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Mitä tutkimme?
Suomi Euroopassa (European Social Survey) on tutkimushanke, jossa on 
mukana 27 maata. Euroopan unionin jäsenmaiden lisäksi siihen osallistu-
vat mm. Norja, Sveitsi ja Israel. Suomen osuuden eli Suomi Euroopassa 
-tutkimuksen toteuttaa Turun yliopisto Suomen Akatemian rahoituksella. 
Haastatteluaineiston kerää Tilastokeskus. Samanlainen tutkimus tehtiin 
edellisen kerran vuonna 2002. 

Tutkimuksen aihepiirejä ovat terveys ja terveyspalvelut, yhteiskun-
nallisten asioiden seuraaminen, maahanmuutto, työ- ja perhe-elämä 
sekä elämänarvot. Sen on suunnitellut kansainvälinen tiedemiesryhmä. 
Ensimmäisellä kerralla saamamme palautteen mukaan vastaajat kokivat 
haastattelun ja siinä esitetyt kysymykset erittäin mielenkiintoisina.

Miksi tutkimus tehdään?
Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia voidaan 
ymmärtää. On tärkeää, että ihmiset eri maissa saavat tilaisuuden ilmaista, 
mitä ajattelevat yhteiskunnasta, jossa elävät. Saatua tietoa käytetään 
hyödyksi monella tavalla. Päätöksentekijät hyödyntävät tutkimustietoa 
yhteiskunnan kehittämisessä. Tutkijat puolestaan käyttävät sitä tulkites-
saan yhteiskunnallisia ilmiöitä. 

Tutkimuksessa kerätään samanlaista aineistoa useista eri maista. Näin 
saadaan arvokasta vertailutietoa mm. eurooppalaisten yhteiskuntien 
rakenteesta, niiden jäsenten mielipiteistä ja arvoista. Myöhemmin voi-
daan nähdä, miten yhteiskunnalliset muutokset on koettu eri vaiheissa. 
Tutkimustulokset ovat kiinnostavia myös kansalaisten näkökulmasta.
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Miten tutkimustiedot kerätään?
Tutkimustiedot kerätään haastattelemalla ja lyhyellä kyselylomakkeella. 
Kysymyksiin vastaaminen ei edellytä valmistautumista millään tavalla.

Haastateltavat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen 
väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen on valittu 2900 vähin-
tään 15-vuotiasta henkilöä. Jotta tutkimustulokset antaisivat mahdol-
lisimman kattavan ja oikean kuvan Suomessa asuvien kokemuksista ja 
näkemyksistä, on tärkeää, että kaikki valituiksi tulleet henkilöt osallistuvat 
tutkimukseen. 

Tiedot ovat luottamuksellisia
Kaikki antamanne tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen haas-
tattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Kun haastatteluaineisto on kerätty, siitä poistetaan kaikki yksittäi-
sen henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Vasta tämän jälkeen 
aineisto lähetetään kansainväliseen tietoarkistoon tutkimuskäyttöön. Jul-
kaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita, 
eikä niistä voi erottaa yksittäistä vastaajaa.
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Kiitos osallistumisestanne!

www.tilastokeskus.fi 
Haastattelu- ja tutkimuspalvelut, 
PL 5A, 00022  TILASTOKESKUS,

puh. (09) 17341

Kysy meiltä!
Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta. 

Turun yliopisto:
Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi 

Tilastokeskus:
Nelli Kiianmaa, puh. (09) 1734 2971
nelli.kiianmaa@tilastokeskus.fi 

tai Internet-sivut:
http://www.europeansocialsurvey.org  
http://www.fsd.uta.fi //aineistot/kvdata/ess.html
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Julkaisumyynti
Tilastokeskus, 4V, 00022 Tilastokeskus

Puhelin (09) 1734 2011, faksi (09) 1734 2500

Sähköposti: myynti@tilastokeskus.fi 

Internet: http://tilastokeskus.fi /tilastotori
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Arvoisa vastaanottaja

Mitä mieltä olette terveyspalveluista? Miten suhtaudutte maa-
hanmuuttoon? Koetteko asuinympäristönne turvalliseksi? Kuinka
tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?

Muun muassa näitä asioita selvitetään Suomen Akatemian ra-
hoittamassa Suomi Euroopassa �tutkimuksessa, jonka toteutuk-
sesta vastaa Turun yliopisto. Tietojenkeruun toteuttaa Tilastokes-
kus. Tutkimus tehdään samanlaisena 27 maassa.

Olette niiden 2900 henkilön joukossa, jotka edustavat suomalaisia
tässä tutkimuksessa. Kohdehenkilöt on poimittu satunnaisesti Ti-
lastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Toi-
vomme, että teillä on mahdollisuus osallistua, sillä tutkimukseen
valittua ei voida korvata toisella henkilöllä. Vastaaminen ei edel-
lytä valmistautumista etukäteen.

Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti. Ennen aineiston
luovuttamista tutkijoille ja kansainväliseen tietoarkistoon siitä
poistetaan kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollista-
vat tiedot. Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tilastotaulu-
koina.

Tilastokeskuksen tilastohaastattelija, jonka yhteystiedot ovat kir-
jeen yläkulmassa, ottaa teihin yhteyttä lähipäivinä sopiakseen
Teille sopivasta haastatteluajasta.

Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastatteli-
jalta. Turun yliopiston dosentti Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706
ja Tilastokeskuksen tutkija Nelli Kiianmaa, puh. (09) 1734 2971
vastaavat mielellään kysymyksiinne.

Yhteistyöstänne etukäteen kiittäen

Jussi Simpura

tilastojohtaja, dosentti



Arvoisa vastaanottaja

Mitä mieltä olette terveyspalveluista? Miten suhtaudutte maa-
hanmuuttoon? Koetteko asuinympäristönne turvalliseksi? Kuinka
tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?

Muun muassa näitä asioita selvitetään Suomen Akatemian ra-
hoittamassa Suomi Euroopassa �tutkimuksessa, jonka toteutuk-
sesta vastaa Turun yliopisto. Tietojenkeruun toteuttaa Tilastokes-
kus. Tutkimus tehdään samanlaisena 27 maassa.

Olette niiden 2900 henkilön joukossa, jotka edustavat suomalaisia
tässä tutkimuksessa. Kohdehenkilöt on poimittu satunnaisesti Tilas-
tokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Toivomme,
että teillä on mahdollisuus osallistua, sillä tutkimukseen valittua ei
voida korvata toisella henkilöllä. Vastaaminen ei edellytä valmis-
tautumista etukäteen.

Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti. Ennen aineiston luo-
vuttamista tutkijoille ja kansainväliseen tietoarkistoon siitä poiste-
taan kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja tilastotaulukoina.

Tilastohaastattelijamme (yhteystiedot yläkulmassa) ehdottaa seuraa-
vaa haastatteluaikaa:

________________________________________   __/__  klo_____.

Mikäli käyntiaika ei sovi, pyydämme teitä ystävällisesti otta-
maan yhteyttä haastattelijaan haastattelusta sopimiseksi.

Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta.
Turun yliopiston dosentti Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706 ja Ti-
lastokeskuksen tutkija Nelli Kiianmaa, puh. (09) 1734 2971 vastaa-
vat mielellään kysymyksiinne.

Yhteistyöstänne etukäteen kiittäen

Jussi Simpura

tilastojohtaja, dosentti
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Muun muassa tällaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia kansain-
välisessä ����� ���������� ����� �		���������� jossa on
mukana 27 maata. Tutkimuksen tekee Turun yliopisto Suomen
Akatemian rahoituksella ja Tilastokeskus kerää haastatteluaineis-
ton. Tilastohaastattelijamme pyysi Teitä äskettäin mukaan tähän
tutkimukseen. Silloin Teillä ei ollut mahdollisuutta osallistua.

Toivomme, että Teillä olisi nyt aikaa haastattelulle, sillä tutki-
mukseen valittuja ei voi korvata toisilla henkilöillä tulosten luo-
tettavuuden kärsimättä. Haastattelu ei edellytä etukäteisvalmiste-
luja eikä erityisiä tietoja. Teillä on nyt mahdollisuus kertoa mieli-
piteenne ja kokemuksenne mm. kirjeen alussa mainituista asioista.

Tilastohaastattelija, jonka yhteystiedot ovat kirjeen ylälaidassa,
ottaa Teihin yhteyttä lähipäivinä sopiakseen tarkemmasta haas-
tatteluajasta. Voitte myös itse soittaa haastattelijalle. Tilastokes-
kuksessa tutkija Nelli Kiianmaa (09) 1734 2971 ja Turun yliopis-
tossa dosentti Heikki Ervasti (02) 333 5706 vastaavat mielellään
tutkimusta koskeviin kysymyksiin.
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Jussi Simpura

tilastojohtaja, dosentti



Arvoisa vastaanottaja 
 

 
Mitä mieltä olette terveyspalveluista? Miten suhtaudutte 
maahanmuuttoon? Koetteko asuinympäristönne turvalliseksi? 
Kuinka tyytyväinen olette taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?  

 
Muun muassa tällaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia 
kansainvälisessä Suomi Euroopassa 2004 –tutkimuksessa, jossa 
on mukana 27 maata. Tutkimuksen tekee Turun yliopisto Suomen 
Akatemian rahoituksella ja Tilastokeskus kerää 
haastatteluaineiston. Tilastohaastattelijamme pyysi Teitä äskettäin 
mukaan tähän tutkimukseen. Silloin Teillä ei ollut mahdollisuutta 
osallistua. 

 
Toivomme, että Teillä olisi nyt aikaa haastattelulle, sillä 
tutkimukseen valittuja ei voi korvata toisilla henkilöillä tulosten 
luotettavuuden kärsimättä. Haastattelu ei edellytä 
etukäteisvalmisteluja eikä erityisiä tietoja. Teillä on nyt 
mahdollisuus kertoa mielipiteenne ja kokemuksenne mm. kirjeen 
alussa mainituista asioista.  
 
Tilastohaastattelijamme (yhteystiedot yläkulmassa) ehdottaa 
seuraavaa haastatteluaikaa: 
 
________________________________________   __/__  klo_____. 
 

Mikäli käyntiaika ei sovi, pyydämme teitä ystävällisesti 
ottamaan yhteyttä haastattelijaan haastattelusta sopimiseksi. 

Tilastokeskuksessa tutkija Nelli Kiianmaa (09) 1734 2971 ja 
Turun yliopistossa dosentti Heikki Ervasti (02) 333 5706 
vastaavat mielellään tutkimusta koskeviin kysymyksiin.  

 

Yhteistyöstä kiittäen 

 

Jussi Simpura 

tilastojohtaja, dosentti 
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SUOMI EUROOPASSA 2004 -haastattelulomake 
 
A.  Tiedotusvälineet, sosiaalinen luottamus 
 
Intro.  
 Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää 
 koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä) ja melko 
 nopeasti sen vaihtoehdon mukaan, joka ensimmäisenä tuntuu oikealta.  
 
A1. Kortti 1. Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa television katsomiseen 

tavallisina arkipäivinä? Käyttäkää vastatessanne korttia 1.  
 
 En ollenkaan       00 --> A3  
 Alle ½ tuntia      01 
 ½ - 1 tuntia      02 
 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia  03 
 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia  04 
 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 ½ tuntia  05 
 Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia  06 
 Yli 3 tuntia      07 
  
 Ohje: Ma-pe loma-ajan ulkopuolella, aktiivista TV:n seuraamista 
 
A2.  Kortti 1. Kuinka paljon yhteensä katsotte television uutislähetyksiä tai 

politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä ohjelmia tavallisina 
arkipäivinä? Käyttäkää edelleen korttia 1. 

 
 En ollenkaan       00  
 Alle ½ tuntia      01 
 ½ - 1 tuntia      02 
 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia  03 
 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia  04 
 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 ½ tuntia  05 
 Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia  06 
 Yli 3 tuntia      07 
  
 Ohje: Lähetykset, joissa käsitellään hallintoa, yhteiskuntapolitiikkaa tai 
 ihmisiä, jotka liittyvät näihin 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
A3. Kortti 1. Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa radion kuunteluun  

tavallisina arkipäivinä? Käyttäkää samaa korttia 1. 
 
 En ollenkaan       00 --> A5 
 Alle ½ tuntia      01 



 ½ - 1 tuntia      02 
 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia  03 
 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia  04 
 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 ½ tuntia  05 
 Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia  06 
 Yli 3 tuntia      07 
 Ohje: Ma-pe loma-ajan ulkopuolella, aktiivista radion kuuntelua 
 
 
A4. Kortti 1. Entä kuinka paljon kuuntelette radion uutislähetyksiä tai politiikkaa 

ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä ohjelmia tavallisina arkipäivinä? 
Käyttäkää vielä korttia 1. 

  
 En ollenkaan       00  
 Alle ½ tuntia      01 
 ½ - 1 tuntia      02 
 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia  03 
 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia  04 
 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 ½ tuntia  05 
 Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia  06 
 Yli 3 tuntia      07 
 
Ohje: Lähetykset, joissa käsitellään hallintoa, yhteiskuntapolitiikkaa tai ihmisiä, jotka 
liittyvät näihin 
 
A5. Kortti 1. Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa sanomalehtien  

lukemiseen tavallisina arkipäivinä? Käyttäkää vielä korttia 1. 
 
 En ollenkaan       00 --> A7  
 Alle ½ tuntia      01 
 ½ - 1 tuntia      02 
 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia  03 
 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia  04 
 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 ½ tuntia  05 
 Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia  06 
 Yli 3 tuntia      07 
 
Ohje: Tarkoitetaan kaikkia sanomalehtiä, mukaan lukien iltapäivälehdet ja 
ilmaisjakelulehdet 
 
A6.  Kortti 1. Kuinka paljon tästä (lehtien lukemiseen käyttämästänne) ajasta  

luette lehdistä politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia koskevia juttuja? 
 Käyttäkää vielä korttia 1. 
 
 En ollenkaan       00  
 Alle ½ tuntia      01 
 ½ - 1 tuntia      02 
 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia  03 
 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia  04 
 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 ½ tuntia  05 



 Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia  06 
 Yli 3 tuntia      07 
 
 
 
 
 
A7.  Kortti 2. Käyttäkää nyt korttia 2. Kuinka usein käytätte Internetiä, World 

Wide Webiä tai sähköpostia töissä tai kotona omiin henkilökohtaisiin 
asioihinne? 

 
 Töissä tai kotona ei ole Internetiä  00 
 En koskaan     01 
 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa  02 
 Kerran kuukaudessa    03 
 Useita kertoja kuukaudessa   04 
 Kerran viikossa    05 
 Useita kertoja viikossa   06 
 Joka päivä     07 
 
Ohje: Internetin käyttö kirjastossa, oppilaitoksessa tai nettikahviloissa lasketaan 
mukaan 
 
A8.   (M) Kortti 3. Käyttäkää korttia 3. Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai 

onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen. Kertokaa 
mielipiteenne asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei 
ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja 10, että useimpiin ihmisiin voi 
luottaa. 

 
 0 Ei voi olla liian varovainen – 10 Useimpiin ihmisiin voi luottaa  
 
 
A9.  (M) Kortti 4. Käyttäkää korttia 4. Oletteko sitä mieltä, että useimmat ihmiset 

tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää Teitä hyväkseen vai luuletteko, että 
ihmiset yrittäisivät olla reiluja? 

 
0 Useimmat ihmiset yrittäisivät käyttää minua hyväkseen – 10 Useimmat 
ihmiset yrittäisivät olla reiluja 

 
 
A10.  (M) Kortti 5. Katsotteko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan 

auttavaisia toisia kohtaan vai että enimmäkseen he ajattelevat vain omaa 
etuaan? Käyttäkää korttia 5. 

 
0 Ihmiset ajattelevat enimmäkseen itseään – 10 Ihmiset yrittävät enimmäkseen 
olla auttavaisia  

 



B.  Politiikka 
 
Seuraavaksi kysyisin muutamia politiikkaa koskevia kysymyksiä 
 
B1.  (M) Kuinka kiinnostunut olette politiikasta. (Lue tarvittaessa: Politiikka on 
 laajempi käsite, kuin pelkkä puoluepolitiikka. Politiikalla ymmärretään 
 kaikkia politiikan osa-alueita. Jos olette kiinnostunut mistä  tahansa politiikan 
 osa-alueesta, se lasketaan kiinnostukseksi politiikkaa kohtaan) 
 Oletteko: 
 
  Erittäin kiinnostunut  1 
  Melko kiinnostunut  2 
  Ette kovin kiinnostunut 3 
  Ette lainkaan kiinnostunut? 4 
   
 
B2.  (M) Kortti 6. Kuinka usein Teistä tuntuu siltä, että politiikka on niin 

monimutkaista, että ette oikein ymmärrä, mistä on kyse? Käyttäkää korttia 6. 
 
  Ei koskaan   1 
  Harvoin   2 
  Joskus    3 
  Toisinaan    4 
  Usein    5 
   
 
B3.  (M) Kortti 7. Kuinka vaikeaa tai helppoa Teidän on muodostaa mielipiteenne 
  politiikkaa koskevista kysymyksistä? Käyttäkää korttia 7. 
  
   Erittäin vaikeaa    1 
   Vaikeaa     2 
   Ei vaikeaa eikä helppoa   3 
   Helppoa     4 
   Erittäin helppoa    5 
 
 
Kortti 8. Käyttäkää korttia 8 ja kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka 
paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa 
sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti 
kyseiseen tahoon:  
 
B4. (M) Eduskunta?   0 En luota ollenkaan – 10 Luotan täysin 
B5. (M) Oikeusjärjestelmä (Lue tarvittaessa: mm. käräjäoikeus, hovioikeus, 
 korkein oikeus)? 
B6. (M) Poliisi? 
B7. (M) Poliitikot? 
B8. (M) Poliittiset puolueet? 
B9. (M) Euroopan parlamentti? 
B10.  (M) YK (Yhdistyneet Kansakunnat)? 
 



 
B11.  Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestittekö 

Te viime eduskuntavaaleissa maaliskuussa 2003? 
 
   Kyllä    1 KYSY B12 
   En    2 SIIRRY B13 
   Ei äänioikeutettu 3 SIIRRY B13 
 
Ohje: Äänioikeutettu 18-vuotta viimeistään vaalipäivänä 16.3.2003 
  
B12. Mitä puoluetta äänestitte? 
 
 Kansallinen Kokoomus   1 
 Ruotsalainen Kansanpuolue   2 
 Liberaalit r.p.     3 
 Suomen Keskusta    4 
 Perussuomalaiset (ent. SMP)   5 
 Suomen Kristillisdemokraatit   6 
 Vapaan Suomen Liitto   7 

Vihreä liitto     8 
 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9 
 Vasemmistoliitto    10 
 Suomen Kommunistinen Puolue  11 
 Kommunistinen Työväenpuolue  12 
 Luonnonlain Puolue    13 
 Jokin muu     14 --> B12_1, vo:t 1-13 --> B13 
 B12_1. Muu, mikä puolue? ______________________________ 
 
 
KYSY KAIKILTA 
   
On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä 
huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään 
seuraavista. Ensinnäkin: 
 
B13. Ottanut yhteyttä poliitikkoon tai valtion tai kunnan virkamieheen? 
 
B14. Toiminut jossakin puolueessa tai poliittisessa ryhmässä? 
 
B15. Toiminut jossakin muussa järjestössä tai yhdistyksessä? 
 
B16. Käyttänyt tai pitänyt esillä kampanjatuotteita kuten rintamerkkejä, tarroja 

tms.? 
 
B17. Allekirjoittanut kansalaisadressin tai -vetoomuksen (Lue tarvittaessa: 
 Kansalaisadressi tai -vetoomus on nimilista, johon on kerätty 
 suuri määrä allekirjoituksia siinä tarkoituksessa, että vaikutetaan 
 päätöksentekijöihin.)? 
 
B18. Osallistunut lailliseen mielenosoitukseen? 



 
B19. Boikotoinut, eli kieltäytynyt tai välttänyt ostamasta tiettyjä tuotteita? 
 
  Kyllä  1  
  Ei 2  
  EOS 8  
 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
B20a. (M) Tuntuuko jokin poliittinen puolue Teistä läheisemmältä kuin muut 
puolueet (Lue tarvittaessa: Puolue, jonka kanta on lähimpänä näkemyksiänne 
riippumatta siitä, mitä puoluetta äänestätte)? 
 
  Kyllä  1 KYSY B20b-B20c 
  Ei 2 SIIRRY B21 
  (EOS  SIIRRY B21) 
 
 
B20b. Mikä puolue? 
 
 Kansallinen Kokoomus   1 
 Ruotsalainen Kansanpuolue   2 
 Liberaalit r.p.     3 
 Suomen Keskusta    4 
 Perussuomalaiset (ent. SMP)   5 
 Suomen Kristillisdemokraatit   6 
 Vapaan Suomen Liitto   7 

Vihreä liitto     8 
 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9 
 Vasemmistoliitto    10 
 Suomen Kommunistinen Puolue  11 
 Kommunistinen Työväenpuolue  12 
 Luonnonlain Puolue    13 
 Jokin muu     14  -> B20c_1, vo:t 1-13 -> B20c 
 
 
B20b_1. (Jokin muu) mikä? _________________________________________ 
 
B20c. (M) Kuinka läheiseksi tunnette kyseisen puolueen: 
 
   erittäin läheiseksi,  1 
   melko läheiseksi,  2 
   en läheiseksi,   3 
   en lainkaan läheiseksi ? 4 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 



B21. Oletteko jonkin poliittisen puolueen jäsen? 
 
   Kyllä   1 KYSY B22 
   Ei    2 SIIRRY B23 
   (EOS    SIIRRY B23) 
 
 
 
 
 
B22. Minkä puolueen? 
 
 Kansallinen Kokoomus   1 
 Ruotsalainen Kansanpuolue   2 
 Liberaalit r.p.     3 
 Suomen Keskusta    4 
 Perussuomalaiset (ent. SMP)   5 
 Suomen Kristillisdemokraatit   6 
 Vapaan Suomen Liitto   7 

Vihreä liitto     8 
 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9 
 Vasemmistoliitto    10 
 Suomen Kommunistinen Puolue  11 
 Kommunistinen Työväenpuolue  12 
 Luonnonlain Puolue    13 
 Jokin muu     14 --> B22_1, vo:t 1-13 --> B23 
 
B22_1. (Jokin muu) mikä? _________________________________________ 
 
 
B23. (M) Kortti 9. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. 

Käyttäkää korttia 9. Mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne asteikolla nollasta 
kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa? 

 
 00  vasemmisto – 10   oikeisto  
 
 
B24. (M) Kortti 10. Yleisesti ottaen kuinka tyytyväinen olette elämäänne nykyisin? 

Käyttäkää korttia 10, jossa 0 tarkoittaa äärimmäisen tyytymätöntä ja 10 
äärimmäisen tyytyväistä.  

 
 0 äärimmäisen tyytymätön – 10 äärimmäisen tyytyväinen 
 
 
B25. (M) Kortti 10. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette tämän hetkiseen 
 taloudelliseen tilanteeseen Suomessa? Käyttäkää vielä korttia 10. 
 
 0 äärimmäisen tyytymätön – 10 äärimmäisen tyytyväinen 
  
 



B26. (M) Kortti 10. Kuinka tyytyväinen olette siihen, miten Suomen nykyinen 
hallitus hoitaa tehtävänsä? Käyttäkää vielä korttia 10. 

 
 0 äärimmäisen tyytymätön – 10 äärimmäisen tyytyväinen 
 
 
B27.  (M) Kortti 10. Kuinka tyytyväinen olette siihen, kuinka demokratia toimii 

Suomessa? Käyttäkää vielä korttia 10. 
 
 0 äärimmäisen tyytymätön – 10 äärimmäisen tyytyväinen 
 
B28. (M) Kortti 11. Käyttäkää nyt korttia 11. Mitä mieltä olette Suomen nykyisestä
 koulutusjärjestelmästä (tai koulutuksen tasosta)? (Lue tarvittaessa: Mikä 
 tahansa arvosteluperuste kelpaa.) 
 
 0 äärimmäisen huono – 10 äärimmäisen hyvä 
 
 
B29. (M) Kortti 11. Käyttäkää vielä korttia 11 ja kertokaa, mitä mieltä olette 
 Suomen terveyspalvelujen tasosta nykyisin? (Lue tarvittaessa: Mikä tahansa 
 arvosteluperuste kelpaa.)  
 
 0 äärimmäisen huono – 10 äärimmäisen hyvä 
 
 
 (M) Kortti 12. Käyttäkää kortissa 12 olevia vastausvaihtoehtoja ja kertokaa, 
 oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa: 
 
B30. (M) Valtiovallan pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi? 
B31. (M) Homoilla ja lesboilla pitäisi olla vapaus elää (elämäänsä) haluamallaan 

tavalla? 
B32. (M) Poliittiset puolueet, jotka pyrkivät kaatamaan demokratian, pitäisi kieltää? 
B33. (M) Nykyaikaiseen tieteeseen voi luottaa ympäristöongelmien ratkaisussa? 
 
 Täysin samaa mieltä   1 
 Samaa mieltä    2 
 En samaa enkä eri mieltä  3 
 Eri mieltä    4 
 Täysin eri mieltä   5 
 
B34. (M) Kortti 13. Kun ajatellaan Euroopan Unionia, jotkut ihmiset sanovat, että 

Euroopan yhdentymistä pitäisi viedä pidemmälle. Toisten mielestä se on jo 
mennyt liian pitkälle. Käyttäkää korttia 13 ja kertokaa, mikä numero asteikolla 
parhaiten kuvaa Teidän mielipidettänne. 

 
 0 yhdentyminen on jo mennyt liian pitkälle – 10 yhdentymistä pitäisi viedä 

pidemmälle  
 
 
 



Seuraavat kysymykset koskevat maahanmuuttajia 
 
B35. (M) Kortti 14. Käyttäkää korttia 14 ja arvioikaa, kuinka paljon Suomen tulisi 

sallia sellaisten ihmisten muuttaa maahan asumaan, jotka kuuluvat samaan 
rotuun tai etniseen ryhmään kuin useimmat suomalaiset?. 

 
 Pitäisi sallia paljon  1 
 Pitäisi sallia melko paljon 2 
 Pitäisi sallia vähän  3 
 Ei pitäisi sallia lainkaan 4 
  
B36. (M) Kortti 14. (Arvioikaa, missä määrin Suomen tulisi sallia muuttoa tänne 

asumaan.)Entä sellaisia ihmisiä, jotka edustavat eri rotua tai etnistä alkuperää 
kuin useimmat suomalaiset? Käyttäkää vielä korttia 14. 

 
 Pitäisi sallia paljon  1 
 Pitäisi sallia melko paljon 2 
 Pitäisi sallia vähän  3 
 Ei pitäisi sallia lainkaan 4 
 
 
B37.  (M) Kortti 14. (Missä määrin Suomen tulisi sallia maahanmuuttoa.) Entä 

köyhemmistä  Euroopan ulkopuolisista maista olevien ihmisten muuttaa 
Suomeen asumaan? Käyttäkää vielä korttia 14. 

 
 Pitäisi sallia paljon  1 
 Pitäisi sallia melko paljon 2 
 Pitäisi sallia vähän  3 
 Ei pitäisi sallia lainkaan 4 
 
  
B38. (M) Kortti 15. Onko kaiken kaikkiaan mielestänne haitaksi vai eduksi 

Suomen taloudelle, että muista maista muuttaa ihmisiä Suomeen? Käyttäkää 
korttia 15. 

 
 0 Haitaksi taloudelle – 10 Eduksi taloudelle 
 
 
B39. (M) Kortti 16. Käyttäkää korttia 16. Uskotteko, että kulttuurielämä Suomessa 

heikentyy vai rikastuu, kun Suomeen muuttaa ihmisiä muista maista? 
 
 0 Kulttuurielämä heikkenee – 10 Kulttuurielämä rikastuu 
  
 
B40. (M) Kortti 17. Muuttuuko Suomi paremmaksi vai huonommaksi paikaksi 

asua, kun muista maista muuttaa tänne ihmisiä? Käyttäkää korttia 17. 
 
 0 Muuttuu huonommaksi paikaksi asua – 10 Muuttuu paremmaksi paikaksi 

asua 
 



 
C. Hyvinvointi ja sosiaaliset sekä henkilökohtaiset verkostot  
 
Seuraavat kysymykset koskevat Teitä ja elämäänne. 
 
C1. (M) Kortti 18. Yleisesti ottaen, kuinka onnellinen olette? Käyttäkää korttia  

18. 
 
 0 erittäin onneton – 10 erittäin onnellinen 
  
 
C2. Kortti 19. Käyttäkää korttia 19. Kuinka usein tapaatte ystäviänne, 

sukulaisianne tai työtovereitanne muuten kuin työasioissa?  
 
 Tapaamiset "kasvokkain" ja vapaaehtoisesti. Kaikki yksittäiset tapaamiset 
 yhteenlaskettuna(esim. jos tapaa kerran viikossa sukulaisen ja kerran viikossa 
 työkaverin, tapaamisia on "useita kertoja viikossa". Saman kotitalouden 
 jäseniä ei lasketa.) 
 
  En koskaan     01 
  Harvemmin kuin kerran kuukaudessa  02 
  Kerran kuukaudessa    03 
  Useita kertoja kuukaudessa   04 
  Kerran viikossa     05 
  Useita kertoja viikossa   06 
  Päivittäin     07 
   
 
C3. (M) Onko Teillä ketään, jonka kanssa voitte keskustella kaikkein 
 henkilökohtaisimmistakin asioistanne? 
 
   Kyllä   1 
   Ei  2 
    
 
C4. Kortti 20. Käyttäkää korttia 20. Verrattuna muihin ikäisiinne ihmisiin, kuinka 

usein osallistutte erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin/vapaa-ajan toimintaan?  
 (Sosiaalisilla tapahtumilla tarkoitetaan kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa 
 muissa kuin virallisissa asioissa.) 
 
 
  Paljon harvemmin kuin useimmat  1 
  Harvemmin kuin useimmat   2 
  Suurin piirtein saman verran   3 
  Useammin kuin useimmat   4 
  Paljon useammin kuin useimmat  5 
 
   
C5. Oletteko itse tai joku kotitaloutenne jäsenistä joutunut varkauden tai 

väkivallan uhriksi viimeisten viiden vuoden aikana? 



 Ohje: Väkivallalla tarkoitetaan fyysistä väkivaltaa. 
 
   Kyllä   1 
   Ei   2 
 
C6. (M) Kuinka turvalliseksi tunnette – tai tuntisitte – olonne kävellessänne yksin 

illalla tällä alueella (asuinalueellanne)? Tuntuisiko Teistä:  
   

 Erittäin turvalliselta  1 
   Turvalliselta   2 
   Turvattomalta   3 
   Erittäin turvattomalta? 4 
    
  
C7. (M) Mikä on terveydentilanne yleensä ottaen? Onko se:  
   

 Erittäin hyvä   1 
   Hyvä    2 
   Kohtuullinen   3 
   Huono    4 
   Erittäin huono?  5 
    
 
C8. (M) Vaikeuttaako päivittäistä elämäänne jokin pitkäaikainen sairaus, vamma 

tai mielenterveyden ongelma? JOS KYLLÄ: Paljon vai jossain määrin? 
 
   Kyllä, paljon   1 
   Kyllä, jossain määrin  2 
   Ei     3 
 
    
C9. Katsotteko kuuluvanne johonkin tiettyyn uskontokuntaan tai uskonnolliseen 
 yhteisöön? (Jos vastaa ei, kysy: Kuulutteko kirkkoon?)  
  
  Kyllä   1  KYSY C10 
  Ei   2  SIIRRY C11 
  (Ei tiedä  SIIRRY C11) 
 
 
C10. Mihin uskontokuntaan? 
 Ohje: Jos kuuluu useampaan kuin yhteen, merkitään se, jonka vastaaja kokee 
 itselleen läheisimmäksi. 
 

Evankelisluterilainen kirkko 1 
  Ortodoksinen kirkko  2 
  Katolinen kirkko  3 
  Helluntailaisuus  4 
  Vapaakirkko   5 
  Jehovan todistajat  6 
  Juutalaisuus   7 



  Islam    8 
  Jokin muu   9 
 
 
C10_1. Muu, mikä? ____________________________________ 
 
 
KYSY, JOS 2 TAI 8 KOHDASSA C9 
 
C11. (M) Oletteko koskaan aikaisemminkaan katsonut kuuluvanne johonkin 

tiettyyn uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön? 
 
  Kyllä   1  KYSY C12 
  Ei   2  SIIRRY C13 
  (Ei tiedä   SIIRRY C13) 
 
 
C12. Mihin? 
 
  Evankelisluterilainen kirkko 1 
  Ortodoksinen kirkko  2 
  Katolinen kirkko  3 
  Helluntailaisuus  4 
  Vapaakirkko   5 
  Jehovan todistajat  6 
  Juutalaisuus   7 
  Islam    8 
  Jokin muu   9 
 
C12_1. Muu, mikä? _____________________________________________ 
 
 
KYSY KAIKILTA  
 
C13. (M) Kortti 21. Riippumatta siitä kuulutteko johonkin uskonnolliseen 

yhteisöön, kuinka uskonnollinen mielestänne olette? Käyttäkää korttia 21. 
 
 00 en lainkaan uskonnollinen – 10 erittäin uskonnollinen 
  
 
C14. (M) Kortti 22. Jos ei huomioida erityistilanteita, kuten häitä tai hautajaisia, 

kuinka  usein käytte uskonnollisissa tilaisuuksissa? Käyttäkää korttia 22. 
 
  Joka päivä    1 
  Useammin kuin kerran viikossa 2 
  Kerran viikossa    3 
  Vähintään kerran kuukaudessa 4 
  Vain erityisinä pyhäpäivinä  5 
  Harvemmin    6 
  En koskaan    7 



 
 
C15. (M) Kortti 22. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen lisäksi, kuinka 

usein rukoilette? Käyttäkää korttia 22. 
 
  Joka päivä    1 
  Useammin kuin kerran viikossa 2 
  Kerran viikossa    3 
  Vähintään kerran kuukaudessa 4 
  Vain erityisinä pyhäpäivinä  5 
  Harvemmin    6 
  En koskaan    7 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
C16. (M)  Kuulutteko mielestänne johonkin syrjityssä asemassa olevaan ryhmään 

tässä maassa? 
 
  Kyllä   1  KYSY C17 
  En   2 SIIRRY C18 
  (Ei tiedä  SIIRRY C18) 
 
 
C17. (M)  Millä perusteella ryhmäänne syrjitään?  
 
 MERKITÄÄN KAIKKI MAHDOLLISET VAIHTOEHDOT 
 
  Ihonväri tai rotu   01 
  Kansallisuus    02 
  Uskonto    03 
  Kieli     04 
  Etninen alkuperä   05 
  Ikä     06 
  Sukupuoli     07 
  Sukupuolinen suuntautuminen 08 

Vammaisuus    09 
Jokin muu    10  --> C17_1, jos vain vo:ja 1-9 
-->C18 

 
 
C17_1. (M) Muu, mikä? _____________________________________________ 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
C18. Oletteko Suomen kansalainen? 
 
  Kyllä    1  SIIRRY C20 
  En    2 KYSY C19 



  (Ei tiedä   KYSY C19) 
 
C19. Minkä maan kansalainen olette?  
 

___________________________________ 
 (koodisto: ISO 3166-1) 
  
 
C20. Oletteko syntynyt Suomessa? 
 
  Kyllä    1  SIIRRY C23 
  En    2 KYSY C21 
  (Ei tiedä   SIIRRY C23) 
 
 
C21. Missä maassa olette syntynyt?  
 

_______________________________________ 
 (koodisto: ISO 3166-1) 
 
 
C22. Kortti 23.  Kuinka kauan aikaa sitten muutitte ensi kertaa asumaan Suomeen? 
 Käyttäkää korttia 23. 
 
  Alle vuosi sitten 1 
  1-5 v. sitten  2 
  6-10 v. sitten  3 
  11-20 v. sitten  4 
  yli 20 v. sitten  5 
   
 
KYSY KAIKILTA 
 
C23. Mitä kieltä/kieliä puhutte useimmiten kotona? 
 

______________________________ 
 ohje: korkeintaan 2 kieltä, kirjoita ensimmäinen tähän    (koodisto: ISO 639-2) 
 
 
C24. (M) Kuulutteko Suomessa johonkin etniseen vähemmistöryhmään? (Lue 
 tarvittaessa: Etnisellä ryhmällä tarkoitetaan rotunsa tai syntyperänsä suhteen 
 erottuvaa ryhmää. Tarkoitetaan ryhmään samaistumista tai ryhmän varsinaista 
 jäsenyyttä.) 
 
 
   Kyllä   1 
   En   2 
    
 
C25. Onko/oliko isänne syntynyt Suomessa? 



 
  Kyllä  1 SIIRRY C27 
  Ei   2 KYSY C26 
  (Ei tiedä  SIIRRY C27) 
 
 
C26. Missä maassa isänne on/oli syntynyt? 
 

_______________________________________ 
 ohje: kirjoita maan nimi (koodisto: ISO 3166-1) 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
C27. Onko/oliko äitinne syntynyt Suomessa? 
 
  Kyllä  1 SIIRRY D1 
  Ei   2 KYSY C28 
  (Ei tiedä  SIIRRY D1) 
 
C28. Missä maassa äitinne on/oli syntynyt? 
 

_______________________________________ 
 ohje: kirjoita maan nimi (koodisto: ISO 3166-1) 
 
 
 
 
 
D. Terveys ja lääkkeet sekä niiden käyttö  
 
Seuraavat kysymykset koskevat terveyttä ja lääkkeitä. 
 
Kortti 24. Käyttäkää korttia 24. Missä määrin hyväksytte sen, että muuten terveet 
ihmiset käyttävät lääkkeitä: 
 
D1. (M) laihtuakseen? 
D2. (M) vähentääkseen kaljuuntumista?  
D3. (M) muistin parantamiseen? 
D4. (M) tunteakseen itsensä onnellisemmiksi?  
D5. (M) parantaakseen sukupuolielämäänsä?  
 

1  Hyväksyn täysin 
2  Hyväksyn 
3  En hyväksy enkä vastusta 
4  Vastustan 
5  Vastustan voimakkaasti 

 
 



D6.  Kortti 25. (M) Kun teillä on terveysongelmia, kuinka usein käytätte 
luontaistuotteita? Käyttäkää korttia 25. 

 
En koskaan tai en juuri koskaan  01 
Joskus       02 
Suurin piirtein puolessa tapauksista  03 
Useimmiten     04 
Aina tai lähes aina    05 
(ei ole terveysongelmia)   06 
(EOS)      08 
 
 

D7. Kortti 25. (M) Kun teille määrätään jotain reseptilääkettä, kuinka usein olette 
huolissanne lääkkeen haittavaikutuksista? Käyttäkää edelleen korttia 25. 

  
En koskaan tai en juuri koskaan  01 
Joskus       02 
Suurin piirtein puolessa tapauksista  03 
Useimmiten     04 
Aina tai lähes aina    05 
(ei käytä reseptilääkettä)   06 
(EOS)      08 

 
 
 
 
D8.  Kortti 25. (M) Kun teillä on terveysongelmia, kuinka usein käytätte 

mieluummin lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä kuin käsikauppalääkkeitä  
tai muun hoitajan kuin lääkärin suosittelemia lääkkeitä? Käyttäkää vielä samaa 
korttia 25. 

 
En koskaan tai en juuri koskaan  01 
Joskus       02 
Suurin piirtein puolessa tapauksista  03 
Useimmiten     04 
Aina tai lähes aina    05 
(ei ole terveysongelmia)   06 
(EOS)      08 

 
 
D9.  Kortti 26. (M) Muistelkaa, kun viimeksi saitte lääkäriltä reseptin  

lääkkeeseen, jota ette ollut käyttänyt aikaisemmin. Mikä kortin 26 väitteistä 
kuvaa parhaiten sitä, kuinka toimitte silloin? 

 
1.  En hakenut lääkettä apteekista 
2.  Hain lääkkeen, mutta en käyttänyt sitä ollenkaan 
3.  Käytin osan tai kaiken, mutta en täsmälleen ohjeiden mukaisesti 
4.  Otin lääkkeen täsmälleen ohjeiden mukaisesti 
(5.  En muista) 
(6.  Ei ole koskaan saanut lääkereseptiä) 



(8.  EOS) 
 
D10.  Käytättekö säännöllisesti jotain teille määrättyä lääkettä/lääkkeitä? 
 Ohje: Myös kuuriluontoinen lääkitys (esim. allergialääkitys) lasketaan. 

1.  Kyllä 
2.  En 
(8.  EOS) 

 
 
D11.  Kortti 27. (M) Monet ihmiset käyttävät toisinaan lääkkeitä, jotka on 

tarkoitettu jollekin toiselle henkilölle. Kuinka usein Te olette viimeisen viiden 
vuoden aikana käyttänyt lääkkeitä, jotka on tarkoitettu jollekin toiselle? 
Käyttäkää korttia 27. 

 
1.  Neljä kertaa tai useammin 
2.  Kaksi tai kolme kertaa 
3.  Kerran 
4.  En kertaakaan viimeisten 5 vuoden aikana 
(8. EOS ) 
 
 

D12.  Kortti 28. (M) Kuvitelkaa, että Teillä on erittäin kipeä kurkku. Kenen, jos 
kenenkään, puoleen ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai 
hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto kortilta 28. 

 
1.  En kenenkään     SIIRRY D13 
2.  Ystävien tai perheenjäsenten   SIIRRY D13 
3.  Apteekin farmaseutin tai muun työntekijän SIIRRY D13 
4.  Lääkärin     SIIRRY D13 
5. Sairaanhoitajan    SIIRRY D13 
6.  Internetin                SIIRRY D13 
7.  Sairausasioissa palvelevan puhelimen SIIRRY D13 
8.  Muun hoitajan tai parantajan   Kysy D12a 
(88.  EOS)       SIIRRY D13 

 
 
D12a.  Kortti 28a (M) Minkä tyyppistä hoitoa harjoittavan hoitajan puoleen 
ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto 
kortilta 28a.  
 

1. Akupunktio tai akupainanta 
2. Kiinalainen lääkintä  

 3.  Kiropraktiikka tai osteopatia 
 4. Luontaislääkintä tai homeopatia 
 5. Hypnoterapia 
 6.  Hieronta 
 7. Fysioterapia 
 8. Vyöhyketerapia tai refleksologia 
 9. Muu hoito 
 (88. EOS) 



 
 
D13.  Kortti 28. (M) Kuvitelkaa, että Teitä vaivaa paha päänsärky. Kenen, jos 

kenenkään, puoleen ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai 
hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto kortilta 28.  

 
1.  En kenenkään      SIIRRY D14 
2.  Ystävien tai perheenjäsenten   SIIRRY D14 
3.  Apteekin farmaseutin tai muun työntekijän SIIRRY D14 
4.  Lääkärin     SIIRRY D14 
5. Sairaanhoitajan    SIIRRY D14 
6.  Internetin     SIIRRY D14 
7.  Sairausasioissa  palvelevan puhelimen SIIRRY D14 
8.  Muun hoitajan tai parantajan   Kysy D13a 
(88.  EOS)       SIIRRY D14 

 
 
D13a. Kortti 28a (M) Minkä tyyppistä hoitoa harjoittavan hoitajan puoleen 
ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto 
kortilta 28a.  
 

1. Akupunktio tai akupainanta 
2. Kiinalainen lääkintä  

 3.  Kiropraktiikka tai osteopatia 
 4. Luontaislääkintä tai homeopatia 
 5. Hypnoterapia 
 6.  Hieronta 
 7. Fysioterapia 
 8. Vyöhyketerapia tai refleksologia 
 9. Muu hoito 
 (88. EOS) 
 
D14.  Kortti 28. (M) Kuvitelkaa nyt, että kärsitte vaikeasta unettomuudesta. Kenen, 

jos kenenkään, puoleen ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai 
hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto kortilta 28. 

 
1.  En kenenkään     SIIRRY D15 
2.  Ystävien tai perheenjäsenten   SIIRRY D15 
3.  Apteekin farmaseutin tai muun työntekijän SIIRRY D15 
4.  Lääkärin     SIIRRY D15 
5. Sairaanhoitajan    SIIRRY D15 
6.  Internetin            SIIRRY D15 
7.  Sairausasioissa  palvelevan puhelimen SIIRRY D15 
8.  Muun hoitajan tai parantajan   Kysy D14a 
(88.  EOS)       SIIRRY D15 

 
 
D14a. Kortti 28a (M) Minkä tyyppistä hoitoa harjoittavan hoitajan puoleen 
ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto 
kortilta 28a.  



 
1. Akupunktio tai akupainanta 
2. Kiinalainen lääkintä  

 3.  Kiropraktiikka tai osteopatia 
 4. Luontaislääkintä tai homeopatia 
 5. Hypnoterapia 
 6.  Hieronta 
 7. Fysioterapia 
 8. Vyöhyketerapia tai refleksologia 
 9. Muu hoito 
 (88. EOS)   

 
D15. Kortti 28. (M) Kuvitelkaa nyt, että teillä on pahaa selkäsärkyä. Kenen, jos 

kenenkään, puoleen ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai 
hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto kortilta 28.  

 
1.  En kenenkään     SIIRRY D16 
2.  Ystävien tai perheenjäsenten   SIIRRY D16 
3.  Apteekin farmaseutin tai muun työntekijän SIIRRY D16 
4.  Lääkärin     SIIRRY D16 
5. Sairaanhoitajan    SIIRRY D16 
6.  Internetin            SIIRRY D16 
7.  Sairausasioissa  palvelevan puhelimen SIIRRY D16 
8.  Muun hoitajan tai parantajan   Kysy D15a 
(88.  EOS)       SIIRRY D16 

 
D15a. Kortti 28a (M) Minkä tyyppistä hoitoa harjoittavan hoitajan puoleen 
ensimmäiseksi kääntyisitte saadaksenne neuvoja tai hoitoa? Valitkaa yksi vaihtoehto 
kortilta 28a. 
 

1. Akupunktio tai akupainanta 
2. Kiinalainen lääkintä  

 3.  Kiropraktiikka tai osteopatia 
 4. Luontaislääkintä tai homeopatia 
 5. Hypnoterapia 
 6.  Hieronta 
 7. Fysioterapia 
 8. Vyöhyketerapia tai refleksologia 
 9. Muu hoito 
 (88. EOS)   
 
 
D16. (M) Kun valitsette vakituista yleislääkäriänne, niin tuntuuko Teistä, että Teillä  
 

1.  on riittävästi valinnanvaraa 
2.         vai että Teillä ei ole riittävästi valinnanvaraa? 
(8.  EOS) 

 
 



D17.  (M) Jotkut ihmiset käyvät mieluiten saman lääkärin vastaanotolla tavallisten 
terveysongelmiensa vuoksi. Toiset taas menevät eri lääkäreiden vastaanotoille 
eri tyyppisten tavallisten vaivojensa vuoksi. Kuinka Te menettelette. 
Menettekö: 

 (Lue tarvittaessa: Sama lääkäri tarkoittaa samaa henkilöä.  
 Tavalliset terveysongelmat tarkoittavat yleisiä, mutta eivät vakavia 

terveysongelmia.) 
 

1.  Samalle lääkärille kaikkien tavallisten vaivojen vuoksi  
2.  vai eri lääkärille eri tyyppisten tavallisten vaivojen vuoksi? 
(3.  Ei merkitystä) 
(8.  EOS) 

 
 
D18.  Kortti 29 (M) Kuinka monta kertaa viimeisen vuoden aikana olette ottanut 

yhteyttä lääkäriin omien vaivojenne vuoksi. Käyttäkää korttia 29 ja ottakaa 
huomioon yhteydenotot kaikkiin lääkäreihin, sekä erikois- että 
yleislääkäreihin. Ohje: Hammaslääkäriä ei lasketa mukaan. 

 
1.  En kertaakaan 
2.  Kerran tai kaksi 
3.  3-5 kertaa 
4.  6-10 kertaa 
5.  Yli 10 kertaa 
8.  (EOS) 

 
 
 
Kortti 30. Käyttäkää korttia 30 ja kertokaa, mitä mieltä olette seuraavista väittämistä: 
 
D19. (M) Useimmat sairaudet paranevat itsestään ilman lääkärissä käyntiä? 
D20. (M) Tavallisista sairauksista, kuten vilustumisesta, jokainen voi itse 

parantaa itsensä? 
D21. (M) Ihmiset luottavat liikaa lääkäreihinsä eivätkä itseensä pysyäkseen 

terveinä? 
D22. (M) Kun ihmiset ovat varmoja siitä, mitä lääkettä he tarvitsevat, 

lääkäreiden pitäisi vain kirjoittaa resepti? 
D23. (M) On parasta noudattaa lääkärin ohjeita? 
D24. (M) Yleensä olen hieman pettynyt, jos minulla ei ole lääkereseptiä 

mukanani, kun poistun lääkärin vastaanotolta? 
 

1 Täysin samaa mieltä 
2 Samaa mieltä 
3 En samaa enkä eri mieltä 
4 Eri mieltä 
5 Täysin eri mieltä 
8 (EOS) 

 
 



Kortti 31.  Käyttäkää korttia 31 ja kertokaa, kuinka usein seuraavat kuvaukset sopivat 
lääkäreihin. 
 
D25. (M) Lääkärit eivät kerro potilailleen koko totuutta. 
D26. (M) Yleislääkärit kohtelevat potilaitaan samanarvoisina itsensä kanssa. 
D27. (M) Ennen kuin lääkärit päättävät miten potilasta hoidetaan, he 

keskustelevat siitä potilaansa kanssa. 
D28. (M) Potilaat eivät viitsi kysyä lääkäriltään kaikkea, mitä he haluaisivat  

kysyä. 
D29. (M) Lääkärit ovat valmiita myöntämään virheensä potilailleen. 
D30. (M) Lääkärit käyttävät sanoja ja ilmauksia, joita potilaiden on vaikea 

ymmärtää. 
 

1 Eivät koskaan tai hyvin harvoin 
2 Joskus 
3 Suunnilleen puolessa tapauksista 
4 Usein 
5 Aina tai lähes aina 
8 (EOS) 

 
 
E. Kansalaisuus ja taloudellinen moraali 
 
Seuraavat kysymykset koskevat kansalaisten käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa 
 
Kortti 32. Käyttäkää korttia 32. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa? 
 
E1. (M) Kansalaisten tulisi käyttää ainakin osa vapaa-ajastaan toisten auttamiseen? 
E2. (M)Yhteiskunnan kannalta olisi parempi, jos kaikki huolehtisivat vain omista 
 asioistaan? 
E3. (M)Kansalaisten ei pitäisi huijata verotuksessa? 
 

1. Täysin samaa mieltä 
2. Samaa mieltä 
3. En samaa enkä eri mieltä 
4. Eri mieltä 
5. Täysin eri mieltä 
8. (EOS) 
 
 

Kortti 33. Käyttäkää korttia 33. Kuinka paljon luotatte siihen, että seuraavat ryhmät 
toimivat rehellisesti Teidän kaltaistenne ihmisten kanssa?  
 
HAASTATTELIJA:  ”ei kokemusta” on sama kuin ”en tiedä”   
 
E4. (M)  Putkimiehet, rakennusmiehet, autonasentajat ja muut korjaustöiden tekijät? 
Lue tarvittaessa: Rakennusmiehillä tarkoitetaan kaikenlaisia työntekijöitä, jotka 
työskentelevät rakennustyömaalla. 
E5. (M)Rahoitusyhtiöt, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt? 



E6. (M)Valtion ja kuntien virkamiehet? Lue tarvittaessa: Valtion virkamiehiä ovat 
mm. tullivirkailijat, kunnallisia virkamiehiä esim. rakennustarkastajat. 
 

1.  Tunnen voimakasta epäluottamusta 
2.  En luota 
3.  En tunne epäluottamusta, mutta en luottamustakaan 
4.  Luotan 
5.  Tunnen voimakasta luottamusta 
8. (EOS) 

 
Kortti 34. Kuinka usein, jos kertaakaan, Teille on tapahtunut jokin seuraavista 
asioista viimeisten viiden vuoden aikana? Käyttäkää korttia 34.  
 
Ohje:  ”ei kokemusta” sama kuin ”en tiedä” 
 
E7.  Putkimies, rakennusmies, autonasentaja tai muu korjaustyöntekijä  
  veloitti Teiltä liikaa tai teki töitä, joihin ei olisi ollut tarvetta? Lue  
  tarvittaessa: Rakennusmiehillä tarkoitetaan kaikenlaisia työntekijöitä, 
  jotka työskentelevät rakennustyömaalla.  
E8.  Teille myytiin ruokaa, joka oli pakattu siten, että huonot kohdat oli 

 piilotettu tarkoituksella? 
E9.  Vakuutusyhtiö tai pankki ei tarjonnut Teille niin hyvää sopimusta, kuin 

 mihin olisitte ollut oikeutettu? 
E10.   Teille myytiin jokin käytetty tuote, joka osoittautui pian vialliseksi? 
E11.  Valtion tai kunnan virkamies pyysi Teiltä palvelusta tai lahjusta työnsä 
  vastineeksi? Lue tarvittaessa: Valtion virkamiehiä ovat mm.  
  tullivirkailijat, kunnallisia virkamiehiä esim. rakennustarkastajat.  
 
 
 1.  Ei kertaakaan 
 2.  Kerran 
 3.  2 kertaa   viimeisten 5 vuoden aikana 
 4.  3 tai 4 kertaa 
 5.  5 kertaa tai useammin 
 8.  (EOS) 
 
 
E12. (M)Kortti 35. Edellisissä kysymyksissä kysyttiin kokemuksianne 

epärehellisestä kohtelusta viimeisten viiden vuoden ajalta. Katsokaa korttia 35. 
Kuinka huolestunut olette siitä, että tällaista sattuu Teille vastaisuudessa? 

 
1. En lainkaan huolestunut 
2. Hieman huolestunut 
3. Jokseenkin huolestunut 
4. Erittäin huolestunut 
8. (EOS) 

 
Kortti 36. Kuinka väärin seuraavaksi kuvatut käyttäytymistavat mielestänne ovat? 
Käyttäkää korttia 36. Kuinka väärin on se, että: 
 



E13. (M) joku maksaa käteisellä ilman kuittia, jotta välttäisi maksamasta ALV:ta 
 tai muita veroja? 

E14. (M) joku myy käytettyä tavaraa ja piilottelee sen vikoja? 
E15. (M) joku liioittelee tehdessään korvaushakemusta vakuutusyhtiölle tai tekee 

 aiheettoman korvaushakemuksen? 
E16. (M) valtion tai kunnan virkamies pyytää palvelusta tai lahjusta vastineeksi 
  omasta työstään? Ohje: Valtion virkamiehiä ovat mm.   
  tullivirkailijat, kunnallisia virkamiehiä esim. rakennustarkastajat.  
 
 

1. Ei lainkaan väärin 
2. Hivenen väärin 
3. Väärin 
4. Erittäin väärin 
8.   (EOS ) 

 
Kortti 37. Käyttäkää korttia 37. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavista väittämistä, 
jotka koskevat sitä, kuinka ihmiset suhtautuvat sääntöihin ja lakeihin? 
 
E17. (M) Jos haluaa rikastua, ei voi aina käyttäytyä rehellisesti? 
E18. (M) Lakia on aina noudatettava tarkasti, vaikka silloin menettäisi hyviäkin 

mahdollisuuksia? 
E19. (M) Joskus on ihan oikein olla piittaamatta laista ja tehdä niin kuin haluaa? 
 

1. Täysin samaa mieltä 
2.  Samaa mieltä 
3. En samaa enkä eri mieltä 
4. Eri mieltä 
5.  Täysin eri mieltä 
8. (EOS) 

 
 
Kortti 37. Käyttäkää vielä samaa korttia 37. Seuraavat väittämät käsittelevät sitä 
kuinka talous nykyisin toimii. Oletteko samaa vai eri mieltä: 
 
E20. (M) Liikeyritykset ovat nykyisin kiinnostuneita vain voiton tekemisestä 

eivätkä asiakkaiden palvelun tai laadun parantamisesta? 
E21. (M) Suuryritykset tekevät nykyään yhteistyötä pitääkseen hinnat 

tarpeettoman korkeina? 
E22. (M) Asiakkaat ja kuluttajat ovat nykyään paremmassa asemassa 

puolustaessaan omia etujaan? 
 
1. Täysin samaa mieltä 
2.  Samaa mieltä 
3. En samaa enkä eri mieltä 
4. Eri mieltä 
5.  Täysin eri mieltä 
8. (EOS) 

 
 



E23. (M)Kortti 38. Oletetaan, että yrittäisitte saada etuisuuksia tai palveluita, joihin 
ette oikeastaan olisi oikeutettu. Katsokaa korttia 38 ja arvioikaa, kuinka 
monilta ystävistänne tai sukulaisistanne voisitte pyytää tukea tällaiseen? 

  
 Ohje: Tukeminen voi olla käytännöllistä tai moraalista. 
 

1.  En keneltäkään 
2.  Joiltakin heistä 
3.  Monilta heistä 
4.  Useimmilta tai kaikilta heistä 

  5.  (En yrittäisi huijata) 
7.  (Kieltäytyy) 
8.  (EOS) 

 
 
 
Kortti 39. Kuinka usein, jos koskaan, olette tehnyt seuraavia asioita viimeisten viiden 
vuoden aikana? Käyttäkää korttia 39. Kuinka usein olette: 
 
E24.  pitänyt tarjoilijan tai myyjän antamat vaihtorahat, vaikka tiesitte, että 

hän antoi teille liikaa? 
E25.  maksanut käteisellä ilman kuittia ALV:n tai muiden verojen 

välttämiseksi? 
E26.   myynyt käytettyä tavaraa ja salannut kaikki tai osan sen vioista? 
E27.  käyttänyt väärin tai muuttanut (henkilö-, pankki- tms.) korttia tai 

asiakirjaa saadaksenne jonkin etuuden, johon ette ole oikeutettu? 
E28.  liioitellut vakuutusyhtiön korvaushakemuksessa tai tehnyt aiheettoman 

korvaushakemuksen? 
E29.   tarjonnut palvelusta tai lahjusta kunnan tai valtion virkamiehelle  
  vastineena heidän palveluistaan? Ohje: Valtion virkamiehiä ovat mm. 
  tullivirkailijat, kunnallisia virkamiehiä esim. rakennustarkastajat.  
 
E30.  liioitellut hakiessanne tai hakenut väärin perustein sosiaaliturvaa tai 

muita valtion etuisuuksia? 
 
  1. En koskaan 

2. Kerran 
3. 2 kertaa 
4. 3 tai 4 kertaa 
5. 5 kertaa tai enemmän 
6. (Ei kokemusta asiasta) 
7.  (Kieltäytyy) 
8. (EOS) 

 
 
 
 
 
 
F. Kotitalous ja sosiaaliset taustat 



 
Seuraavat kysymykset koskevat Teitä itseänne ja muita kotitaloutenne jäseniä. 
 
F1. Teidät itsenne mukaan laskettuna, kuinka monta henkeä lapset mukaan lukien 

asuu vakituisesti kotitaloudessanne? 
      ____________ 
 Ohje: Kotitalous: kaikki samaan ruokakuntaan kuuluvat, jotka asuvat 
 virallisesti samassa osoitteessa; eivät kuitenkaan ne, jotka käytännössä asuvat 
 muualla. 
 
F1a 

Voitteko luetella muut kotitalouden jäsenet nimeltä vanhimmasta 
nuorimpaan? 

 Ohje: etunimi 
   
F2-F4 jokaisesta kotitalouden jäsenestä: 
 
F2. Haastattelija: Merkitse jäsenen nimi:n sukupuoli. 1=mies, 2=nainen 
 
F3. Mikä on jäsenen nimi:n syntymävuosi? Ohje: Mieluummin hyvä arvio kuin 
 EOS. 
 
 
F4. Kortti 40. Kortin 40 vaihtoehtoja käyttäen kertokaa, mikä on jäsenen nimi:n 
 sukulaisuussuhde Teihin? 
  
 Mies / vaimo / avopuoliso     1 
 Poika / tytär (mukaan lukien  
 lapsipuoli, adoptiolapsi, sijaislapsi, puolison lapsi)  2 
 Vanhempi / appivanhempi /avopuolison vanhempi / 
 äiti- tai isäpuoli /      3 
 Veli/ sisko ( ml. -puoli, adoptoidut ja sijais-)   4 
 Muu sukulainen      5 
 Muu ei-sukulainen      6 
      
 
 Nimi    Sukupuoli Syntymävuosi 
 Sukulaisuussuhde 
 1._______________      ___  ____________ _____ 
 2._______________      ___  ____________ _____ 
 3._______________      ___  ____________ _____ 
 4._______________       ___  ____________            _____ jne.
  
 
 
F5.  (M) Kortti 41. Mikä kortin 40 luonnehdinnoista parhaiten kuvaa   
 asuinympäristöänne?  
 Ohje: Alle 20 000 asukkaan kaupungit kuuluvat luokkaan 4.  
 
 



  Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta)    1 
  Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu 

(suuren kaupungin vaikutusalueella / työssäkäyntialueella)  2 
Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta(20 000 –100 000 as.) 3 
Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta)   4 
Maaseutu (haja-asutusalue)      5 
 

 
F5a. Omistaako joku kotitaloutenne jäsenistä tämän asunnon? 
OHJE: Myös vastaaja itse lasketaan mukaan. Omistamiseen kuuluu myös, että on 
ostanut asunnon, vaikka lainaa olisi jäljellä. 
 
 Kyllä     1  
 Ei      2 
 (EOS)     8 
 
 
F5b. Kuinka monta huonetta kotitaloutenne käytössä on,  jos keittiötä, 

kylpyhuonetta ja WC:tä ei lasketa? 
 
Ohje: Myöskään ainoastaan liiketoimintaan käytettäviä huoneita, eteistä, 

vaatehuoneita, komeroita, varastoja tai portaikkoa ei lasketa. Alivuokralaisen 
käytössä olevat huoneet lasketaan mukaan. 

      
 Huoneita:____ 
 
F6. Kortti 42. Mikä on koulutuksenne? Valitkaa kortista 42 korkein koulutusaste, 

jonka olette suorittanut? 
 
  Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vastaava  0 
  Peruskoulun ala-aste  (1-6 luokat), kansakoulu  1 
  Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), keskikoulu  2 
  Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto   3 
  Opisto- tai korkeakoulututkinto    4 
  Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto    5 
  Muu, mikä? ______________    6 
  (EOS        88) 
   

01 ja 88  F7, 02-07  KYSY F6a 
 
 
F6a Kortti 42a (M) Käyttäkää korttia 42a. Miltä näistä aloista korkein hankkimanne 
koulutus on? Ohje: Jos vastaajan korkein koulutus on useammalla kuin yhdellä alalla, 
merkitään 01. 
 
 
 01 Yleissivistävä koulutus tai ei erityistä alaa 
 02 Taiteellinen koulutus - kuvataide tai taideteollisuus 
 03 Humanistinen ala – kielet, kirjallisuus, historia, teologia jne. 



 04 Tekninen ala (ml. arkkitehtuuri ja suunnittelu, teollisuus, tekn. käsityöala, 
 rakennusala) 
 05 Maa- ja metsätalous 
 06 Opetusala 
 07 Luonnontieteet, matematiikka, tietojenkäsittely jne. 
 08 Lääketieteellinen, terveys- tai sosiaalialan koulutus 
 09 Taloustieteellinen, mainos- tai kaupallinen ala 
 10 Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen ala, hallinto, viestintä, kulttuuri,  

urheilu- ja vapaa-aika 
11 Oikeustieteellinen ala 
12 Palveluala (ml. ravintola, suurkeittiö, myös kampaamo, parturi ja muut  
henkilökohtaiset palvelut) 

 13 Turvallisuusala - poliisi, puolustusvoimat, pelastusala, vartiointi 
 14 Liikenne, kuljetus ja tietoliikenne 
 
 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
 
F7. Kuinka monta vuotta yhteensä olette ollut koulussa tai opiskelemassa?  
 
 OHJE: Pyöristetään täysiin vuosiin. Puolipäiväinen opiskelu muutetaan 
 täysiksi vuosiksi (yksi vuosi puolipäiväisesti on tässä 0,5 vuotta). Mukaan 
 lasketaan myös peruskoulu tai muu oppivelvollisuuteen kuuluva koulunkäynti; 
 armeijaa ei lasketa. 
 

__________   
 
peruskoulu    9-10 vuotta. 
ammattikoulu, lukio   3 vuotta (yht. 9+3=12). 
ammatillinen opisto tai 3 vuotta (yht. 9+3+3=15). 
ammattikorkeakoulu    
Korkeakoulu    6 vuotta (yht. 9+3+6=18). 

 
 
F8a. Kortti 43 Käyttäkää korttia 43. Mitkä seuraavista kuvauksista sopivat siihen, 

mitä olette tehnyt viimeisten seitsemän päivän aikana? 
 
 Ohje: Ikääntyneet työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa 
 olevat) lasketaan eläkeläisiksi.  
 
 Ansiotyössä (tai tilapäisesti pois ansiotyöstä) 
 (työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava  
 perheenjäsen jne.)       01 
 
 Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, ml. lomalla)  02 
 
 Työtön, hakee aktiivisesti työtä     03 
 
 Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä   04 
 



 Pysyvästi sairas tai työkyvytön     05 
 
 Eläkkeellä        06 
 
 Varusmies- tai siviilipalvelussa     07 
 
 Kotiäiti tai –isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia 
 tai muuta henkilöä / muita henkilöitä     08 
 
 (Muu         09) 
 
 
F8b.    HAASTATTELIJA:  
 

1. JOS USEAMPI KUIN YKSI F8a:ssa  KYSY  F8c. 
2. MUUTEN SIIRRY  F8d. 

 
 
F8c. Kortti 43 Käyttäkää vielä korttia 43. Entä mikä seuraavista kuvauksista 

parhaiten sopii siihen, mitä olette tehnyt viimeisten seitsemän päivän aikana? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto. 

 
 Ohje: Ikääntyneet työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa 
 olevat) lasketaan eläkeläisiksi. 
 
 
 Ansiotyössä (tai tilapäisesti pois ansiotyöstä)  
 (työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava  
 perheenjäsen jne.)       01 
 
 Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, ml. lomalla)  02 
 
 Työtön, hakee aktiivisesti työtä     03 
 
 Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä   04 
 
 Pysyvästi sairas tai työkyvytön     05 
 
 Eläkkeellä         06 
 
 Varusmies- tai siviilipalvelussa     07 
 
 Kotiäiti tai –isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia 
 tai muuta henkilöä / muita henkilöitä     08 
 
 (Muu         09) 
 
F8d. Pääasiallinen toiminta:  
 Jos F8c:hen  vastattiin  F8d F8c:n mukaan. 
 Jos F8c:hen ei vastattu F8a:n mukaan. 



 
 
Ohje: Ikääntyneet työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa 
 olevat) lasketaan eläkeläisiksi. 
 
 
 Ansiotyössä (tai tilapäisesti pois ansiotyöstä)  
 (työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava  
 perheenjäsen jne.)       01 
 
 Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, ml. lomalla)  01 
 
 Työtön, hakee aktiivisesti työtä     03 
 
 Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä   04 
 
 Pysyvästi sairas tai työkyvytön     05 
 
 Eläkkeellä         06 
 
 Varusmies- tai siviilipalvelussa     07 
 
 Kotiäiti tai –isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia 
 tai muuta henkilöä / muita henkilöitä     08 
 
 (Muu         09) 
 
 
KYSY JOS VJA EI ANSIOTYÖSSÄ F8a:ssa. ANSIOTYÖSSÄ OLEVAT (01) 
SIIRRY F12. 
 
 
F9. Oletteko tehnyt ansiotyötä (vähintään yhden tunnin ajan) viimeisten 

seitsemän päivän aikana? 
 
   Kyllä   1 SIIRRY F12 
   Ei   2 KYSY F10 
   (Eos    KYSY F10) 
 
 
F10.  Oletteko koskaan ollut ansiotyössä? 
 
   Kyllä   1 KYSY F11 
   Ei   2 SIIRRY F27 
   (Eos    SIIRRY F27) 
 
 
 
F11.  Minä vuonna olitte viimeksi ansiotyössä? 
 



_________ KIRJOITA VUOSI 
 
HAASTATTELIJA: Jos vja on tällä hetkellä työssä (F8a tai F9), kysy F12 – F25 
tämän hetkisestä työstä. Jos vja ei työssä tällä hetkellä, mutta on aikaisemmin ollut 
työssä (F10 vaihtoehto 1), kysy F12 – F25 viimeisimmästä työstä. 
 
 
F12.  Oletteko/olitteko pääasiallisessa työssänne: 
 
  Palkansaaja     1  SIIRRY F14 
  Yrittäjä     2  SIIRRY F13 
  vai työssä perheyrityksessä,  

maatilalla tai avustava perheenjäsen?  3  SIIRRY F14 
(Eos         SIIRRY F14) 

 
F13. Kuinka monta palkattua työntekijää (jos yhtään) yrityksessänne/maatilallanne 

on/oli? 
 

_________ NUMERO      SIIRRY F15 
 
 
 
Kysy, jos palkansaaja tai töissä perheyrityksessä (1,3,EOS kysymyksessä F12) 
 
F14.  Onko/oliko työnne:  
 Ohje: Työsopimus tarkoittaa työnantajan ja työntekijän välistä kirjallista tai  
 suullista sopimusta paitsi työn kestosta myös työtehtävistä, palkasta jne. 
 Tässä: onko työsuhteen kestosta sovittu. 

vakituinen,     1 
määräaikainen  
(työsopimuksen päättyminen jo sovittu) 2 
vai eikö Teillä ole/ ollut sopimusta?            3 
       

 
Kysy kaikilta, jotka ovat töissä tällä hetkellä tai ovat aiemmin olleet töissä 
 
F15. Kuinka monta ihmistä työpaikallanne työskentelee/työskenteli teidät itsenne 

mukaan laskien:  
 
Ohje: Tarkoitetaan fyysistä työpaikkaa, siten kuin haastateltava sen itse mieltää 
tai määrittelee. Epävarmassa tapauksessa mieluummin isompi kuin pienempi yksikkö. 
 
   
  Alle 10    1 
  10 – 24   2 
  25 – 99   3 
  100 – 499   4 
  vai 500 tai enemmän?  5 
   
 



F16.  Onko / oliko teillä päätyössänne alaisia tai kuuluiko tehtäviinne ohjata muiden 
tekemää työtä eli oletteko/ olitteko esimiesasemassa?  

   
Kyllä    1  KYSY F17 

  Ei    2  SIIRRY F18 
  (Eos       SIIRRY F18) 
 
 
F17.  Kuinka monta alaista teillä on / oli?  
 

______ KIRJOITA 
 

 
 

Kysy kaikilta, jotka ovat töissä tällä hetkellä tai ovat aiemmin olleet töissä 
 
 
Kortti 44. Luen seuraavaksi työelämään liittyviä asioita. Käyttäkää korttia 44 ja 
kertokaa, kuinka paljon työpaikkanne johto antaa/ antoi Teidän:  
 
F18.  (M) päättää siitä, kuinka päivittäinen työnne järjestetään/ järjestettiin? 
F19.  (M) vaikuttaa organisaation toiminnasta tehtäviin/ tehtyihin 
 periaateratkaisuihin? 
F19a.  (M) valita oman työtahtinne tai muuttaa sitä? 
 
0 en voi vaikuttaa ollenkaan – 10 voin päättää kokonaan itse  
 
 
F20.  Mikä on / oli säännöllinen viikkotyöaikanne (päätyössä, joko työsopimuksessa 

määritelty tai muotoutunut käytännössä) pois lukien palkalliset ja palkattomat 
ylityöt? 

 
________ MERKITSE TÄYSINÄ TUNTEINA  

   
 
F21.  Riippumatta sovitusta työajasta, kuinka monta tuntia työskentelette / 

työskentelitte tavallisesti normaalin viikon aikana mukaan lukien kaikki 
palkalliset ja palkattomat ylityöt? 

 
________ MERKITSE TÄYSINÄ TUNTEINA 

  
 
F22.  Mikä on / oli ammattinimikkeenne päätyössänne 

 
______________________________________________  
 KIRJOITA + KOODAA 

 
 
F23.  Mitkä ovat / olivat pääasialliset tehtävänne päätyössänne? 
 



_______________________________________________ 
KIRJOITA 

 
 
F24.  Mitä koulutusta ja pätevyysvaatimuksia työnne edellyttää / edellytti? 
 

________________________________________________ 
 KIRJOITA 
 
F25a    Mikä on/ oli työpaikkanne nimi.  
 Ohje: Toimipaikan nimi, jos monitoimipaikkainen yritys  
  
 __________________________________________________  
 KIRJOITA  
 
F25 kysytään vain niiltä, jotka eivät kertoneet työpaikan nimeä. 
 
F25 Mitä yritys tai organisaatio, jossa olette työssä pääasiassa tekee / olitte työssä 

pääasiassa teki? 
 

__________________________________________________ 
 KIRJOITA 
 
F25Bfin. Oletteko / olitteko pääasiallisessa työssänne: 
Ohje: Jos työpaikan sektori muuttunut, tarkoitetaan nykyistä sektoria tai sitä sektoria, 
 jolle työpaikka kuului, kun vastaaja jäi pois työelämästä. 
 

yksityisen yrityksen palveluksessa,    1 
kunnan, kuntainliiton tai kuntayhtymän palveluksessa, 2 
valtion palveluksessa,      3 
valtion tai kunnan liikelaitoksen tai yrityksen palveluksessa,4 
muun yhteisön tai järjestön palveluksessa,   5 
yksityisyrittäjänä/ maanviljelijänä    6 
vai seurakunnan palveluksessa?    7 
muu        8 
(EOS        88) 

 
VO:t 1-7 ja 88 ->F26, Vo 8, kysy: 
 
F25Bfin_1   Minkä palveluksessa?_______________________ 
 
KYSY KAIKILTA 
 
 
F26. Oletteko viimeisen 10 vuoden aikana ollut ansiotyössä ulkomailla vähintään 6 

kuukauden pituisen jakson (tai pidempään)? 
 
 Kyllä   1 
 Ei  2 
 



 
F27. Oletteko koskaan ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti yli kolmen 

kuukauden pituisen jakson? 
 
   Kyllä    1  KYSY F28 
   Ei    2  SIIRRY F30 
   (Eos        SIIRRY F30) 
 
 
F28. Onko mikään näistä jaksoista kestänyt 12 kuukautta tai kauemmin? 
 
   Kyllä    1 
   Ei    2 
 
 
F29.   Onko jokin näistä jaksoista ollut viimeisten viiden vuoden aikana? 
 Ohje: Viitataan yli 3 kk:n jaksoihin (kysymys F27) 
   Kyllä    1 
   Ei    2 
    
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
F30. Oletteko nykyisin tai oletteko joskus ollut jonkin ammattiliiton tai vastaavan 
 jäsen? Jos kyllä, kysy: Nykyään vai aiemmin? 
 
   Kyllä, olen tällä hetkellä 1 
   Kyllä, olen aiemmin ollut 2 
   En    3 
 
 
F31.  Kortti 45. Jos mietitte koko kotitaloutenne jäsenten tuloja, mikä on 

kotitaloutenne pääasiallisin toimeentulon lähde. Käyttäkää korttia 45? 
 
  Palkkatulot     01 
  Tulot omasta yrityksestä (ei maatilalta) 02 
  Tulot maatilalta    03 
  Eläketulot     04 
  Työttömyysturva    05 
  Muut sosiaalietuudet tai määrärahat/ tuet 06 
  Sijoitustulot, säästöt, pääomatulot  07 
  Muut tulot     08 
   
 
F32.  Kortti 46. Käyttäkää korttia 46. Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki 

tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot (tulot verojen jälkeen) yhteensä 
kuukaudessa ovat? Jos ette tiedä tarkkaa lukua, voitte kertoa arvionne. 

 
   Alle 150  €  (Alle 890 mk)     01 



   150  €- 299  € (890–1779 mk)    02 
   300  € - 499  € (1780 –2969 mk)    03 
   500 € - 999 €  (2 970 – 5 939 mk) kuukaudessa  04 
   1000 € - 1499 € (5 940 –  8 919 mk) kuukaudessa  05 
   1500 € - 1999 € (8 920 –   11 889 mk) kuukaudessa   06 
   2000 € - 2499 € (11 890 – 14 859 mk) kuukaudessa  07 
   2500 € - 2999 € (14 860 – 17 829 mk) kuukaudessa  08 
   3000 € - 4999 € (17 830 – 29 729 mk) kuukaudessa  09 
   5000 € - 7499 € (29 730 – 44 589 mk) kuukaudessa  10 
   7500 € - 10000 € (44 590 – 59 460 mk) kuukaudessa 11 
   Yli 10 000 € (Yli 59 460 mk) kuukaudessa   12 
 
 
F32a. (M)Kortti 47. Kuinka suuren osan kotitaloutenne tuloista hankitte itse. 

Käyttäkää korttia 47? 
 
 En ollenkaan   01   
 Hyvin pienen osan  02 
 Vähemmän kuin puolet 03 
 Noin puolet   04 
     Yli puolet   05 
 Hyvin suuren osan  06 
 Kaikki    07 
 (Kieltäytyi   77) 
 (EOS    88) 
 
 
F33. (M) Kortti 48. Mikä kortilla 48 olevista kuvauksista on lähimpänä sitä, 

minkälaiset kotitaloutenne tulot ovat tällä hetkellä? 
 
   Nykyisillä tuloilla elää mukavasti   1 
   Nykyisillä tuloilla tulee toimeen   2 
   Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen 3 
   Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen 4 
    
 
F34. (M) Kortti 49. Jos jostakin syystä joutuisitte vakaviin taloudellisiin ongelmiin 
ja joutuisitte lainaamaan rahaa selvitäksenne menoistanne, niin miten helppoa tai 
vaikeaa se olisi. Käyttäkää korttia 49?  Lue tarvittaessa: Vaikeaa missä tahansa 
suhteessa. 
 
 
   Hyvin vaikeata    1 
   Melko vaikeata    2 
   Ei helppoa mutta ei  vaikeatakaan  3 
   Melko helppoa    4 
   Hyvin helppoa     5 
 
 



KYSY KAIKILTA 
 
F35.  Haastattelija merkitsee (epäselvässä tapauksessa voi kysyä) 
 
 Vastaaja asuu yhdessä avio / avopuolison kanssa 1 KYSY F36 
 Ei asu yhdessä      2 SIIRRY F49 
 
 
F36.  Kortti 50. Käyttäkää korttia 50. Mikä on korkein koulutus, jonka avio / 

avopuolisonne on suorittanut? 
 
  Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vastaava  0 
  Peruskoulun ala-aste  (1-6 luokat), kansakoulu  1 
  Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), keskikoulu  2 
  Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto   3 
  Opisto- tai korkeakoulututkinto    5 
  Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto    6 
  (Ei mitään näistä      7) 
 
 
F37a.  Kortti 51. (M) Mitkä kortilla 51 esitetyistä kuvauksista sopivat siihen, mitä 

puolisonne on tehnyt viimeisten 7 päivän aikana? 
 
 Ohje: Ikääntyneet työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa 
 olevat) lasketaan eläkeläisiksi. 
 

Ansiotyössä (tai tilapäisesti pois ansiotyöstä)  
(työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava  
perheenjäsen jne.)      01 

 
Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, ml. lomalla) 02 

 
Työtön, hakee aktiivisesti työtä    03 

 
Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä  04 

 
Pysyvästi sairas tai työkyvytön    05 

 
Eläkkeellä        06 

 
Varusmies- tai siviilipalvelussa    07 

 
Kotiäiti tai –isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia 
tai muuta henkilöä / muita henkilöitä    08 

 
(muu        09) 

 
 
F37b.  HAASTATTELIJA: 
  



 1. Jos enemmän kuin yksi F37a KYSY  F37c 
 2. Jos vain yksi F37a   SIIRRY F38 
 
 
 
 
F37c.  Kortti 51 (M). Entä mikä seuraavista kuvauksista parhaiten sopii siihen, mitä 

hän on tehnyt viimeisten seitsemän päivän aikana? 
  
 Ohje: Ikääntyneet työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa 
 olevat) lasketaan eläkeläisiksi. 
 

Ansiotyössä (tai tilapäisesti pois ansiotyöstä)  
(työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava  
perheenjäsen jne.)      01  

 
Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, ml. lomalla) 02  

 
Työtön, hakee aktiivisesti työtä    03  

 
Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä  04  

 
Pysyvästi sairas tai työkyvytön    05  

 
Eläkkeellä        06 

  
Varusmies- tai siviilipalvelussa    07  

 
Kotiäiti tai –isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia 
tai muuta henkilöä / muita henkilöitä    08  

 
(muu        09) 

 
 
Kysy, jos ei ansiotyössä F37a:ssa. Jos ansiotyössä (01), siirry F39. 
 
F38. Tekikö puolisonne ollenkaan ansiotyötä (vähintään yhden tunnin ajan) 

viimeisten seitsemän päivän aikana? 
 
   Kyllä   1  KYSY F39 
   Ei   2  SIIRRY F49 
   (Eos       SIIRRY F49) 
 
 
Kysy, jos avio / avopuoliso palkkatyössä F37a:ssa tai F38:ssa  
 
F39.  Mikä on hänen ammattinimikkeensä? 
 

__________________________________    
 KIRJOITA + KOODAA 



 
 
F40. Mitkä ovat hänen pääasialliset tehtävänsä päätyössään? 
 

_______________________________________________________ 
 KIRJOITA 
 
 
F41.  Mitä koulutusta ja pätevyysvaatimuksia hänen työnsä edellyttää / edellytti? 
 
 ______________________________________________________ 
 KIRJOITA 
 
 
F42.  Onko hän päätyössään: 
 
   Palkansaaja   SIIRRY F44 
   Yrittäjä   KYSY F43 
   Vai työssä perheyrityksessä,  
   maatilalla tai avustava 
   perheenjäsen?   SIIRRY F44 
   (eos)    SIIRRY F44 
 
F43. Kuinka monta työntekijää hänellä on? 
 
 ______  

KIRJOITA  
 
 
KYSY JOS PUOLISO ANSIOTYÖSSÄ F37a:ssa tai F38:ssa. 
 
F44. Onko hänellä päätyössään alaisia tai kuuluuko hänen tehtäviinsä ohjata 

muiden tekemää työtä, eli onko hän esimiesasemassa? 
  

 Kyllä  1 KYSY F45 
  Ei 2 SIIRRY F45bFIN 
  (eos  SIIRRY F45bFIN) 
 
 
F45. Kuinka monta alaista hänellä on? 
 
 ________   

KIRJOITA 
 
 
F45Bfin. Onko (avo)puolisonne pääasiallisessa työssään: 
   

yksityisen yrityksen palveluksessa,    1 
kunnan, kuntainliiton tai kuntayhtymän palveluksessa, 2 
valtion palveluksessa,      3 



valtion tai kunnan liikelaitoksen tai yrityksen palveluksessa,4 
muun yhteisön tai järjestön palveluksessa,   5 
yksityisyrittäjänä/ maanviljelijänä    6 
vai seurakunnan palveluksessa?    7 
muu        8 
(EOS        88) 

VO:t 1-7 ja 88 ->F26, Vo 8, kysy: 
 
F25Bfin_1   Mikä?_______________________ 
 
 
 
Kortti 52. Luen seuraavaksi työelämään liittyviä asioita. Käyttäkää korttia 52 ja 
kertokaa, kuinka paljon (avo)puolisonne työpaikan johto antaa hänen: 
 
F46.  (M) päättää siitä, kuinka hänen päivittäinen työnsä järjestetään/ järjestettiin?1 
F47.   (M) vaikuttaa organisaation toiminnasta tehtäviin/ tehtyihin 
 periaateratkaisuihin?2 
 
0 Hän ei voi vaikuttaa ollenkaan – 10 Hän voi päättää kokonaan itse 
 
 
F48.  Kuinka monta tuntia hän tavallisesti työskentelee normaalin viikon aikana? 

Laskekaa mukaan kaikki palkalliset ja palkattomat ylityöt. 
 
 _________  

TÄYSIÄ TUNTEJA 
 
   
KYSY KAIKILTA 
 
F49. Kortti 53. Käyttäkää korttia 53. Mikä on korkein koulutus, jonka isänne on 

suorittanut?  
 
  Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vastaava  0 
  Peruskoulun ala-aste  (1-6 luokat), kansakoulu  1 
  Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), keskikoulu  2 
  Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto   3 
  Opisto- tai korkeakoulututkinto    5 
  Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto    6 
  (Ei mitään näistä      7) 
 
 
F50.  Kun olitte 14-vuotias, oliko isänne tuolloin: 

                                                 
1 Tässä oli 13.10. saakka suomeksi kysymys: "vaikuttaa organisaation toiminnasta tehtäviin 
periaateratkaisuihin?" (data korjattu ohjelmallisesti) 
 
2 Tässä oli 13.10. saakka suomeksi kysymys: "valita oman työtahtinsa tai muuttaa sitä?" (data 
korjattu ohjelmallisesti) 



 
  palkansaaja,     1 SIIRRY F52 
  yrittäjä tai maanviljelijä,   2 KYSY F51 
  vai oliko hän työvoiman ulkopuolella ? 3 SIIRRY F55 
  (Isä kuollut / poissa, kun vja 14)  4 SIIRRY F55 
  EOS       SIIRRY F53 
 
Ohje: avustava perheenjäsen on yrittäjä 
 
 
F51. Kuinka monta työntekijää hänellä oli? 
 
  Ei yhtään    1 SIIRRY F53 
  1 – 24     2 SIIRRY F53 
  25 tai enemmän   3 SIIRRY F53 
  EOS      SIIRRY F53 
 

KYSY JOS ISÄ PALKANSAAJA F50:ssa ( 1 ) 
 
F52. Kuuluiko hänen tehtäviinsä ohjata muiden työntekijöiden työtä, eli oliko hän 
 esimiesasemassa? 
 
  Kyllä   1 
  Ei   2 
   
 
 

KYSY JOS ISÄ TYÖSSÄ TAI EOS ( 1,2 TAI 8 F50:ssa) 
 
F53.  Mikä on/oli hänen ammattinimikkeensä? 
 

____________________________________  
KIRJOITA  

 
 
F54.  (M) Kortti 54. Mikä kortilla 54 esitetyistä kuvauksista parhaiten sopii siihen 
työhön, jota isänne teki silloin, kun olitte 14-vuotias? 
Ohje: EOS on täysin hyväksyttävä vastaus. 
 
  Perinteiset ylemmät toimihenkilöammatit  
  (esim. tilintarkastaja, asianajaja, lääkäri, tutkija, insinööri) 01 
   

Uudet toimihenkilöammatit  
  (esim. opettaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti,  
  sosiaalityöntekijä, taiteilija, muusikko, rikosetsivä,    
  tietokoneohjelmistosuunnittelija)    02 
   

Toimistotyöntekijät ja muut alemmat toimihenkilöt 
  (esim. sihteeri, avustaja, toimistosihteeri, puhelinvaihteen 
  hoitaja, lastenhoitaja)      03 



   
Ylemmät johtajat ja toimitusjohtajat 

  (yleensä vastuussa suunnittelusta, työn järjestämisestä ja  
  yrityksen tai organisaation rahoituksesta,  
  esim. talouspäällikkö, toimitusjohtaja)   04 
   

Tekniset ja käsityöammatit 
  (esim. autonasentaja, putkiasentaja, sähköasentaja,  
  maanviljelijä, puutarhuri, veturinkuljettaja)   05 
   

Palveluala, toimihenkilöt  
   (esim. postivirkailija, vartija, vastaanottovirkailija,  
  myymäläapulainen, maataloustyöntekijä, koneenhoitaja) 06 
   

Palveluala, suorittava taso 
  (esim. autonkuljettaja, siistijä, ompelija, pakkaaja, 
  lähetti, tarjoilija, ravintolatyöntekijä, sekatyöntekijä) 07 
   

Alemmat johtajat 
  (esim. toimistonjohtaja, tukkukauppias, pankinjohtaja,  
  tilanhoitaja, ravintolapäällikkö, varastopäällikkö)  08 
     
   
 
 
F55.  Kortti 55. Mikä on korkein koulutus, jonka äitinne on suorittanut. Käyttäkää 

korttia 55.? 
   
  Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vastaava  0 
  Peruskoulun ala-aste  (1-6 luokat), kansakoulu  1 
  Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), keskikoulu  2 
  Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto   3 
  Opisto- tai korkeakoulututkinto    5 
  Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto    6 
  (Ei mitään näistä      7) 
 
 
F56. Kun olitte 14-vuotias, oliko äitinne:  
  

 palkansaaja,     1 SIIRRY F58 
  yrittäjä tai maanviljelijä,   2 KYSY F57 
  vai oliko hän työvoiman ulkopuolella ? 3 SIIRRY F61 
  (Äiti kuollut / poissa, kun vja 14)  4 SIIRRY F61 
  EOS       SIIRRY F59 
   
  Ohje: Avustava perheenjäsen on yrittäjä. 
 
F57.  Kuinka monta työntekijää hänellä oli? 
 
  Ei yhtään    1 SIIRRY F59 



  1 – 24     2 SIIRRY F59 
  25 tai enemmän   3 SIIRRY F59 
  (EOS      SIIRRY F59) 
 
 

KYSY, JOS ÄITI  PALKANSAAJA ( 1 kohdassa F56 ) 
 
F58. Kuuluiko hänen tehtäviinsä ohjata muiden työntekijöiden työtä, eli oliko hän 
 esimiesasemassa? 
  

 Kyllä   1 
  Ei   2 
   
 

KYSY JOS ÄITI TYÖSSÄ TAI EOS (1,2 TAI EOS F56:ssa) 
 
F59. Mikä oli / on hänen ammattinimikkeensä? 
 

__________________________________________  
KIRJOITA  

 
 
 
 
 
 
F60.  (M) Kortti 56. Mikä kortilla 56 esitetyistä kuvauksista parhaiten kuvaa 

hänen työtään silloin, kun olitte 14-vuotias? 
 Ohje: EOS on täysin hyväksyttävä vastaus. 
 
  Perinteiset ylemmät toimihenkilöammatit  
  (esim. tilintarkastaja, asianajaja, lääkäri, tutkija, insinööri) 01 
   

Uudet toimihenkilöammatit  
  (esim. opettaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti,  
  sosiaalityöntekijä, taiteilija, muusikko, rikosetsivä,    
  tietokoneohjelmistosuunnittelija)    02 
   

Toimistotyöntekijät ja muut alemmat toimihenkilöt 
  (esim. sihteeri, avustaja, toimistosihteeri, puhelinvaihteen 
  hoitaja, lastenhoitaja)      03 
   

Ylemmät johtajat ja toimitusjohtajat 
  (yleensä vastuussa suunnittelusta, työn järjestämisestä ja  
  yrityksen tai organisaation rahoituksesta,  
  esim. talouspäällikkö, toimitusjohtaja)   04 
   

Tekniset ja käsityöammatit 
  (esim. autonasentaja, putkiasentaja, sähköasentaja,  
  maanviljelijä, puutarhuri, veturinkuljettaja)   05 



   
Palveluala, toimihenkilöt  

   (esim. postivirkailija, vartija, vastaanottovirkailija,  
  myymäläapulainen, maataloustyöntekijä, koneenhoitaja) 06 
   

Palveluala, suorittava taso 
  (esim. autonkuljettaja, siistijä, ompelija, pakkaaja, 
  lähetti, tarjoilija, ravintolatyöntekijä, sekatyöntekijä) 07 
   

Alemmat johtajat 
  (esim. toimistonjohtaja, tukkukauppias, pankinjohtaja,  

tilanhoitaja, ravintolapäällikkö, varastopäällikkö)  08 
     
 
KYSY KAIKILTA 
 
F61. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana osallistunut jollekin kurssille, 

luennoille tai konferenssiin parantaaksenne ammattitaitoanne? 
 
  Kyllä  1 
  Ei   2 
   
F62. Kortti 57. Kysyisin tämänhetkisestä virallisesta siviilisäädystänne. Mikä 

seuraavista sopii Teihin. Käyttäkää korttia 57? 
  
 Ohje: Rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Avoliitto ei ole 
 virallinen siviilisääty, koodattava jokin vaihtoehdoista 
 2-5. 
 
  Naimisissa     01 KYSY F63 
  Asumuserossa  
  (yhä virallisesti naimisissa)  02 SIIRRY F65 
  Eronnut    03 SIIRRY F65 
  Leski     04 SIIRRY F65 
  En ole koskaan ollut naimisissa 05 SIIRRY F65 
  (kieltäytyy     SIIRRY F65) 
  (EOS      SIIRRY F65) 
 
 
F63. Asutteko tällä hetkellä aviopuolisonne kanssa yhdessä? 
 
  Kyllä  1 SIIRRY F66 
  En  2 KYSY F64 
  (kieltäytyy  KYSY F64) 
  (eos   KYSY F64) 
 
 
F64. Asutteko tällä hetkellä yhdessä jonkun muun kumppanin kanssa? 
 
  Kyllä  1 SIIRRY F67 



  Ei   2 KYSY F66 
  (kieltäytyy        SIIRRY F66) 
  (eos   SIIRRY F66) 
 
 
KYSY, JOS VJA EI NAIMISISSA (2-5, 7 tai 8 kohdasa F62) 
 
F65. Asutteko tällä hetkellä yhdessä kumppanin kanssa? 
 
  Kyllä  1 SIIRRY F67 
  Ei   2 KYSY F66 
  (Kieltäytyy  KYSY F66) 
  (EOS   KYSY F66) 
 
 
F66. Oletteko koskaan asunut yhdessä jonkun kumppanin kanssa ilman, että olette 
ollut naimisissa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa) hänen kanssaan? 
 
  Kyllä  1 
  En  2 
   
  
 
F67. Haastattelija merkitsee. 
 
1. VJA NAIMISISSA, AS.EROSSA TAI LESKI  

(1,2 TAI 4 kohdassa F62)    KYSY F68 
2. MUUT      SIIRRY F69 
 
F68.  Oletteko koskaan eronnut?  
 
  Kyllä  1 
  Ei  2 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
F69.  Haastattelija merkitsee 
 
Vastaajan kotitaloudessa on lapsia (alle 18-vuotiaita) (F4) 1   
SIIRRY 70a  
 
Vastaajan kotitaloudessa ei ole lapsia    2   
KYSY F70 
 
F70. Oletteko koskaan asunut samassa kotitaloudessa omien tai puolisonne lasten, 

adoptio- tai sijaislasten kanssa? 
 
  Kyllä   1 
  Ei  2 



 
F70a. Onko äitinne elossa? 
 

HAASTATTELIJA: myös adoptioäiti tai äitipuoli.  
 
Kyllä  1 
Ei  2 
(ei tiedä) 3 

 
 
F70b. Onko isänne elossa? 
 

HAASTATTELIJA: myös adoptioisä tai isäpuoli.  
 
Kyllä  1 
Ei  2 
(ei tiedä) 3 
 
 

G.  Eri elämänalueiden yhteensovittaminen 
 
Seuraavaksi kysymyksiä eri elämänalueiden yhteensovittamisesta. 
 
Kortti 58. Ensimmäiseksi luen väittämiä, jotka koskevat sitä, kuinka mahdollisesti 
olette voinut viime aikoina. Katsokaa korttia 58 ja kertokaa, kuinka usein viimeisen 
kahden viikon aikana teistä on tuntunut seuraavalta: 
 
G1. (M) Olen tuntenut itseni iloiseksi ja hyväntuuliseksi? 
G2. (M) Olen tuntenut itseni rauhalliseksi ja rentoutuneeksi? 
G3. (M) Olen tuntenut itseni aktiiviseksi ja tarmokkaaksi? 
G4. (M) Olen herättyäni tuntenut itseni reippaaksi ja levänneeksi? 
G5. (M) Arkielämäni on ollut täynnä kiinnostavia asioita? 
 

1. Koko ajan 
2. Suurimman osan ajasta 
3. Yli puolet ajasta 
4. Alle puolet ajasta 
5. Jonkin osan ajasta 
6. En hetkeäkään 

 
Kortti 59. Luen seuraavaksi väittämiä miehen ja naisen paikasta perheessä. Käyttäkää 
korttia 59 ja kertokaa, missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa 
 
G6. (M)  Naisen pitäisi olla perheensä vuoksi valmis vähentämään ansiotyössä 
  käyntiään? 
G7. (M) Miesten pitäisi kantaa yhtä paljon vastuuta kodista ja lapsista kuin 

naisten? 
G8. (M)  Kun työpaikoista pulaa, miehillä pitäisi olla suurempi oikeus työhön 
  kuin naisilla? 



G9. (M) Jos perheessä on lapsia, vanhempien täytyy pysyä yhdessä, vaikka he 
eivät tulisi toimeen keskenään? 

G10. (M)  Oman perheen tulisi olla sekä miehelle että naiselle elämän tärkein  
  asia? 
 
  1. Täysin samaa mieltä  

2. Samaa mieltä 
3. Ei samaa eikä eri mieltä 
4. Eri mieltä 
5. Täysin eri mieltä 
8. (EOS) 

 
 
G11.  HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ: 
 

1.  Vastaaja asuu (avo)puolison kanssa (01 F4:ssä) KYSY G12 
2.  Vastaaja ei asu puolison kanssa    SIIRRY G29 

 
 
G12. Minä vuonna ensimmäistä kertaa aloitte asua samassa kotitaloudessa 
(avo)puolisonne kanssa? 
 
__________ 
KIRJOITA 
TAI MERKITSE EOS (8888) 
 
 
Kortti 60. Pariskunnat ovat toisinaan eri mieltä kotitalouteen ja perheeseen liittyvistä 
asioista. Käyttäkää korttia 60 ja kertokaa, kuinka usein Te ja Teidän 
aviomiehenne/vaimonne/avopuolisonne olette eri mieltä: 
 
G13. (M) Kotitöiden jakamisesta? 
G14. (M) Rahasta? 
G15. (M) Ansiotyöhön käytetystä ajasta? 
 
        G13.    G14.    G15. 
    

Ei koskaan     01 01 01 
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa  02 02 02 
Kerran kuukaudessa    03 03 03 
Useita kertoja kuukaudessa   04 04 04 
Kerran viikossa    05 05 05 
Useita kertoja viikossa   06 06 06 
Joka päivä     07 07 07 
(Kumpikaan ei ole työssä)   -- -- 08 
(EOS)      88 88 88 

 
 
Kortti 61. Katsokaa korttia 61. Kun Te ja miehenne/ vaimonne/ kumppaninne teette 
päätöksiä seuraavista asioista, kuka yleensä saa tahtonsa läpi: 



 
G16. (M) Satunnaiset, hieman kalliimmat hankinnat kotiin? 
G17. (M) Kotitöiden jakaminen? 
         G16.       G17. 
 

Aina minä      01       01 
Yleensä minä      02       02 
Suurin piirtein yhtä usein tai molemmat yhdessä 03              03 
Yleensä puolisoni     04       04 
Aina puolisoni      05       05 
Aina tai yleensä joku muu    06       06 
(EOS)       88       88 

 
 
G18.  HAASTATTELIJA MERKITSEE (KOHDISTA F37a TAI F38) 
 
1. Vastaajan (avo)puoliso on työssä (01 kohdassa F37a ja  
01 kohdassa F38)       KYSY G19 
2.  Puoliso ei ole työssä      SIIRRY G22 
 
Kortti 62. Käyttäkää nyt korttia 62. Kuinka usein puolisonne työhön liittyy: 
 
G19.   Ilta- tai yötyötä? Ohje: Tarkoitetaan työtä klo 18 jälkeen. 
G20.   Ylitöitä lyhyellä varoitusajalla? Käyttäkää samaa korttia 62. 
        G19. G20.  
   

Ei koskaan     01   01 
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa  02          02 
Kerran kuukaudessa    03          03 
Useita kertoja  kuukaudessa   04   04 
Kerran viikossa    05   05 
Useita kertoja  viikossa   06   06 
Joka päivä     07   07 
(EOS)      88   88 
 
 

G21. Kortti 63. Katsokaa korttia 63. Kuinka usein hänen työhönsä liittyy työtä 
viikonloppuisin? Ohje: Myös kotona tehty työ lasketaan mukaan. Viikonlopulla 
tarkoitetaan lauantaita ja sunnuntaita.  
 

1 Ei koskaan 
2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
3 Kerran kuukaudessa 
4 Useita kertoja kuukaudessa 
5 Joka viikko 
8 (EOS) 

 
 
G22.  Kortti 64. (M) Seuraavat kysymykset koskevat niitä kotitöitä, jotka luetellaan 

kortilla 64. Kotitöillä tarkoitetaan kaikkia kotiin liittyviä töitä, kuten ostoksilla 



käyntiä, ruoanlaittoa, siivousta, vaatteiden kunnossapitoa sekä kiinteistön ja 
irtaimiston ylläpitoa ja hoitoa – mutta ei kuitenkaan lastenhoitoa ja vapaa-ajan 
harrastuksia. Kuinka monta tuntia kotitaloutenne jäsenet yhteen laskettuna 
käyttävät kotitöihin tavallisena arkipäivänä?  

 
 Ohje: Pyöristetään täysiksi tunneiksi, paras arvio. 
 
 _____________ 
 KIRJOITA 
 
 
G23.  Kortti 65. (M) Kuinka suuri osa tästä ajasta kuluu siihen, että Te itse teette 

kotitöitä? Käyttäkää nyt korttia 65. 
 

Ei ollenkaan tai lähes ei ollenkaan     01 
Korkeintaan neljännes ajasta      02 
Enemmän kuin neljännes, mutta korkeintaan puolet ajasta  03 
Enemmän kuin puolet, mutta korkeintaan kolme neljäsosaa ajasta 04 
Enemmän kuin kolme neljäsosaa, mutta ei kuitenkaan kaikki aika 05 
Koko aika tai lähes koko aika      06 
(EOS)         88 

 
 
G24.  Kortti 65. (M) Entä kuinka suuren osan tästä ajasta puolisonne käyttää 

kotitöihin? Käyttäkää samaa korttia 65. 
 

Ei ollenkaan tai lähes ei ollenkaan     01 
Korkeintaan neljännes ajasta      02 
Enemmän kuin neljännes, mutta korkeintaan puolet ajasta  03 
Enemmän kuin puolet, mutta korkeintaan kolme neljäsosaa ajasta 04 
Enemmän kuin kolme neljäsosaa, mutta ei kuitenkaan kaikki aika 05  
Koko aika tai lähes koko aika      06 
(EOS)         88 

 
 
G25. (M)Ajatellaan vielä sitä koko aikaa, joka kuluu kotitöihin. Kuinka monta tuntia 

suunnilleen kotitaloutenne jäseniltä  kuluu kotitöihin tavallisen viikonlopun 
aikana? Lue tarvittaessa: Tarkoitetaan kotitöihin kuluvaa aikaa yhteensä 
lauantain ja sunnuntain aikana. 

 
 Ohje: Pyöristetään täysiksi tunneiksi, paras arvio. 
 _________________ 
 KIRJOITA 
 
 
G26.  Kortti 65. (M) Kuinka suuri osa tästä ajasta kuluu siihen, että Te itse teette 

kotitöitä? Käyttäkää edelleen korttia 65. 
 

Ei ollenkaan tai lähes ei ollenkaan     01 
Korkeintaan neljännes ajasta      02 



Enemmän kuin neljännes, mutta korkeintaan puolet ajasta  03 
Enemmän kuin puolet, mutta korkeintaan kolme neljäsosaa ajasta 04 
Enemmän kuin kolme neljäsosaa, mutta ei kuitenkaan kaikki aika 05 
Koko aika tai lähes koko aika      06 
(EOS)         88 

 
G27.  Kortti 65. (M) Entä kuinka suuri osa tästä ajasta kuluu siihen, että puolisonne 

tekee kotitöitä? Käyttäkää samaa korttia 65. 
 

Ei ollenkaan tai lähes ei ollenkaan     01 
Korkeintaan neljännes ajasta      02 
Enemmän kuin neljännes, mutta korkeintaan puolet ajasta  03 
Enemmän kuin puolet, mutta korkeintaan kolme neljäsosaa ajasta 04 
Enemmän kuin kolme neljäsosaa, mutta ei kuitenkaan kaikki aika 05 
Koko aika tai lähes koko aika      06 
(EOS)         88 

 
 
G28. HAASTATTELIJA MERKITSEE (KOHDISTA G23 JA G26) 
 
1.  Vastaaja ei tee ollenkaan tai lähes ei ollenkaan kotitöitä (1 KOHDASSA G23 
 JA 1 KOHDASSA G26)     SIIRRY G383  
2.  Kaikki muut      SIIRRY G34 
 
 
KYSY, JOS VASTAAJA EI ASU YHDESSÄ (AVO)PUOLISON KANSSA 
 
G29.  Kortti 64. (M) Seuraavat kysymykset koskevat niitä kotitöitä, jotka luetellaan 

kortilla 64. Kotitöillä tarkoitetaan kaikkia kotiin liittyviä töitä, kuten ostoksilla 
käyntiä, ruoanlaittoa, siivousta, vaatteiden kunnossapitoa sekä kiinteistön ja 
irtaimiston ylläpitoa ja hoitoa – mutta ei kuitenkaan lastenhoitoa ja vapaa-ajan 
harrastuksia. Kuinka monta tuntia kotitaloutenne jäsenet yhteensä käyttävät 
kotitöihin tavallisena arkipäivänä? 

 
 Ohje: Pyöristetään täysiksi tunneiksi, paras arvio. 
 ______________________ 
 KIRJOITA 
 
 
G30.  Kortti 65. (M) Kuinka suuri osa tästä ajasta kuluu siihen, että Te itse teette 

kotitöitä? Käyttäkää vielä korttia 65. 
 

Ei ollenkaan tai lähes ollenkaan     01 
Korkeintaan neljännes ajasta      02 
Enemmän kuin neljännes, mutta korkeintaan puolet ajasta  03 
Enemmän kuin puolet, mutta korkeintaan kolme neljäsosaa ajasta 04 

                                                 
3 13.10. asti toiminut ehdolla "1 KOHDASSA G23 TAI  1 KOHDASSA G26" , tämän 
jälkeen korjattu Blaiselle. 
 



Enemmän kuin kolme neljäsosaa, mutta ei kuitenkaan kaikki aika 05 
Koko aika tai lähes koko aika      06 
(EOS)         88 

 
 
G31. (M) Ajatellaan vielä sitä koko aikaa, joka kuluu kotitöihin. Kuinka monta tuntia 

suunnilleen kotitaloutenne jäseniltä kuluu kotitöihin tavallisen viikonlopun 
aikana? Lue tarvittaessa: Tarkoitetaan kotitöihin kuluvaa aikaa yhteensä 
lauantain ja sunnuntain aikana.  

 
 Ohje: Pyöristetään täysiksi tunneiksi, paras arvio. 

____________ 
KIRJOITA 

 
 
G32. (M)Kortti 65. Kuinka suuri osa tästä ajasta kuluu siihen, että Te itse teette 

kotitöitä? Käyttäkää vielä korttia 65. 
 

Ei ollenkaan tai lähes ei ollenkaan     01 
Korkeintaan neljännes ajasta      02 
Enemmän kuin neljännes, mutta korkeintaan puolet ajasta  03 
Enemmän kuin puolet, mutta korkeintaan kolme neljäsosaa ajasta 04 
Enemmän kuin kolme neljäsosaa, mutta ei kuitenkaan kaikki aika 05 
Koko aika tai lähes koko aika      06 
(EOS)         88 

 
 
G33.  HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ KOHTIEN G30 JA G32 POHJALTA 
 
1. Vastaaja ei tee ollenkaan tai lähes ollenkaan kotitöitä (1 KOHDASSA G30 JA 1 
KOHDASSA G32)  SIIRRY G384 
2. Kaikki muut  KYSY G34 
 
 
KYSY, JOS VASTAA TEKEE KOTITÖITÄ 
 
Kortti 66. Kun ajattelette niitä kotitöitä, joita yleensä teette, niin mitä mieltä olette 
seuraavista väittämistä. Käyttäkää korttia 66. 
 
G34. (M) Kotona on niin paljon tekemistä, että aikani ei riitä kaikkeen? 
G35. (M) Mielestäni kotityöni ovat yksitoikkoisia? 
G36. (M)  Voin itse valita milloin ja miten teen kotityöt? 
G37. (M) Mielestäni kotityöni ovat stressaavia? 
 

1. Täysin samaa mieltä 
2. Samaa mieltä 
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3. Ei samaa eikä eri mieltä 
4. Eri mieltä 
5. Täysin eri mieltä 
8.   (EOS) 

 
KYSY KAIKILTA:  
G38.  Kortti 67. (M) Käyttäkää korttia 67. Kuinka hyvin kotinne on varustettu? Jos 

esimerkiksi 0 tarkoittaa kotia, johon ei tule juoksevaa vettä ja 10 kotia, jossa 
on astianpesukone, niin kuinka monta pistettä antaisitte omalle kodillenne? 

 
0. huonosti varustettu – 10. erittäin hyvin varustettu, 88 EOS 
 
 
G39.  Huolehditteko kotitöiden lisäksi jostain perheenjäsenestänne kuten pienistä 

lapsista, sairaasta, vammaisesta tai vanhuksesta? 
 

1.  Kyllä 
2.  Ei 
8.  (EOS) 

 
 
G40.  Kortti 68. Käyttäkää nyt korttia 68. Omien lastenne lisäksi, kuinka usein 

autatte muita eri kotitaloudessa asuvia sukulaisianne lasten tai muiden 
henkilöiden hoidossa, kotitöissä tai kodin kunnossapidossa? 

 
 Ohje: Kyse on vapaaehtoisesta avusta 
 

En koskaan     01 
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa  02 
Kerran kuukaudessa    03 
Useita kertoja kuukaudessa   04 
Kerran viikossa    05 
Useita kertoja viikossa   06 
Joka päivä     07 
(EOS)      88 

 
  
 
G41.  Entä jos itse tarvitsette apua, onko Teillä joku kotitaloutenne ulkopuolinen 

ystävä tai sukulainen, jonka apuun voitte luottaa lasten tai muiden henkilöiden 
hoidossa, kotitöissä tai kodin kunnossapidossa? 

  
 Ohje: Tarkoittaa maksutonta apua 
 
  1.  Kyllä 
  2.  Ei 
  8.       (EOS) 
 

 
 



G42. HAASTATTELIJA MERKITSEE 
 
Kuuluuko vastaajan kotitalouteen 12 –vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia ml. adoptio- 
ja sijaislapset sekä puolison lapset? 
 

1.  Kyllä  KYSY G43 
2.  Ei  SIIRRY G45 

 
 
G43.  (M) Kortti 69. Seuraava kysymys koskee nuorimman lapsenne tavallista 

hoitoa, mutta ei koulupäivää. Lastenhoidolla tarkoitetaan tässä sitä, että lasta 
hoitaa joku muu kuin Te tai (nykyinen) (avo)puolisonne. Millaista hoitoa 
nuorin lapsenne pääosin saa? Valitkaa yksi vaihtoehto kortilta 69. 

  
 Ohje haastattelijalle: "Lapset pärjäävät keskenään" =3 
 

1.  Lapsen isovanhempi tai vanhemmat 
2.  Entinen (avo)puolisoni/ entinen kumppanini 
3.  Muu perheenjäsen 
4.  Muu maksuton hoito hoitajan tai lapsen kotona 
5.  Maksullinen hoito hoitajan tai lapsen kotona 
6.  Maksuton päiväkoti tai perhepäivähoito, ei kotona 
7.  Maksullinen päiväkoti tai perhepäivähoito, ei kotona 
8.  Lapsi pärjää yksin kotona 
9.  Lastenhoitoa ei tarvita (vja ei työssä, jompikumpi vanhemmista 

kotona, vja tai puoliso hoitavat lasta) 
10.  Muu 
88.      EOS 

 
 
G44. (M)Haluaisitteko nykyisessä elämäntilanteessanne, että lapsenne olisi paljon 

enemmän (jonkun muun kuin Teidän tai puolisonne) hoidossa, hieman 
enemmän hoidossa vai onko nykyinen määrä suunnilleen sopiva? 

 
1.  Paljon enemmän 
2.  Hieman enemmän 
3.  Nykyinen määrä suunnilleen sopiva 
(4.  vähemmän hoitoa) 
(8.  EOS) 

 
 
KYSY KAIKILTA 
 
G45. Onko Teillä minkä ikäisiä lapsia tahansa, jotka eivät tällä hetkellä asu 

luonanne? Laskekaa mukaan myös adoptio-, (pois: otto-) ja sijaislapset ja 
puolisonne lapset.  

  
 Ohje: Vain elossa olevat lapset. 
 

1.  Kyllä  KYSY G46 



2.  Ei   SIIRRY G57 
 8.      (EOS)  SIIRRY G57 
 
G46. Kuinka monta tällaista lasta Teillä on? 
 
 ____________ 

KIRJOITA 
EOS SIIRRY G53 

 
G47.  HAASTATTELIJA MERKITSEE KOHDAN G46 MUKAAN 
 

1. Vastaajalla on yksi lapsi, joka ei asu samassa kotitaloudessa 
 SIIRRY G48 

2. Vastaajalla  on 2 tai useampia lapsia, jotka eivät asu samassa kotitaloudessa
 SIIRRY G50 
 
G48.  Onko hän tytär vai poika? 
 

1.  Poika 
2.  Tytär 

 
 
G49.  Minä vuonna hän on syntynyt? 
 
 ______________ 

KIRJOITA 
 
 
KYSY, JOS VJALLA 2 TAI USEMPIA LAPSIA, JOTKA ASUVAT 
MUUALLA KUIN VJAN KOTONA (2 kohdassa G47) 
 
G50.  Minä vuonna vanhin muualla asuva lapsenne on syntynyt? 
 
 ______________ 

KIRJOITA 
 
 
G51.  Minä vuonna nuorin muualla asuva lapsenne on syntynyt? 
 
 ______________ 

KIRJOITA 
 
 
G52.  Kunka moni näistä muualla kuin luonanne asuvista lapsista on tyttäriä? 
 
 ______________ 

KIRJOITA 
 
KYSY, JOS VJALLA LAPSIA, JOTKA EIVÄT ASU VJAN KOTONA 
 



G53. Kortti 70. (M) Käyttäkää korttia 70. Kuinka paljon taloudellista tukea tällä 
hetkellä annatte lapsellenne/lapsillenne tai lastenlapsellenne /lastenlapsillenne, 
jotka eivät asu kanssanne. Huomioikaa myös lapsipuolet, adoptio- ja 
sijaislapset ja heidän lapsensa? 

 Lue tarvittaessa: Myös aikuiset lapset ja lapsenlapset huomioidaan. Lasketaan 
Teidän ja perheenne antama tuki.  

 
1.  Paljon tukea 
2.  Jonkin verran tukea 
3.  Ei tukea 
(8.  EOS) 

 
 
G54. Kortti 70. (M) Käyttäkää edelleen korttia 70. Minkä verran nykyisin autatte 

jokapäiväisissä kotitöissä tai hoidossa aikuisia lapsianne tai lapsenlapsianne, 
jotka eivät asu kanssanne? 

 
 Lue tarvittaessa: Aikuisella tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä. 
 

1.  Paljon tukea     KYSY G55 
2.  Jonkin verran tukea    KYSY G55 
3.  Ei tukea     KYSY G55 
(4.  Muualla asuvat lapset eivät ole aikuisia) KYSY G57 
(8.  EOS)      KYSY G55 

 
G55. Kortti 70. (M) Entä kuinka paljon saatte itse nykyisin taloudellista tukea 

aikuisilta lapsiltanne tai lastenlapsiltanne, jotka eivät asu kanssanne? 
Käyttäkää samaa korttia 70.  

  
 Lue tarvittaessa: Aikuisella tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä. 

 
1.  Paljon tukea 
2.  Jonkin verran tukea 
3.  Ei tukea 
(8.  EOS) 

  
  
 
G56. Kortti 70. (M) Minkä verran saatte itse tällä hetkellä apua jokapäiväisissä 

kotitöissä tai hoidossa aikuisilta lapsiltanne tai lapsenlapsiltanne, jotka eivät 
asu kanssanne? Käyttäkää samaa korttia 70. 

  
 Lue tarvittaessa: Aikuisella tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä. 
 

1.  Paljon tukea 
2.  Jonkin verran tukea 
3.  Ei tukea 
(8.  EOS) 

 



 
KAIKKI 
 
G57. HAASTATTELIJA MERKITSEE KOHDAN F3 MUKAAN 
 

1. Vastaaja syntynyt v. 1958 jälkeen  KYSY G58 
2. Muut     SIIRRY G59 

 
 
G58.  Kortti 71. Suunnitteletteko hankkivanne lapsen seuraavan kolmen vuoden 

aikana? Käyttäkää korttia 71. 
  
 Ohje: Jos vastaaja tai hänen puolisonsa/ kumppaninsa on raskaana, merkitään 

4. 
 

1.  Ehdottomasti en 
2.  Todennäköisesti en 
3. Todennäköisesti kyllä 
4.  Ehdottomasti kyllä 
8.  (EOS) 

 
 
KAIKKI 
 
G59.  HAASTATTELIJA MERKITSEE KOHDASTA F8d: Vastaajan 

pääasiallinen toiminta: 
 

1.  Palkkatyössä (01 kohdassa F8d)  KYSY G60 
2.  Koulutuksessa (02 kohdassa F8d)  SIIRRY G94 
3.  Eläkkeellä (06 kohdassa F8d)   SIIRRY G108 
4.  Muut (03-05, 07-09, 88 kohdassa F8d) SIIRRY G110 

 
 
G60.  HAASTATTELIJA MERKITSEE KOHDASTA F12: Vastaajan 

työmarkkina-asema 
 

1.  Palkansaaja (1 kohdassa F12) KYSY G61 
2.  Muut (2-8 kohdassa F12)   SIIRRY G81 

 
G61.  Jos joku hakisi tällä hetkellä Teidän työpaikkaanne, niin vaadittaisiinko 

häneltä peruskoulun jälkeistä ammatti- tai muuta koulutusta? 
 

1.  Kyllä    KYSY G62 
2.  Ei     SIIRRY G63 
3.  EOS    SIIRRY G63 

 
 
G62.  (M) Kuinka monta vuotta koulutusta tai ammatillista opiskelua (peruskoulun 

jälkeen) häneltä vaadittaisiin? 
 



 Lue tarvittaessa: Mukaan lasketaan kaikki tarvittava koulutus. 
 

1.  Alle vuosi (peruskoulun jälkeen) 
2.  Noin vuosi 
3.  Noin 2 vuotta 
4.  Noin 3 vuotta 
5.  Noin 4-5 vuotta 
6.  Noin 6-7 vuotta 
7.  Noin 8-9 vuotta 
8.  10 vuotta tai enemmän (peruskoulun jälkeen) 
88.  (EOS) 

 
 
KYSY JOS PÄÄASIALLINEN TOIMINTA ON TYÖNTEKIJÄ / 
PALKANSAAJA (1 kohdassa G60) 
 
G63.  Kortti 72. Käyttäkää korttia 72. Jos joku, jolla on oikeanlainen koulutus ja 

pätevyys tulisi tilallenne, niin kuinka kauan häneltä menisi työnne oppimiseen 
kohtuullisen hyvin? 

 
1.  Korkeintaan 1 päivä 
2.  2-6 päivää 
3.  1-4 viikkoa 
4.  1-3 kuukautta 
5.  yli 3 kuukautta - vuosi 
6.  yli 1 vuotta-2 vuotta 
7.  yli 2 vuotta-5 vuotta 
8.  yli 5 vuotta 
88.  (EOS) 

 
 
Kortti 73. Käyttäkää nyt korttia 73. Ajatelkaa nykyistä työtänne ja kertokaa, kuinka 
hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa. 
 
G64. (M) Työni on vaihtelevaa? 
G65. (M)  Minun täytyy työssäni jatkuvasti opetella uusia asioita? 
G66. (M)  Työpaikkani on turvattu? 
  Lue tarvittaessa: Työn on luvattu jatkuvan tai se todennäköisesti  
  jatkuu. 
G67. (M) Palkkani riippuu siitä, kuinka kovasti teen töitä? 
G68. (M)  Saan tukea ja apua työtovereiltani, jos tarvitsen? 
G69. (M)  Voin päättää, mihin aikaan aloitan ja mihin aikaan lopetan työnteon? 
G70. (M)  Terveyteni tai turvallisuuteni ovat vaarassa työssäni? 
 

1.  Ei pidä lainkaan paikkaansa. 
2.  Pitää hieman paikkansa. 
3.  Pitää melko hyvin paikkansa. 
4.  Pitää täysin paikkansa. 
8.  (EOS) 

 



 
Kortti 74. Käyttäkää korttia 74. Ajatelkaa vielä nykyistä työtänne. Missä määrin 
olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 
G71. (M)  Työni edellyttää, että teen erittäin kovasti töitä? 
G72. (M) Vaikuttaa siltä, että minulla ei ole koskaan tarpeeksi aikaa, jotta saisin 

 töissä kaiken tehtyä? 
G73. (M) Minulla on hyvät mahdollisuudet edetä urallani? 
 

1.  Täysin samaa mieltä 
2.  Samaa mieltä 
3.  Ei samaa eikä eri mieltä 
4.  Eri mieltä 
5.  Täysin eri mieltä 
8.  (EOS) 

 
 
G74.  Kuinka monta henkilöä lähimmän esimiehenne alaisuudessa on? 
  Ohje: Lähin esimies on henkilö, jolle vastaaja on vastuussa    
  päivittäisestä työstään. 
 
 

1.  Minulla ei ole esimiestä   SIIRRY G75a 
2.  1-3 henkilöä    KYSY G75 
3.  4-9 henkilöä    KYSY G75 
4.  10-19 henkilöä   KYSY G75 
5.  20-49 henkilöä   KYSY G75 
6.  50-99 henkilöä   KYSY G75 
7.  100 tai useampia henkilöitä  KYSY G75 
8.  (Ei tiedä kuinka monta.)  KYSY G75 
9.  (Ei tiedä kuka esimies on.)   SIIRRY G75a 

 
 
G75.  Onko lähin esimiehenne mies vai nainen? 
  Ohje: Lähin esimies on henkilö, jolle vastaaja on vastuussa    
  päivittäisestä työstään. 
 

1.  Mies 
2.  Nainen 

 
KYSY, JOS VJA KÄY TYÖSSÄ (1 kohdassa G60) 
 
G75a.  Kortti 75. Kuinka suuri osa työpaikkanne työntekijöistä on naisia? Käyttäkää 
 korttia 75. 
 Ohje: Työpaikalla tarkoitetaan toimipaikkaa, jossa tai josta käsin vastaaja 
 työskentelee. 
 

1.  Ei lainkaan  
2.  Hyvin pieni osuus  
3.  Alle puolet 



4.  Noin puolet 
5.  Yli puolet 
6.  Hyvin suuri osuus 
7.  Kaikki naisia 
8.  (EOS) 

 
 
G76.  Minä vuonna aloititte ensimmäisen kerran työt nykyisen työnantajanne 

palveluksessa? 
 
 _____________________ 

KIRJOITA 
8888 (EOS) 

 
 
Kortti 76. Ajatelkaa organisaatiota, jossa työskentelette. Käyttäkää korttia 76. Mitä 
mieltä olette seuraavista väittämistä.  
 
G77. (M) Kieltäytyisin toisesta, paremmin palkatusta työstä, jotta voisin pysyä 

 nykyisessä työpaikassani? 
G78. (M)  Työtäni valvotaan tarkasti? Lue tarvittaessa: Tarkalla valvonnalla  
  viitataan sekä valvonnan laajuuteen että yksityiskohtaisuuteen. 
 

1.  Täysin samaa mieltä 
2.  Samaa mieltä 
3.  Ei samaa eikä eri mieltä 
4.  Eri mieltä 
5.  Täysin eri mieltä 
8.  (EOS) 

 
G79.  Kortti 77. (M) Käyttäkää korttia 77. Kuinka vaikeata tai helppoa Teidän olisi 

saada samanlainen tai parempi työpaikka joltain muulta kuin nykyiseltä 
työnantajaltanne, jos haluaisitte? 

 Lue tarvittaessa: Samanlaisella työpaikalla tarkoitetaan yhtä hyvää työpaikkaa. 
 

1. Äärimmäisen vaikea – 10. Äärimmäisen helppo, (88. EOS) 
 
G80. Kortti 77. (M) Kuinka helppoa tai vaikeata Teidän mielestänne työnantajanne 

olisi löytää uusi henkilö tilallenne, jos lopettaisitte. Käyttäkää korttia 77. 
 

0. Äärimmäisen vaikea – 10. Äärimmäisen helppo, (55 Tilalleni ei otettaisi  
ketään) (88. EOS) 

 
 
KYSY JOS PÄÄASIALLINEN TOIMINTA PALKANSAAJA TAI YRITTÄJÄ 
(1 kohdassa G59) 
 
G81.  Kuinka paljon Teiltä kuluu yleensä tavallisena työpäivänä aikaa työhön 

menemiseen? Laskekaa mukaan matkustusaika sekä odotusaika, mutta ei 
kuitenkaan aikaa, joka kuluu ostoksiin tai lasten viemiseen tai hakemiseen.  



 
 _____________________ 

KIRJOITA MINUUTIT 
 

TAI MERKITSE 
 
000  Ei työmatkaa / tekee töitä kotona 
555  Ei ole töissä vakituisesti / ei voi määritellä aikaa / ei tavallista 

työmatkaan kuluvaa aikaa 
888 (EOS) 

 
 
Kortti 78. Käyttäkää korttia 78. Kuinka usein työhönne kuuluu: 
 
G82.  Ilta- tai yötyötä? Ohje: Tarkoitetaan työtä klo 18 jälkeen. 
G83. Ylitöitä lyhyellä varoitusajalla? Käyttäkää vielä korttia 78. 
 

1.  Ei koskaan 
2.  Harvemmin kuin kerran kuukaudessa  
3.  Kerran kuukaudessa 
4.  Useita kertoja kuukaudessa 
5.  Kerran viikossa 
6.  Useita kertoja viikossa 
7.  Joka päivä 
88.  (EOS) 

 
 
G84.  Kortti 79. Käyttäkää nyt korttia 79. Kuinka usein työhönne kuuluu 
viikonlopputyötä? Ohje: Myös kotona tehty työ lasketaan mukaan. Viikonlopulla 
tarkoitetaan lauantaita ja sunnuntaita.  
 
 

1.  Ei koskaan 
2.  Harvemmin kuin kerran kuukaudessa  
3.  Kerran kuukaudessa 
4.  Useita kertoja kuukaudessa 
5.  Joka viikko 
8.  (EOS) 

 
Kortti 80. Katsokaa korttia 80. Kuinka usein: 
 
G85. (M)  Olette huolissanne työhön liittyvistä ongelmista, kun ette ole enää  
  töissä? 
G86. (M)  Olette töiden jälkeen niin väsynyt, ettette voi nauttia niistä asioista, 

 joita haluaisitte tehdä kotona? 
G87. (M) Huomaatte, että työnne vuoksi ette voi antaa puolisollenne tai 

 perheellenne niin paljon aikaa kuin haluaisitte? 
 
       G85.  G86.  G87. 
 



En koskaan    1 1 01 
Tuskin koskaan   2 2 02 
Joskus     3 3 03 
Usein     4 4 04 
Aina     5 5 05 
(ei puolisoa / perhettä)  -- -- 06 
(EOS)     8 8 88 

 
 
 
G88.  HAASTATTELIJA MERKITSEE G87 MUKAAN 
 

1. Ei puolisoa / perhettä (6 kohdassa G91)  KYSY G91 
2. Muut (1-5 kohdassa G91)   SIIRRY G89 

 
 
Kortti 80. Käyttäkää vielä korttia 80. Kuinka usein: 
 
G89. (M) Huomaatte, että puolisonne tai perheenne häiriintyvät työpaineistanne? 
G90. (M) Koette, että teidän on vaikea keskittyä työhön perhevelvollisuuksienne 
  takia? 
 

G89.             G90. 
 

Ei koskaan     01  01 
Tuskin koskaan    02  02 
Joskus      03  03 
Usein      04  04 
Aina      05  05 
(Ei puolisoa / perhettä )   06  06 
(EOS)      88  88 

 
VJAN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA PALKANSAAJA TAI YRITTÄJÄ (1 
KOHDASSA G59) 
G90a.  HAASTATTELIJA MERKITSEE KOHDAN G60 POHJALTA 
 

1.  Palkansaaja (1 kohdassa G60)  KYSY G91 
2.  Muut (2 kohdassa G60)    SIIRRY G110 

 
 
G91.  Mikä on bruttopalkkanne ennen veroja (ja pakollisia vakuutusmaksuja)? 
 
 ________________ 

KIRJOITA   SIIRRY G93 
(777777 Kieltäytyy)  KYSY G92 
(EOS)    KYSY G92 

 
 



G92.  Entä mikä on tavanomainen nettopalkkanne verojen (ja pakollisten 
vakuutusmaksujen) jälkeen? Ohje: Jos ei ole tavanomaista palkkaa, merkitään 
palkka viimeisimmältä jaksolta, jolta vastaaja sai täyden palkan. 

 
 ________________ 

KIRJOITA   SIIRRY G93 
(777777 Kieltäytyy)  KYSY G94 
(EOS)    KYSY G94 

 
 
G93.  Kuinka pitkän ajanjakson kyseinen palkka kattaa? 
 

1.  Yhden tunnin  SIIRRY  G110 
2.  Yhden päivän  SIIRRY  G110 
3.  Yhden viikon  SIIRRY  G110 
4.  2 viikkoa   SIIRRY  G110 
5.  4 viikkoa   SIIRRY  G110 
6.  Kalenterikuukauden  SIIRRY  G110 
7.  Vuoden  SIIRRY  G110 
88. EOS   SIIRRY  G110 

 
KYSY NIILTÄ, JOIDEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA ON OPISKELU (2 
Kohdassa G59) 
 
 
G94.  Kortti 81 Missä opiskelette? Katsokaa korttia 81. 
 Ohje: Jos useita, valitse päätoimisin 
 

Peruskoulun ala-asteella  (1-6 luokat)    1 
  Peruskoulun yläasteella (7-9/10 luokat)   2 
  Lukiossa tai ammattikoulussa (keskiaste)   3 
  Ammatillisessa opistossa, ammattikorkeakoulussa,  
  yliopistossa tai korkeakoulussa    5 
  Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten   6 
  Aikuisopiskelu (ei mikään edellisistä)   7 
  (EOS        8) 
 
 
Kortti 82. Opiskelupaikkaanne ajatellen, oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien 
väittämien kanssa. Käyttäkää korttia 82. 
 
G95. (M) Oppilaitoksen tilat ovat miellyttävät? 
G96. (M) Oppitunneilla/luennoilla on yleensä rauhallista ja hiljaista? 
G97. (M) Jotkut opettajista kohtelevat minua huonosti tai epäreilusti? 
G98. (M) Jotkut opiskelijoista kohtelevat minua huonosti tai epäreilusti? 
G99. (M) Opettajat ovat kiinnostuneita opiskelijoista? 
G100. (M)  Kun arvostelen jotakin, opettajani kuuntelevat, mitä sanottavaa minulla 

on? 
G101. (M) Luokallani/kurssillani tai kursseillani on oppilaita, joilta voin pyytää 

apua ja joiden kanssa voin keskustella ongelmista? 



G102. (M) Opiskeluni vuoksi en voi viettää perheeni kanssa niin paljon aikaa kuin 
haluaisin? 

G103. (M) Perhevelvollisuuksieni vuoksi en voi käyttää opiskeluun niin paljon 
aikaa kuin haluaisin? 

   
     G95. G96. G97. G98. G99. G100. G101. G102. G103. 
 
1. Täysin samaa mieltä     1 1        1        1       1         1          1         1        1 
2. Samaa mieltä    2      2        2        2      2     2          2    2        2 
3. Ei samaa eikä eri mieltä        3 3        3        3       3         3          3         3        3 
4. Eri mieltä                4 4        4        4       4         4          4         4        4 
5. Täysin eri mieltä           5 5        5        5       5         5          5         5        5 
8. (EOS/ Ei sovi)                       8 8        8        8       8         8          8         8        8 
 
 
G104.  Kortti 83. (M)Tuntuuko Teistä, että saatte opettajilta niin paljon apua kuin 

tarvitsette. Käyttäkää korttia 83. 
 

1.  Kyllä, aina 
2.  Kyllä, usein 
3.  Ei kovin usein 
4.  Ei koskaan 
8.  (EOS) 

 
G105.  Kuinka monta tuntia käytätte opiskeluun tavallisen lukukauden aikaisen viikon 

aikana. Laskekaa mukaan kaikki opiskeluun kuluva aika kuten oppitunnit, 
luennot, kotiläksyt, kirjalliset työt sekä kokeisiin ja tentteihin 
valmistautuminen? 

 
 ________________ 

KIRJOITA TUNNIT 
MERKITSE 100, JOS YLI 100 
(888 EOS) 

 
 
 
G106.  (M) Opiskelun suhteen, tuntuuko teistä, että Teillä on: 
 

1.  aivan liikaa tekemistä, 
2.  hieman liikaa tekemistä, 
3.  suurin piirtein sopiva määrä tekemistä, 
4.  hieman liian vähän tekemistä 
5.  vai aivan liian vähän tekemistä? 
8.  (EOS) 

 
 
G107. (M) Edetäänkö kurssillanne (opinnoissanne) mielestänne liian hitaasti, sopivaa 

vauhtia vai liian nopeasti? 
 

1.  edetään liian hitaasti  SIIRRY 110 



2.  edetään sopivaa vauhtia SIIRRY 110 
3.  edetään liian nopeasti  SIIRRY 110 

 
 
KYSY JOS PÄÄASIALLINEN TOIMINTA ELÄKKEELLÄ (3 kohdassa G59) 
 
G108.  Minä vuonna jäitte eläkkeelle? Ohje: Työttömyyseläkeputkessa olevilla se 
vuosi, kun siirtyivät työttömyyseläkeputkeen.  
 
 ______________ 

KIRJOITA 
88888 (EOS) 

 
 
G109. (M)  Halusitteko jäädä eläkkeelle silloin vai olisitteko halunnut jatkaa  
  ansiotyössä? 
 
 1.  Halusin jäädä eläkkeelle. 
 2.  Olisin halunnut jatkaa työssä. 
 8.  EOS 
 
 
KYSY KAIKILTA 
 
G110.  HAASTATTELIJA MERKITSEE 
 

1. VJA SYNTYNYT V. 1934 JÄLKEEN KYSY G111 
2. MUUT      SIIRRY G117 

 
 
KYSY ALLE 70-VUOTIAILTA 
 
Kortti 84. Käyttäkää korttia 84. Kuinka tärkeitä seuraavat seikat olisivat Teille 
henkilökohtaisesti, jos olisitte valitsemassa työpaikkaa?  
 
G111. (M)  Varma työpaikka? 
G112. (M) Korkea palkka? 
G113. (M) Hyvät etenemismahdollisuudet? 
G114. (M) Mahdollisuus olla oma-aloitteinen? 
G115.  (M) Mahdollisuus yhdistää työ- ja perhevelvollisuudet? 
 
     G111.   G112.   G113.   G114.    G115. 
 
1.  Täysin merkityksetön   1            1            1          1            1 
2.  Merkityksetön    2            2            2          2            2 
3.  Ei merkityksetön eikä tärkeä   3            3            3          3            3 
4. Tärkeä                                     4            4            4          4            4 
5. Erittäin tärkeä                          5            5            5          5            5 
8.  (EOS)                                      8            8            8          8            8 
 



 
G116.  Kuinka monta tuntia, jos lainkaan, haluaisitte tehdä töitä viikossa huomioiden 
sen, että palkkanne määräytyisi työtuntien mukaan? Lue tarvittaessa, jos vastaaja 
eläkeläinen: Ajatelkaa vastatessanne aikaa, jolloin olitte vielä mukana 
työmarkkinoilla.  
 
 _______________ 

KIRJOITA 
88 (EOS) 

 
 
KYSY KAIKILTA 
 
G117.  Minä vuonna menitte ensimmäiseen työhönne?  
 Ohje: Ensimmäisellä työllä tarkoitetaan työsuhdetta, joka kesti vähintään 

kuusi kuukautta, jonka aikana työskenneltiin vähintään 20 tuntia viikossa. 
 
 ______________ 

KIRJOITA VUOSI   KYSY G118  
(8888 EOS)    KYSY G118  
(0000 EI KOSKAAN TÖISSÄ)  SIIRRY LOPPUUN 

 
 
G118.  Kuinka monta vuotta kaiken kaikkiaan olette ollut työelämässä 
 
 ____________________ 

KIRJOITA 
OSA-AIKAISET JA KOKOAIKAISET VUODET LASKETAAN YHTEEN 
(88 EOS) 

 
G119.   HAASTATTELIJA MERKITSEE 
 

SUKUPUOLI 
 

1.  Nainen   KYSY G120 
2.  Mies    SIIRRY LOPPUUN 

 
G120.   HAASTATTELIJA MERKITSEE KOHTIEN F4/G45 MUKAAN 
 

1.  Vastaajalla on poika/tytär (F4 tai G45)  KYSY G121 
2.  Muut       SIIRRY LOPPUUN 

 
 
G121. Kortti 85 (M) Kun äitiys- ja vanhempainlomat lasketaan mukaan, niin kuinka 

kauan olette suunnilleen ollut kokoaikaisesti kotona hoitamassa 
lastanne/lapsianne. Käyttäkää korttia 85? 

 
1.    En lainkaan kotona kokoaikaisesti lasten-   SIIRRY G123 

hoidon vuoksi         
2.  Korkeintaan kuusi kuukautta    KYSY G122 



3.  Yli kuusi kuukautta, korkeintaan vuoden  KYSY G122 
4. Yli vuoden, korkeintaan kaksi vuotta   KYSY G122 
5.  Yli 2 vuotta, korkeintaan neljä vuotta   KYSY G122 
6.  Yli neljä vuotta, korkeintaan 10 vuotta  KYSY G122 
7.  Yli 10 vuotta      KYSY G122 
8.  (EOS)       SIIRRY G123 

 
 
 
G122. (M) Onko tällä mielestänne ollut haitallisia vaikutuksia ammatilliseen 
uraanne? Jos KYLLÄ, tarkoitatteko ehdottomasti vai todennäköisesti? Jos EI, 
tarkoitatteko ehdottomasti vai todennäköisesti? 
 
 1. Kyllä, ehdottomasti 
 2. Kyllä, todennäköisesti 
 3. Todennäköisesti ei 
 4. Ehdottomasti ei  
 (8. EOS) 
 
 
G123. Kortti 86 (M) Käyttäkää korttia 86. Entä kuinka kauan olette ollut osa-

aikatyössä kokopäivätyön sijaan koska olette hoitanut lastanne / lapsianne? 
 

1.  En lainkaan osa-aikatyössä    LOPPUUN 
lastenhoidon vuoksi  

2.  Korkeintaan kuusi kuukautta    KYSY G124 
3.  Yli kuusi kuukautta, korkeintaan vuoden  KYSY G124 
4. Yli vuoden, korkeintaan kaksi vuotta   KYSY G124 
5.  Yli 2 vuotta, korkeintaan neljä vuotta   KYSY G124 
6.  Yli neljä vuotta, korkeintaan 10 vuotta  KYSY G124 
7.  Yli 10 vuotta      KYSY G124 
8.  (EOS)       LOPPUUN 

 
G124. (M) Onko tällä mielestänne ollut haitallisia vaikutuksia ammatilliseen 
uraanne? Jos KYLLÄ, tarkoitatteko ehdottomasti vai todennäköisesti? Jos EI, 
tarkoitatteko ehdottomasti vai todennäköisesti? 
 
 
 1. Kyllä, ehdottomasti 
 2. Kyllä, todennäköisesti 
 3. Todennäköisesti ei 
 4. Ehdottomasti ei 
 (8. EOS) 
 
 
P. Poliittinen tietous 
 
P1  (M) Kortti P1 Seuraavaksi esitetään muutama kysymys politiikkaa koskevasta 
kiinnostuksestanne ja tiedoistanne. Katsokaa korttia P1. Kuka on Suomen 



valtiovarainministeri? (Jos ette osaa vastata johonkin kysymykseen, niin voimme 
siirtyä saman tien seuraavaan kysymykseen.)  
 
Ohje haastattelijalle: Oikeat vastaukset lihavoitu Blaisella 
 
1. Erkki Tuomioja 
2. Antti Kalliomäki 
3. Tuula Haatainen 
4. Sauli Niinistö 
8.   En ole varma / en tiedä 
 
 
P2  (M) Kortti P2 Käyttäkää korttia P2. Millä puolueella on toiseksi eniten 
eduskuntapaikkoja?  
 
1. Kokoomus 
2. Suomen Keskusta 
3. Sosialidemokraattinen puolue SDP 
4. Ruotsalainen kansanpuolue RKP 
8.   En ole varma / en tiedä 
 
 
P3  (M) Kortti P3 Katsokaa korttia 3. On tietysti selvää, että pienituloinen henkilö 
maksaa vähemmän veroa kuin suurituloinen henkilö. Mutta maksaako pienituloinen 
henkilö:  
Lue tarvittaessa: Tarkoittaa prosentuaalista osuutta, veroprosenttia. 
 
1. suuremman osuuden palkastaan veroja kuin suurituloinen henkilö, 
2. saman osuuden 
3. vai pienemmän osuuden palkastaan? 
8.   En ole varma / en tiedä 
 
 
P4  (M) YK:n turvallisuusneuvostossa on viisi pysyvää jäsenmaata. Osaatteko mainita 
joitakin näistä maista? 
Ohje: Merkitse kaikki vastaukset 
     
1. Ranska 
2. Iso-Britannia 
3. Saksa 
4. Venäjä 
5. Kiina 
6. Japani 
7. Kanada 
8. Yhdysvallat 
9. Muu maa 
10. Ei osaa nimetä yhtään maata 
11. EOS 
 



P5  (M) Kortti P4 Mikä kortin P4 vaihtoehdoista parhaiten kuvaa sitä, keillä on 
äänioikeus Eduskuntavaaleissa? 
 
1. Maassa asuvat ihmiset 
2. Veronmaksajat 
3. Maassa laillisesti asuvat ihmiset 
4. Kansalaiset 
8.   En ole varma / en tiedä 
 
 
P6  (M) Kortti P5 Kuinka usein Eduskuntavaalit tavallisesti pidetään? Käyttäkää 
korttia P5. 
Lue tarvittaessa: Tarkoittaa pisintä aikaa, jonka sama Eduskunta voi istua ja jonka 
kuluttua vaalit on pidettävä. (Eduskunta voidaan kuitenkin jo tätä ennen hajottaa, 
mikä tosin on ollut melko harvinaista Suomessa.) 
 
1. Kolmen vuoden välein 
2. Neljän vuoden välein 
3. Viiden vuoden välein 
4. Kuuden vuoden välein 
8.   (En ole varma / en tiedä) 
 
 
PÄÄTTYMISAIKA 
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 SUOMI EUROOPASSA 2004 -TUTKIMUS

GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai
vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin Te?

Erittäin
paljon

samanlai-
nen kuin

minä

Melko
samanlai-
nen kuin

minä

Jonkin
verran

samanlai-
nen kuin

minä

Vain
hieman

samanlai-
nen kuin

minä

Ei juuri
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä

Ei
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä
a) Ideoiden tuottaminen ja luovuus ovat hänelle

tärkeitä. Hän haluaa tehdä asiat omaperäisesti . 1 2 3 4 5 6

b) Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa,
että hänellä on paljon rahaa ja kalliita tavaroita.. 1 2 3 4 5 6

c) Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman
ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hän kat-
soo, että kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuu-
det elämässä. ..................................................... 1 2 3 4 5 6

d) Hänestä on tärkeätä saada näyttää muille
taitojaan. Hän haluaa, että hänen tekemisiään
ihaillaan. ............................................................. 1 2 3 4 5 6

e) Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäris-
tössä. Hän välttää kaikkea, mikä voisi uhata
hänen turvallisuuttaan. ....................................... 1 2 3 4 5 6

f) Hän pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, joita
voisi tehdä. Hänestä on tärkeätä tehdä erilai-
sia asioita elämässään. ..................................... 1 2 3 4 5 6

g) Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten
käsketään. Hänen mielestään sääntöjä pitää
noudattaa aina, vaikka kukaan ei ole
näkemässä.......................................................... 1 2 3 4 5 6

h) Hänestä on tärkeätä kuunnella ihmisiä, jotka
ovat erilaisia kuin hän itse. Vaikka hän olisi
heidän kanssaan eri mieltä, hän haluaa silti
ymmärtää heitä. ................................................. 1 2 3 4 5 6

i) Hänestä on tärkeätä olla nöyrä ja vaatimaton.
Hän ei pyri keräämään huomiota osakseen. ..... 1 2 3 4 5 6

j) Hänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää
itsensä hemmottelemisesta. .............................. 1 2 3 4 5 6
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Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin Te?

Erittäin
paljon

samanlai-
nen kuin

minä

Melko
samanlai-
nen kuin

minä

Jonkin
verran

samanlai-
nen kuin

minä

Vain
hieman

samanlai-
nen kuin

minä

Ei juuri
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä

Ei
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä
k) Hänestä on tärkeätä päättää itse omista

asioistaan. Hän haluaa olla vapaa ja riippu-
maton toisista. .................................................... 1 2 3 4 5 6

l) Hänestä on tärkeätä auttaa ympärillään olevia
ihmisiä. Hän haluaa huolehtia heidän hyvin-
voinnistaan. ........................................................ 1 2 3 4 5 6

m) Menestyminen on hänelle tärkeätä. Hän ha-
luaa, että hänen saavutuksensa huomataan...... 1 2 3 4 5 6

n) Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen
turvallisuutensa kaikkia uhkia vastaan. Hän
haluaa, että valtio on niin vahva, että se voi
suojella kansalaisiaan. ....................................... 1 2 3 4 5 6

o) Hän etsii seikkailuja ja haluaa ottaa riskejä.
Hän haluaa jännitystä elämäänsä. ..................... 1 2 3 4 5 6

p) Hänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomas-
ti. Hän haluaa välttää tekemästä mitään, mikä
toisten mielestä on väärin. ................................. 1 2 3 4 5 6

q) Hänestä on tärkeätä nauttia toisten ihmisten
kunnioitusta. Hän haluaa ihmisten tekevän,
kuten hän sanoo. ............................................... 1 2 3 4 5 6

r) Hänestä on tärkeätä olla uskollinen ystävil-
leen. Hän haluaa omistautua läheisilleen. ......... 1 2 3 4 5 6

s) Hän on voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten
pitäisi välittää luonnosta. Ympäristöstä huoleh-
timinen on hänelle tärkeää. ................................ 1 2 3 4 5 6

t) Perinteet ovat hänelle tärkeitä. Hän pyrkii nou-
dattamaan uskonnollisia sekä sukunsa tapoja. . 1 2 3 4 5 6

u) Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa.
Hänelle ovat tärkeitä asiat, jotka tuottavat
nautintoa. ........................................................... 1 2 3 4 5 6

Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme seuraavaksi
muutamia kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa Teille esitetyt
kysymykset. Älkää muistelko, mitä vastasitte edellä, vaan vastatkaa kysymyksiin aivan kuin
kuulisitte ne ensimmäistä kertaa.

iS1. Asutteko tällä hetkellä yhdessä puolisonne tai avopuolisonne kanssa?

Kyllä.............................................................................. 1
En ................................................................................. 2 → Siirtykää kysymykseen iS5.
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Seuraavat kysymykset koskevat kotitöitä.

Kotitöillä tarkoitetaan tässä kaikkia kotiin liittyviä töitä, kuten ruoanlaittoa, pesemistä, siivoamista, vaatteiden
kunnossapitoa, ostoksilla käyntiä, kiinteistön ja irtaimiston ylläpitoa ja hoitoa, mutta ei lastenhoitoa, toisten aikuisten
hoitamista eikä vapaa-ajan harrastuksia.

iS2. Kuinka monta tuntia kotitaloutenne jäsenet yhteen
laskettuna käyttävät kotitöihin tavallisena arkipäivänä? tuntia

iS3. Entä kuinka monta näistä tunneista itse käytätte
kotitöihin? tuntia

iS4. Entä kuinka monta tuntia avio- tai avopuolisonne käyttää
kotitöihin? tuntia

Seuraavat kysymykset on tarkoitettu kaikille vastaajille.

Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista
lääkäreitä koskevista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

iS5. Lääkärit jättävät harvoin kertomatta potilailleen koko
totuuden. ......................................................................... 1 2 3 4 5

iS6. Lääkärit kohtelevat harvoin potilaitaan samanarvoisina
itsensä kanssa. ............................................................... 1 2 3 4 5

iS7. Ennen kuin lääkärit päättävät, miten potilasta hoide-
taan, he harvoin keskustelevat siitä potilaansa kanssa .. 1 2 3 4 5

Mitä mieltä olette seuraavista miesten ja naisten asemaa koskevista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

iS8. Naisen ei pitäisi joutua vähentämään työntekoaan
perheensä vuoksi. .......................................................... 1 2 3 4 5

iS9. Naisten pitäisi kantaa enemmän vastuuta kodista ja
perheestä kuin miesten. ................................................. 1 2 3 4 5

iS10. Kun työpaikoista on pulaa, naisilla pitäisi olla yhtä
suuri oikeus työhön kuin miehillä. ................................... 1 2 3 4 5
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iS11. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?
Rengastakaa näkemystänne vastaava numero.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

äärimmäisen en tyytyväinen äärimmäisen
tyytymätön enkä tyytymätön tyytyväinen

iS12. Kuinka tyytyväinen olette siihen, miten Suomen hallitus hoitaa tehtävänsä?
Rengastakaa näkemystänne vastaava numero.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

äärimmäisen en tyytyväinen äärimmäisen
tyytymätön enkä tyytymätön tyytyväinen

iS13. Entä kuinka tyytyväinen olette siihen, kuinka demokratia toimii Suomessa?
Rengastakaa näkemystänne vastaava numero.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

äärimmäisen en tyytyväinen äärimmäisen
tyytymätön enkä tyytymätön tyytyväinen

Mitä mieltä olette seuraavista lääkkeitä ja sairauksien hoitoa koskevista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L1.1. Käytän mieluummin luontaislääkintää kuin kemiallisia
lääkkeitä. ........................................................................ 1 2 3 4 5

L1.2. Sairastuneiden ihmisten on välttämättä käytettävä
lääkärin määräämät lääkkeet. ........................................ 1 2 3 4 5

L1.3. Useimpia sairauksia ei voida parantaa ilman
lääketieteeseen perustuvia hoitomenetelmiä. ............... 1 2 3 4 5

L1.4. Lääkärin vastaanotolla minusta on usein tuntunut siltä,
että minua hoitava lääkäri ei ole ollut aidosti kiinnos-
tunut ongelmistani. ......................................................... 1 2 3 4 5
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Sairauksien hoitamiseen on nykyisin tarjolla monenlaisia hoitoja. Usein puhutaan vaihtoehtohoidoista tai
luontaishoidoista silloin, kun tarkoitetaan hoitoja, jotka eivät perustu lääketieteellisiin tutkimuksiin. Tällaisia
hoitoja ovat esimerkiksi akupunktio, homeopatia, reiki ja henkiparannus.

Mitä mieltä olette seuraavista vaihtoehtohoitoja koskevista väittämistä?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L2.1. Yleisesti ottaen vaihtoehtoiset lääkintämuodot ovat
minusta parempia kuin koululääketieteeseen
perustuvat hoidot. ........................................................... 1 2 3 4 5

L2.2. Suosittelen mielelläni vaihtoehtohoitoja ystävilleni, jos
he sairastuvat. ................................................................ 1 2 3 4 5

L2.3. Useimmista vaihtoehtohoidoista ei ole apua. ................. 1 2 3 4 5

L2.4. En halua käyttää vaihtoehtohoitoja. ............................... 1 2 3 4 5

L2.5. Vaihtoehtohoidot eivät yleensä ole luotettavia. .............. 1 2 3 4 5

L2.6. Vaihtoehtohoitajat eivät kykene määrittelemään
ihmisiä vaivaavia sairauksia yhtä luotettavasti kuin
koulutetut ja laillistetut lääkärit. ....................................... 1 2 3 4 5

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L3.1. Henkilökohtaisen elämän epätasapaino on tärkein syy
sairauksiin. ...................................................................... 1 2 3 4 5

L3.2. Ihmiset ovat luonnostaan terveitä. .................................. 1 2 3 4 5

L3.3. Uskon, että kehollani on luontainen taipumus
parantaa itsensä. ............................................................ 1 2 3 4 5

L3.4. Viimekädessä jokainen on itse vastuussa omasta
terveydestään. ................................................................ 1 2 3 4 5

L3.5. Hyvän terveyden saavuttaminen edellyttää elintapojen
muutosta. ........................................................................ 1 2 3 4 5

L3.6. Hyvän terveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen
edellyttää jatkuvaa huomiota ja sitoutuneisuutta. ........... 1 2 3 4 5

L3.7. Omat valintamme määräävät terveytemme. .................. 1 2 3 4 5

L3.8. On hyvä, että nykyisin on niin paljon erilaisia hoito-
muotoja (koululääketieteen hoitoja ja luontaishoitoja),
joista valita. ..................................................................... 1 2 3 4 5



A 6

Mitä mieltä olette siitä, kuinka tiede ja tekniikka muuttavat maailmaa?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L4.1. Tieteen kehityksestä on ollut ihmiskunnalle paljon
enemmän hyötyä kuin haittaa. ....................................... 1 2 3 4 5

L4.2. Tekninen kehitys muuttaa ympäristön ihmiselle
vaaralliseksi. .................................................................. 1 2 3 4 5

L4.3. Tieteen ja tekniikan kehitys muuttaa ihmisten elämää
ja elämäntapaa liian nopeasti. ....................................... 1 2 3 4 5

L4.4. Tieteen kehitys sisältää suuria riskejä, joista voi
seurata hallitsematonta tuhoa. ....................................... 1 2 3 4 5

L4.5. Ydinvoima on nykyoloissa järkevä tapa tuottaa
sähköä. .......................................................................... 1 2 3 4 5

L4.6. Geenimuunneltujen elintarvikkeiden käyttö pitäisi
kokonaan kieltää. ........................................................... 1 2 3 4 5

L4.7. Maataloudessa pitäisi siirtyä nykyistä enemmän
luonnonmukaiseen tuotantoon. ...................................... 1 2 3 4 5

Jotkut ihmiset uskovat vakaasti tiettyihin yliluonnollisiin ilmiöihin, kun taas toiset epäilevät kaikkea, mitä ei
ole tieteellisesti todistettu. Mitä mieltä Te olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L5.1. Astrologian avulla voidaan tähdistä ja taivaankappa-
leista ennustaa luotettavasti tulevia tapahtumia. ........... 1 2 3 4 5

L5.2. Astrologia lisää ihmistuntemusta. .................................. 1 2 3 4 5

L5.3. Jotkut henkilöt pystyvät liikuttamaan esineitä pelkäs-
tään ajatuksen voimalla. ................................................ 1 2 3 4 5

L5.4. Ajatusten lukeminen on mahdollista. ............................. 1 2 3 4 5

L5.5. Vaikka ufohavaintoja ei ole kyetty tieteen keinoin
todentamaan, on selvää, että vierailuja ulkoavaruu-
desta maahan on tapahtunut. ........................................ 1 2 3 4 5

L5.6. Vierailla planeetoilla on älyllistä elämää. ....................... 1 2 3 4 5
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Missä määrin olette samaa mieltä seuraavien näkemysten kanssa?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L6.1. Meditaation ja itsekurin avulla ihminen voi saavuttaa
kaiken henkisen viisauden ja totuuden. .......................... 1 2 3 4 5

L6.2. Olen vastuussa omasta elämästäni − voin kehittyä niin
paljon kuin haluan. .......................................................... 1 2 3 4 5

L6.3. On mahdollista olla yhteydessä kuolleiden ihmisten
henkiin. ........................................................................... 1 2 3 4 5

L6.4. Jokainen voi itse löytää henkisen totuuden ilman
kirkkojen, seurakuntien tai muiden uskonnollisten
yhteisöjen apua. ............................................................. 1 2 3 4 5

L6.5. Uskon jälleensyntymiseen eli siihen, että olen elänyt
ennenkin ja kuoleman jälkeen synnyn uudelleen. .......... 1 2 3 4 5

iS13a  Oletteko mies vai nainen?

Mies.................................................. 1
Nainen.............................................. 2

iS13b  Mikä on syntymävuotenne? ___________

   Merkitkää vielä tähän lomakkeen täyttämisen päivämäärä.

____    ____    ______
päivä      kk        vuosi

Kiitos vastauksistanne!
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         B

 SUOMI EUROOPASSA 2004 -TUTKIMUS

GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai
vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin Te?

Erittäin
paljon

samanlai-
nen kuin

minä

Melko
samanlai-
nen kuin

minä

Jonkin
verran

samanlai-
nen kuin

minä

Vain
hieman

samanlai-
nen kuin

minä

Ei juuri
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä

Ei
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä
a) Ideoiden tuottaminen ja luovuus ovat hänelle

tärkeitä. Hän haluaa tehdä asiat omaperäisesti . 1 2 3 4 5 6

b) Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa,
että hänellä on paljon rahaa ja kalliita tavaroita.. 1 2 3 4 5 6

c) Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman
ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hän kat-
soo, että kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuu-
det elämässä. ..................................................... 1 2 3 4 5 6

d) Hänestä on tärkeätä saada näyttää muille
taitojaan. Hän haluaa, että hänen tekemisiään
ihaillaan. ............................................................. 1 2 3 4 5 6

e) Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäris-
tössä. Hän välttää kaikkea, mikä voisi uhata
hänen turvallisuuttaan. ....................................... 1 2 3 4 5 6

f) Hän pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, joita
voisi tehdä. Hänestä on tärkeätä tehdä erilai-
sia asioita elämässään. ..................................... 1 2 3 4 5 6

g) Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten
käsketään. Hänen mielestään sääntöjä pitää
noudattaa aina, vaikka kukaan ei ole
näkemässä.......................................................... 1 2 3 4 5 6

h) Hänestä on tärkeätä kuunnella ihmisiä, jotka
ovat erilaisia kuin hän itse. Vaikka hän olisi
heidän kanssaan eri mieltä, hän haluaa silti
ymmärtää heitä. ................................................. 1 2 3 4 5 6

i) Hänestä on tärkeätä olla nöyrä ja vaatimaton.
Hän ei pyri keräämään huomiota osakseen. ..... 1 2 3 4 5 6

j) Hänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää
itsensä hemmottelemisesta. .............................. 1 2 3 4 5 6



B 2

Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin Te?

Erittäin
paljon

samanlai-
nen kuin

minä

Melko
samanlai-
nen kuin

minä

Jonkin
verran

samanlai-
nen kuin

minä

Vain
hieman

samanlai-
nen kuin

minä

Ei juuri
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä

Ei
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä
k) Hänestä on tärkeätä päättää itse omista

asioistaan. Hän haluaa olla vapaa ja riippu-
maton toisista. .................................................... 1 2 3 4 5 6

l) Hänestä on tärkeätä auttaa ympärillään olevia
ihmisiä. Hän haluaa huolehtia heidän hyvin-
voinnistaan. ........................................................ 1 2 3 4 5 6

m) Menestyminen on hänelle tärkeätä. Hän ha-
luaa, että hänen saavutuksensa huomataan...... 1 2 3 4 5 6

n) Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen
turvallisuutensa kaikkia uhkia vastaan. Hän
haluaa, että valtio on niin vahva, että se voi
suojella kansalaisiaan. ....................................... 1 2 3 4 5 6

o) Hän etsii seikkailuja ja haluaa ottaa riskejä.
Hän haluaa jännitystä elämäänsä. ..................... 1 2 3 4 5 6

p) Hänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomas-
ti. Hän haluaa välttää tekemästä mitään, mikä
toisten mielestä on väärin. ................................. 1 2 3 4 5 6

q) Hänestä on tärkeätä nauttia toisten ihmisten
kunnioitusta. Hän haluaa ihmisten tekevän,
kuten hän sanoo. ............................................... 1 2 3 4 5 6

r) Hänestä on tärkeätä olla uskollinen ystävil-
leen. Hän haluaa omistautua läheisilleen. ......... 1 2 3 4 5 6

s) Hän on voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten
pitäisi välittää luonnosta. Ympäristöstä huoleh-
timinen on hänelle tärkeää. ................................ 1 2 3 4 5 6

t) Perinteet ovat hänelle tärkeitä. Hän pyrkii nou-
dattamaan uskonnollisia sekä sukunsa tapoja. . 1 2 3 4 5 6

u) Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa.
Hänelle ovat tärkeitä asiat, jotka tuottavat
nautintoa. ........................................................... 1 2 3 4 5 6

Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme seuraavaksi
muutamia kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa Teille esitetyt
kysymykset. Älkää muistelko, mitä vastasitte edellä, vaan vastatkaa kysymyksiin aivan kuin
kuulisitte ne ensimmäistä kertaa.

iS14. Asutteko tällä hetkellä yhdessä puolisonne tai avopuolisonne kanssa?

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

En ...................................................................... 2 → Siirtykää kysymykseen iS18.
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Seuraavat kysymykset koskevat kotitöitä.

Kotitöillä tarkoitetaan tässä kaikkia kotiin liittyviä töitä, kuten ruoanlaittoa, pesemistä, siivoamista, vaatteiden
kunnossapitoa, ostoksilla käyntiä, kiinteistön ja irtaimiston ylläpitoa ja hoitoa, mutta ei lastenhoitoa, toisten aikuisten
hoitamista eikä vapaa-ajan harrastuksia.

iS15. Kuinka monta tuntia kotitaloutenne jäsenet yhteen
laskettuna käyttävät kotitöihin tavallisena arkipäivänä? tuntia

iS16. Entä kuinka monta prosenttia näistä tunneista itse
käytätte kotitöihin? 0 % tarkoittaa, että ette ollenkaan ja
100 % tarkoittaa, että teette aivan kaikki kotityöt. prosenttia

iS17. Entä kuinka monta prosenttia kotitöistä avio- tai
avopuolisonne tekee? 0% tarkoittaa, ettei ollenkaan ja
100 % tarkoittaa, että hän tekee aivan kaikki kotityöt. prosenttia

iS18. Oletteko tällä hetkellä työelämässä palkansaajana, yrittäjänä tai perheyrityksessä?
Vastatkaa kyllä myös siinä tapauksessa, että olette väliaikaisesti poissa työelämästä.

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

En ................................................................................. 2 → Siirtykää kysymykseen iS22.

Seuraavat kolme kysymystä koskevat tämän hetkistä työtänne.

iS19. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista se, joka kuvaa sitä, kuinka vaihtelevaa työnne mielestänne on.
Valitkaa vain yksi vaihtoehto.
Ei lainkaan vaihtelevaa ................................................ 1
Jonkin verran vaihtelevaa ............................................ 2
Melko vaihtelevaa ........................................................ 3
Hyvin vaihtelevaa ......................................................... 4

iS20. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista se, joka kuvaa sitä, kuinka varma työpaikkanne on.
Valitkaa vain yksi vaihtoehto.
Ei lainkaan varma......................................................... 1
Jonkin verran varma..................................................... 2
Melko varma................................................................. 3
Erittäin varma ............................................................... 4

iS21. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista se, joka kuvaa sitä, kuinka paljon terveytenne ja turvallisuutenne vaarantuu
työssänne.  Valitkaa vain yksi vaihtoehto.
Ei vaarannu lainkaan.................................................... 1
Vaarantuu jonkin verran ............................................... 2
Vaarantuu melko paljon ............................................... 3
Vaarantuu erittäin paljon .............................................. 4
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iS22. Jos joutuisitte valitsemaan kahden vaihtoehdon välillä, kumpaa pitäisitte parempana?
 Merkitkää väliltä 1−−−−5, kuinka lähellä mielipiteenne on esitettäviä väitteitä.
 Valitkaa vain yksi vaihtoehto.

Naisen pitäisi olla valmis Naisen ei pitäisi joutua
vähentämään työntekoaan 1 2 3 4  5 vähentämään työntekoaan
perheensä vuoksi. perheensä vuoksi.

iS23. Jos joutuisitte valitsemaan seuraavista vaihtoehdoista, kumpaa pitäisitte parempana? Valitkaa välillä 1−−−−5.
Valitkaa vain yksi vaihtoehto.

Miesten pitäisi kantaa yhtä Naisten pitäisi kantaa enemmän
paljon vastuuta kodista ja 1 2 3 4  5 vastuuta kodista ja lapsista kuin
lapsista kuin naisten. miesten.

iS24. Jos joutuisitte valitsemaan seuraavista vaihtoehdoista, kumpaa pitäisitte parempana? Valitkaa välillä 1−−−−5.
Valitkaa vain yksi vaihtoehto.

Kun työpaikoista on pulaa, Kun työpaikoista on pulaa,
miehillä pitäisi olla suurempi 1 2 3 4  5 naisilla pitäisi olla yhtä suuri
oikeus työhön kuin naisilla. oikeus työhön kuin miehillä.

Valitkaa asteikolla 0−10 vaihtoehto, joka kuvaa sitä, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte alla
oleviin tahoihin. 0 tarkoittaa, että ette luota lainkaan ja 10 sitä, että luotatte täydellisesti.

iS25. Eduskunta

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

En luota Luotan
lainkaan täysin

iS26. Oikeusjärjestelmä

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

En luota Luotan
lainkaan täysin

iS27. Poliisi

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

En luota Luotan
lainkaan täysin
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Mitä mieltä olette seuraavista lääkkeitä ja sairauksien hoitoa koskevista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L1.1. Käytän mieluummin luontaislääkintää kuin kemiallisia
lääkkeitä. ......................................................................... 1 2 3 4 5

L1.2. Sairastuneiden ihmisten on välttämättä käytettävä
lääkärin määräämät lääkkeet. ........................................ 1 2 3 4 5

L1.3. Useimpia sairauksia ei voida parantaa ilman
lääketieteeseen perustuvia hoitomenetelmiä. ................ 1 2 3 4 5

L1.4. Lääkärin vastaanotolla minusta on usein tuntunut siltä,
että minua hoitava lääkäri ei ole ollut aidosti kiinnos-
tunut ongelmistani. .......................................................... 1 2 3 4 5

Sairauksien hoitamiseen on nykyisin tarjolla monenlaisia hoitoja. Usein puhutaan vaihtoehtohoidoista tai
luontaishoidoista silloin kun tarkoitetaan hoitoja, jotka eivät perustu lääketieteellisiin tutkimuksiin. Tällaisia
hoitoja ovat esimerkiksi akupunktio, homeopatia, reiki ja henkiparannus.

Mitä mieltä olette seuraavista vaihtoehtohoitoja koskevista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L2.1. Yleisesti ottaen vaihtoehtoiset lääkintämuodot ovat
minusta parempia kuin koululääketieteeseen
perustuvat hoidot. ........................................................... 1 2 3 4 5

L2.2. Suosittelen mielelläni vaihtoehtohoitoja ystävilleni, jos
he sairastuvat. ................................................................ 1 2 3 4 5

L2.3. Useimmista vaihtoehtohoidoista ei ole apua. ................. 1 2 3 4 5

L2.4. En halua käyttää vaihtoehtohoitoja. ................................ 1 2 3 4 5

L2.5. Vaihtoehtohoidot eivät yleensä ole luotettavia. .............. 1 2 3 4 5

L2.6. Vaihtoehtohoitajat eivät kykene määrittelemään
ihmisiä vaivaavia sairauksia yhtä luotettavasti kuin
koulutetut ja laillistetut lääkärit. ....................................... 1 2 3 4 5
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Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L3.1. Henkilökohtaisen elämän epätasapaino on tärkein syy
sairauksiin. ..................................................................... 1 2 3 4 5

L3.2. Ihmiset ovat luonnostaan terveitä. ................................. 1 2 3 4 5

L3.3. Uskon, että kehollani on luontainen taipumus
parantaa itsensä. ........................................................... 1 2 3 4 5

L3.4. Viimekädessä jokainen on itse vastuussa omasta
terveydestään. ............................................................... 1 2 3 4 5

L3.5. Hyvän terveyden saavuttaminen edellyttää elintapojen
muutosta. ....................................................................... 1 2 3 4 5

L3.6. Hyvän terveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen
edellyttää jatkuvaa huomiota ja sitoutuneisuutta. .......... 1 2 3 4 5

L3.7. Omat valintamme määräävät terveytemme. .................. 1 2 3 4 5

L3.8. On hyvä, että nykyisin on niin paljon erilaisia hoito-
muotoja (koululääketieteen hoitoja ja luontaishoitoja),
joista valita. .................................................................... 1 2 3 4 5

Mitä mieltä olette siitä, kuinka tiede ja tekniikka muuttavat maailmaa?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L4.1. Tieteen kehityksestä on ollut ihmiskunnalle paljon
enemmän hyötyä kuin haittaa. ....................................... 1 2 3 4 5

L4.2. Tekninen kehitys muuttaa ympäristön ihmiselle
vaaralliseksi. .................................................................. 1 2 3 4 5

L4.3. Tieteen ja tekniikan kehitys muuttaa ihmisten elämää
ja elämäntapaa liian nopeasti. ....................................... 1 2 3 4 5

L4.4. Tieteen kehitys sisältää suuria riskejä, joista voi
seurata hallitsematonta tuhoa. ....................................... 1 2 3 4 5

L4.5. Ydinvoima on nykyoloissa järkevä tapa tuottaa
sähköä. .......................................................................... 1 2 3 4 5

L4.6. Geenimuunneltujen elintarvikkeiden käyttö pitäisi
kokonaan kieltää. ........................................................... 1 2 3 4 5

L4.7. Maataloudessa pitäisi siirtyä nykyistä enemmän
luonnonmukaiseen tuotantoon. ...................................... 1 2 3 4 5
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Jotkut ihmiset uskovat vakaasti tiettyihin yliluonnollisiin ilmiöihin, kun taas toiset epäilevät kaikkea, mitä ei ole
tieteellisesti todistettu. Mitä mieltä Te olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L5.1. Astrologian avulla voidaan tähdistä ja taivaankappa-
leista ennustaa luotettavasti tulevia tapahtumia. ............ 1 2 3 4 5

L5.2. Astrologia lisää ihmistuntemusta. ................................... 1 2 3 4 5

L5.3. Jotkut henkilöt pystyvät liikuttamaan esineitä pelkäs-
tään ajatuksen voimalla. ................................................. 1 2 3 4 5

L5.4. Ajatusten lukeminen on mahdollista. .............................. 1 2 3 4 5

L5.5. Vaikka ufohavaintoja ei ole kyetty tieteen keinoin
todentamaan, on selvää, että vierailuja ulkoavaruu-
desta maahan on tapahtunut. ......................................... 1 2 3 4 5

L5.6. Vierailla planeetoilla on älyllistä elämää. ........................ 1 2 3 4 5

Missä määrin olette samaa mieltä seuraavien näkemysten kanssa?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L6.1. Meditaation ja itsekurin avulla ihminen voi saavuttaa
kaiken henkisen viisauden ja totuuden. .......................... 1 2 3 4 5

L6.2. Olen vastuussa omasta elämästäni − voin kehittyä niin
paljon kuin haluan. .......................................................... 1 2 3 4 5

L6.3. On mahdollista olla yhteydessä kuolleiden ihmisten
henkiin. ........................................................................... 1 2 3 4 5

L6.4. Jokainen voi itse löytää henkisen totuuden ilman
kirkkojen, seurakuntien tai muiden uskonnollisten
yhteisöjen apua. .............................................................. 1 2 3 4 5

L6.5. Uskon jälleensyntymiseen eli siihen, että olen elänyt
ennenkin ja kuoleman jälkeen synnyn uudelleen. .......... 1 2 3 4 5

iS27a  Oletteko mies vai nainen?

Mies........................................... 1
Nainen ....................................... 2

iS27b  Mikä on syntymävuotenne? ___________

   Merkitkää vielä tähän lomakkeen täyttämisen päivämäärä.

____    ____    ______
päivä      kk        vuosi

Kiitos vastauksistanne!
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         C

 SUOMI EUROOPASSA 2004 -TUTKIMUS

GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai
vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin Te?

Erittäin
paljon

samanlai-
nen kuin

minä

Melko
samanlai-
nen kuin

minä

Jonkin
verran

samanlai-
nen kuin

minä

Vain
hieman

samanlai-
nen kuin

minä

Ei juuri
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä

Ei
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä
a) Ideoiden tuottaminen ja luovuus ovat hänelle

tärkeitä. Hän haluaa tehdä asiat omaperäisesti . 1 2 3 4 5 6

b) Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa,
että hänellä on paljon rahaa ja kalliita tavaroita.. 1 2 3 4 5 6

c) Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman
ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hän kat-
soo, että kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuu-
det elämässä. ..................................................... 1 2 3 4 5 6

d) Hänestä on tärkeätä saada näyttää muille
taitojaan. Hän haluaa, että hänen tekemisiään
ihaillaan. ............................................................. 1 2 3 4 5 6

e) Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäris-
tössä. Hän välttää kaikkea, mikä voisi uhata
hänen turvallisuuttaan. ....................................... 1 2 3 4 5 6

f) Hän pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, joita
voisi tehdä. Hänestä on tärkeätä tehdä erilai-
sia asioita elämässään. ..................................... 1 2 3 4 5 6

g) Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten
käsketään. Hänen mielestään sääntöjä pitää
noudattaa aina, vaikka kukaan ei ole
näkemässä.......................................................... 1 2 3 4 5 6

h) Hänestä on tärkeätä kuunnella ihmisiä, jotka
ovat erilaisia kuin hän itse. Vaikka hän olisi
heidän kanssaan eri mieltä, hän haluaa silti
ymmärtää heitä. ................................................. 1 2 3 4 5 6

i) Hänestä on tärkeätä olla nöyrä ja vaatimaton.
Hän ei pyri keräämään huomiota osakseen. ..... 1 2 3 4 5 6

j) Hänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää
itsensä hemmottelemisesta. .............................. 1 2 3 4 5 6
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Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin Te?

Erittäin
paljon

samanlai-
nen kuin

minä

Melko
samanlai-
nen kuin

minä

Jonkin
verran

samanlai-
nen kuin

minä

Vain
hieman

samanlai-
nen kuin

minä

Ei juuri
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä

Ei
lainkaan

samanlai-
nen kuin

minä
k) Hänestä on tärkeätä päättää itse omista

asioistaan. Hän haluaa olla vapaa ja riippu-
maton toisista. .................................................... 1 2 3 4 5 6

l) Hänestä on tärkeätä auttaa ympärillään olevia
ihmisiä. Hän haluaa huolehtia heidän hyvin-
voinnistaan. ........................................................ 1 2 3 4 5 6

m) Menestyminen on hänelle tärkeätä. Hän ha-
luaa, että hänen saavutuksensa huomataan ...... 1 2 3 4 5 6

n) Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen
turvallisuutensa kaikkia uhkia vastaan. Hän
haluaa, että valtio on niin vahva, että se voi
suojella kansalaisiaan. ....................................... 1 2 3 4 5 6

o) Hän etsii seikkailuja ja haluaa ottaa riskejä.
Hän haluaa jännitystä elämäänsä. ..................... 1 2 3 4 5 6

p) Hänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomas-
ti. Hän haluaa välttää tekemästä mitään, mikä
toisten mielestä on väärin. ................................. 1 2 3 4 5 6

q) Hänestä on tärkeätä nauttia toisten ihmisten
kunnioitusta. Hän haluaa ihmisten tekevän,
kuten hän sanoo. ................................................ 1 2 3 4 5 6

r) Hänestä on tärkeätä olla uskollinen ystävil-
leen. Hän haluaa omistautua läheisilleen. ......... 1 2 3 4 5 6

s) Hän on voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten
pitäisi välittää luonnosta. Ympäristöstä huoleh-
timinen on hänelle tärkeää. ................................ 1 2 3 4 5 6

t) Perinteet ovat hänelle tärkeitä. Hän pyrkii nou-
dattamaan uskonnollisia sekä sukunsa tapoja. .. 1 2 3 4 5 6

u) Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa.
Hänelle ovat tärkeitä asiat, jotka tuottavat
nautintoa. ............................................................ 1 2 3 4 5 6

Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme seuraavaksi
muutamia kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa Teille esitetyt
kysymykset. Älkää muistelko, mitä vastasitte edellä, vaan vastatkaa kysymyksiin aivan kuin
kuulisitte ne ensimmäistä kertaa.

Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista lääkäreitä koskevista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

iS28. Lääkärit eivät yleensä kerro potilailleen koko totuutta..... 1 2 3 4 5

iS29. Lääkärit kohtelevat potilaitaan yleensä samanarvoi-
sina itsensä kanssa. ....................................................... 1 2 3 4 5

iS30. Ennen kuin lääkärit päättävät, miten potilasta hoide-
taan, he keskustelevat yleensä siitä potilaansa kanssa.. 1 2 3 4 5
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iS31. Oletteko tällä hetkellä työelämässä palkansaajana, yrittäjänä tai perheyrityksessä?
Vastatkaa kyllä myös siinä tapauksessa, että olette väliaikaisesti poissa työelämästä.

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

En.................................................................................. 2 → Siirtykää kysymykseen iS35.

iS32. Merkitkää asteikolla 0−−−−10, kuinka vaihtelevaa työnne on. 0 tarkoittaa, että työnne ei ole lainkaan vaihtelevaa ja
10 että työnne on erittäin vaihtelevaa. Valitkaa yksi vaihtoehto, joka on lähimpänä mielipidettänne.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ei lainkaan Erittäin
vaihtelevaa vaihtelevaa

iS33. Merkitkää asteikolla 0−−−−10, kuinka varma työpaikkanne on. 0 tarkoittaa, että työpaikkanne ei ole lainkaan
varma ja 10 että työpaikkanne on erittäin varma. Valitkaa yksi vaihtoehto, joka on lähimpänä mielipidettänne.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ei lainkaan Erittäin
varma varma

iS34. Merkitkää asteikolla 0−−−−10, kuinka paljon terveytenne ja turvallisuutenne vaarantuvat työssänne. 0 tarkoittaa,
että terveytenne ja turvallisuutenne eivät vaarannu lainkaan ja 10 sitä, että ne vaarantuvat paljon. Valitkaa yksi
vaihtoehto, joka on lähimpänä mielipidettänne.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Eivät vaarannu Vaarantuvat
lainkaan erittäin paljon

iS35. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?
Valitkaa vaihtoehto, joka on lähimpänä mielipidettänne.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Erittäin Erittäin
tyytymätön tyytyväinen

iS36. Kuinka tyytyväinen olette siihen, miten Suomen hallitus hoitaa tehtävänsä?
Valitkaa vaihtoehto, joka on lähimpänä mielipidettänne.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Erittäin Erittäin
tyytymätön tyytyväinen

iS37. Entä kuinka tyytyväinen olette siihen, kuinka demokratia toimii Suomessa?
Valitkaa vaihtoehto, joka on lähimpänä mielipidettänne.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Erittäin Erittäin
tyytymätön tyytyväinen
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Merkitkää asteikolla 0−10 , kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraaviin tahoihin.
0 merkitsee, että ette luota lainkaan ja 10 sitä, että luotatte täydellisesti.

iS38. Eduskunta

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

En luota Luotan
ollenkaan täysin

iS39. Oikeusjärjestelmä

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

En luota Luotan
ollenkaan täysin

iS40. Poliitikot

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

En luota Luotan
ollenkaan täysin

Mitä mieltä olette seuraavista lääkkeitä ja sairauksien hoitoa koskevista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L1.1. Käytän mieluummin luontaislääkintää kuin kemiallisia
lääkkeitä. ......................................................................... 1 2 3 4 5

L1.2. Sairastuneiden ihmisten on välttämättä käytettävä
lääkärin määräämät lääkkeet. ........................................ 1 2 3 4 5

L1.3. Useimpia sairauksia ei voida parantaa ilman
lääketieteeseen perustuvia hoitomenetelmiä. ................ 1 2 3 4 5

L1.4. Lääkärin vastaanotolla minusta on usein tuntunut siltä,
että minua hoitava lääkäri ei ole ollut aidosti kiinnos-
tunut ongelmistani. .......................................................... 1 2 3 4 5
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Sairauksien hoitamiseen on nykyisin tarjolla monenlaisia hoitoja. Usein puhutaan vaihtoehtohoidoista tai
luontaishoidoista silloin kun tarkoitetaan hoitoja, jotka eivät perustu lääketieteellisiin tutkimuksiin.
Tällaisia hoitoja ovat esimerkiksi akupunktio, homeopatia, reiki ja henkiparannus.
Mitä mieltä olette seuraavista vaihtoehtohoitoja koskevista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L2.1. Yleisesti ottaen vaihtoehtoiset lääkintämuodot ovat
minusta parempia kuin koululääketieteeseen
perustuvat hoidot. ........................................................... 1 2 3 4 5

L2.2. Suosittelen mielelläni vaihtoehtohoitoja ystävilleni, jos
he sairastuvat. ................................................................ 1 2 3 4 5

L2.3. Useimmista vaihtoehtohoidoista ei ole apua. ................. 1 2 3 4 5

L2.4. En halua käyttää vaihtoehtohoitoja. ............................... 1 2 3 4 5

L2.5. Vaihtoehtohoidot eivät yleensä ole luotettavia. .............. 1 2 3 4 5

L2.6. Vaihtoehtohoitajat eivät kykene määrittelemään
ihmisiä vaivaavia sairauksia yhtä luotettavasti kuin
koulutetut ja laillistetut lääkärit. ....................................... 1 2 3 4 5

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L3.1. Henkilökohtaisen elämän epätasapaino on tärkein syy
sairauksiin. ...................................................................... 1 2 3 4 5

L3.2. Ihmiset ovat luonnostaan terveitä. .................................. 1 2 3 4 5

L3.3. Uskon, että kehollani on luontainen taipumus
parantaa itsensä. ............................................................ 1 2 3 4 5

L3.4. Viimekädessä jokainen on itse vastuussa omasta
terveydestään. ................................................................ 1 2 3 4 5

L3.5. Hyvän terveyden saavuttaminen edellyttää elintapojen
muutosta. ........................................................................ 1 2 3 4 5

L3.6. Hyvän terveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen
edellyttää jatkuvaa huomiota ja sitoutuneisuutta. ........... 1 2 3 4 5

L3.7. Omat valintamme määräävät terveytemme. .................. 1 2 3 4 5

L3.8. On hyvä, että nykyisin on niin paljon erilaisia hoito-
muotoja (koululääketieteen hoitoja ja luontaishoitoja),
joista valita. ..................................................................... 1 2 3 4 5
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Mitä mieltä olette siitä, kuinka tiede ja tekniikka muuttavat maailmaa?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L4.1. Tieteen kehityksestä on ollut ihmiskunnalle paljon
enemmän hyötyä kuin haittaa. ........................................ 1 2 3 4 5

L4.2. Tekninen kehitys muuttaa ympäristön ihmiselle
vaaralliseksi. ................................................................... 1 2 3 4 5

L4.3. Tieteen ja tekniikan kehitys muuttaa ihmisten elämää
ja elämäntapaa liian nopeasti. ........................................ 1 2 3 4 5

L4.4. Tieteen kehitys sisältää suuria riskejä, joista voi
seurata hallitsematonta tuhoa. ....................................... 1 2 3 4 5

L4.5. Ydinvoima on nykyoloissa järkevä tapa tuottaa
sähköä. ........................................................................... 1 2 3 4 5

L4.6. Geenimuunneltujen elintarvikkeiden käyttö pitäisi
kokonaan kieltää. ............................................................ 1 2 3 4 5

L4.7. Maataloudessa pitäisi siirtyä nykyistä enemmän
luonnonmukaiseen tuotantoon. ...................................... 1 2 3 4 5

Jotkut ihmiset uskovat vakaasti tiettyihin yliluonnollisiin ilmiöihin, kun taas toiset epäilevät kaikkea, mitä
ei ole tieteellisesti todistettu. Mitä mieltä Te olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L5.1. Astrologian avulla voidaan tähdistä ja taivaankappa-
leista ennustaa luotettavasti tulevia tapahtumia. ............ 1 2 3 4 5

L5.2. Astrologia lisää ihmistuntemusta. ................................... 1 2 3 4 5

L5.3. Jotkut henkilöt pystyvät liikuttamaan esineitä pelkäs-
tään ajatuksen voimalla. ................................................. 1 2 3 4 5

L5.4. Ajatusten lukeminen on mahdollista. .............................. 1 2 3 4 5

L5.5. Vaikka ufohavaintoja ei ole kyetty tieteen keinoin
todentamaan, on selvää, että vierailuja ulkoavaruu-
desta maahan on tapahtunut. ......................................... 1 2 3 4 5

L5.6. Vierailla planeetoilla on älyllistä elämää. ........................ 1 2 3 4 5
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Missä määrin olette samaa mieltä seuraavien näkemysten kanssa?
Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin

samaa
mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

L6.1. Meditaation ja itsekurin avulla ihminen voi saavuttaa
kaiken henkisen viisauden ja totuuden. .......................... 1 2 3 4 5

L6.2. Olen vastuussa omasta elämästäni − voin kehittyä niin
paljon kuin haluan. .......................................................... 1 2 3 4 5

L6.3. On mahdollista olla yhteydessä kuolleiden ihmisten
henkiin. ........................................................................... 1 2 3 4 5

L6.4. Jokainen voi itse löytää henkisen totuuden ilman
kirkkojen, seurakuntien tai muiden uskonnollisten
yhteisöjen apua. ............................................................. 1 2 3 4 5

L6.5. Uskon jälleensyntymiseen eli siihen, että olen elänyt
ennenkin ja kuoleman jälkeen synnyn uudelleen. .......... 1 2 3 4 5

iS41  Oletteko mies vai nainen?

Mies........................................... 1
Nainen....................................... 2

iS42  Mikä on syntymävuotenne? ___________

   Merkitkää vielä tähän lomakkeen täyttämisen päivämäärä.

____    ____    ______
päivä      kk        vuosi

Kiitos vastauksistanne!
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Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

Syyskuu 2004

SUOMI EUROOPASSA
-TUTKIMUS

2004



KORTTI 1

0 En ollenkaan

1 Alle ½ tuntia

2 ½ - 1 tuntia

3 Yli tunnin, mutta korkeintaan
1 ½ tuntia

4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan
2 tuntia

5 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan
2 ½ tuntia

6 Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan
3 tuntia

7 Yli 3 tuntia



KORTTI 2

0 Töissä tai kotona ei ole Internetiä

1 En koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Kerran viikossa

6 Useita kertoja viikossa

7 Joka päivä



KORTTI 3

Ei voi olla liian      Useimpiin ihmisiin
varovainen                    voi luottaa

0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10



KORTTI 4

Useimmat ihmiset            Useimmat ihmiset
yrittäisivät               yrittäisivät
käyttää minua        olla reiluja
hyväkseen

0       1       2       3       4       5       6        7       8       9       10



KORTTI 5

Ihmiset                    Ihmiset
ajattelevat                                 yrittävät
enimmäkseen                enimmäkseen
itseään              olla auttavaisia

0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10



KORTTI 6

1 Ei koskaan

2 Harvoin

3 Joskus

4 Toisinaan

5 Usein



KORTTI 7

1 Erittäin vaikeaa

2 Vaikeaa

3 Ei vaikeaa eikä helppoa

4 Helppoa

5 Erittäin helppoa



KORTTI 8

En   Luotan
luota                            täysin
ollenkaan

0       1       2       3       4        5       6      7      8       9       10



KORTTI 9

Vasemmisto            Oikeisto

0       1        2       3        4       5       6       7       8       9        10



KORTTI 10

Äärimmäisen    Äärimmäisen
tyytymätön                     tyytyväinen

0       1       2       3       4       5       6        7       8        9        10



KORTTI 11

Äärimmäisen     Äärimmäisen
huono                    hyvä

0       1       2        3        4        5        6       7       8        9       10



KORTTI 12

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 En samaa enkä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 13

Yhdentyminen on jo  Yhdentymistä
mennyt liian     pitäisi viedä
pitkälle                pidemmälle

0        1        2        3       4       5       6       7       8       9       10



KORTTI 14

1 Pitäisi sallia paljon

2 Pitäisi sallia melko paljon

3 Pitäisi sallia vähän

4 Ei pitäisi sallia lainkaan



KORTTI 15

Haitaksi       Eduksi
taloudelle  taloudelle

0       1        2        3        4        5       6       7       8       9       10



KORTTI 16

Kulttuurielämä  Kulttuurielämä
heikkenee      rikastuu

0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10



KORTTI 17

Muuttuu             Muuttuu
huonommaksi      paremmaksi
paikaksi asua    paikaksi asua

0       1       2       3        4        5        6        7       8       9        10



KORTTI 18

Erittäin     Erittäin
onneton          onnellinen

0        1        2        3       4       5       6       7       8       9       10



KORTTI 19

1 En koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Kerran viikossa

6 Useita kertoja viikossa

7 Päivittäin



KORTTI 20

1 Paljon harvemmin kuin useimmat

2 Harvemmin kuin useimmat

3 Suurin piirtein saman verran

4 Useammin kuin useimmat

5 Paljon useammin kuin useimmat



KORTTI 21

En lainkaan               Erittäin
uskonnollinen                  uskonnollinen

0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10



KORTTI 22

1 Joka päivä

2 Useammin kuin kerran viikossa

3 Kerran viikossa

4 Vähintään kerran kuukaudessa

5 Vain erityisinä pyhäpäivinä

6 Harvemmin

7 En koskaan



KORTTI 23

1 Alle vuosi sitten

2 1 - 5 vuotta sitten

3 6 - 10 vuotta sitten

4 11 - 20 vuotta sitten

5 Yli 20 vuotta sitten



KORTTI 24

1 Hyväksyn täysin

2 Hyväksyn

3 En hyväksy enkä vastusta

4 Vastustan

5 Vastustan voimakkaasti



KORTTI 25

1 En koskaan tai en juuri koskaan

2 Joskus

3 Suurin piirtein puolessa tapauksista

4 Useimmiten

5 Aina tai lähes aina



KORTTI 26

1 En hakenut lääkettä apteekista

2 Hain lääkkeen, mutta en käyttänyt 
sitä ollenkaan

3 Käytin osan tai kaiken, mutta en 
täsmälleen ohjeiden mukaisesti

4 Otin lääkkeen täsmälleen ohjeiden 
mukaisesti



KORTTI 27

1 Neljä kertaa tai useammin

2 Kaksi tai kolme kertaa

3 Kerran

4 En kertaakaan viimeisten 5 vuoden 
aikana



KORTTI 28

1 En kenenkään

2 Ystävien tai perheenjäsenten

3 Apteekin farmaseutin tai muun 
työntekijän

4 Lääkärin

5 Sairaanhoitajan

6 Internetin

7 Sairausasioissa palvelevan 
puhelimen

8 Muun hoitajan tai parantajan



KORTTI 28a

1 Akupunktio tai akupainanta

2 Kiinalainen lääkintä

3 Kiropraktiikka tai osteopatia

4 Luontaislääkintä tai homeopatia

5 Hypnoterapia

6 Hieronta

7 Fysioterapia

8 Vyöhyketerapia tai refleksologia

9 Muu hoito



KORTTI 29

1 En kertaakaan

2 Kerran tai kaksi

3 3 - 5 kertaa

4 6 - 10 kertaa

5 Yli 10 kertaa



KORTTI 30

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 En samaa enkä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 31

1 Eivät koskaan tai hyvin harvoin

2 Joskus

3 Suunnilleen puolessa tapauksista

4 Usein

5 Aina tai lähes aina



KORTTI 32

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 En samaa enkä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 33

1 Tunnen voimakasta epäluottamusta

2 En luota

3 En tunne epäluottamusta, mutta en 
luottamustakaan

4 Luotan

5 Tunnen voimakasta luottamusta



KORTTI 34

Viimeisten viiden vuoden aikana:

1 Ei kertaakaan

2 Kerran

3 2 kertaa

4 3 tai 4 kertaa

5 5 kertaa tai useammin



KORTTI 35

1 En lainkaan huolestunut

2 Hieman huolestunut

3 Jokseenkin huolestunut

4 Erittäin huolestunut



KORTTI 36

1 Ei lainkaan väärin

2 Hivenen väärin

3 Väärin

4 Erittäin väärin



KORTTI 37

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 En samaa enkä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 38

1 En keneltäkään

2 Joiltakin heistä

3 Monilta heistä

4 Useimmilta tai kaikilta heistä



KORTTI 39

Viimeisten viiden vuoden aikana:

1 En koskaan

2 Kerran

3 2 kertaa

4 3 tai 4 kertaa

5 5 kertaa tai enemmän



KORTTI 40

1 Mies / vaimo / avopuoliso

2 Poika / tytär (mukaan lukien 
lapsipuoli, adoptiolapsi, sijaislapsi, 
puolison lapsi)

3 Vanhempi / appivanhempi / 
avopuolison vanhempi / äiti- tai 
isäpuoli

4 Veli / sisko (mukaan lukien veli-
/siskopuoli, adoptoidut ja sijaisveli/-
sisko)

5 Muu sukulainen

6 Muu ei-sukulainen



KORTTI 41

1 Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta)

2 Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu 
(suuren kaupungin vaikutusalueella/ 
työssäkäyntialueella)

3 Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai 
kunta (20 000 - 100 000 asukasta)

4 Pienempi taajama tai kunta
(alle 20 000 asukasta)

5 Maaseutu (haja-asutusalue)



KORTTI 42

0 Vähemmän kuin peruskoulun ala-
aste tai vastaava

1 Peruskoulun ala-aste (1-6 luokat), 
kansakoulu

2 Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), 
keskikoulu

3 Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen 
tutkinto

5 Opisto- tai korkeakoulututkinto

6 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto



KORTTI 42a

1 Yleissivistävä koulutus tai ei erityistä alaa

2 Taiteellinen koulutus − kuvataide tai taideteollisuus

3 Humanistinen ala − kielet, kirjallisuus, historia, 
teologia jne.

4 Tekninen ala (mukaan lukien arkkitehtuuri ja 
suunnittelu, teollisuus, tekn. käsityöala, rakennusala)

5 Maa- ja metsätalous

6 Opetusala

7 Luonnontieteet, matematiikka, tietojenkäsittely jne.

8 Lääketieteellinen, terveys- tai sosiaalialan koulutus

9 Taloustieteellinen, mainos- tai kaupallinen ala

10 Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen ala, hallinto, 
viestintä, kulttuuri, urheilu ja vapaa-aika

11 Oikeustieteellinen ala

12 Palveluala (mukaan lukien ravintola, suurkeittiö, 
kampaamo, parturi ja muut henkilökohtaiset palvelut)

13 Turvallisuusala − poliisi, puolustusvoimat, pelastusala,
vartiointi

                14   Liikenne, kuljetus ja tietoliikenne



KORTTI 43

1 Ansiotyössä (tai tilapäisesti pois ansiotyöstä) 
(työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava 
perheenjäsen jne.)

2 Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, 
ml. lomalla)

3 Työtön, hakee aktiivisesti työtä

4 Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae 
työtä

5 Pysyvästi sairas tai työkyvytön

6 Eläkkeellä

7 Varusmies- tai siviilipalvelussa

8 Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia 
tai muuta henkilöä / muita henkilöitä



KORTTI 44

En voi vaikuttaa     Voin päättää
ollenkaan  kokonaan itse

0       1       2       3       4       5       6        7        8        9        10



KORTTI 45

1 Palkkatulot

2 Tulot omasta yrityksestä (ei maatilalta)

3 Tulot maatilalta

4 Eläketulot

5 Työttömyysturva

6 Muut sosiaalietuudet tai 
määrärahat/tuet

7 Sijoitustulot, säästöt, pääomatulot

8 Muut tulot



KORTTI 46

Kotitalouden nettotulot kuukaudessa

1 Alle 150 � (alle 890 mk)

2 150 � 299 � (890 � 1 779 mk)

3 300 � 499 � (1 780 � 2 969 mk)

4 500  � 999 � (2 970 � 5 939 mk)

5 1 000  � 1 499 � (5 940 � 8 919 mk)

6 1 500  � 1 999 � (8 920 � 11 889 mk)

7 2 000  � 2 499 � (11 890 � 14 859 mk)

8 2 500  � 2 999 � (14 860 � 17 829 mk)

9 3 000 � 4 999 � (17 830 � 29 729 mk)

10 5 000 � 7 499 � (29 730 � 44 589 mk)

11 7 500 � 10 000 � (44 590 � 59 460 mk)

12 Yli 10 000 � (Yli 59 460 mk)



KORTTI 47

1 En ollenkaan

2 Hyvin pienen osan

3 Vähemmän kuin puolet

4 Noin puolet

5 Yli puolet

6 Hyvin suuren osan

7 Kaikki



KORTTI 48

1 Nykyisillä tuloilla elää mukavasti

2 Nykyisillä tuloilla tulee toimeen

3 Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia
tulla toimeen

4 Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea
tulla toimeen



KORTTI 49

1 Hyvin vaikeata

2 Melko vaikeata

3 Ei helppoa mutta ei vaikeatakaan

4 Melko helppoa

5 Hyvin helppoa



KORTTI 50

0 Vähemmän kuin peruskoulun ala-
aste tai vastaava

1 Peruskoulun ala-aste (1-6 luokat), 
kansakoulu

2 Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), 
keskikoulu

3 Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen 
tutkinto

5 Opisto- tai korkeakoulututkinto

6 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto



KORTTI 51

1 Ansiotyössä (tai tilapäisesti pois ansiotyöstä) 
(työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava 
perheenjäsen jne.)

2 Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, 
ml. lomalla)

3 Työtön, hakee aktiivisesti työtä

4 Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae 
työtä

5 Pysyvästi sairas tai työkyvytön

6 Eläkkeellä

7 Varusmies- tai siviilipalvelussa

8 Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia 
tai muuta henkilöä / muita henkilöitä



KORTTI 52

Hän ei voi vaikuttaa Hän voi päättää
ollenkaan    kokonaan itse

0       1       2       3       4       5       6        7        8        9        10



KORTTI 53

0 Vähemmän kuin peruskoulun ala-
aste tai vastaava

1 Peruskoulun ala-aste (1-6 luokat), 
kansakoulu

2 Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), 
keskikoulu

3 Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen 
tutkinto

5 Opisto- tai korkeakoulututkinto

6 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto



KORTTI 54

1 Perinteiset ylemmät toimihenkilöammatit
(esim. tilintarkastaja, asianajaja, lääkäri, tutkija, insinööri)

2 Uudet toimihenkilöammatit
(esim. opettaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti,
sosiaalityöntekijä, taiteilija, muusikko, rikosetsivä, 
tietokoneohjelmistosuunnittelija)

3 Toimistotyöntekijät ja muut alemmat toimihenkilöt
(esim. sihteeri, avustaja, toimistosihteeri, puhelinvaihteen
hoitaja, lastenhoitaja)

4 Ylemmät johtajat ja toimitusjohtajat
(yleensä vastuussa suunnittelusta, työn järjestämisestä ja
yrityksen tai organisaation rahoituksesta, esim. talous-
päällikkö, toimitusjohtaja)

5 Tekniset ja käsityöammatit
(esim. autonasentaja, putkiasentaja, sähköasentaja,
maanviljelijä, puutarhuri, veturinkuljettaja)

6 Palveluala, toimihenkilöt
 (esim. postivirkailija, vartija, vastaanottovirkailija,

myymäläapulainen, maataloustyöntekijä, koneenhoitaja)

7 Palveluala, suorittava taso
(esim. autonkuljettaja, siistijä, ompelija, pakkaaja,
lähetti, tarjoilija, ravintolatyöntekijä, sekatyöntekijä)

8 Alemmat johtajat
(esim. toimistonjohtaja, tukkukauppias, pankinjohtaja,

  tilanhoitaja, ravintolapäällikkö, varastopäällikkö)



KORTTI 55

0 Vähemmän kuin peruskoulun ala-
aste tai vastaava

1 Peruskoulun ala-aste (1-6 luokat), 
kansakoulu

2 Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), 
keskikoulu

3 Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen 
tutkinto

5 Opisto- tai korkeakoulututkinto

6 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto



KORTTI 56

1 Perinteiset ylemmät toimihenkilöammatit
(esim. tilintarkastaja, asianajaja, lääkäri, tutkija, insinööri)

2 Uudet toimihenkilöammatit
(esim. opettaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti,
sosiaalityöntekijä, taiteilija, muusikko, rikosetsivä, 
tietokoneohjelmistosuunnittelija)

3 Toimistotyöntekijät ja muut alemmat toimihenkilöt
(esim. sihteeri, avustaja, toimistosihteeri, puhelinvaihteen
hoitaja, lastenhoitaja)

4 Ylemmät johtajat ja toimitusjohtajat
(yleensä vastuussa suunnittelusta, työn järjestämisestä ja
yrityksen tai organisaation rahoituksesta, esim. talous-
päällikkö, toimitusjohtaja)

5 Tekniset ja käsityöammatit
(esim. autonasentaja, putkiasentaja, sähköasentaja,
maanviljelijä, puutarhuri, veturinkuljettaja)

6 Palveluala, toimihenkilöt
 (esim. postivirkailija, vartija, vastaanottovirkailija,

myymäläapulainen, maataloustyöntekijä, koneenhoitaja)

7 Palveluala, suorittava taso
(esim. autonkuljettaja, siistijä, ompelija, pakkaaja,
lähetti, tarjoilija, ravintolatyöntekijä, sekatyöntekijä)

8 Alemmat johtajat
(esim. toimistonjohtaja, tukkukauppias, pankinjohtaja,
tilanhoitaja, ravintolapäällikkö, varastopäällikkö)



KORTTI 57

1 Naimisissa

2 Asumuserossa
(yhä virallisesti naimisissa)

3 Eronnut

4 Leski

5 En ole koskaan ollut naimisissa



KORTTI 58

1 Koko ajan

2 Suurimman osan ajasta

3 Yli puolet ajasta

4 Alle puolet ajasta

5 Jonkin osan ajasta

6 En hetkeäkään



KORTTI 59

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 60

1 Ei koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Kerran viikossa

6 Useita kertoja viikossa

7 Joka päivä



KORTTI 61

1 Aina minä

2 Yleensä minä

3 Suurin piirtein yhtä usein tai
molemmat yhdessä

4 Yleensä puolisoni

5 Aina puolisoni

6 Aina tai yleensä joku muu



KORTTI 62

1 Ei koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Kerran viikossa

6 Useita kertoja viikossa

7 Joka päivä



KORTTI 63

1 Ei koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Joka viikko



KORTTI 64

Kotityöhön kuuluu kotiin liittyviä töitä, kuten:

• ruuanlaitto
• peseminen
• siivoaminen
• vaatteiden huoltaminen
• ostoksilla käyminen
• kiinteistön ja irtaimiston ylläpito ja hoito

Kotityöhön eivät kuulu:

• lastenhoito
• muiden ihmisten, kuten vanhusten ja sairaiden, hoito
• vapaa-ajantoiminta



KORTTI 65

1 Ei ollenkaan tai lähes ollenkaan

2 Korkeintaan neljännes ajasta

3 Enemmän kuin neljännes, mutta 
korkeintaan puolet ajasta

4 Enemmän kuin puolet, mutta korkeintaan 
kolme neljäsosaa ajasta

5 Enemmän kuin kolme neljäsosaa, mutta 
ei kuitenkaan kaikki aika

6 Koko aika tai lähes koko aika



KORTTI 66

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 67

Huonosti     Erittäin hyvin
varustettu   varustettu

0       1       2       3        4        5        6        7        8       9       10



KORTTI 68

1 En koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Kerran viikossa

6 Useita kertoja viikossa

7 Joka päivä



KORTTI 69

1 Lapsen isovanhempi tai -vanhemmat

2 Entinen (avo)puolisoni/entinen 
kumppanini

3 Muu perheenjäsen

4 Muu maksuton hoito hoitajan tai lapsen 
kotona

5 Maksullinen hoito hoitajan tai lapsen kotona

6 Maksuton päiväkoti tai perhepäivähoito,
ei kotona

7 Maksullinen päiväkoti tai perhepäivähoito, 
ei kotona

8 Lapsi pärjää yksin kotona

9 Lastenhoitoa ei tarvita (esim. en käy 
töissä, jompikumpi vanhemmista kotona, 
minä tai puoliso hoidamme lasta)

10 Muu



KORTTI 70

1 Paljon tukea

2 Jonkin verran tukea

3 Ei tukea



KORTTI 71

1 Ehdottomasti en

2 Todennäköisesti en

3 Todennäköisesti kyllä

4 Ehdottomasti kyllä



KORTTI 72

1 Korkeintaan 1 päivä

2 2−6 päivää

3 1−4 viikkoa

4 1−3 kuukautta

5 yli 3 kuukautta−vuosi

6 yli 1 vuotta−2 vuotta

7 yli 2 vuotta−5 vuotta

8 yli 5 vuotta



KORTTI 73

1 Ei pidä lainkaan paikkansa

2 Pitää hieman paikkansa

3 Pitää melko hyvin paikkansa

4 Pitää täysin paikkansa



KORTTI 74

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 75

1 Ei lainkaan

2 Hyvin pieni osuus

3 Alle puolet

4 Noin puolet

5 Yli puolet

6 Hyvin suuri osuus

7 Kaikki naisia



KORTTI 76

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 77

Äärimmäisen    Äärimmäisen
vaikea helppo

0       1       2       3       4       5       6        7        8        9        10



KORTTI 78

1 Ei koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Kerran viikossa

6 Useita kertoja viikossa

7 Joka päivä



KORTTI 79

1 Ei koskaan

2 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa

5 Joka viikko



KORTTI 80

1 En koskaan

2 Tuskin koskaan

3 Joskus

4 Usein

5 Aina



KORTTI 81

1 Peruskoulun ala-asteella (1-6 luokat)

2 Peruskoulun yläasteella (7-9/10 luokat)

3 Lukiossa tai ammattikoulussa (keskiaste)

5 Ammatillisessa opistossa, ammattikorkea-
koulussa, yliopistossa tai korkeakoulussa

6 Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten

7 Aikuisopiskelu (ei mikään edellisistä)



KORTTI 82

1 Täysin samaa mieltä

2 Samaa mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä

4 Eri mieltä

5 Täysin eri mieltä



KORTTI 83

1 Kyllä, aina

2 Kyllä, usein

3 Ei kovin usein

4 Ei koskaan



KORTTI 84

1 Ei lainkaan tärkeä

2 Ei tärkeä

3 Ei tärkeä eikä merkityksetön

4 Tärkeä

5 Erittäin tärkeä



KORTTI 85

1 En lainkaan kotona kokoaikaisesti lasten
hoidon vuoksi

2 Korkeintaan 6 kuukautta

3 Yli 6 kuukautta, korkeintaan vuoden

4 Yli vuoden, korkeintaan 2 vuotta

5 Yli 2 vuotta, korkeintaan 4 vuotta

6 Yli 4 vuotta, korkeintaan 10 vuotta

7 Yli 10 vuotta



KORTTI 86

1 En lainkaan osa-aikatyössä lasten hoidon
vuoksi

2 Korkeintaan 6 kuukautta

3 Yli 6 kuukautta, korkeintaan vuoden

4 Yli vuoden, korkeintaan 2 vuotta

5 Yli 2 vuotta, korkeintaan 4 vuotta

6 Yli 4 vuotta, korkeintaan 10 vuotta

7 Yli 10 vuotta



KORTTI P1

1 Erkki Tuomioja

2 Antti Kalliomäki

3 Tuula Haatainen

4 Sauli Niinistö



KORTTI P2

1 Kokoomus

2 Suomen Keskusta

3 Sosialidemokraattinen puolue SDP

4 Ruotsalainen kansanpuolue RKP



KORTTI P3

1 Suuremman osuuden

2 Saman osuuden

3 Pienemmän osuuden palkastaan kuin 
suurituloinen henkilö



KORTTI P4

1 Maassa asuvat ihmiset

2 Veronmaksajat

3 Maassa laillisesti asuvat ihmiset

4 Kansalaiset



KORTTI P5

1 Kolmen vuoden välein

2 Neljän vuoden välein

3 Viiden vuoden välein

4     Kuuden vuoden välein


