
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikan-
tuminen 1995

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:

FSD1219 Poverty and Welfare Survey 1995

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/



TURUN YLIOPISTO
SOSIAALIPOLITIIKAN LAITOS

TUTKIMUS SUOMALAISTEN
HYVINVOINTIIN JA TOIMEENTULOON

LIITTYVISTÄ ARVOISTA JA ASENTEISTA



__________________________________________________________________________________________

1. Mikä on syntymävuotesi? ________________

2. Mikä on sukupuolesi? 1.Mies
2.Nainen

3. Mikä on tämänhetkinen siviilisäätysi? 1. Naimisissa/avolitossa
2. Naimaton
3. Eronnut/asumuserossa
4. Leski

4. Ruokakunnan rakenne? Ruokakunnassa jäseniä yhteensä ______________
0-6 vuotiaiden lasten lukumäärä ______________
7-17 vuotiaiden lasten lukumäärä ______________
Kotona asuvien yli 17-vuotiaiden lukumäärä _________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Missä asuit 14- vuotiaana ja missä asut nykyisin?
14-vuotiaana Nyt

Pohjois-Suomi (Lapin lääni ja Oulun lääni) 1 1

Keski-Suomi (Vaasan ja Keski-Suomen lääni) 2 2

Etelä-Suomi (Hämeen lääni, Kymen lääni ja Uusimaa) 3 3

Länsi-Suomi (Turun ja Porin lääni) 4 4

Itä-Suomi (Pohjois-Karjala, Kuopion ja Mikkelin lääni) 5 5

Ahvenanmaa 6 6

Ulkomaat 7 7

Luovutetut alueet (Karjala ja Petsamo) 8

6. Millaisella asuinpaikkakunnalla?
14-vuotiaana Nyt

Maaseutu 1 1

Pieni taajama (500-1000 asukasta) 2 2

Pieni maaseutukaupunki (1000-19000) 3 3

Keskikokoinen kaupunki (20000-49000) 4 4

Suuri kaupunki (50000-99000) 5 5

Suurkaupunki (asukkaita yli 100 000) 6 6

__________________________________________________________________________________________
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***ASUMINEN***
___________________________________________________________________________________

7. Mikä on nykyinen asumismuotosi ?

1. Omistusasunto
2. Alivuokralaisasunto
3. Päävuokralaisasunto
4. Asumisoikeusasunto
5. Laitos, mikä ___________________________
6. Yhdessä vanhempien, sisarusten tms. kanssa
7. Muu asumismuoto, mikä_________________
8. Ei vakituista asuntoa

8. Mitkä ovat keskimäärin kuukausittaiset asumiskulusi (vuokra, yhtiövastike, vesi, sähkö)
ilman lainanhoitokuluja ?

__________________mk.

9.Asuntosi koko ? _________________neliömetriä.

10. Asunnon huoneiden lukumäärä (keittiötä lukuunottamatta) ? _____________kpl.

11. Mitä seuraavista mukavuuksista kuuluu asuntoosi ?

1. Sähkö
2. Vesijohto, kylmä vesi
3. Vesijohto, lämmin vesi
4. Sisä- WC
5. Kylpyhuone tai suihku

12. Jos omistat asunnon, paljonko arvelet sen markkinahinnan olevan tällä hetkellä ?

________________mk.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13 Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen asumistilanteeseesi?

erittäin tyytymätön tyytymätön sekä että tyytyväinen erittäin tyytyväinen

1. Asumisväljyys □ □ □ □ □

2. Asumismukavuudet □ □ □ □ □

3. Palveluiden läheisyys □ □ □ □ □

4. Ympäristö □ □ □ □ □

5. Julkinen liikenne □ □ □ □ □

________________________________________________________________________________________
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*** KOULUTUS JA AMMATISSATOIMIMINEN***

_________________________________________________________________________________________________

14. Mikä on korkein koulutuksesi ?

1. Ei peruskoulutusta
2. Kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulu/oppikoulu
4. Ammattikoulu
5. Keskiasteen opisto tai lukio
6. Akateeminen tutkinto

15. Oletko tällä hetkellä ?

1. Töissä kokopäiväisenä
2. Töissä osa-aikaisena
3. Työtön
4. Lomautettu
5. Eläkkeellä
6. Opiskelemassa
7. Kotiäitinä/isänä tms.
8. Jokin muu, mikä ___________________

16.Onko nykyinen toimesi (tai jos olet työtön, eläkkeellä tms. niin työssäoloaikainen toimesi)...

1. Alempi toimihenkilö
2. Ylempi toimihenkilö
3. Työntekijä
4. Yrittäjä
5. Maanviljelijä
6. Joku muu, mikä___________________.

17. Mitkä ovat sinun ja perheesi nykyiset käytettävissä olevat kuukausitulot (tulot verojen
jälkeen ennen juoksevia maksuja) ?

________________ mk/kk

________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________
***TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VAIN TYÖSSÄOLEVILLE, TYÖTTÖMILLE

JA ELÄKELÄISILLE ***

18.  Mikä on nykyinen tai työssäoloaikainen ammattisi (kuvaile tarvittaessa useammalla
sanalla)? _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

19. Onko nykyisen työsi jatkuvuus turvattu ?

 1. En ole työssä tällä hetkellä
 2. Alle vuodeksi

3. 1-3 vuodeksi
4. Nykyisen työni jatkuvuus on turvattu pidempään

20. Mikäli työsi jatkuvuus on turvattu alle vuodeksi, niin saisitko mahdollisen
työttömyyden aikana...

1. Työttömyysturvan peruspäivärahaa
2. Työttömyysturvan ansioihin suhteutettua päivärahaa
3. Ei kumpaakaan
4. En tiedä

21. Oletko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ?

l. En
2. Kyllä, kerran lyhyen aikaa (alle 3 kk)
3. Kyllä, useita lyhytkestoisia aikoja
4. Kyllä, kerran pidemmän aikaa (yli 3 kk)
5. Kyllä, useita pidempikestoisia aikoja

22. Jos olet tällä hetkellä työttömänä, niin...

1. Saan työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa
2. Saan työttömyyspäivärahan ansiopäivärahaa
3. En saa mitään työttömyysturvaa, mutta odotan päätöstä työttömyyspäivärahan

peruspäivärahasta
4. En saa mitään työttömyysturvaa, mutta odotan päätöstä työttömyyspäivärahan

ansiopäivärahasta
5. En saa mitään työttömyysturvaa

__________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________
***TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VAIN AVIO/AVOLIITOSSA OLEVILLE  ***

23. Onko puolisosi tällä hetkellä ?

1. Töissä kokopäiväisenä
2. Töissä osa-aikaisena
3. Työtön
4. Lomautettu
5. Eläkkeellä
6. Opiskelemassa
7. Kotiäitinä/isänä tms.
8. Jokin muu, mikä _____________________________.

24.Mikä on puolisosi nykyinen tai työssäoloaikainen ammatti (kuvaile tarvittaessa
useammalla sanalla) ? ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

25. Onko puolisosi nykyisen työn jatkuvuus turvattu ?

1. Puolisoni ei ole työssä tällä hetkellä
2. Alle vuodeksi
3. 1-3 vuodeksi
4. Puolisoni nykyisen työn jatkuvuus on turvattu pidempään

26. Mikäli puolisosi työn jatkuvuus on turvattu alle vuodeksi, niin saisiko hän
mahdollisen työttömyyden aikana...

1. Työttömyysturvan peruspäivärahaa
2. Työttömyysturvan ansioihin suhteutettua päivärahaa
3. Ei kumpaakaan
4. En tiedä

27. Onko puolisosi ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden viiden vuoden
aikana ?

l. Ei
2. Kyllä, kerran lyhyen aikaa (alle 3 kk)
3. Kyllä, useita lyhytkestoisia aikoja
4. Kyllä, kerran pidemmän aikaa (yli 3 kk)
5. Kyllä, useita pidempikestoisia aikoja

28. Jos puolisosi on tällä hetkellä työttömänä, niin...

1. Hän saa työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa
2. Hän saa työttömyyspäivärahan ansiopäivärahaa
3. Hän ei saa mitään työttömyysturvaa, mutta odottaa päätöstä työttömyyspäivärahan

peruspäivärahasta
4. Hän ei saa mitään työttömyysturvaa, mutta odottaa päätöstä työttömyyspäivärahan

ansiopäivärahasta
5. Puolisoni ei saa mitään työttömyysturvaa

__________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________
29. Mikä oli lapsuudenaikaisen kotisi pääasiallisen huoltajan ammatti ?. ____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

30. Kun ajattelet kasvuaikaasi, siis aikaa ennenkuin täytit 15 vuotta niin:

Kyllä Ei
1. Oliko perheesi lapsuudessasi hyvin

tai kohtalaisesti toimeentuleva ? □ □

2. Oliko perheelläsi pitkäaikaisia
taloudellisia vaikeuksia ? □ □

3. Turvauduttiinko lapsuudenkodissasi
milloinkaan huoltoapuun ? □ □

__________________________________________________________________________________________

*** TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN ELINTASOON ***

____________________________________________________________________________________________

31. Elintaso koostuu suurelta osin mahdollisuudesta ostaa ja hankkia erilaisia tavaroita ja
palveluita. Oletko tyytyväinen nykyiseen elintasoosi ja kulutusmahdollisuuksiisi ?

1. Erittäin tyytyväinen
2. Melko tyytyväinen
3. Sekä että
4. Melko tyytymätön
5. Erittäin tyytymätön

32. Kun ajattelet nykyistä elintasoasi, niin mihin ensisijaisesti vertaat sitä ?

1. Aikaisempaan elintasoosi
2. Vanhempiesi elintasoon
3. Ihmisten yleiseen elintasoon aikaisemmin
4. Muiden suomalaisten nykyiseen elintasoon
5. Jonkin muun maan elintasoon, minkä ?   ____________________
6. Johonkin muuhun, mihin ___________________________

33.  Onko nykyinen elintasosi verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen...

1. Paljon korkeampi
2. Jonkin verran korkeampi
3. Suunnilleen ennallaan

 4. Jonkin verran matalampi
 5. Paljon matalampi

__________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
34. Jos elintasosi on pudonnut, niin mikä on mielestäsi tärkein syy siihen ? ________________________

_________________________________________________________________________________

35. Entä millainen arvelet elintasosi olevan seuraavan viiden vuoden kuluttua ?

1. Paljon korkeampi
2. Jonkin verran korkeampi
3. Suunnilleen ennallaan
4. Jonkin verran matalampi
5. Paljon matalampi

_____________________________________________________________________________________________

36. Seuraavaksi esitetään lista elintasoon liittyvistä palveluista ja hyödykkeistä. Mitkä
näistä ovat mielestäsi välttämättömiä/tarpeettomia tämän päivän suomalaisille
aikuisille?

Välttämätön, johon kaikilla Ei välttämätön, Kaikille
pitäisi olla varaa mutta toivottava tarpeeton

1. Tiskikone □ □ □

2. Pesukone □ □ □

3. Pakastin □ □ □

4. Mikroaaltouuni □ □ □

5. Pölynimuri □ □ □

6. Puhelin □ □ □

7. Televisio □ □ □

8. Videonauhuri □ □ □

9. Stereot □ □ □

10. Auto □ □ □

_________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
Välttämätön, johon kaikilla Ei välttämätön, Kaikille

pitäisi olla varaa mutta toivottava tarpeeton
11. Sanomalehti □ □ □

12. Parveke tai oma piha □ □ □

13. Korkeintaan kaksi henkeä
huonetta kohden, keittiö
ja olohuone poisluettuina □ □ □

14. Mahdollisuus säännöllisesti
hankkia uusia vaatteita □ □ □

15. Mahdollisuus käyttää
julkisia liikennevälineitä □ □ □

16. Mahdollisuus ”käydä ulkona”
tai syömässä vähintään
kerran kahdessa viikossa □ □ □

17. Mahdollisuus säännölliseen
vapaa-ajan harrastukseen □ □ □

18. Viikon kestävä lomamatka
vuodessa □ □ □

19. Mahdollisuus järjestää juhlat
jonkin erityisen tapauksen
johdosta □ □ □

20. Lahjoja perheelle tai
lähiystävälle vähintään
kerran vuodessa joulu. ja
merkkipäivälahjat poislukien □ □ □

21. Kutsua kotiin ystäviä
päivälliselle vähintään
kerran kuukaudessa □ □ □

22. Juhlavaatteet erikoistilaisuuksiin □ □ □

23. Lämmin ruoka vähintään
kerran päivässä □ □ □

24. Parturissa tai kampaajalla
käynti vähintään kerran
kolmessa kuukaudessa □ □ □

25. Mahdollisuus käyttää
kesämökkiä □ □ □

26. Kotivakuutus □ □ □

_________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
Välttämätön, johon kaikilla Ei välttämätön. Kaikille
pitäisi olla varaa mutta toivottava tarpeeton

27. Nykyaikainen asunto □ □ □
(suihku +wc +keskuslämmitys+
sähkö + jääkaappi)

28. Yksi ylimääräinen kalliimpi
ateria viikossa □ □ □

29. Yksityinen eläkevakuutus □ □ □

30. Mahdollisuus kohtuullisen
muodikkaisiin vaatteisiin □ □ □

31. Käynti elokuvissa, teatterissa tai
konsertissa vähintään kerran
kuukaudessa □ □ □

32. Hammaslääkäri kerran vuodessa □ □ □

33. Terveyspalvelut □ □ □

34. Mahdollisuus säästää säännöllisesti
vähintään 500 markkaa kuukaudessa □ □ □

35. Kotitietokone □ □ □

36. Tilava asunto □ □ □

37. Käsipuhelin (kännykkä) □ □ □
__________________________________________________________________________________________

37. Entä mitkä seuraavista ovat välttämättömiä /tarpeettomia lapsiperheille?
Välttämätön, johon kaikilla Ei välttämätön, Kaikille
pitäisi olla varaa mutta toivottava tarpeeton

1. Mahdollisuus hankkia leikki-
kaluja ja harrastusvälineitä n.200
markalla kuukaudessa per lapsi □ □ □

2. Kutsua lasten ystäviä välipalalle
vähintään kerran kuukaudessa □ □ □

3. Leikkipaikka asunnon
välittömässä läheisyydessä □ □ □

4. Huviretki lapselle kerran viikossa □ □ □

5. Oma makuuhuone jokaiselle
yli 7-vuotiaalle lapselle □ □ □

6. Lapselle mahdollisuus osallistua
säännöllisesti järjestettyyn
vapaa-ajanharrastukseen □ □ □

_______________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
38. Tulisiko sosiaalietujen mielestäsi Suomessa olla sellaisella tasolla, että ne turvaisivat

edellisessä kysymyksessä välttämättömiksi katsomasi hyödykkeet ja palvelukset ?

1. Kyllä
2. Ei

_________________________________________________________________________________________________________
39. Onko sinulla kuluneen 12 kuukauden aikana ollut vaikeuksia suoriutua pakollisista

maksuistasi ( ruoka, vuokrat jne.) ?

1. Kyllä
2. Ei

40.  Jos yllättäen joutuisit hankkimaan 10 000 markkaa, onnistuisiko se ?

1. Kyllä
2. Ei

41. ...millä tavoin ?

1. Omien pankkitalletusten turvin
2. Lainaamalla joltakin toiselta perheeltä
3. Lainaamalla sukulaisilta tai ystäviltä
4. Pankkilainalla tms.
5. Jotenkin muuten, miten ? __________________________________

_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

42. Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana joutunut lainaamaan rahaa ystäviltäsi tai
sukulaisiltasi selviytyäksesi päivittäisistä menoistasi?

1. Kyllä
2. En

__________________________________________________________________________________________
43. Meidän jokaisen elämässä tulee tilanteita, jolloin yllättäen kohtaa vaikeita ja

ongelmallisia asioita. Onko sinulla henkilöä, jonka kanssa voit luottamuksellisesti
keskustella tällaisista asioista ? (ympyröi tärkein vaihtoehto)

1. Ei ole
2. Kyllä on: avio/avopuoliso
3. Kyllä on äiti, isä, sisko, veli tai oma lapsi
4. Kyllä on: muu sukulainen
5. Kyllä on: ystävä
6. Kyllä on: ammattityöntekijä (sosiaalityöntekijä, psykologi tms.)

________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
44. Seuraavaksi esitetään lista omaan aineelliseen elintasoosi liittyvistä hyödykkeistä. Mitä
tai mihin näistä…

Sinulla on, etkä Sinulla on , mutta Sinulla ei ole, Haluaisit, mutta
tule toimeen tulisit toimeen etkä haluakaan sinulla ei ole
ilman ilmankin varaa

1. Tiskikone □ □ □ □

2. Pesukone □ □ □ □

3. Pakastin □ □ □ □

4. Mikroaaltouuni □ □ □ □

5. Pölynimuri □ □ □ □

6. Puhelin □ □ □ □

7. Televisio □ □ □ □

8. Videonauhuri □ □ □ □

9. Stereot □ □ □ □

10. Auto □ □ □ □

11. Sanomalehti □ □ □ □

12. Parveke tai oma piha □ □ □ □

13. Korkeintaan kaksi henkeä
huonetta kohden, keittiö
ja olohuone poisluettuna □ □ □ □

14. Juhlavaatteet
erikoistilaisuuksiin □ □ □ □

15. Mahdollisuus käyttää
kesämökkiä □ □ □ □

16. Kotivakuutus □ □ □ □

17. Nykyaikainen asunto
(suihku +wc+ keskus-
lämmitys + sähkö +
jääkaappi) □ □ □ □

18. Yksi ylimääräinen
kalliimpi ateria viikossa □ □ □ □

19. Yksityinen eläkevakuutus □ □ □ □

_______________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
Sinulla on , etkä Sinulla on , mutta Sinulle ei ole, Haluaisit, mutta
tule toimeen tulisit toimeen etkä haluakaan sinulla ei ole
ilman ilmankin varaa

20. Mahdollisuus kohtuullisen
muodikkaisiin vaatteisiin □ □ □ □

21. Hammaslääkäri kerran
vuodessa □ □ □ □

22. Terveyspalvelut □ □ □ □

23. Kotitietokone □ □ □ □

24. Tilava asunto □ □ □ □

25. Käsipuhelin(kännykkä) □ □ □ □

*** VAIN NE JOILLA ON KOTONA ASUVIA LAPSIA TÄYTTÄVÄT
SEURAAVAT KOLME ***

26. Mahdollisuus hankkia leikki-
kaluja ja harrastusvälineitä
n.200 markalla kuukaudessa
per lapsi □ □ □ □

27. Leikkipaikka asunnon
välittömässä läheisyydessä □ □ □ □

28. Oma makuuhuone jokaiselle
yli 7-vuotiaalle lapselle □ □ □ □

__________________________________________________________________________________________

45. Seuraavaksi esitetään lista omaan elintasoosi liittyvistä palveluista. Mitä tai mihin
näistä…

Sinulla on Sinulla on Sinulla ei ole Haluaisit, mutta
mahdollisuus, mahdollisuus, mahdollisuutta, sinulle ei ole
etkä tule mutta tulisit etkä haluakaan varaa
toimeen ilman toimeen ilmankin

1. Mahdollisuus säännöllisesti □ □ □ □
hankkia uusia vaatteita

2. Mahdollisuus käyttää
julkisia liikennevälineitä □ □ □ □

3. Mahdollisuus ”käydä ulkona”
tai syömässä vähintään
kerran kahdessa viikossa □ □ □ □

__________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
Sinulla on Sinulla on Sinulla ei ole Haluaisit, mutta
mahdollisuus, mahdollisuus mahdollisuutta, sinulla ei ole
etkä tule mutta tulisit etkä haluakaan varaa
toimeen ilman toimeen ilmankin

4. Mahdollisuus säännölliseen
vapaa-ajanharrastukseen □ □ □ □

5. Viikon kestävä
lomamatka vuodessa □ □ □ □

6. Järjestää juhlat jonkin
erityisen tapauksen johdosta □ □ □ □

7. Lahjoja perheelle tai lähi-
ystäville vähintään kerran
vuodessa joulu- ja merkki-
päivälahjat poislukien □ □ □ □

8. Kutsua kotiin ystäviä
päivälliselle vähintään
kerran kuukaudessa □ □ □ □

9. Lämmin ruoka vähintään
kerran päivässä □ □ □ □

10. Parturissa tai kampaajalla
käynti vähintään kerran
kolmessa kuukaudessa □ □ □ □

11. Käynti elokuvissa, teatterissa tai
konserteissa vähintään kerran
kuukaudessa □ □ □ □

12. Mahdollisuus säästää
säännöllisesti vähintään
500 markkaa kuukaudessa □ □ □ □

*** VAIN NE JOILLA ON KOTONA ASUVIA LAPSIA TÄYTTÄVÄT
SEURAAVAT KOLME ***

13. Mahdollisuus kutsua lasten
ystävät välipalalle vähintään
kerran kuukaudessa □ □ □ □

14. Huviretki lapselle
kerran viikossa □ □ □ □

15. Lapsella mahdollisuus osallistua
säännöllisesti järjestettyyn
vapaa-ajanharrastukseen □ □ □ □

__________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
46.  Kumpi seuraavista väitteistä on tosi ?

1. Olet voinut viimeksi kuluneen vuoden aikana melko hyvin ostaa haluamiasi tavaroita ja
tehdä haluamiasi asioita

2. Olet joutunut tinkimään niistä tarpeista, jotka eivät ole aivan välttämättömiä.

47. Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana ostanut...

1. Asunnon tai asumisoikeuden
2. Kesämökin
3. Auton (arvoltaan vähintään 15000 markkaa)
4. Asuntovaunun (arvoltaan vähintään 15000 markkaa)
5. Veneen (arvoltaan vähintään 15000 markkaa)
6. Laajan ulkomaanmatkan (arvoltaan vähintään 8000 markkaa)
7. Jotakin muuta vähintään 15000 markan arvoista, mitä ______________
______________________________________________________________

48. Mikä on mielestäsi kaikkein pienin mahdollinen nettokuukausitulo (verojen jälkeen
ennen laskujen maksamista), jonka perheesi tarvitsee tullakseen juuri ja juuri toimeen ?

_____________________markkaa kuukaudessa nettona.

49. Kuinka vaikeaa/helppoa perheesi toimeentulo nykyisillä kuukausituloilla on ?

1. Todella vaikeaa
2. Jonkin verran vaikeuksia
3. Vain pieniä vaikeuksia
4. Melko helppoa
5. Helppoa
6. Hyvin helppoa

________________________________________________________________________________________________

*** ASENTEET SOSIAALITURVAAN JA KÖYHYYTEEN ***
____________________________________________________________________________________________

50. Toimeentuloturvan vähimmäisnormi yhdelle aikuiselle on tällä hetkellä 1900 markkaa
kuukaudessa sen jälkeen, kun vuokra on maksettu. Onko tämä mielestäsi...

1. Liian korkea
2. Liian matala
3. Sopiva

51. Kuinka paljon mielestäsi yhden aikuisen ruokakunta tarvitsee rahaa elääkseen
kuukaudessa sen jälkeen kun verot ja vuokra on maksettu ?

___________ markkaa/kk.

___________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
52. Toimeentuloturvan vähimmäisnormi 2 aikuisen ja 2 lapsen perheelle puolestaan on

tällä hetkellä 6500 markkaa kuukaudessa sen jälkeen , kun vuokra on maksettu. Onko
tämä mielestäsi…

1. Liian korkea
2. Liian matala
3. Sopiva

53. Kuinka paljon mielestäsi tällainen perhe tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa sen
jälkeen kun verot ja vuokra on maksettu?

______________markkaa /kk
__________________________________________________________________________________________

54. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
täysin osittain osittain täysin
samaa samaa eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

1. Useimmat ihmiset, jotka saavat sosiaaliavustuksia,
ovat todella niiden tarpeessa □ □ □ □

2. Monet, jotka ovat sosiaaliavustuksen tarpeessa
eivät kuitenkaan niitä hae. □ □ □ □

3. Monet niistä, jotka hakevat sosiaaliavustuksia
ovat syrjäytyneitä □ □ □ □

4. Monet hakevat sosiaaliavustuksia vilppiin perustuen □ □ □ □

5. Monet sosiaaliavustusten varassa elävät ovat laiskoja,
ja heiltä puuttuu halu ratkaista ongelmansa. □ □ □ □

6. Tulot ja lainanhoitokulut huomioon ottaen
koen olevani ylivelkaantunut □ □ □ □

7. Ottaen huomioon nykyisen elämäntilanteeni
koen eläväni köyhyydessä □ □ □ □

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

55. Luuletko, että sinä ja perheesi olisitte oikeutettuja toimeentulotukeen (sosiaaliapuun)
tällä hetkellä?

1. Vastaanotan jo tällä hetkellä toimeentulotukea.
2. Tiedän, etten ole oikeutettu toimeentulotukeen.
3. Luulen, että en ole oikeutettu toimeentulotukeen.
4. Luulen, että olen oikeutettu toimeentulotukeen, mutta haluan silti tulla toimeen omillani.

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
56. Oletko sinä tai joku perheesi jäsen saanut koskaan toimeentulotukea ?

1. Kyllä, olen saanut
2. Kyllä, perheeni jäsen on saanut
3. En koskaan

57. Jos vastasit kyllä, niin koska sinä tai joku perheesi jäsen saitte ensimmäistä kertaa
toimeentulotukea ? Vuonna ______________.

58 Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana saanut toimeentulotukea ?

1. Kyllä
2. En

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

59. Mitä ja kuinka paljon seuraavista tulomuodoista verojen jälkeen (nettona) sinä ja
perheesi jäsenet yhteensä vastaanotatte keskimäärin kuukaudessa ?

1. Palkkatulot ______________mk/kk

2. Yrittäjätulot ______________mk/kk

3. Kansaneläke + eläkkeensaajien asumistuki ______________mk/kk

4. Työeläke ______________mk/kk

5. Kansaneläkelaitoksen työttömyyskorvaus ______________mk/kk

6. Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus ______________mk/kk

7. Sairauspäiväraha ______________mk/kk

8. Toimeentulotuki ______________mk/kk

9. Yleinen asumistuki ______________mk/kk

10.Kotihoidontuki ______________mk/kk

11.Korko-, vuokra- ja muut pääomatulot ______________mk/kk

12.Opintoraha + opintotuen asumislisä ______________mk/kk

13.Avustukset sukulaisilta tms. ______________mk/kk

14.Jokin muu tulo, mikä ___________
___________ ______________mk/kk

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
60. Paljonko seuraavia kuluja maksat keskimäärin kuukaudessa ?

1. Päivähoitomaksut _____________mk/kk

2. Työmatkakulut _____________mk/kk

3. Sairauden- ja terveydenhoito-
menot keskimäärin kuukaudessa _____________mk/kk

__________________________________________________________________________________________

61. Jos sinulla ja perheelläsi on lainoja, niin kuinka paljon niitä on yhteensä jäljellä ?

1. Ei lainoja

2. Asuntolainaa ______________markkaa

3. Opintolainaa ______________markkaa

4. Yritystoimintaan liittyvää lainaa ______________markkaa

5. Muuta lainaa ______________markkaa

6. Mitkä ovat näin ollen yhteiset
lainanhoitokulusi (korot+
lyhennykset) kuukaudessa ? ______________mk/kk

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

***VAIN OPISKELIJAT VASTAAVAT ***

62. Oletko ottanut opintolainaa kuluvan vuoden opintojasi varten ?

1. En
2. Kyllä, ________________markkaa

__________________________________________________________________________________________

Mahdollisia kommentteja ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Kiitokset yhteistyöstä!
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