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SUOMALAISTEN KÄSITYKSET
SOSIAALITURVASTA

1995

TURUN YLIOPISTON SOSIAALIPOLITIIKAN LAITOS

KANSANELÄKELAITOS



LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Kysymyksiin vastataan

1. ympyröimällä tai rastittamalla sen vaihtoehdon numero, joka mielestänne sopii
parhaiten tai vastaa käsitystänne asiasta, tai

2. kirjoittamalla kysytty asia sitä varten varattuun tilaan.

Jos ette muista tarkasti jotakin kysyttyä asiaa, merkitkää joka tapauksessa vastaukseksi
oma arvionne.

Jos erehdyksessä tai muusta syystä merkitsette väärän vaihtoehdon, mitätöikää se esim.
yliviivaten.

Kysymyksiin ei ole "oikeita" tai "vääriä" vastauksia lukuunottamatta taustatietoja kuten
sukupuolta, ikää tai kotikuntaa. Täyttäkää lomake omien kokemustenne ja mielipiteidenne
mukaisesti.

Kysymyksiin vastataan valitsemalla ainoastaan yksi vaihtoehto, ellei toisin ole mainittu
kysymyksen yhteydessä!



___________________________________________________________________________________________

l. Mikä on syntymävuotenne ? 19______.

2. Mikä on sukupuolenne ? l. Mies
2. Nainen

3. Mikä on siviilisäätynne ? 1. Naimaton
2. Naimisissa
3. Avoliitossa
4. Asumuserossa tai eronnut
5. Leski

4. Mikä on tämänhetkinen asuinkuntanne ? ____________________________________

5. Mikä on peruskoulutuksenne (valitkaa vain yksi vaihtoehto) ?

1. Ei peruskoulutusta
2. Kansakoulu/kansalaiskoulu
3. Peruskoulu/oppikoulu
4. Ylioppilastutkinto

6. Millaista ammatillista tai muuta koulutusta teillä lisäksi on (valitkaa vain yksi vaihtoehto) ?

1. Ei ammatillista tai muuta koulutusta
2. Ammattikurssi, oppisopimus tms.
3. Ammattikoulu
4. Keskiasteen opisto
5. Akateeminen tutkinto___________________________________________________________________________________________

7. Mitä nykyisin pääasiallisesti teette ? Oletteko...
(valitkaa vain yksi vaihtoehto)

1. Työssä kokopäiväisesti
2. Työssä osapäiväisesti
3. Työttömänä
4. Lomautettuna
5. Eläkkeellä
6. Opiskelija tai koululainen
7. Omaa kotitaloutta hoitava (kotiäiti tai -isä)
8. Jokin muu, mikä ?_______________________

8. Oletteko tällä hetkellä tai olitteko työssäoloaikananne...

1. Palkansaaja
2. Yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
3. Maanviljelijä
4. Avustava perheenjäsen maatilalla
5. Avustava perheenjäsen muussa yrityksessä
6. Ei mikään edellä mainituista

9. Mikä on nykyinen ammattinne ? (jos olette eläkkeellä niin merkitkää viimeisin
työssäoloaikainen ammattinne)

_______________________________________________________________________________________________
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VASTATKAA TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSIIN, JOS OLETTE TÄLLÄ HETKELLÄ
TÖISSÄ KOKO- TAI OSAPÄIVÄISESTI

MUUSSA TAPAUKSESSA SIIRTYKÄÄ SEURAAVALLE SIVULLE !

10. Kuinka kauan nykyinen työsuhteenne on kestänyt ? Noin __________vuotta.

11. Miten hyvin nykyisen työnne jatkuvuus on turvattu ?

1. Alle vuodeksi
2. 1-3 vuodeksi
3. Nykyisen työni jatkuvuus on turvattu pidempään

12. Jos yllättäen joutuisitte työttömäksi, niin saisitteko työttömyyden aikana...

1. Työttömyysturvan peruspäivärahaa
2. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa
3. En kumpaakaan

13. Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ?

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

14. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä työmarkkina-asemaanne ?
(Ympyröikää vain yksi vaihtoehto)

1 Työskentelen kokopäiväisesti.
2 Työskentelen kokopäiväisesti, mutta olisin valmis harkitsemaan osa-aikaiseen työsuhteeseen

siirtymistä.
3 Työskentelen osapäiväisesti, ja se on vapaaehtoista soveltuen hyvin elämäntilanteeseeni.
4 Työskentelen osapäiväisesti, ja se on pakonsanelemaa, koska työskentelisin

kokopäiväisesti.

15. Kuinka paljon keskimääräinen nettopalkkanne on kuukaudessa ?

Noin___________mk kuukaudessa nettona
______________________________________________________________________________________________________

16. Seuraavaksi esitetään joitakin työelämää koskevia kysymyksiä.
Kyllä Ei

1 Onko työtehtäviänne määrä tai rasittavuus olennaisesti lisääntynyt viime vuosien aikana ? __ __

2. Onko palkkanne mielestäsi oikeudenmukainen suhteessa työnne vaativuuteen ? __ __

3 Onko työnne kiinnostavaa tarjoten teille mahdollisuuden hyödyntää täysipainoisesti
kykyjänne ja taitojanne ? __ __

4 Uskotteko, että työnantajanne kykenee tarjoamaan teille työpaikan jatkossakin ? __ __

5 Oletteko ajatellut hankkia lisäkoulutusta ? __ __

6 Oletteko valmis työn jakamiseen, jotta työttömille saataisiin töitä, vaikka se jonkin
verran alentaisikin nykyistä toimeentuloanne, mutta vastaavasti lisäisi vapaa-aikaanne ? __ __

7 Oletteko viimeisten viiden vuoden aikana joutunut vaihtamaan työpaikkaa
irtisanomisen tai irtisanomisuhan vuoksi ? __ __

_________________________________________________________________________________________
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VASTATKAA TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSIIN, JOS OLETTE TÄLLÄ HETKELLÄ
TYÖTTÖMÄNÄ TAI LOMAUTETTUNA.

MUUSSA TAPAUKSESSA SIIRTYKÄÄ SEURAAVALLE SIVULLE !

17. Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana...

1. Kerran lyhyen aikaa (alle 3 kk)
2. Useita lyhytkestoisia jaksoja
3. Kerran pidemmän aikaa
4. Useita pidempikestoisia aikoja

18. Kuinka kauan nykyinen työttömyytenne/lomautuksenne on yhtäjaksoisesti kestänyt ?

1. Alle 2 viikkoa
2. Noin kuukauden
3. Alle puoli vuotta
4. Yli puoli vuotta mutta alle vuoden
5. Yli vuoden mutta alle kaksi vuotta
6. Yli kaksi vuotta

19.Kuinka pian arvelette jälleen saavanne töitä ? 1. Lähiviikkojen kuluessa
2. Lähikuukausien kuluessa
3. Vuoden sisällä
4. Uskon työttömyyteni kestävän pitempään

20.Oletteko ollut työllisyyskoulutuksessa työttömyytenne aikana ?

1. En
2. En, mutta olen hakenut työllisyyskurssille
3. Kyllä, yhden kerran työttömyyteni aikana
4. Kyllä, useampia kertoja työttömyyteni aikana

21. Kuinka paljon työttömyyskorvauksenne verojen jälkeen käteenjäävä määrä on kuukaudessa ?

Noin ______________markkaa kuukaudessa nettona

______________________________________________________________________________________
22. Seuraavaksi esitetään joitakin työttömyyttä koskevia kysymyksiä.

Kyllä Ei
1. Oletteko ajatellut vakavasti työllistää itse itsenne esimerkiksi oman

yrityksen perustamisen kautta ? ___ ___

2. Oletteko hankkimassa tai aikeissa hankkia lisäkoulutusta parantaaksenne
työnsaantimahdollisuuksianne ? ___ ___

3. Onko työttömyytenne aiheuttanut teille ylitsepääsemättömiä
taloudellisia vaikeuksia, kuten esimerkiksi asunnon menetyksen ? ___ ___

4. Turvaako nykyinen työttömyyskorvauksenne kohtuulliseksi katsomanne elintason ? ___ ___

______________________________________________________________________________________
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KAIKILLE YHTEISET KYSYMYKSET!
______________________________________________________________________________________

23. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä terveydentilaanne ?

1. Erittäin hyvä
2. Hyvä
3. Keskinkertainen
4. Huono
5. Erittäin huono

24. Onko teillä jokin vaiva tai vamma, joka vähentää työ- tai toimintakykyä,
tai jokin pitkäaikainen sairaus ?

1. Ei ole
2. Kyllä on, mikä? (esim. diabetes, selkävika tms.) Kirjoittakaa lääkärin tekemä

diagnoosi tai pääoireet (tarvittaessa useita): _____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

25. Saatteko jatkuvaa lääkärinhoitoa tai kuntoutusta johonkin pitkäaikaiseen sairauteen ?

1. En saa
2. Kyllä saan

26. Käytättekö säännöllisesti lääkärin määräämää lääkitystä johonkin pitkäaikaissairauteen ?

1. En käytä
2. Kyllä käytän

27. Onko teitä viime aikoina vaivannut jokin seuraavista ? (ympyröikää kaikki sopivat)

1. Ylirasittuneisuus
2. Alakuloisuus tai masentuneisuus
3. Hermostuneisuus tai jännittyneisyys
4. Voimattomuus tai väsymys
5. Unettomuus
6. Huonomuistisuus

______________________________________________________________________________________
28. Meidän jokaisen elämässä tulee tilanteita, jolloin yllättäen kohtaa vaikeita ja ongelmallisia

asioita. Onko teillä henkilöä, jonka kanssa voitte luottamuksellisesti keskustella tällaisista
asioista ?
( ympyröikää vain 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: ammattiauttaja (sosiaalityöntekijä, psykologi tms.)

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

29. Kuinka usein keskimäärin tapaatte läheisiä ihmisiä ? (ei kanssanne samassa taloudessa asuvia
tai työtovereita)

1. Päivittäin
2. Vähintään kerran viikossa
3. Kerran parissa viikossa
4. Kerran kuukaudessa
5. Pari kertaa puolen vuoden aikana
6. Harvemmin

30. Onko elämässänne tapahtunut viimeisen vuoden aikana jokin seuraavista tärkeistä elämän-
tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa muutoksia elämässä ? (ympyröikää kaikki ne,
joita teille on tapahtunut)

l. Opiskelun aloittaminen
2. Avio- tai asumusero
3. Asunnon menetys
4. Muu vakava taloudellinen takaisku ( konkurssi tms.)
5. Oma vakava sairastuminen tai onnettomuus
6. Läheisen henkilön vakava sairastuminen, tapaturma tai kuolema
7. Työpaikan menettäminen
8. Eläkkeellesiirtyminen

31. Onko jokin edellä mainituista elämänmuutoksista ollut sellainen, että siitä selviytyminen tuottaa teille
suuria tai ylivoimaisia paineita tai ristiriitoja ?

Ei ole
Kyllä on, mikä ?___

 (kirjoittakaa vaihtoehdon numero
kysymyksestä 30)

____________________________________________________________________________________

32.Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin? (merkitkää kultakin vaakariviltä vain yksi kohta)

erittäin tyytyväinen tyytymätön erittäin
tyytyväinen tyytymätön

1. Mahdollisuuksiinne vaikuttaa
omaa elämäänne koskeviin asioihin __ __ __ __

2. Muiden kanssaihmisten teitä kohtaan
osoittamaan arvostukseen __ __ __ __

3. Mahdollisuuksiinne mielekkääseen
 vapaa-ajan toimintaan __ __ __ __

4. Mahdollisuuksiinne vaikuttaa
yhteiskunnallisiin asioihin __ __ __ __

______________________________________________________________________________________

33. Äänestittekö… (ympyröikää kaikki ne vaalit joissa olette äänestänyt)

1. Presidentinvaaleissa 1994
2. EU-kansanäänestyksessä 1994

______________________________________________________________________________________
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34. Eduskuntavaaleissa 1995 oli ehdokkaana lukuisia puolueita. Mitä niistä äänestitte ?

1. En äänestänyt lainkaan 6. Suomen Kristillinen Liitto
2. Kansallinen Kokoomus 7. Vihreä Liitto
3. Ruotsalainen kansanpuolue 8. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
4. Suomen Keskusta 9. Vasemmistoliitto
5. Suomen Maaseudun puolue 10.Jokin muu, mikä__________________

35. Seuraavaksi esitetään joitakin hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä väitteitä. Oletteko
niistä samaa vai eri mieltä ?

(merkitkää kultakin vaakariviltä vain yksi kohta) täysin osittain en osaa osittain täysin
samaa samaa sanoa eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

l. On aivan sama tuottaako sosiaali- ja terveyspalvelut kunta vai
 yksityinen yritys kunhan palvelu vain on asiantuntevaa ja ystävällistä. __ __ __ __ __

2. Sosiaaliturva ei nykyisin vastaa ihmisten tarpeisiin, koska se
on liian byrokraattinen. __ __ __ __ __

3. Ihmisen tulee saada itse nykyistä enemmän päättää, miten hänen
sosiaaliturvaansa järjestetään. __ __ __ __ __

4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden turvaamiseksi
ihmiset voisivat itse maksaa palveluista nykyistä enemmän. __ __ __ __ __

5. Ilmaisista sosiaali- ja terveyspalveluista pitäisi luopua. __ __ __ __ __

6. Julkisten palvelujen (terveyskeskus, päivähoito jne.)
käyttäjämaksuja tulisi korottaa. __ __ __ __ __

7. Kaikille kansalaisille pitäisi maksaa perustoimeentulona kansalais-
palkkaa 2000 markkaa kuukaudessa heidän tuloistaan riippumatta.
Verotuksen avulla huolehdittaisiin siitä, että tulojen
kasvaessa maksettava kansalaispalkka pienenisi. __ __ __ __ __

8. Kansalaisten väliset toimeentuloerot Suomessa ovat liian suuret. __ __ __ __ __

9. Veroja pitäisi Suomessa alentaa, vaikka se johtaisikin
sosiaaliturvan leikkaamiseen. __ __ __ __ __

10. Opintonsa päättäville tulisi järjestää heidän ammattitaitoaan
vastaava työpaikka, jonka palkka ensimmäiseltä vuodelta olisi
kuitenkin vain puolet ko. alan keskipalkasta. __ __ __ __ __

11. Lapsilisien maksamiseen tulisi soveltaa tarveharkintaa,
jolloin perheen tulojen kasvaessa lapsilisät pienenisivät. __ __ __ __ __

12. Valtion tulisi rahoittaa osa yksityiselle sektorille luotavien
työpaikkojen kustannuksista. __ __ __ __ __

13. Valtion tulisi nostaa veroja uusien työpaikkojen rahoittamiseksi. __ __ __ __ __

14. Valtion tulisi ottaa lainaa uusien työpaikkojen rahoittamiseksi. __ __ __ __ __

_____________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

36. Seuraavaksi esitetään joitakin elämiseen ja olemiseen liittyviä kysymyksiä.

1. Kuinka usein teillä on sellainen tunne, että olette oudossa tilanteessa, ettekä tiedä mitä tehdä ?

1. Erittäin harvoin tai ei milloinkaan
2. Joskus
3. Melko usein
4. Erittäin usein

2. Onko teillä ajoittain sellainen tunne, että ette oikein tiedä, mitä teille tulee tapahtumaan ?

1. Erittäin usein
2. Usein
3. Harvoin
4. Ei milloinkaan

3. Kuinka usein teillä on sellainen tunne, että ette oikein välitä siitä, mitä ympärillänne tapahtuu ?

1. Erittäin harvoin tai ei milloinkaan
2. Joskus
3. Usein
4. Erittäin usein

4. Kuinka usein pidätte elämäänne mielenkiintoisena ?

1. Erittäin usein
2. Usein
3. Joskus
4. Erittäin harvoin tai ei milloinkaan

5. Kuinka usein teillä on sellainen tunne, että asioilla, joita teette päivittäin, ei ole mitään tarkoitusta ?

1. Erittäin usein
2. Usein
3. Harvoin
4. Erittäin harvoin

6. Kun ajattelette mahdollisia vaikeuksia, joita kohtaatte tärkeissä elämänvaiheissa, onko teillä sellainen
tunne, että:

1. Varmasti onnistutte voittamaan vaikeudet
2. Mahdollisesti onnistutte voittamaan vaikeudet
3. Mahdollisesti epäonnistutte yrityksissänne voittaa vaikeudet
4. Aina epäonnistutte yrityksissänne voittaa vaikeudet

7. Kun teidän täytyy suorittaa jokin työtehtävä, joka vaatii yhteistyötä muiden kanssa, onko teillä usein
sellainen tunne, että:

1. Tehtävän loppuunsaattaminen on melkein ylivoimaista
2. Onnistumisen mahdollisuus on olemassa
3. On olemassa suuri onnistumisen mahdollisuus
4. On olemassa erittäin suuri onnistumisen mahdollisuus
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___________________________________________________________________________________

37. Ihmisillä on usein erilaisia käsityksiä siitä, mikä heidän elämässään on tärkeätä. Miten paljon
seuraavat asiat merkitsevät teille ?

erittäin melko melko erittäin
paljon paljon vähän vähän

1. Uskonto ja hengelliset arvot __ __ __ __

2. Kulutusmahdollisuudet __ __ __ __

3. Poliittinen toiminta __ __ __ __

4. Terveyspalvelut __ __ __ __

5. Työ, yrittäminen ja ansiotoiminta __ __ __ __

6. Luontoja luontoharrastukset __ __ __ __

7. Hyvä asumistaso __ __ __ __

8. Koulutus- ja opiskelumahdollisuudet __ __ __ __

9. Asuinympäristö __ __ __ __

10. Sosiaalipalvelut __ __ __ __

11. Kulttuuri, taiteet ja taideharras-
tukset __ __ __ __

12. Maailmanrauha, -ongelmat __ __ __ __

13. Järjestötoiminta __ __ __ __

14. Korkea elintaso __ __ __ __

15. Tiede ja tiedeharrastukset __ __ __ __

_________________________________________________________________________________
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SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT KOKO SITÄ KOTITALOUTTA, JOHON TÄLLÄ
HETKELLÄ KUULUTTE JA JOKA ASUU KANSSANNE SAMASSA ASUNNOSSA.

VASTAAMISESSA VOITTE PYYTÄÄ APUA MUILTA KOTITALOUTENNE JÄSENILTÄ.

JOS OLETTE YKSIN ASUVA, VASTATKAA OMAN TILANTEENNE MUKAISESTI
____________________________________________________________________________________________
38. Minkälaisessa kotitaloudessa asutte tällä hetkellä ?

1. Olen yksin asuva
2. Asun vanhempieni kanssa
3. Asun kahdestaan (avio/avo)puolisoni kanssa, ei lapsia
4. Asun (avio/avo)puolisoni ja alaikäisten lasten kanssa
5. Olen yksinhuoltaja ja kanssani asuu alaikäisiä lapsia
6. Muu, millainen kotitalous ___________________

39. Jos kotitaloudessanne on huollettavia lapsia, niin kuinka moni heistä on...  0-6 vuotiaita ?___
7-17 vuotiaita ?___

___________________________________________________________________________________________
40. Kuinka suuriksi arvioitte kotitaloutenne yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot keskimäärin

kuukaudessa (laskekaa mukaan kotitaloutenne jäsenten palkkatulot, eläkkeet, sosiaalietuudet ja
pääomatulot verojen jälkeen ennen laskujen maksamista) ?

Alle 2000 markkaa………………………... l
2001 - 3000 markkaa……………………… 2
3001 -4000 markkaa……………………… 3
4001 -6000 markkaa……………………… 4
6001 - 8000 markkaa……………………… 5
8001 -10000markkaa……………………. 6
10001-12000 markkaa………………….. 7
12001 -14000 markkaa…………………… 8
14001 -16000 markkaa…………………… 9
16001-l 8000 markkaa…………………… 10
18001 - 20000 markkaa…………………… 11
Yli 20000 markkaa ………………………… 12

41. Paljonko seuraavia kuluja kotitaloutenne maksaa keskimäärin kuukaudessa ?

1. Päivähoitomaksut………………………… ___________ mk/kk

2. Sairauskulut ja terveydenhuoltomenot…….. ___________ mk/kk

3. Lainanhoitokulut (korot + lyhennykset)…….. ___________ mk/kk

42. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneen vuoden aikana joitakin seuraavista
sosiaalietuuksista tai tulonsiirroista (ympyröikää kaikki, joita olette vastaanottanut) ?

1. Toimeentulotuki 7. Työttömyyseläke
2. Kotihoidontuki 8. Työkyvyttömyyseläke
3. Opintoraha 9. Vanhempainpäiväraha (äitiys-, isyys - ja vanhempainraha)
4. Sairauspäiväraha 10. Työttömyysturvan peruspäiväraha
5. Vanhuuseläke 11. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
6. Työeläke 12. Asumistuki………………………………… _________ mk/kk
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______________________________________________________________________________________
43. Mikä on kotitaloutenne nykyinen asumismuoto ?

1. Omistusasunto
2. Alivuokralaisasunto
3. Päavuokralaisasunto
4. Asumisoikeusasunto
5. Ei vakituista asuntoa

44. Asuntonne asuinpinta-ala? _______________neliömetriä.

45.  Mitkä ovat kotitaloutenne keskimääräiset kuukausittaiset asumiskulut (vuokra, yhtiövastike, vesi,
sähkö, kiinteistönhoitokulut) ilman lainanhoitokuluja ja asumistukea ?

Noin ________________ markkaa kuukaudessa

______________________________________________________________________________________
46. Kuinka tyytyväinen olette kotitaloutenne nykyiseen asumistilanteeseen ja -ympäristöön ?

erittäin tyytyväinen tyytyväinen en osaa sanoa tyytymätön erittäin tyytymätön.

1. Asumisväljyys __ __ __ __ __

2. Asumismukavuudet __ __ __ __ __

3. Asuinympäristön yleinen viihtyvyys __ __ __ __ __

4. Terveyspalveluiden saatavuus __ __ __ __ __

5. Lasten päivähoitopalveluiden saatavuus __ __ __ __ __

6. Koulut ja koulupalveluiden saatavuus __ __ __ __ __

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
47. Elintaso koostuu suurelta osin mahdollisuudesta ostaa ja hankkia erilaisia tavaroita ja palveluita.

Oletteko tyytyväinen kotitaloutenne nykyiseen elintasoon ja kulutusmahdollisuuksiin ?

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

48. Onko kotitaloutenne nykyinen elintaso verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen...

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

49. Jos elintasonne on alentunut, niin mikä on mielestänne tärkein syy siihen ?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
50. Entä millainen arvelette kotitaloutenne elintason olevan seuraavan viiden vuoden kuluttua ?

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

51. Kuinka helppoa/vaikeaa kotitaloutenne toimeentulo nykyisillä tuloilla on ?

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

52. Onko mahdollisilla viime aikaisilla taloudellisilla vaikeuksilla ollut vaikutusta perheenne jäsenten
välisiin suhteisiin ?

1. Ei perhettä
2. Ei ole ollut taloudellisia vaikeuksia
3. Eivät ole vaikuttaneet millään lailla perhesuhteisiin
4. Ovat yhdistäneet ja vahvistaneet perhettä
5. Ovat kiristäneet ilmapiiriä jonkin verran
6. Ovat kiristäneet ilmapiiriä hyvin paljon

______________________________________________________________________________________
53. Onko kotitaloutenne joutunut tinkimään viimeisen vuoden aikana seuraavista asioista edellisvuoteen

verrattuna ?

erittäin paljon melko paljon melko vähän ei lainkaan

1. Ruoka __ __ __ __

2. Vaatteiden hankinta __ __ __ __

3. Vapaa-ajan harrastukset __ __ __ __

4. Terveydenhuolto __ __ __ __

5. Lomamatkat __ __ __ __

6. Asuminen __ __ __ __

7. Sanomalehdet, tiedotusvälineet __ __ __ __

8. Velkojen lyhentäminen __ __ __ __
_____________________________________________________________________________________

54. Toimeentulotuki (huoltoapu) yhden aikuisen ruokakunnalle on tällä hetkellä 1900 markkaa

kuukaudessa sen jälkeen, kun vuokra on maksettu. Onko tämä mielestänne...

1. Liian korkea
2. Sopiva
3. Liian matala

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
55. Kuinka paljon mielestänne yhden aikuisen ruokakunta tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa sen

jälkeen, kun verot ja vuokra on maksettu ?

Noin______________markkaa kuukaudessa.
_____________________________________________________________________________________________
56. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä ? (Vastatkaa siten, että huomioitte koko nykyisen

kotitaloutenne)

täysin osittain osittain täysin
samaa samaa eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

1. Ottaen huomioon nykyisen elämäntilanteeni, koen eläväni köyhyydessä. __ __ __ __

2. Tulot ja lainanhoitokulut huomioonottaen koen olevani ylivelkaantunut. __ __ __ __
______________________________________________________________________________________

!!! SEURAAVAT VIISI KYSYMYSTÄ VAIN AVIO/AVOLIITOSSA OLEVILLE !!!
______________________________________________________________________________________

57. Onko puolisonne tällä hetkellä pääasiallisesti ? l. Työssä kokopäiväisesti
2. Työssä osapäiväisesti
3. Työttömänä
4. Lomautettuna
5. Eläkkeellä
6. Opiskelija
7. Omaa kotitaloutta hoitava (kotiäiti tai -isä)
8. Jokin muu, mikä ? ___________________.

58. Onko puolisonne... (jos hän on eläkkeellä, niin oliko hän työssäoloaikanaan) ?

1. Palkansaaja
2. Yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
3. Maanviljelijä
4. Avustava perheenjäsen maatilalla
5. Avustava perheenjäsen muussa yrityksessä
6. Ei mikään edellä mainituista „

59. Mikä on puolisonne nykyinen tai työssäoloaikainen ammatti ? (kuvailkaa tarvittaessa
useammalla sanalla)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

60. Onko puolisonne 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

61. Onko puolisonne ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ?

1. 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

_____________________________________________________________________________________
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Mahdollisia kommentteja____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________ KIITOKSET YHTEISTYÖSTÄ!!!

13


