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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2247. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Blom, Raimo (Tampereen yliopisto) & Leiulfsrud, Håkon (Trondheimin yliopis-
to) & Melin, Harri (Tampereen yliopisto) & Oinonen, Eriikka (Tampereen yli-
opisto) & Savolainen, Raija (Jyväskylän yliopisto): Pohjoismaiset perhehaastatte-
lut 1996: englanninkieliset yhteenvedot [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1 (2007-
02-07). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD2247

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Pohjoismaiset perhehaastattelut 1996: englanninkieliset yhteenvedot

Aineiston nimi englanniksi: Nordic Family Interviews 1996: English Summaries

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1 (7.2.2007).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
Leiulfsrud, Håkon (Trondheimin yliopisto. Sosiologian ja valtio-opin laitos)
Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
Oinonen, Eriikka (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
Savolainen, Raija (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiologian
yksikkö)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Oinonen, Eriikka (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

12.1.2007
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

arki; asuminen; elämänkaari; kulutus; lama; lapset; lapsiperheet; sosiaaliset suhteet; toimeentu-
lo; työ; vapaa-aika; yhteiskunta; yhteiskuntaluokat

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: ajankäyttö; asuminen ja asunnot; lapset; perhe-elämä, avioliitto ja suku-
polvet; poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet ja mielipiteet; sosiaalinen käyttäytyminen
ja asenteet; tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen; työllisyys ja työllistyminen; työttömyys ja
työttömät; yhteiskunnallinen ja sosiaalinen muutos

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Haastattelututkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsiperheiden arkielämää, sen rakentumis-
ta ja mahdollista muuttumista 1990-luvun puolivälin Suomessa. Vuonna 1996 Tampereen ja
Jyväskylän alueilla koottu perhehaastatteluaineisto käsittää 23 perhettä. Haastateltavat valittiin
siten, että perheet edustaisivat kaikkia eri yhteiskuntaluokkia. Lisäksi valintakriteerinä oli, että
perheessä tuli olla vähintään yksi alle 13-vuotias lapsi.

Tämä aineisto koostuu englanninkielisistä haastatteluiden yhteenvedoista. Alkuperäiset suo-
menkieliset haastattelut ja yhteenvedot muodostavat aineiston FSD2246. Kaikkia aineistoko-
konaisuuden yhteenvedoista ei ole englanniksi. Kokonaisuudessaan tämä aineisto sisältää 19
yhteenvetoa aikuisten haastatteluista ja 7 yhteenvetoa lasten haastatteluista. Yhteensä aineistoa
on noin 237 sivua.

Haastateltuja aikuisia oli 31, joista naisia oli 15 ja miehiä 16. Naiset olivat iältään 27-44-
vuotiaita ja miehet 26–45-vuotiaita. Haastateltavien koulutustaustat ja ammattiasemat vaihte-
livat suuresti. Perheet olivat myös rakenteiltaan hyvin erilaisia. Mukana oli sekä ydinperheitä,
uusperheitä että yksinhuoltajaperheitä.

Aikuisia perheenjäseniä haastateltiin useimmiten sekä yhdessä että erikseen. Puolisoiden yh-
teisessä osuudessa kartoitettiin perheen rakennetta, asumistilannetta, toimeentuloa, perheessä
1990-luvulla mahdollisesti tapahtuneita muutoksia sekä habitukseen ja kulutukseen liittyviä
makuasioita. Henkilökohtaisissa haastatteluissa käsiteltiin haastateltavien elämänkulkua, työ-
ja koulutushistoriaa, arkielämän järjestämistä, lapsiin, päiväkotiin ja kouluun liittyviä kysymyk-
siä, yhteiskunnallista hahmottamista ja osallistumista sekä niin yksilöllisiä kuin perheenkin so-
siaalisia suhteita.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

Aikuisten lisäksi haastateltujen perheiden lasten joukosta haastateltiin seitsemää 6–13-vuotiasta
lasta. Heistä tyttöjä oli neljä ja poikia kolme. Lasten haastattelut käsittelivät muun muassa ar-
kielämää kotona ja kodin ulkopuolella, harrastuksia, sosiaalisia suhteita ja tulevaisuuden suun-
nitelmia.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on help-
po selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Tampere, Jyväskylä

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Perhe, Henkilö

Perusjoukko/otos: Eri yhteiskuntaluokkia edustavat perheet, joissa on ainakin yksi alle 13-
vuotias lapsi

Aineistonkeruun ajankohta: 1996

Kerääjät: Oinonen, Eriikka (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos);
Savolainen, Raija (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiologian
yksikkö)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 1996

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastattelut on kerätty vuoden 1996 aikana Tampereella ja Jyväskylässä. Haastateltavat perheet
valittiin siten, että ne edustaisivat eri yhteiskuntaluokkia. Lisäksi haastateltavissa perheissä tuli
olla vähintään yksi alle 13-vuotias lapsi.

Aineiston määrä: Koko aineisto (26 rtf-tiedostoa) sisältää 19 yhteenvetoa aikuisten haastat-
teluista ja 7 yhteenvetoa lasten haastatteluista. Aineistoa on yhteensä noin 237 sivua. Lisäksi
rtf-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Haastattelut on tutkimushankkeessa kirjoitettu elektroniseen muotoon ja anonymisoitu. Anony-
misointia on syvennetty joiltakin osin arkistoinnin yhteydessä.
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1. Aineiston kuvailu

Julkaisut

Oinonen, Eriikka (2000). Perheet ja pärjääminen. Teoksessa: Mikä Suomessa muuttui? Sosio-
loginen kuva 1990-luvusta (toim. Raimo Blom), 163-191. Helsinki: Gaudeamus.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2247

Liittyvät aineistot

FSD2246 Lapsiperheiden elinolosuhteiden muutokset 1990-luvun Suomessa 1996

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset englanniksi
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FSD2247 POHJOISMAISET PERHEHAASTATTELUT 1996: ENGLANNINKIELISET YHTEEN-
VEDOT

FSD2247 NORDIC FAMILY INTERVIEWS 1996: ENGLISH SUMMARIES

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

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



 

 

NB: The questions for the adult interviews are only available in Finnish, see the dataset 

FSD2246. 

 

 

QUESTIONS FOR CHILD INTERVIEWS 

 

A) BACKGROUND  

 

1. What is your name? 

 

2. How old are you? 

 

3. In what grade are you (in school)? 

 

4. Tell me about your family, who belongs to your family? 

 

 

B) LIVING/HOUSING 

 

5. How long have you lived in this house / home? 

 - have you ever moved? 

 - do you remember where you lived before? 

 

6. How do you like to live here? 

 - good and bad things 

 - environment, yard 

 

7. Do you have your own room? 

 

 

 

C) TASTE 

 

8. What kind of music do you like / don't like? 

 

9. What kind of TV programmes are good / bad in your opinion? 

 

10. What kind of movies are good and bad in your opinion? 

 - what is the best film you have seen? 

 - do you watch movies together with your parents? 

 - do you (you and parents) talk about them? 

 

11. Do you read books? What kind of books do you like? 

 - what is the best book you have red? 

 - does anybody read to you? 

 - do you talk with your parents about the books you have red? 

 

12. What kind of clothes do you like? 

 - do you choose them yourself? 



 

 

 

13. If you want to feast and enjoy yourself what kind of food and drink you would like to 

have? 

 

 

14. Do you and your friends have same kind of taste? 

 - music 

 - TV programmes 

 - movies 

 - clothes 

 - food 

 

 

 

 

D) CHANGES IN LIFE 

 

15. What kind of big changes have you experienced? 

 -going to day care / school 

 - change of day care / school 

 - moving to a new home 

 - change of friends / loss of a friend 

 - birth of siblings 

 - parents' divorce 

 - illness 

 - death  

 

16. How do you think your life will be in 5 years time? 

 

 

 

 

 

E) EVERYDAY LIFE 

 

17. Describe an oridinary day from morning to night, what do you do? 

 - how do days differ from each other? 

 - how do weekdays and weekends differ from each other? 

 

18. What do you do in your free time? 

 - on weekdays 

 - on weekends 

 - on holidays 

 

19. Do you have hobbies? What? 

 - how / why did you start ? 

 

20. Do you have enough time for yourself? 

 



 

 

F) PARENTS 

 

21. Do you know what kind of childhood your parents had? 

 how did it differ from yours? 

 

22. Do you know what your mother / father do for work? 

 

23. What do your parents do when they are not working? 

 

24. What do you do together with your mother / father? 

 

If there are unemployment in the family: 

 

25. How has mother's / father's unemployment effected on you / on family/ on the uneployed 

parent? 

 

26. How can you help your parent now and when you have grown up? 

 - cleaning 

 - washing dishes 

 - taking out the garbage 

 -taking care of younger siblings 

 - comforting, etc. 

 

27. What kind of rules do you have at home? 

 - TV, videos, movies 

 - curview 

 - pocket money, things to have 

 

 -Do you talk about these rules together, can you influence on them? 

 - Does mother and father have different rules? 

 

28. What kind of rules do you have elsewhere, outside home? 

 - in school, in hobbies, when visiting 

 - Are the rules different in school and at home? How? 

 

 

G) SCHOOL WORK - HOME WORK - OWN MONEY  

 

29. Describe your school work and how is it in school? 

 - do you like school? 

 - what is nice / boring? 

 - how long are your school days? 

 - how much time do you spend on homeworks? 

 - what is your favorite subject? 

 - do you like your class? 

 - what about your teacher / teachers? 

 

30. If you could deside, would you change something in school? What? 

 - can children deside anything in school? 



 

 

 

31. If you could schoose, in what school would you like to go to? Why? 

 

32. If you have problems in school, to whom can you talk about them? 

33. What would you like to be when you grow up? Do you have some dream job? 

 If he/she has: Why are you interested in that job/ profession? 

 Do you know what kind of schools you have to go in order to get that job? 

 

34. Do you have any duties at home? 

 

Do you do some other work, too? 

 - babysitting 

 - delivering papers 

 - helping neighbours, grand parent, etc. 

 

35. Do you get money from these "jobs"/ duties? 

 

36. Do you have your own money? 

 - weekly allowance 

 - do you have money in bank? 

 - where do you get your money and how much? 

 

37. If the child has money: What do you do with your money? 

 - do you save it, for what? 

 - what do you buy? 

 

38. Do you have some expencive things? 

 

39. Is there something you need or would like to have? Do you think you can have it? 

 

 

 

 

H) FAMILY'S ECONOMICAL SITUATION 

 

40. How does your family get along economically? 

 

If there are economical problems: How does it effect on you? 

 

41. What did you and your family do last year during summer holiday? 

 - winter holiday? 

 - christmas holiday? 

 

42. What would you like to do on holidays? What you don't like to do? 

 



 

 

 

I) SOCIETY 

Social differences 

 

43. Who are poor and who are rich people in your opinion? 

 

44. How do you know or from what do you see wether a person is rich or poor? 

 

45. What do you think why others are rich and others are poor? 

46. Are you and your family rich or poor? 

  - and compared to your friends 

 

Politics 

 

47. Do you know what gowernment and parliament do? Do they take care of things important 

to you? 

 

48. Can or should children be able to influence in desicion making in home? 

 - in the neighbourhood 

 - in school 

 - in Finland 

 - in the world 

 

 -In what things would you like to have an influence? 

 

49. Do you know about children's rights? Who takes care of them? 

 

50. Where can children contact if they have problems? 

 

 

 

 

J) SOCIAL NETWORK 

 

51. When your parents go out in the evening, who takes care of you? Names... 

 

52. Who visits your family? 

 

53. Who do you and your family visit? 

 

54. Who do you invite to your home? 

 

55. With whom do you and your family spend free time / holidays? 

 

 

56. With whom can you talk about things important to you? 

 

57. Who is your best friend? 

 



 

 

58. Do you have adult friends? 

 

59. Do all your friend know each other? 

 

60. Whose best friend are you? 

 

 

61. Who are your relatives? How often do you see them and what do you do together? 

 

62. What about your grandparents? How often do you see them and what do you do together? 

 

For single parent's children 

 

63. How often do you meet your father / mother? 

 - do you spend nights in his/her home? 

 - what do you do together? 

 

 

K) ENDING 

 

64. What do you hope or dream from future? 

 - hopes, dreams, wishes 

 

65. Would you like to draw a picture of your family. 

 

 

 

 

 

 

 



Liite B

Aineistonäyte
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Summary of Aili’s interview 

 

Everyday life 
 

Morning shifts, from nine to two or three 

 

When she is on morning shift, she wakes up at quarter to seven, makes herself coffee and makes 

the breakfast for the children. The children leave for school at half past seven, and her husband 

and the dog continue sleeping. When he wakes up, he puts things straight at home. Aili goes to 

work by walking, cycling or by bus, and her working day begins at nine. Her journey to work is 

less than five kilometres. She comes home at about two or three, sometimes she may come later 

if she works overtime. 

 

After coming home she prepares food, bakes, washes the laundry, and takes the dog for a walk. 

After that she spends time at home, doing household chores and checking the children’s 

homework. At half past eight she goes walking with the dog again. She gets sleepy towards 

evening, and in wintertime she and the children go to bed at nine; at latest she stays awake until 

half past ten. The children need enough sleep, and so does she. Her husband comes from work at 

about half past ten if he is on evening shift. If the car has been in her use, she collects her 

husband from work. 

 

Evening shifts, from one to eight 

 

When Aili is on evening shift, her husband wakes up first and goes for work for half past six. 

She wakes up at quarter to seven even when she is on evening shift, makes coffee and prepares 

the breakfast for the children. After the children leave for school, she cleans their home, takes the 

dog for a walk and does the shopping. Then she may bake, wash the laundry, clean, make a 

snack for the children and prepare the evening meal as ready as possible. Her husband may still 

cook potatoes. Sometimes she takes time for herself and reads magazines or a relaxing book 

before leaving for work. She usually goes for work for one o’clock, sometimes for three. 

 

She leaves a message on the door, saying what she has done, what has to be done, what the 

others should eat, and when she is coming home. 

 

Sometimes both of the parents are on evening shift simultaneously, and then one of them can 

sleep later in the morning. If she can sleep later, her husband makes the breakfast for the 

children. She says that she is usually an early riser, though. 

 

Aili comes home at half past eight in the evening, and often she brings the groceries with her 

from the shop where she works. They drink evening coffee, and she and her husband eat 

something. In wintertime the children have usually eaten by that time, and they are asleep. On 

many evenings she does not see them at all so that they would be awake. She and her husband 

discuss, and actually they never stay awake late. In winter they go to bed at nine even on 

Saturday evenings, after having a sauna bath. 
 




