa selvitetään mm. miten ihmiset ovat
järjestelleet omaa perhe-elämäänsä ja mitä mieltä he ovat siihen liittyvistä
miesten ja naisten rooleista. Tulosten perusteella voidaan arvioida esimerkiksi
perheen ja työn yhteensovittamista helpottavia yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Tutkimukseen on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta
tietokannasta satunnaisesti 2 500 henkilön otos 15 � 74-vuotiaista
suomalaisista. Te olette yksi näistä satunnaisesti valituista henkilöistä.
Suomen osalta tietojen keruusta vastaa Tilastokeskus. Tutkimus
toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Ennen aineiston
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 15.11.2002 mennessä. Palautuskuoren
postimaksu on jo maksettu. Vastauksenne on tärkeä, sillä kyselyyn valittua ei
voi korvata toisella henkilöllä.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tilastokeskuksessa tutkija Markku Nieminen
(puh. (09) 1734 2519 tai sähköposti: markku.nieminen@tilastokeskus.fi).

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Tilastokeskus

Jussi Simpura
tilastojohtaja, dosentti
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Lomakkeen täyttöohjeet

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

Esimerkki 1. Tässä rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista:

10. Asutteko�

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

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

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

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

Esimerkki 2. Monissa kysymyksissä on useampia osioita. Vastatkaa jokaiseen niistä.
Valitkaa kussakin kysymyksessä tai kysymyksen osassa ainoastaan yksi
vaihtoehto.

15. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) On tärkeää edetä työuralla, vaikka tämä haittaisi
perhe-elämää ........................................................ 1 2 3 4 5 9

b) Ei ole hyvä, jos mies jää kotiin hoitamaan lapsia
ja nainen menee ansiotyöhön ............................... 1 2 3 4 5 9

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

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.
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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. Asutteko nykyisin yhdessä puolison tai muun kumppanin kanssa?

Kyllä ..................................... 1 Jos kyllä → 4b. Olen asunut hänen kanssaan vuodesta _______

Ei........................................... 2

5. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu?    Yhteensä: henkilöä

6. Heistä on 18-vuotiaita tai sitä vanhempia aikuisia henkilöä

7. Heistä on 7-17-vuotiaita lapsia tai nuoria henkilöä

8. Heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia henkilöä

9. Kotitaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymävuodet:

______________________________________________________________________

10. Asutteko�

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

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

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

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

Aluksi muutama Teitä ja kotitalouttanne koskeva kysymys:
Rengastakaa sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero

tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.
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11. Oletteko koskaan ollut ansiotyössä?

Kyllä ..................................... 1

Ei........................................... 2

12. Oletteko koskaan muuttanut työaikaanne tai työtehtäviänne hoitaaksenne jotakuta henkilöä?

En ole...................................................................................................................... 1

Olen, hoitaakseni lasta (oma tai puolison lapsi, kasvatti- tai ottolapsi) .................. 2

Olen, hoitaakseni avo- tai aviopuolisoa ................................................................. 3

Olen, hoitaakseni jompaakumpaa omista vanhemmista tai isovanhemmista........ 4

Olen, hoitaakseni jompaakumpaa puolison vanhemmista tai isovanhemmista..... 5

Olen, hoitaakseni lapsenlasta ................................................................................ 6

Olen, hoitaakseni jotakuta muuta sukulaista.......................................................... 7

Olen, hoitaakseni muuta henkilöä, joka ei ole sukulainen ..................................... 8

13. Oletteko koskaan jäänyt pois ansiotyöstä hoitaaksenne jotakuta henkilöä?

En ole...................................................................................................................... 1

Olen, hoitaakseni lasta (oma tai puolison lapsi, kasvatti- tai ottolapsi) .................. 2

Olen, hoitaakseni avo- tai aviopuolisoa ................................................................. 3

Olen, hoitaakseni jompaakumpaa omista vanhemmista tai isovanhemmista........ 4

Olen, hoitaakseni jompaakumpaa puolison vanhemmista tai isovanhemmista..... 5

Olen, hoitaakseni lapsenlasta ................................................................................ 6

Olen, hoitaakseni jotakuta muuta sukulaista.......................................................... 7

Olen, hoitaakseni muuta henkilöä, joka ei ole sukulainen ..................................... 8

14. Kuinka paljon perheeseen ja sukuun liittyvät velvollisuudet ovat haitanneet uralla etenemistänne tai
mahdollisuuksianne työelämässä?

Hyvin paljon .......................... 1

Melko paljon ........................ 2

Jonkin verran ........................ 3

Ei kovin paljon ...................... 4

Ei lainkaan ............................ 5

En osaa sanoa...................... 9

Seuraavaksi joukko kysymyksiä perheestä, työstä ja kotitöistä
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15. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) On tärkeää edetä työuralla, vaikka tämä haittaisi
perhe-elämää ........................................................ 1 2 3 4 5 9

b) Ei ole hyvä, jos mies jää kotiin hoitamaan lapsia
ja nainen menee ansiotyöhön ............................... 1 2 3 4 5 9

16. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a)
Työssä käyvä äiti pystyy luomaan lapsiinsa
aivan yhtä lämpimän ja turvallisen suhteen kuin
äiti, joka ei käy työssä. .......................................... 1 2 3 4 5 9

b) Alle kouluikäinen lapsi todennäköisesti kärsii,
jos hänen äitinsä käy työssä. ................................ 1 2 3 4 5 9

c) Kaiken kaikkiaan perhe-elämä kärsii, kun
naisella on kokopäivätyö. ...................................... 1 2 3 4 5 9

d)
Naisten työssäkäynti on kyllä hyväksyttävää,
mutta tosiasiassa useimmat heistä haluavat
kodin ja lapsia. ...................................................... 1 2 3 4 5 9

e) Kotirouvana oleminen on aivan yhtä antoisaa
kuin ansiotyön tekeminen. .................................... 1 2 3 4 5 9

f) Työssäkäynti on naisen itsenäisyyden paras
tae. ........................................................................ 1 2 3 4 5 9

17. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Sekä miehen että naisen tulee osallistua
perheen toimeentulon hankkimiseen. ................... 1 2 3 4 5 9

b) Miehen tehtävä on ansaita rahaa; naisen
tehtävä on huolehtia kodista ja perheestä. ........... 1 2 3 4 5 9

c) Miesten tulisi osallistua kotitöiden tekemiseen
nykyistä enemmän. ............................................... 1 2 3 4 5 9

d) Miesten tulisi osallistua lastenhoitoon nykyistä
enemmän. ............................................................. 1 2 3 4 5 9
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18. Millä tavoin naisten pitäisi mielestänne käydä työssä seuraavissa tilanteissa?

Tulisi
käydä

kokopäi-
vätyössä

Tulisi
käydä

osapäivä-
työssä

Tulisi
pysyä
kotona

En osaa
sanoa

a) Naimisiinmenon jälkeen, ennen lasten
syntymää. .............................................................. 1 2 3 9

b) Kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi. ........... 1 2 3 9

c) Kun nuorin lapsi on aloittanut koulunkäynnin. ...... 1 2 3 9

d) Kun lapset ovat muuttaneet kodista pois. ............. 1 2 3 9

19. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Naimisissa olevat ovat yleisesti ottaen
onnellisempia kuin naimattomat. .......................... 1 2 3 4 5 9

b) Parempi huono avioliitto kuin ei avioliittoa
ollenkaan. .............................................................. 1 2 3 4 5 9

c) Lapsia haluavien pitäisi mennä naimisiin. ............ 1 2 3 4 5 9

d) Yksi vanhemmista pystyy kasvattamaan lapsen
siinä missä molemmat vanhemmat yhdessä. ....... 1 2 3 4 5 9

e) Yhdessä asuminen on hyväksyttävää, vaikka
pari ei aikoisikaan avioitua. ................................... 1 2 3 4 5 9

f) Naimisiinmenoa harkitsevien parien kannattaa
asua yhdessä ennen avioitumista. ....................... 1 2 3 4 5 9

g)
Avioero on useimmiten paras ratkaisu, kun
puolisot eivät näytä pystyvän ratkaisemaan
avioliitto-ongelmiaan. ............................................ 1 2 3 4 5 9

20. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Ihaninta elämässä on lasten kasvun ja
kehityksen seuraaminen. ...................................... 1 2 3 4 5 9

b) Lapsettomien elämästä puuttuu jotakin hyvin
merkittävää. .......................................................... 1 2 3 4 5 9

21. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Ansiotyössä käyvien naisten tulee saada lapsen
syntymän jälkeen palkallista äitiyslomaa. ............. 1 2 3 4 5 9

b) Lasten päivähoitoa on tuettava taloudellisesti,
jos molemmat vanhemmat käyvät työssä. ............ 1 2 3 4 5 9
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22. Miten Te ja puolisonne olette järjestäneet raha-asianne? Valitkaa tilannettanne parhaiten kuvaava
vaihtoehto.

Huolehdin kaikista raha-asioistamme ja annan puolisolleni hänen osuutensa rahoista. ....... 1

Puolisoni huolehtii kaikista raha-asioistamme ja antaa minulle osuuteni. .............................. 2

Panemme kaikki rahat yhteen, ja kumpikin käyttää yhteisiä rahoja tarpeen mukaan. ........... 3

Panemme osan rahoista yhteen, ja pidämme loput erillään. .................................................. 4

Molemmat pitävät omat rahansa erillään. ............................................................................... 5

23. Kuka tekee kotitaloudessanne seuraavat asiat?

Aina
minä

Yleen-
sä minä

Molemmat
yhdessä tai

suurin piirtein
tasapuolisesti

Yleen-
sä puo-
lisoni

Aina
puoli-
soni

Joku
muu

En
osaa

sanoa

a) Pyykinpesu ............................................................... 1 2 3 4 5 6 9

b) Kodin pienet korjaustyöt .......................................... 1 2 3 4 5 6 9

c) Sairastuneista perheenjäsenistä huolehtiminen ...... 1 2 3 4 5 6 9

d) Ruokaostokset ......................................................... 1 2 3 4 5 6 9

e) Siivoaminen ............................................................. 1 2 3 4 5 6 9

f) Ruoan laittaminen .................................................... 1 2 3 4 5 6 9

24. Montako tuntia viikossa itse käytätte keskimäärin kotitöihin,
kun mukaan ei lasketa lastenhoitoa ja harrastuksia? tuntia

25. Entä puolisonne? Montako tuntia hän käyttää viikossa
keskimäärin kotitöihin, kun mukaan ei lasketa lastenhoitoa ja
harrastuksia? tuntia

26. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kotitöiden jakoa Teidän ja puolisonne välillä?

Teen paljon suuremman osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista. ................................... 1

Teen jonkin verran suuremman osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista. ........................ 2

Teen suunnilleen oikeudenmukaisen työnjaon mukaisen osani kotitöistä. ............................ 3

Teen hieman pienemmän osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista. ................................. 4

Teen paljon pienemmän osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista. ................................... 5

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin, jos asutte tällä hetkellä avio- tai
avopuolison kanssa. Muussa tapauksessa siirtykää kysymykseen 31.
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27. Kuinka usein Teidän ja puolisonne välillä ilmenee erimielisyyttä kotitöiden jakamisesta?

Useita kertoja viikossa ......................................................................... 1

Useita kertoja kuukaudessa................................................................. 2

Useita kertoja vuodessa ...................................................................... 3

Vielä harvemmin/ei juuri koskaan........................................................ 4

Ei koskaan ........................................................................................... 5

En osaa sanoa..................................................................................... 9

28. Kuka yleensä päättää/päätti lasten kasvatuksesta?

Enimmäkseen minä ............................................................................. 1

Enimmäkseen puolisoni....................................................................... 2

Joskus minä, joskus puolisoni ............................................................. 3

Päätämme/päätimme yhdessä ............................................................ 4

Joku muu ............................................................................................. 5

Kysymys ei koske minua tai meitä....................................................... 6

29. Kun Te ja puolisonne päätätte seuraavista asioista, kuka tekee lopullisen päätöksen?

Enim-
mäkseen

minä

Enim-
mäkseen
puolisoni

Joskus
minä,
joskus

puolisoni

Päätämme/
päätimme
yhdessä

Joku
muu

a) Päättäessämme, mitä teemme yhdessä
viikonloppuna. ....................................................... 1 2 3 4 5

b) Tehdessämme kodin suuria hankintoja. ............... 1 2 3 4 5

30. Kun otetaan huomioon kaikki tulonlähteet, onko Teillä vai puolisollanne suuremmat tulot?

Puolisollani ei ole tuloja. ..................................................................... 1

Minulla on paljon suuremmat tulot. ..................................................... 2

Minulla on suuremmat tulot. ................................................................ 3

Meillä on suunnilleen samansuuruiset tulot. ....................................... 4

Puolisollani on suuremmat tulot. ......................................................... 5

Puolisollani on paljon suuremmat tulot. .............................................. 6

Minulla ei ole tuloja. ............................................................................ 7

En tiedä. .............................................................................................. 9
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31. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Kotona on usein niin paljon tekemistä, että en
tahdo saada kaikkea tehdyksi. ............................. 1 2 3 4 5 9

b) Elämäni kotona on harvoin stressaavaa. .............. 1 2 3 4 5 9

c) Töissä on usein niin paljon tekemistä, että en
tahdo saada kaikkea tehdyksi. ............................. 1 2 3 4 5 9

d) Työni on harvoin stressaavaa. .............................. 1 2 3 4 5 9

32. Kuinka usein Teille on tapahtunut seuraavia asioita viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana?
Useita
kertoja
viikossa

Useita
kertoja
kuukau-
dessa

Kerran
pari

Ei
koskaan

Ei koske
minua/
en käy
töissä

a) Olen ollut töistä tullessani niin väsynyt, etten ole jaksanut
tehdä välttämättömiä kotitöitä. ............................................. 1 2 3 4 5

b) On ollut vaikeaa täyttää kaikkia perheeseen liittyviä vel-
vollisuuksia, koska olen viettänyt töissä niin paljon aikaa. .. 1 2 3 4 5

c) Olen ollut töihin mennessäni liian väsynyt työskennelläk-
seni hyvin, koska olen ollut uupunut kotitöiden vuoksi. ....... 1 2 3 4 5

d) Minulla on ollut vaikeuksia keskittyä työhön perheeseen
liittyvien velvollisuuksien vuoksi. .......................................... 1 2 3 4 5

33. Jos ajattelette elämäänne kokonaisuutena, kuinka onnellinen tai onneton yleisesti ottaen olette?

Täysin onnellinen ........................................................... 1

Hyvin onnellinen.............................................................. 2

Melko onnellinen............................................................. 3

En onnellinen enkä onneton .......................................... 4

Melko onneton ................................................................ 5

Hyvin onneton................................................................. 6

Täysin onneton ............................................................... 7

En osaa sanoa................................................................ 9

34. Kuinka tyytyväinen olette kaiken kaikkiaan (pääasialliseen) työhönne?

Täysin tyytyväinen .......................................................... 1

Hyvin tyytyväinen............................................................ 2

Melko tyytyväinen ........................................................... 3

En tyytyväinen enkä tyytymätön ..................................... 4

Melko tyytymätön............................................................ 5

Hyvin tyytymätön............................................................. 6

Täysin tyytymätön........................................................... 7

En osaa sanoa................................................................ 9
Kysymys ei koske minua/En käy töissä. ........................ 8
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35. Kuinka tyytyväinen olette kaiken kaikkiaan perhe-elämäänne?

Täysin tyytyväinen ..................................................... 1

Hyvin tyytyväinen....................................................... 2

Melko tyytyväinen ...................................................... 3

En tyytyväinen enkä tyytymätön ................................ 4

Melko tyytymätön....................................................... 5

Hyvin tyytymätön........................................................ 6

Täysin tyytymätön...................................................... 7

En osaa sanoa........................................................... 9

36. Oliko äitinne ansiotyössä vähintään vuoden ajan syntymänne jälkeen ennen kuin täytitte 14 vuotta?

Kyllä, hän kävi työssä. ............................................. 1

Ei .............................................................................. 2

En tiedä. ................................................................... 9

Vastatkaa kysymyksiin 37 ja 38 vain jos Teillä on joskus ollut lapsia.
Muussa tapauksessa siirtykää kysymykseen 39.

37. Työskentelittekö kodin ulkopuolella�
Koko-
päiväi-
sesti

Osa-
päiväi-
sesti

En
lainkaan

Kysymys
ei koske
minua

a) �naimisiinmenon jälkeen, ennen lasten syntymää? ..... 1 2 3 4

b) �kun teillä oli alle kouluikäinen lapsi? ........................... 1 2 3 4

c) �kun nuorin lapsi oli aloittanut koulunkäynnin? ............ 1 2 3 4

d) �kun lapset olivat muuttaneet pois kodista? ................. 1 2 3 4

38. Entä puolisonne � työskentelikö hän kodin ulkopuolella seuraavissa elämänvaiheissa:
Koko-
päiväi-
sesti

Osa-
päiväi-
sesti

En
lainkaan

Kysymys
ei koske
minua/

puolisoa

a) �naimisiinmenon jälkeen, ennen lasten syntymää? ..... 1 2 3 4

b) �kun teillä oli alle kouluikäinen lapsi? ........................... 1 2 3 4

c) �kun nuorin lapsi oli aloittanut koulunkäynnin? ............ 1 2 3 4

d) �kun lapset olivat muuttaneet pois kodista? ................. 1 2 3 4

39. Kun pariskunnalla ei vielä ole lapsia, pitäisikö naisen mielestänne käydä kodin ulkopuolella työssä
kokopäiväisesti, osapäiväisesti vai ei lainkaan?

Kokopäivätyössä ..................................................... 1

Osapäivätyössä ....................................................... 2

Ei pitäisi käydä työssä ............................................. 3

En osaa sanoa ......................................................... 9
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40. Peruskoulutuksenne ja
jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  puolisonne peruskoulutus?

 Rengastakaa vain yksi vaihtoehto molemmilta numerosarakkeilta
Itse  Puoliso

Vielä koulussa (peruskoulu, lukio, ammattikoulu tai -kurssi, opisto) .... 1 1

Kansakoulu........................................................................................... 2 2

Peruskoulu............................................................................................ 3 3

Ammattikoulu tai -kurssi ....................................................................... 4 4

Lukio tai ylioppilas ................................................................................ 5 5

Opistotason ammatillinen koulutus....................................................... 6 6

Ammattikorkeakoulu ............................................................................. 7 7

Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto ................................................ 8 8

Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto ............................................... 9 9

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

vuotta

42. 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

Seuraavassa Teitä ja, jos olette avo- tai avioliitossa,
puolisoanne koskevia taustakysymyksiä.
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43. 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

44. 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 ovat vain ammattiin opiskeleville, työssä oleville
tai aiemmin työssä olleille. Kysymykset koskevat itseänne tai puolisoanne.

Muut  siirtyvät kysymykseen 51 sivulle 14.
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Seuraava kysymys koskee vain työssä olevia. Muut siirtyvät kysymykseen numero 46.

45. Mikä on säännöllinen viikoittainen työaikanne keskimäärin? tuntia

46. Mikä on puolisonne säännöllinen viikoittainen työaika keskimäärin?
(Vastatkaa vain silloin, jos puoliso käy ansiotyössä.) tuntia

47. Mikä on ammattiasemanne? (Tai viimeisin ammattiasema, jos ette ole työssä.)
Rengastakaa sopivin vaihtoehto..

Palkansaaja .......................................................   1

Maatalousyrittäjä ...............................................   2 → 47b. Jos työntekijöitä,

Muu yrittäjä ........................................................   3 → niin kuinka monta? työntekijää

48. Onko Teillä nykyisessä työssänne alaisia (tai työntekijöitä), siis sellaisia, jotka ovat vastuussa työstään
suoraan teille? (Jos ette ole työssä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan.)

Kyllä............................................................... 1

Ei ................................................................... 2

En osaa sanoa .............................................. 9

49. Onko työnantajanne valtio, kunta, valtioyritys vai yksityinen? (Jos ette ole työssä, vastatkaa viimeisimmän työnne
mukaan. Rengastakaa sopivin vaihtoehto.)

Valtio.............................................................. 1

Kunta tai kuntainliitto ..................................... 2

Julkinen yritys ................................................ 3

Yksityinen (tai oma) yritys.............................. 4

En osaa sanoa .............................................. 9

50. Oletteko jonkin ammattiliiton jäsen? (Jos ette ole työssä, vastatkaa sen tilanteen mukaan, jolloin olitte viimeksi työssä.)

Kyllä ............................................................... 1

En .................................................................. 2
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51. Kävittekö äänestämässä viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa vuonna 1999?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Kyllä ................................................................... 1

En ...................................................................... 2

Minulla ei ollut äänioikeutta ............................... 3

52. 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

53. 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 uskonnol-
liseen yhteisöön................................................. 5

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia vastaajia (myös 15 � 17-vuotiaita).
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54. 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

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

euroa kuukaudessa

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

euroa kuukaudessa

Kiitoksia vaivannäöstänne!
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