
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1228 Hyvinvointi 1996

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:

FSD1228 Welfare Survey 1996

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/



SUOMALAISTEN KÄSITYKSET
SOSIAALITURVASTA

1996

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 jotain 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 mieli-
piteidenne mukaisesti.

Osa lomakkeen kysymyksistä on tarkoitettu ainoastaan tietyille vastaajaryhmille (kuten
työttömille, joten vastatkaa näihin kysymyksiin vain, mikäli täytätte kysymyksen yhteydessä
mainitut ehdot).

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



1. Mikä on syntymävuotenne ? 19 ________

2. Mikä on sukupuolenne ? 1 Mies
2 Nainen

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

4. Onko kotitaloustyyppinne... 1. Yksin asuva
2. Yksinhuoltaja
3. Avio/avoliitossa EI lapsia
4. Avio/avoliitossa JA lapsia
5. Yhdessä vanhempien kanssa
6. Muu mikä? ______________________________

5. Kotitalouden rakenne? 1. Kotitaloudessa jäseniä yhteensä ___________
2. 0-6 vuotiaiden lasten lukumäärä ___________
3. 7-17 vuotiaiden lasten lukumäärä ___________
4. Kotona asuvien yli 17 vuotiaiden lasten lukumäärä

6. Mikä on tämänhetkinen asuinkuntanne ?__________________________________

7. Mikä on korkein koulutuksenne ? (valitkaa vain yksi vaihtoehto)

1 Peruskoulu/oppikoulu/kansakoulu
2 Ammattikurssi, oppisopimus tms.
3 Ammattikoulu
4 Keskiasteen opisto tai lukio
5 Akateeminen tutkinto

8. 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 ? _____________________

9. 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
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10. Mikä on nykyinen ammattinne? (merkitkää mahdollisimman tarkkaan esim. ei metallimies vaan
hitsaaja, ei FM vaan opettaja. Jos olette eläkkeellä, niin merkitkää viimeisin työssäoloaikainen
ammattinne.)

______________________________________________________________________________
!!! SEURAAVAT VIISI KYSYMYSTÄ VAIN AVIO/AVOLIITOSSA

OLEVILLE !!!
____________________________________________________________________________________
11. Onko puolisonne tällä hetkellä pääasiallisesti ?

1. Työssä kokopäiväisesti
2. Työssä osapäiväisesti
3. Työttömänä
4. Lomautettuna
5. Eläkkeellä
6. Opiskelija
7. Omaa kotitaloutta hoitava ( kotiäiti tai -

isä)
8. Joku muu,

mikä?_______________________

12.Onko puolisonne…(jos hän on eläkkeellä, niin oliko hän työssäoloaikanaan) ?
1. Palkansaaja
2. Itsenäinen ammatinharjoittaja
3. Maanviljelijä
4. Avustava perheenjäsen maatilalla
5. Avustava perheenjäsen muussa yrityksessä
6. Ei mikään edellä mainituista

13. Mikä on puolisonne nykyinen tai työssäoloaikainen ammatti? (kuten kysymyksessä
10

___________________________________________________________________________

14. 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

15. 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

16. Onko puolisonne tuloilla kotitaloutenne toimeentulon kannalta ratkaiseva merkitys?

1. Kyllä
2. Ei
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HUOMIO!!!
SIVUJEN 3-6 KYSYMYKSET ON TARKOITETTU VAIN TÄLLÄ HETKELLÄ

PÄÄASIALLISESTI TYÖSSÄ KÄYVILLE JA TYÖTTÖMILLE. MIKÄLI OLETTE TÄLLÄ
HETKELLÄ PÄÄASIALLISESTI OPISKELIJA, ELÄKELÄINEN, KOTIAAN HOITAVA
TMS., VOITTE SIIRTYÄ SUORAAN SIVULLE 7.

____________________________________________________________________________________

SIVUJEN 3-4 KYSYMYKSET ON TARKOITETTU VAIN TYÖSSÄKÄYVILLE. MIKÄLI
OLETTE TÄLLÄ HETKELLÄ TYÖTTÖMÄNÄ TAI LOMAUTETTUNA. SIIRTYKÄÄ
SUORAAN SIVULLE 5.

17.Millä sektorilla työskentelette?
1. Yksityisellä sektorilla (yksityinen yritys, järjestö, maatila yms.)
2. Julkisella sektorilla (valtio, kunta, kirkko, valtion liikelaitos)

18.Mikä on työpaikkanne? (kuvailkaa yleisesti esim. peruskoulu, kaupungin sairaala,
tehdas, kampaamo, rakennustyömaa.)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

19.Kuinka kauan nykyinen työsuhteenne on kestänyt ? Noin ____________vuotta.

20. Kuinka monta tuntia säännöllinen (normaali) työaikanne on ilman ylitöitä
viikossa?(mikäli teette periodityyppistä työtä, niin laskekaa keskimääräinen työaikanne
viikossa)

viikossa _________ tuntia

21. Entä kuinka monta tuntia mieluiten työskentelisitte viikossa olettaen, että palkka
määräytyy työaikanne (tuntipalkan) mukaan ?

viikossa _________ tuntia

22. Miten hyvin nykyisen työnne jatkuvuus on turvattu ?

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

23. Kuinka paljon on keskimääräinen nettopalkkanne (verojen jälkeen) kuukaudessa?

noin ______________mk/kk
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24.Jos yllättäen joutuisitte työttömäksi, niin saisitteko työttömyyden aikana...
1. Työttömyysturvan peruspäivärahaa
2. Ansiosidonnaista päivärahaa
3. En kumpaakaan

25.Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ?
l. En
2. Kyllä, kerran lyhyen aikaa (alle 3 kk)
3. Kyllä, useita lyhytkestoisia jaksoja
4. Kyllä, kerran pidemmän aikaa
5. Kyllä, useita pidempikestoisia aikoja

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
26.Seuraavaksi esitetään joitakin työelämää koskevia kysymyksiä.

Kyllä Ei
1. Onko työtehtävienne määrä tai rasittavuus olennaisesti lisääntynyt viime vuosien aikana? __ __

2. Oletteko joutunut tekemään viime vuosien aikana huomattavasti sellaista ylityötä,
josta ette ole saanut korvausta? __ __

3. Onko palkkanne mielestänne oikeudenmukainen suhteessa työnne vaativuuteen ? __ __

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

5. Onko nykyinen työaikanne(koko- tai osapäivätyö) teille vapaaehtoinen valinta,
joka sopii parhaiten elämäntilanteeseenne? __ __

6. Oletteko ajatellut hankkia lisäkoulutusta? __ __

7. Oletteko aikeissa vaihtaa tai halukas vaihtamaan työpaikkaa? __ __

8. Jääkö teille riittävästi aikaa vapaa-ajan harrastuksille työn ja arkirutiinien jälkeen? __ __

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

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

27.Kun ajattelette nykyistä työmarkkina-asemaanne, niin mitä seuraavista vaihtoehdoista olette
harkinnut tai voisitte harkita vakavasti? (ympyröikää kaikki teille sopivat vaihtoehdot)

1 Vuorotteluvapaalle (sapattivapaalle) siirtymistä korkeintaan vuodeksi
2 Osa-aikaiseen työsuhteeseen siirtymistä korkeintaan vuodeksi
3 Osa-aikaiseen työsuhteeseen siirtymistä vakituisesti
4 Kokopäiväiseen työsuhteeseen siirtymistä
5 Oman yrityksen perustamista
6. Varhais- tai työttömyyseläkkeelle siirtymistä '
7 Osa-aikaiselle eläkkeelle siirtymistä
8 Jokin muu, mikä _______________________________________________
9 En mitään edellä mainituista, koska nykyinen tilanteeni on paras vaihtoehto

__________________________________________________________________________________
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VASTATKAA SEURAAVIEN KAHDEN SIVUN KYSYMYKSIIN VAIN MIKÄLI
OLETTE TÄLLÄ ETKELLÄ TYÖTTÖMÄNÄ TAI LOMAUTETTUNA.

__________________________________________________________________________________
28.Kuinka kauan nykyinen työttömyytenne/lomautuksenne on yhtäjaksoisesti kestänyt ?

l. Alle puoli vuotta
2. Yli puoli vuotta mutta alle vuoden
3. Yli vuoden mutta alle kaksi vuotta
4. Yli kaksi vuotta

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

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

30. Mistä tämänhetkinen työttömyytenne ensisijaisesti johtuu (ympyröikää vain yksi
vaihtoehto)?

1. Irtisanomisesta työnantajan taholta
2. Määräaikaisen työsuhteen päättymisestä
3. Oman yrityksen hakemisesta konkurssiin tai lakkauttamisesta
4. Opintojen jälkeen ei ole löytynyt vakaata työsuhdetta
5. Sairastumisen vuoksi omasta heikentyneestä työmarkkina-asemasta
6. Omasta valinnasta jättäytyä työelämän ulkopuolelle
7. Muu syy, mikä? _________________________

31. 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

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

Noin __________ markkaa kuukaudessa nettona

33. Seuraavaksi esitetään joitakin työttömyyttä koskevia kysymyksiä.

Kyllä Ei
1. Oletteko hankkimassa tai aikeissa hankkia lisäkoulutusta parantaaksenne

työnsaantimahdollisuuksianne ? __ __
2. Oletteko etsinyt aktiivisesti oma-aloitteisesti työtä, lähettämällä työhakemuksia ;

tai ottamalla yhteyttä työnantajiin kerran kuussa tai useammin? __ __
3. Oletteko joutunut kieltäytymään lyhytaikaisista tai tilapäisistä työsuhteista, koska

koette sen kannattamattomaksi tai hankalaksi (tulot eivät oleellisesti lisäänny,
palkan ja/tai päivärahojen maksujen viivästyminen aiheuttaa ongelmia)? __ __
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Kyllä Ei
4. Uskotteko, että saatte vielä koulutustanne/ammattitaitoanne vastaavaa työtä? __ __

5. Turvaako nykyinen työttömyyskorvauksenne kohtuulliseksi katsomanne elintason? __ __

6. Onko työttömyys ollut Teille pelkästään kielteinen kokemus? __ __

__________________________________________________________________________________
34. Mihin seuraavista vaihtoehdoista olette valmis nykyisessä tilanteessanne?

Kyllä Ei
1. Kokopäivätyön tekemiseen __ __

2. Osapäivätyn tekemiseen __ __

3. Lyhytaikaisten ”keikkatöiden ” tekemiseen __ __

4. Yleishyödyllisten töiden tekemiseen hieman nykyistä päivärahaanne suuremmalla
Korvauksella (esim. vanhusten auttaminen) __ __

5. Oman yrityksen perustaminen __ __

6. Uuden ammattikoulutuksen hankkiminen __ __

7. Kuntoutukseen meneminen __ __

8. Työttömyyseläkkeelle siirtyminen __ __

9. Työttömänä pysymiseen, mikäli tulotasonne pysyy ennallaan __ __

10 Entä mikä olisi kannaltanne paras ratkaisu? (kirjoittakaa kysymyksen 34 vaihtoehdon numero)
vaihtoehto numero ______________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
35. Miten merkityksellisinä koette seuraavat asiat uuden työn vastaanottamisen kannalta?

Ei VähäinenHuomattava Ratkaiseva
merkitystä merkitys merkitys merkitys

1. Erilaisten käytännön asioiden järjestely
(esim. lastenhoito, omaisen hoito) __ __ __ __

2. Pelko työssä selviytymisestä __ __ __ __

3. Kotitalouden saamien sosiaalietuuksien
mahdollinen heikentyminen __ __ __ __

4. Työpaikan sijainti __ __ __ __

5. Työn ammattitaitoa tai koulutusta vastaavuus __ __ __ __

6. Entisen palkkatason saavuttaminen __ __ __ __
__________________________________________________________________________________
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KAIKILLE YHTEISET KYSYMYKSET !
__________________________________________________________________________________
36. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä terveydentilaanne ?

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

37. 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): __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

38. Saatteko jatkuvaa lääkärinhoitoa tai kuntoutusta johonkin pitkäaikaiseen
sairauteen?

1. En saa
2. Kyllä saan

39. Käytättekö säännöllisesti lääkärin määräämää lääkitystä johonkin
pitkäaikaissairauteen ?
1. En käytä
2. Kyllä käytän

40 Onko teitä viime aikoina vaivannut jokin seuraavista?
Kyllä Ei

1. Ylirasittuneisuus __ __

2. Alakuloisuus tai masentuneisuus __ __

3. Hermostuneisuus tai jännittyneisyys __ __

4. Voimattomuus tai väsymys __ __

5. Unettomuus __ __

6. Huonomuistisuus __ __
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
40. Meidän jokaisen elämässä tulee tilanteita, jolloin yllättäen kohtaa vaikeita ja

ongelmallisia asioita.
Onko teillä henkilöä, jonka kanssa voitte luottamuksellisesti keskustella tällaisista asioista?

1. Ei ole
2. Kyllä on
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42. Seuraavaksi esitetään joitakin elämiseen ja olemiseen liittyviä kysymyksiä.

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

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

2. 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

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

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

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

43. 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 __ __ __ __

5. Mahdollisuuksiinne luoda halutessanne
kontakteja uusiin ihmisiin __ __ __ __

6. Nykyiseen asumistasoonne (varustelutaso
asumisväljyys) __ __ __ __

7. Mahdollisuuksiinne viettää sellaista elämää
kuin haluatte __ __ __ __

8. Mahdollisuuksiinne osallistua täysivaltaisena
jäsenenä yhteiskunnan toimintaan __ __ __ __

_____________________________________________________________________________
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44. Eduskuntavaaleissa 1995 oli ehdokkaana lukuisia puolueita. Mitä niistä äänestitte?

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

Entä mitä puoluetta äänestäisitte nyt? (kirjoita kysymyksen nro 44 vaihtoehdon numero)_________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
45. 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

1. 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
sosiaaliturvansa ja sosiaalipalvelunsa järjestetään __ __ __ __ __

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

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

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

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

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

9. Yrityksille tulisi säätää työttömyysvero, jonka suuruus riippuisi
yrityksen tuotannon automatisoinnin asteesta ( eli siitä, missä
määrin koneet korvaavat ihmistyövoimaa) __ __ __ __ __

10. Inhimillisessä yhteiskunnassa vahvojen ryhmien tulee pitää
huolta heikoimmassa asemassa olevista. __ __ __ __ __

11. Työttömyyspäivärahaa maksetaan usein sellaisille henkilöille,
jotka eivät haluakaan tehdä töitä __ __ __ __ __

12. Sosiaalitoimistossa jaetaan rahaa liian löyhäkätisesti. __ __ __ __ __

12. Työttömät ja toimeentulotukiasiakkaat saavat syyttää itseään
omasta tilanteestaan __ __ __ __ __

__________________________________________________________________________________
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SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT KOKO SITÄ KOTITALOUTTA, JOHON
TÄLLÄHETKELLÄ KUULUTTE JA JOKA ASUU KANSSANNE SAMASSA ASUNNOSSA.

KYSYMYKSIINVASTAAMISESSA VOITTE PYYTÄÄ APUA MUILTA KOTITALOUTENNE
JÄSENILTÄ.

JOS OLETTE YKSIN ASUVA, VASTATKAA OMAN TILANTEENNE MUKAISESTI

46. Mitä ja kuinka paljon seuraavista tulomuodoista verojen jälkeen (nettona) Te ja perheenne jäsenet
yhteensä vastaanotatte tällä hetkellä keskimäärin kuukaudessa ja mitä näistä tulomuodoista
kotitaloutenne ei saa juuri nyt, mutta on saanut viimeisen vuoden aikana?

Kotitaloutenne
ei saa juuri nyt,
mutta on saanut
viimeisen
vuoden aikana

1. Palkkatulot nettona ____________mk/kk __
2. Yrittäjätulot, nettona ____________mk/kk __
3. Eläkkeet, (kansan-, työeläke yms.) ____________mk/kk __
4. Työttömyysturvan peruspäiväraha ____________mk/kk __
5. Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus ____________mk/kk __
6. Sairauspäiväraha ____________mk/kk __
7. Toimeentulotuki ____________mk/kk __
8. Opintoraha ____________mk/kk __
9. Asumistuki ____________mk/kk __
10.Lapsilisät ____________mk/kk __
11.Kotihoidontuki ____________mk/kk __
12.Vanhempainraha (äitiys-, isyysraha) ____________mk/kk __
13.Korko- ja vuokratulot ____________mk/kk __
14.Jokin muu tulo,

mikä?___________________________ ____________mk/kk __
____________________________________________________________________________________
47. Paljonko kotitaloudellanne on lainoja ? yritystoimintaan liittyvää lainaa noin

____________mk
asuntolainaa noin _______________ mk opintolainaa noin ________________ mk

takauslainaa noin _________________ mk muuta lainaa noin __________________mk
48. Mitkä ovat näin ollen keskimääräiset lainanhoitokulunne (korot + lyhennykset)
kuukaudessa?

_____________________mk/kk

49.Mitkä ovat keskimääräiset asumiskustannuksenne kuukaudessa ilman lainanhoitokuluja?
(vuokra, yhtiövastike, vesi, sähkö yms.)

____________________mk/kk

___________________________________________________________________________________
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50. 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

51. 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

52.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

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

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

54.Ovatko mahdolliset taloudelliset vaikeudet johtaneet teidän kotitaloutenne kohdalla johonkin
seuraavista tilanteista? (ympyröikää kaikki ne vaihtoehdot, jotka vastaavat tilannettanne)

l.. Ei ole ollut taloudellisia vaikeuksia
2. Velkojen takaisinmaksun uudelleenjärjestely
3. Pankkilainan ottaminen selviytyäksenne jokapäiväisistä menoista

. 4. Omien säästöjen käyttäminen tai omaisuuden realisoiminen
5 Rahan lainaaminen ystäviltä tai tutuilta
6. Oman yrityksen konkurssi
7. Muuttaminen halvempaan, teille huonommin sopivaan asuntoon
8. Perheen ilmapiirin kiristyminen tai parisuhteen katkeaminen
9. Ei mihinkään edellä mainituista

55. Onko kotitaloutenne joutunut tinkimään viimeisen vuoden aikana seuraavista asioista?
erittäin paljonmelko paljon melko vähän ei lainkaan

l. Ruoka __ __ __ __
2. Nautintoaineet (kahvi, tupakka, alkoholi, yms.) __ __ __ __
__________________________________________________________________________________
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erittäin paljon melko paljon melko vähän ei lainkaan
3. Lääkärissä käynnit __ __ __ __

4. Lääkkeiden hankinta __ __ __ __

5. Päivittäinen hygienia __ __ __ __

6. Kodin käyttöesineiden hankinta __ __ __ __

7. Kodin sisustaminen ja/tai kunnostu __ __ __ __

8. Sanomalehdet ja tiedotusvälineet __ __ __ __

9. Lomamatkat __ __ __ __

10 Henkilökohtaiset vapaa-ajan harrastukset __ __ __ __

Vain lapsiperheet vastaavat seuraavaan

11. Lasten vapaa-ajan harrastukset __ __ __ __
_______________________________________________________________________________________
56. 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

57. Kuinka paljon mielestänne yhden aikuisen ruokakunta tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa
sen jälkeen, kun verot ja vuokra on maksettu ?

Noin__________ markkaa kuukaudessa.

58.Voitaisiinko työttömyysongelmaa mielestänne yrittää ratkaista tarjoamalla työttömälle
mahdollisuus ottaa työttömyyskorvauksen sijasta vastaan yhteiskunnan takaamaa puolipäivätyötä,
jolloin esimerkiksi yksin asuvalle työttömälle jäisi vuokran jälkeen käteen 3800 mk/kk (eli kaksi
kertaa nykyistä yksin asuvan toimeentulotuen tasoa suurempi summa)?

1 Kyllä
2 Kyllä, mutta tulostason tulisi olla pienempi
3 Kyllä, mutta tulostason tulisi olla suurempi
4 Ei, nykyinen järjestelmä on parempi
5 En osaa sanoa

__________________________________________________________________________________

59. 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. __ __ __ __

___________________________________________________________________________
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60.  Kun nyt olette vastannut lomakkeen kysymyksiin, jotka ovat liittyneet teidän
hyvinvointiinne ja yleisesti sosiaaliturvaa koskettaviin asioihin, niin millaisia
tuntemuksia nykyinen sosiaaliturvan kehityssuunta teissä herättää? (ympyröikää alla
olevasta asteikosta sopiva vaihtoehto: huolestuneisuus - toiveikkuus)

Huolestuneisuus Toiveikkuus
1 2 3 4 5 6 7

Mahdollisia kommentteja
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

KIITOKSET YHTEISTYÖSTÄ!!!!


