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Seuraavaksi tutkimus, jolla kartoitetaan ihmisten elämänarvoja.  
 
Q1 Seuraavassa on joukko elämänalueita. Miten tärkeäksi koet ne elämässäsi? 
 
Erittäin tärkeä 
Melko tärkeä 
Ei kovinkaan tärkeä 
Ei lainkaan tärkeä 
En osaa sanoa 
 
Työ 
Perhe 
Ystävät ja tuttavat 
Vapaa-aika 
Politiikka 
Uskonto 
 
Q2 Kun tapaat ystäviä, sanoisitko, että keskustelette poliittisista asioista usein, satunnaisesti vai et koskaan? 
 
Usein 
Satunnaisesti 
Ei koskaan 
En osaa sanoa 
 
Q3 Kaiken kaikkiaan, oletko nykyisin...? 
 
Erittäin onnellinen 
Melko onnellinen 
Ei kovinkaan onnellinen 
Ei lainkaan onnellinen 
En osaa sanoa 
 
Q4 Miten kuvaisit nykyistä yleistä terveydentilaasi? Onko se...? 
 
Erittäin hyvä 
Hyvä 
Kohtalainen 
Huono 
Erittäin huono 
En osaa sanoa 
 
Q5 Seuraavassa on erilaisia vapaaehtoisjärjestöjä ja -toimintoja. 
 
a) Mihin KAIKKIIN niistä, jos mihinkään, kuulut? 
b) Entä missä näistä, jos missään, teet palkatonta vapaaehtoistyötä? 
 
Vapaaehtoistyö vanhusten, vammaisten tai huono-osaisten hyvinvoinnin 
Kirkko tai muu uskonnollinen yhteisö 
Opinto-, taide-, musiikki- tai kulttuurijärjestö 
Ammattiyhdistys 
Puolue tai puolueyhdistys 
Paikallinen yhteistyö sellaisissa asioissa kuten köyhyys, työttömyys, asuntotilanne, rodullinen tasa-arvo 
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Kehitysmaiden auttaminen tai ihmisoikeudet 
Luonnonsuojelu-, ympäristö- ja eläintenoikeusliikkeet 
Muu ammatillinen yhdistys kuin ammattijärjestö (esim. tieteellinen seura yms.) 
Nuorisotyö (partio, nuorisoseura yms.) 
Urheilu- tai virkistystoiminta 
Naisryhmät 
Rauhanliike 
Terveyteen liittyvät vapaaehtoisjärjestöt 
Muut ryhmät 
Ei mikään näistä 
 
Q6 Seuraavassa on lueteltu erilaisia ihmisryhmiä. Merkitse listalta kaikki ne ryhmät, joita et haluaisi 
naapureiksesi. 
 
Ihmiset, joilla on rikosrekisteri 
Eri rotuun kuuluvat ihmiset 
Äärivasemmistolaiset 
Alkoholistit 
Äärioikeistolaiset 
Suurperheet 
Tunne-elämältään tasapainottomat ihmiset 
Muslimit 
Maahanmuuttajat/ulkomainen työvoima 
Ihmiset, joilla on AIDS 
Huumeiden väärinkäyttäjät 
Homoseksuaalit 
Juutalaiset 
Mustalaiset 
Kristityt 
Ei yhtään, jota en ottaisi naapuriksi 
En osaa sanoa 
 
Q7 Tuntuuko sinusta siltä, että yleisesti ottaen useimpiin ihmisiin voi luottaa, vai että ei voi olla liian 
varovainen ollessaan tekemisissä ihmisten kanssa? 
 
Useimpiin voi luottaa 
Ei voi olla liian varovainen 
En osaa sanoa 
 
Q8 Uskotko, että tilaisuuden tullen useimmat ihmiset yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen, vai yrittäisivätkö he 
olla oikeudenmukaisia? Vastaa asteikolla, jossa 1 tarkoittaa että “ihmiset yrittäisivät käyttää sinua 
hyväkseen” ja 10 että “ihmiset yrittäisivät olla oikeudenmukaisia”.  
 
1 Ihmiset yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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10 Ihmiset yrittäisivät olla oikeudenmukaisia 
11 En osaa sanoa 
 
Q9 Sanoisitko, että ihmiset yrittävät useimmiten olla auttavaisia, vai että he ajavat lähinnä omaa etuaan?   
Vastaa asteikolla, jossa 1 tarkoittaa että “ihmiset ajavat lähinnä omaa etuaan” ja 10 että “ihmiset yrittävät 
useimmiten olla auttavaisia”. 
 
1 Ihmiset ajavat lähinnä omaa etuaan 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Ihmiset yrittävät useimmiten olla auttavaisia 
11 En osaa sanoa 
 
Q10 Jotkut ihmiset ajattelevat, että he ovat täysin vapaita päättämään elämänsä kulusta ja voivat vaikuttaa 
siihen. Toisista taas tuntuu, että heidän teoillaan ei ole vaikutusta siihen, mitä heille tapahtuu. Miten paljon 
uskot voivasi vaikuttaa oman elämäsi kulkuun? 
 
1 En lainkaan 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Paljon 
11 En osaa sanoa 
 
Q11 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet elämääsi kaiken kaikkiaan nykyisin? 
 
1 Tyytymätön 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Tyytyväinen 
11 En osaa sanoa 
 
Q12 Miksi maassamme on ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä? Seuraavassa on lueteltu 4 mahdollista syytä.  
Mikä näistä syistä on mielestäsi tärkein?  
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He ovat huono-onnisia 
He ovat köyhiä laiskuuden ja tahdonvoiman puutteen takia 
He ovat köyhiä, koska yhteiskunta kohtelee heitä epäoikeudenmukaisesti 
Se on väistämätön osa nykyaikaista kehitystä 
Ei mikään näistä 
En osaa sanoa 
 
Q13 Entä mikä on mielestäsi toiseksi tärkein syy?  
 
He ovat huono-onnisia 
He ovat köyhiä laiskuuden ja tahdonvoiman puutteen takia 
He ovat köyhiä, koska yhteiskunta kohtelee heitä epäoikeudenmukaisesti 
Se on väistämätön osa nykyaikaista kehitystä 
Ei mikään näistä 
En osaa sanoa 
 
Q14 Tässä on lista asioista, joita ihmiset pitävät tärkeinä työssä. Mitä kaikkia niistä pidät henkilökohtaisesti 
tärkeinä? 
 
Ei tärkeä 
On tärkeä 
En osaa sanoa 
 
Hyvä palkka 
Mukavat työkaverit 
Ei liikaa työpaineita 
Varma työpaikka 
Hyvät työajat 
Mahdollisuus käyttää aloitekykyään 
Työ, josta on hyötyä yhteiskunnalle 
Runsaasti lomaa 
Ihmisten tapaaminen 
Työ, jossa tuntee saavuttavansa jotakin 
Vastuunalainen työ 
Mielenkiintoinen työ 
Työ, joka vastaa kykyjä 
Uusien taitojen oppiminen 
Perheystävällisyys 
Mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin päätöksiin 
Ihmisten tasapuolinen kohtelu työpaikalla 
Ei mikään näistä (spontaani) 
 
Q15 Käytkö ansiotyössä? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q15 =1  
Q16 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet työhösi kaiken kaikkiaan? 
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1 Tyytymätön 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Tyytyväinen 
11 En osaa sanoa 
 
JOS Q15 =1  
 
Q17 Kuinka suuri päätöksentekovapaus sinulla on työssäsi?  
 
1 Ei lainkaan vapautta 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Suuri vapaus 
11 En osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
Q18 Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Täytyy olla työpaikka, jotta voisi kehittää kykyjään täysipainoisesti 
On alentavaa vastaanottaa rahaa tekemättä työtä sen eteen 
Ihmiset, jotka eivät käy töissä, laiskistuvat 
Työ on velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan 
Työn pitäisi aina olla etusijalla, vaikka se tarkoittaisi vähemmän vapaa-aikaa 
 
Q19 Seuraavassa on muutamia vapaa-ajan viettoon liittyviä asioita, joita jotkut pitävät tärkeinä. Kuinka 
tärkeänä pidät niitä? 
 
Erittäin tärkeää 
Melko tärkeää 
Ei kovin tärkeää 
Ei lainkaan tärkeää 
En osaa sanoa 
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Mukavien ihmisten tapaaminen 
Rentoutuminen 
Saa tehdä mitä haluaa 
Uusien asioiden oppiminen 
 
Q20 Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, kuinka työssä tulisi noudattaa ohjeita. Jotkut ovat sitä mieltä, että 
ihmisten tulisi noudattaa esimiestensä ohjeita, vaikka olisivatkin eri mieltä heidän kanssaan. Toiset taas 
sanovat, että esimiesten ohjeita pitää noudattaa vain silloin kun on vakuuttunut siitä, että ohjeet ovat oikeita. 
Kumpaa mielipidettä kannatat? 
 
Pitää seurata ohjeita 
Täytyy vakuuttua ensin, että ohjeet ovat oikeita 
Riippuu olosuhteista 
En osaa sanoa 
 
Q21 Oletko seuraavien väittämien kanssa samaa mieltä vai eri mieltä? 
 
Samaa mieltä 
Eri mieltä 
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Kun työpaikkoja on niukasti, työnantajien pitäisi asettaa suomalaiset työnhaussa etusijalle maahanmuuttajiin 
nähden 
 
Kun työpaikkoja on niukasti, miehillä on suurempi oikeus työhön kuin naisilla 
 
Q22 Seuraavassa on kolme väittämää, joita ihmiset joskus esittävät oikeasta ja väärästä. Mikä näistä on 
lähinnä omaa mielipidettäsi? 
 
Oikeasta ja väärästä on olemassa täysin selvät ohjeet, jotka pätevät kaikissa olosuhteissa ja kaikkien 
kohdalla 
 
Oikeasta ja väärästä on olemassa täysin selvät ohjeet, mutta ohjeista poikkeaminen on joskus 
erityisolosuhteissa oikeutettua 
 
Oikeasta ja väärästä ei voi koskaan olla olemassa täysin selviä ohjeita. Oikea ja väärä riippuvat täysin 
kulloisistakin olosuhteista 
 
En osaa sanoa 
 
Q23 Kuulutko kirkkoon tai johonkin uskonnolliseen yhteisöön? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q23 = 1 
Q23a Mihin kirkkoon tai johonkin uskonnolliseen yhteisöön kuulut? 
 
Evankelisluterilainen kirkko 
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Ortodoksinen kirkko 
Roomalaiskatolinen kirkko 
Helluntailaisuus 
Vapaakirkko 
Jehovan todistajat 
Juutalaisuus 
Islam 
Muu, mikä? 
En osaa sanoa 
 
JOS Q23 = 1 
Q24 Oletko koskaan kuulunut johonkin toiseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön? 
JOS Q23=2 
Q24 Oletko koskaan kuulunut johonkin kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhteisöön? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q24 = 1 
 
Q24a   Mihin kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhteisöön olet kuulunut? 
 
Evankelisluterilainen kirkko 
Ortodoksinen kirkko 
Roomalaiskatolinen kirkko 
Helluntailaisuus 
Vapaakirkko 
Jehovan todistajat 
Juutalaisuus 
Islam 
Muu, mikä? 
En osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
 
Q25 Jos ei huomioida häitä, hautajaisia ja ristiäisiä, kuinka usein käyt kirkossa/uskonnollisissa 
tilaisuuksissa? 
 
Useammin kuin kerran viikossa 
Kerran viikossa 
Kerran kuukaudessa 
Vain erityisinä juhlapyhinä 
Kerran vuodessa 
Harvemmin 
En koskaan, en oikeastaan koskaan 
En osaa sanoa 
 
Q26 Jos ei huomioida häitä, hautajaisia ja ristiäisiä, kuinka usein kävit kirkossa/uskonnollisissa tilaisuuksissa 
kun olit 12-vuotias? 
 
Useammin kuin kerran viikossa 
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Kerran viikossa 
Kerran kuukaudessa 
Vain erityisinä juhlapyhinä 
Kerran vuodessa 
Harvemmin 
En koskaan, en oikeastaan koskaan 
En osaa sanoa 
 
Q27 Onko mielestäsi tärkeää, että seuraavassa lueteltujen tapahtumien yhteydessä pidetään uskonnollinen 
toimitus, kuten kaste, kirkollinen vihkiminen tai hautaan siunaaminen? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
Syntymä 
Avioliitto 
Kuolema 
 
Q28 Riippumatta siitä, käytkö kirkossa vai et, sanoisitteko olevasi... 
 
Uskonnollinen ihminen 
Ei uskonnollinen ihminen 
Vakaumuksellinen ateisti, jumalankieltäjä 
En osaa sanoa 
 
JOS Q23 = 1 
Q29 Antaako kirkkosi tai uskonnollinen yhteisösi Suomessa päteviä vastauksia seuraaviin ongelmiin? 
JOS Q23 = 2 
Q29 Antavatko kirkot tai uskonnolliset yhteisöt Suomessa päteviä vastauksia seuraaviin ongelmiin? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
Ihmisen moraalisiin ongelmiin ja tarpeisiin 
Perhe-elämän ongelmiin 
Ihmisten hengellisiin tarpeisiin 
Tämän päivän sosiaalisiin ongelmiin Suomessa 
 
KAIKILTA 
 
Q30 Mihin seuraavista, jos mihinkään, uskot?  
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
Jumalaan 
Kuolemanjälkeiseen elämään 
Helvettiin 
Taivaaseen 
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Syntiin 
 
Q31 Uskotko jälleensyntymiseen eli siihen, että ihmisen sielu tai henki syntyy uuteen ruumiiseen maan 
päällä joko ihmisenä tai jonain muuna? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
Q32 Mikä seuraavista väittämistä vastaa eniten uskomuksiasi?  
 
On olemassa yksi Jumala 
On olemassa jonkinlainen Henki tai elämänvoima 
En todella tiedä mitä ajatella 
En usko, että on olemassa minkäänlaista Henkeä, Jumalaa tai elämänvoimaa 
En osaa sanoa 
 
Q33 Missä määrin seuraava väite pitää paikkansa kohdallasi? 
Minulla on oma tapani olla yhteydessä Jumalaan, ilman kirkkoja tai uskonnollisia toimituksia.  
 
1 Ei lainkaan 
2 
3 
4 
5 Erittäin hyvin 
6 En osaa sanoa 
 
Q34 Huolimatta siitä, kuinka uskonnollisena pidät itseäsi, kuinka hengellinen tai henkinen sanoisit olevasi? 
Tarkoitetaan, kuinka kiinnostunut olette pyhistä, hengellisistä tai yliluonnollisista asioista?  
 
Erittäin kiinnostunut 
Melko kiinnostunut 
Ei kovin kiinnostunut 
Ei lainkaan kiinnostunut 
En osaa sanoa 
 
Q35 Seuraavassa on muutamia väittämiä. Valitse niistä se, joka parhaiten kuvaa näkemyksiäsi. 
 
On olemassa vain yksi oikea uskonto 
On olemassa vain yksi oikea uskonto, mutta muissakin uskonnoissa on joitakin perustotuuksia 
Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa uskontoa, vaan kaikissa suurissa uskonnoissa ympäri maailman on joitakin 
perustotuuksia 
Millään suurista uskonnoista ei ole mitään totuuksia tarjottavanaan 
En osaa sanoa 
 
Q36 Entä kuinka tärkeä Jumala on elämässäsi? Asteikolla 10 tarkoittaa “erittäin tärkeä” ja 1 tarkoittaa “ei 
lainkaan tärkeä”. 
 
1 Ei lainkaan tärkeä 
2 
3 
4 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 Erittäin tärkeä 
11 En osaa sanoa 
 
Q37 Tunnetko saavasi uskonnosta apua ja voimaa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
Q38 Pysähdytkö koskaan rukoilemaan, meditoimaan, mietiskelemään tms.? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
Q39 Kuinka usein rukoilet Jumalaa, kirkollisia toimituksia lukuunottamatta. Rukoiletko... 
 
Päivittäin 
Useammin kuin kerran viikossa 
Kerran viikossa 
Ainakin kerran kuussa 
Muutaman kerran vuodessa 
Harvemmin 
Ei koskaan 
En osaa sanoa 
 
Q40 Uskotko, että onnenkalu, kuten maskotti tai amuletti voi suojella tai auttaa sinua? 
 
1 En missään nimessä 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Kyllä, ehdottomasti 
11 En osaa sanoa 
 
Q41 Missä määrin olet samaa mieltä tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
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En osaa sanoa 
 
Poliitikot, jotka eivät usko Jumalaan, eivät sovellu luottamustehtäviin 
Uskonnolliset johtajat eivät saisi vaikuttaa hallituksen päätöksiin 
 
SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT PERHE-ELÄMÄÄ JA AVIOLIITTOA 
 
Q42 Seuraavassa on asioita, jotka joidenkin ihmisten mielestä tekevät avioliitosta onnistuneen. Kuinka 
tärkeitä asioita ne ovat avioliiton onnistumiseksi? 
  
Erittäin tärkeä 
Melko tärkeä 
Ei kovin tärkeä 
Ei osaa sanoa 
 
Uskollisuus 
Riittävät tulot 
Samanlainen sosiaalinen tausta 
Samat uskonnolliset periaatteet 
Hyvä asunto 
Sama kanta politiikassa 
Puolison sukulaisista erillään asuminen 
Hyvä seksuaalinen suhde 
Kotiaskareiden jakaminen 
Lapset 
Halukkuus keskustella ongelmista, joita miehen ja vaimon välille syntyy 
Mahdollisuus aikaan omille ystäville ja omille harrastuksille 
 
Q43 Jos joku väittää, että lapsi tarvitsee kodin, jossa on sekä isä että äiti, kasvaakseen onnellisesti, oletko 
samaa vai eri mieltä? 
 
Samaa mieltä 
Eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Q44  Pitääkö naisen mielestänne saada lapsia täyttääkseen tehtävänsä elämässä vai eikö se ole 
välttämätöntä? 
 
Pitää saada lapsia 
Ei ole välttämätöntä 
En osaa sanoa 
 
Q45 Oletko seuraavan väittämän kanssa samaa mieltä vai eri mieltä: Avioliitto on aikansa elänyt instituutio? 
 
Samaa mieltä 
Eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Q46 Onko mielestäsi hyväksyttävää, että naimaton nainen hankkii lapsen, vaikka ei halua pysyvää suhdetta 
lapsen isään? 
 
Hyväksyttävää  
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Ei hyväksyttävää 
Riippuu olosuhteista 
En osaa sanoa 
 
Q47 Entä oletko seuraavien väittämien kanssa samaa mieltä vai eri mieltä? 
 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Ihmisen täytyy saada lapsia kokeakseen täyttymyksen elämässään 
 
Avioliitto tai pitkäaikainen, vakaa suhde on välttämättömyys voidakseen olla onnellinen 
 
Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulisi olla oikeus adoptoida lapsia 
 
On hyväksyttävää, että kaksi ihmistä elää yhdessä solmimatta avioliittoa 
 
Lasten hankkiminen on yhteiskunnallinen velvollisuus 
 
Ihmisten tulisi itse saada päättää haluavatko he lapsia vai eivät 
 
Jos toinen vanhemmista on vakavasti sairaana tai muuten huonossa kunnossa, ensisijainen velvollisuus 
huolehtia hänestä on täysi-ikäisellä lapsella 
 
Q48 Ihmiset puhuvat usein miesten ja naisten sukupuoliroolien muuttumisesta. Seuraavaksi asiaan liittyviä 
väittämiä. 
 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Työssäkäyvällä äidillä voi olla yhtä lämmin ja turvallinen suhde lapsiinsa, kuin äidillä, joka ei käy työssä 
 
Alle kouluikäinen lapsi todennäköisesti kärsii, jos äiti käy töissä 
 
Työ on ihan hyvä asia, mutta se, mitä useimmat naiset todella haluavat, on koti ja lapsia 
 
Kotiäitinä oleminen on aivan yhtä antoisaa kuin ansiotyössä käyminen 
 
Työssäkäyminen on naiselle paras tapa olla itsenäinen 
 
Sekä miehen että vaimon tulisi osallistua kotitalouden tulojen hankkimiseen 
 
Isät ovat yleensä ottaen aivan yhtä sopivia hoitamaan lapsiaan kuin äidit 
 
Miesten tulisi ottaa yhtä paljon vastuuta kodista ja lapsista kuin naisten 
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Q49 Kumpi seuraavista väittämistä on lähempänä mielipidettäsi? 
 
Riippumatta siitä, mitä ominaisuuksia ja virheitä omilla vanhemmilla on, heitä on aina rakastettava ja 
kunnioitettava 
 
Jos vanhemmat eivät ole käytöksellään ja asenteillaan ansainneet lastensa kunnioitusta ja rakkautta, lapsilla 
ei ole mitään velvollisuutta rakastaa ja kunnioittaa heitä 
 
En osaa sanoa 
 
Q50 Kumpi seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten näkemystäsi siitä, millaisia velvollisuuksia vanhemmilla 
on lapsiaan kohtaan? 
 
Vanhempien velvollisuus on tehdä parhaansa lastensa puolesta, jopa oman  hyvinvointinsa kustannuksella 
 
Vanhemmilla on oma elämänsä, ja heitä ei pitäisi pyytää uhraamaan omaa  hyvinvointiaan lastensa puolesta 
 
Ei kumpikaan 
 
En osaa sanoa 
 
Q51 Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten näkemystäsi siitä, millaisia velvollisuuksia täysi-ikäisillä 
lapsilla on pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia vanhempiaan kohtaan? 
 
Täysi-ikäisillä lapsilla on velvollisuus huolehtia vanhemmistaan pitkäaikaisesti jopa heidän oman 
hyvinvointinsa kustannuksella 
 
Täysi-ikäisillä lapsilla on omat elämänsä, eikä heidän tarvitse uhrata hyvinvointiaan vanhempiensa puolesta 
 
Ei kumpikaan 
 
En osaa sanoa 
 
Q52 Seuraavassa on lista ominaisuuksia, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista. Mitä 
ominaisuuksia, jos mitään, pidät erityisen tärkeinä? Valitse enintään viisi tärkeintä. 
 
Hyvät tavat 
Itsenäisyys 
Kova työ 
Vastuuntunto 
Mielikuvitus 
Suvaitsevaisuus ja muiden ihmisten kunnioitus 
Säästäväisyys 
Päättäväisyys, sitkeys 
Uskonnollisuus 
Epäitsekkyys 
Tottelevaisuus 
Ei mitään näistä 
En osaa sanoa 
 
Q53 Hyväksytkö abortin seuraavassa luetellun kaltaisissa olosuhteissa, vai et? 
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Hyväksyn 
En hyväksy 
En osaa sanoa 
 
Kun nainen ei ole naimisissa 
Kun naimisissa oleva pariskunta ei halua enempää lapsia 
 
Q54 Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? 
 
Erittäin kiinnostunut 
Melko kiinnostunut 
Ei kovin kiinnostunut 
Ei ollenkaan kiinnostunut 
En osaa sanoa 
 
Q55 Seuraavassa on lueteltu joitakin poliittisen osallistumisen muotoja. Arvioi jokaisen kohdalla oletko tehnyt 
tällaista, saattaisitko tehdä tällaista vai etkö missään olosuhteissa tekisi tällaista. 
 
Olen tehnyt 
Saattaisin tehdä 
En voisi koskaan tehdä 
En osaa sanoa 
 
Kirjoittanut nimesi vetoomuksiin 
Osallistunut boikottiin, maksu- tai ostolakkoon 
Osallistunut laillisiin mielenosoituksiin 
Osallistunut laittomiin lakkoihin, korpilakkoihin 
Osallistunut rakennusten tai tehtaiden valtaamiseen 
 
Q56 Kumpi seuraavista väittämistä on lähempänä mielipidettäsi? 
 
Mielestäni sekä vapaus että tasa-arvo ovat tärkeitä asioita, mutta jos minun pitäisi valita niistä toinen, pitäisin 
henkilökohtaista vapautta niistä tärkeämpänä, sillä silloin kaikki voivat elää vapaina ja kehittyä ilman esteitä 
 
Vapaus ja tasa-arvo ovat molemmat ilman muuta tärkeitä asioita, mutta jos minun pitäisi valita niistä toinen, 
pitäisin tasa-arvoa niistä tärkeämpänä, sillä silloin kukaan ei ole toista etuoikeutetumpi ja yhteiskunnan 
luokkaerot eivät ole niin voimakkaat 
 
En osaa sanoa 
 
Q57 Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisitte 
oman kantanne tällä asteikolla yleensä ottaen? 
 
”ASTEIKKO LAITETAAN VAAKAAN” 
 
1 Vasemmisto 
2 
3 
4 
5 
6 
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7 
8 
9 
10 Oikeisto 
11 En osaa sanoa 
 
 
Q58 Seuraavassa on joitakin vastakkaisia mielipiteitä eri asioihin. Mihin kohtaan sijoittaisit omat mielipiteesi 
asteikolla? 
 
”SEURAAVIA ASTEIKKOJA EI TARVITSE LAITTAA VAAKAAN” 
 
1 Yksilön tulisi ottaa enemmän vastuuta itsestään 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Julkisen vallan pitäisi ottaa enemmän vastuuta, että kaikilla on sitä mitä mitä elämiseen tarvitaan 
11 En osaa sanoa 
 
1 Työttömien tulisi ottaa vastaan mikä tahansa heille tarjottu työ työttömyyskorvauksen menettämisen uhalla 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Työttömillä tulisi olla oikeus kieltäytyä heille tarjotusta työstä 
11 Ei osaa sanoa 
 
1 Kilpailu on hyvästä. Se innostaa ihmisiä työskentelemään ahkerasti ja kehittämään uusia ideoita 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Kilpailu on haitallista. Se tuo esille ihmisten huonoimmat puolet 
11 En osaa sanoa 
 
1 Valtion tulisi antaa yrityksille enemmän vapautta 
2 
3 
4 



16 

 

5 
6 
7 
8 
9 
10 Valtion tulisi valvoa yrityksiä tehokkaammin 
11 Ei osaa sanoa 
 
1 Tulotaso pitäisi maassamme saada tasaisemmaksi 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Yksilön ponnistuksille pitäisi olla suurempia kannustimia 
11 En osaa sanoa 
 
1 Yksityisomistusta teollisuudessa ja muussa yritystoiminnassa tulisi lisätä 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Valtion ja kuntien omistusta teollisuudessa ja muussa yritystoiminnassa tulisi lisätä 
11 En osaa sanoa 
 
Q59 Seuraavassa on kolme perusasennetta yhteiskuntaan jossa elämme. Valitse niistä yksi, joka parhaiten 
kuvaa omaa mielipidettäsi. 
 
Koko yhteiskuntarakenteemme pitää radikaalisti muuttaa vallankumouksella 
Yhteiskuntaamme pitää parantaa asteittaisilla uudistuksilla 
Nykyistä yhteiskuntaamme pitää rohkeasti puolustaa kaikkia kumouksellisia voimia vastaan 
En osaa sanoa 
 
Q60 Nykyisin keskustellaan paljon siitä, mitä maamme pitäisi tavoitella seuraavien kymmenen vuoden 
aikana. Seuraavassa on esitetty eräitä päämääriä. Mitä näistä tavoitteista pitäisit tärkeimpänä? 
 
Q61 Entä mitä pitäisit toiseksi tärkeimpänä?  
 
Järjestyksen ylläpitäminen 
Tavallisten ihmisten vaikutuksen lisääminen poliittisessa päätöksenteossa 
Hinnankorotusten vastustaminen 
Sananvapauden puolustaminen 
En osaa sanoa 
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Q62 Seuraavassa on kuvattu kaksi elämäntapojemme muutosta, jotka saattavat tapahtua 
lähitulevaisuudessa.Olisiko tällainen muutos hyvä asia vai huono asia, vai olisiko asia yhdentekevä? 
 
Hyvä asia 
Huono asia 
Yhdentekevä 
En osaa sanoa 
 
Rahan ja tavaran merkitys vähenee 
Auktoriteetteja kunnioitetaan enemmän 
 
Q63 Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin? Luotatko niihin hyvin paljon, melko paljon, ei kovinkaan paljon, 
vai ei lainkaan? 
 
Hyvin paljon 
Melko paljon 
Ei kovinkaan paljon 
Ei lainkaan 
En osaa sanoa 
 
Kirkko 
Puolustusvoimat 
Koulutusjärjestelmä 
Lehdistö 
Ammattiliitot 
Poliisi 
Eduskunta 
Valtion virkamieskunta 
Sosiaaliturvajärjestelmä 
Euroopan unioni 
Nato 
Yhdistyneet kansakunnat (YK) 
Terveydenhuoltojärjestelmä 
Oikeuslaitos 
Suuryritykset 
Ympäristöjärjestöt 
Puolueet 
Maan hallitus 
 
Q64 Oletko kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, et kovin tyytyväinen vai et lainkaan 
tyytyväinen siihen, miten demokratia on kehittymässä Suomessa? 
 
Erittäin tyytyväinen 
Melko tyytyväinen 
Ei kovin tyytyväinen 
Ei lainkaan tyytyväinen 
En osaa sanoa 
 
Q65 Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, miten maatamme hallitaan. Seuraavassa on asteikko yhdestä (1) 
kymmeneen (10), joka osoittaa, miten hyvin tai huonosti asiat ovat: Yksi tarkoittaa, että asiat ovat erittäin 
huonosti ja kymmenen, että ne ovat erittäin hyvin. 
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Erittäin huonosti 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Erittäin hyvin 
11 En osaa sanoa 
 
Q66 Seuraavassa on erilaisia poliittisia järjestelmiä.Mitä mieltä olisit niistä Suomen hallintojärjestelmänä. 
Arvioi kunkin osalta erikseen, olisiko hallintojärjestelmä erittäin hyvä, melko hyvä, melko huono vai erittäin 
huono Suomen hallintojärjestelmänä. 
 
Erittäin hyvä 
Melko hyvä 
Melko huono 
Erittäin huono 
En osaa sanoa 
 
Vahva johtaja, jonka ei tarvitse välittää eduskunnasta ja vaaleista 
Asiantuntijat, ei hallitus, tekevät päätöksiä sen mukaan, mitä pitävät maalle parhaana 
Puolustusvoimat vallassa eli sotilasvalta 
Demokraattinen poliittinen järjestelmä 
 
Q67 Seuraavassa on joukko asioita, joita ihmiset joskus sanovat demokraattisesta poliittisesta 
järjestelmästä. Oletko väittämien kanssa samaa mieltä vai eri mieltä? 
 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Demokratiassa voi olla ongelmia, mutta se on parempi kuin mikään muu hallintojärjestelmä 
Maan talous toimii huonosti demokratiassa 
Demokratiassa on vaikea tehdä päätöksiä ja siellä on liikaa erimielisyyksiä 
Demokratiassa ei ole helppo säilyttää lakia ja järjestystä 
 
Q68 Ovatko seuraavat asiat mielestäsi aina hyväksyttäviä, ei koskaan hyväksyttäviä vai jotain siltä väliltä. 
Käytä asteikkoa 1-10 välillä. 
 
”ASTEIKKO VAAKAAN” grid 
 
1 Ei koskaan hyväksyttävää 
2 
3 
4 
5 
6 
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7 
8 
9 
10 Aina hyväksyttävää 
11 En osaa sanoa 
 
Vaatia sairausvakuutuskorvaus tai sosiaaliturvaetu, johon ei ole oikeutta 
Tehdä verovilppiä, jos tilaisuus sallii 
Jonkun toisen auton luvaton lainaaminen 
Marihuanan tai hasiksen käyttö 
Valehtelu omaksi edukseen 
Avioliiton ulkopuolinen rakkaussuhde 
Lahjusten vastaanottaminen virkatehtävien hoidossa 
Homoseksuaalisuus 
Abortti 
Avioero 
Eutanasia eli parantumattomasti sairaiden elämän lopettaminen 
Itsemurha 
Palveluista maksaminen pimeästi ilman kuittia 
Satunnaiset seksisuhteet 
Jättää maksamatta julkisessa kulkuneuvossa 
Prostituutio 
Tieteelliset tutkimukset ihmisen sikiöillä 
Ruokien geenimanipulaatio 
Keinohedelmöitys tai koeputkihedelmöitys 
Kuolemanrangaistus 
 
Q69 Mihin seuraavista maantieteellisistä ryhmistä katsoisit ensisijaisesti kuuluvasi? 
 
Q70 Entä mihin seuraavaksi? 
 
Asuinpaikkakunta 
Asuinseutu (esim. maakunta) 
Suomi 
Eurooppa 
Koko maailma 
En osaa sanoa 
 
Q71 Oletko Suomen kansalainen? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q71 = 1 
 
Q72 Kuinka ylpeä olet Suomen kansalaisuudesta? 
  
Erittäin ylpeä 
Melko ylpeä 
Ei kovin ylpeä 
Ei lainkaan ylpeä 
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En osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
 
Q73 Jotkut ihmiset ovat huolestuneita Euroopan unionin kehityksestä. Seuraavassa luetellaan joukko asioita, 
joita ihmiset sanovat pelkäävänsä. Kertokaa kuinka huolestunut itse olet kustakin asiasta? 
 
”ASTEIKKO VAAKAAN” 
 
1 Olen erittäin huolestunut 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 En ole lainkaan huolestunut 
11 En osaa sanoa 
 
Sosiaaliturvan menettäminen 
Kansallisen identiteetin ja kulttuurin menettäminen 
Suomen alati lisääntyvät maksut Euroopan unionille 
Suomen vaikutusvallan heikentyminen maailmassa 
Työpaikkojen häviäminen Suomesta 
 
Q74 Jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi jatkaa laajentumistaan, toisten mielestä se 
on taas laajentunut jo liikaakin. Mitä mieltä itse olet asiasta seuraavalla asteikolla, jossa 1 tarkoittaa “tulisi 
jatkaa laajentumista” ja 10 “on laajentunut jo liikaa”? 
 
1 Tulisi jatkaa laajentumista 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 On laajentunut jo liikaa 
11 En osaa sanoa 
 
Q75 Monet ihmiset jättävät äänestämättä vaaleissa. Jos huomenna pidettäisiin eduskuntavaalit, kävisitkö 
äänestämässä? 
 
Äänestäisin 
En äänestäisi 
En osaa sanoa 
 
JOS Q75 = 1 
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Q75a Minkä puolueen edustajaa äänestäisit? 
  
KESK (Suomen Keskusta) 
KOK (Kansallinen Kokoomus) 
SDP (Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue) 
VAS (Vasemmistoliitto) 
VIHR (Vihreä Liitto) 
KD (Kristillisdemokraatit) 
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) 
PS (Perussuomalaiset) 
Muu, mikä? 
En osaa tai halua sanoa 
 
JOS Q75 = 2 
 
Q75b  Mikä puolue olisi mieluisin? 
 
KESK (Suomen Keskusta) 
KOK (Kansallinen Kokoomus) 
SDP (Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue) 
VAS (Vasemmistoliitto) 
VIHR (Vihreä Liitto) 
KD (Kristillisdemokraatit) 
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) 
PS (Perussuomalaiset) 
Muu, mikä? 
En osaa tai halua sanoa 
 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
 
Q76 Entä ihmiset, jotka tulevat kehitysmaista tänne työhön. Mitä seuraavista hallituksen pitäisi mielestäsi 
tehdä? 
 
Antaa kenen tahansa tänne haluavan tulla 
Antaa ihmisten tulla niin kauan kuin on vapaita työpaikkoja 
Määrittää tiukoin rajoin, kuinka paljon ulkomaalaisia saa tulla maahamme 
Kieltää muista maista tulevia ihmisiä tulemasta tänne 
En osaa sanoa 
 
Q77 Terrorismista kerrotaan nykyään uutisissa lähes päivittäin. Useimmat vastustavat terrorismia 
periaatteessa, mutta asiasta on myös mielipide-eroja. Kumpi seuraavista väittämistä on lähempänä 
mielipidettäsi? 
  
Tietyissä olosuhteissa terrorismi voi olla oikeutettua 
Terrorismi on aina tuomittavaa motiiveista riippumatta 
Ei kumpikaan 
En osaa sanoa 
 
Q78 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asteikolla 1–10?  
 
1 Maahanmuuttajat vievät työt syntyperäisiltä asukkailta 
2 



22 

 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Maahanmuuttajat eivät vie töitä syntyperäisiltä asukkailta 
11 En osaa sanoa 
 
1 Maahanmuuttajat heikentävät maan kulttuurielämää 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Maahanmuuttajat eivät heikennä maan kulttuurielämää 
11 En osaa sanoa 
 
1 Maahanmuuttajat lisäävät rikollisuutta 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Maahanmuuttajat eivät lisää rikollisuutta 
11 En osaa sanoa 
 
1 Maahanmuuttajat ovat taakka maan hyvinvointijärjestelmälle 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Maahanmuuttajat eivät ole taakka maan hyvinvointijärjestelmälle 
11 En osaa sanoa 
 
1 Tulevaisuudessa maahanmuuttajien osuus väestöstä on uhka yhteiskunnalle 
2 
3 
4 
5 
6 
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7 
8 
9 
10 Tulevaisuudessa maahanmuuttajien osuus väestöstä ei ole uhka yhteiskunnalle 
11 En osaa sanoa 
 
1 On yhteiskunnan kannalta parasta, jos maahanmuuttajat säilyttävät omat tapansa ja perinteensä 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 On yhteiskunnan kannalta parasta, jos maahanmuuttajat eivät säilytä omia tapojaan ja perinteitään vaan 
omaksuvat maan tavat 
11 En osaa sanoa 
 
Q79 Missä määrin olet seuraavien väittämien kanssa samaa tai eri mieltä? 
 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Suomeen on tullut siinä määrin maahanmuuttajia, että tunnen itseni ajoittain muukalaiseksi 
Suomessa on nykyään liikaa maahanmuuttajia 
 
Q80 Jotkut ihmiset sanovat seuraavien asioiden olevan tärkeitä, jotta jotain henkilöä voidaan todella pitää 
suomalaisena. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita, että  jotain henkilöä voidaan pitää todella 
suomalaisena? 
 
Erittäin tärkeää 
Melko tärkeää 
Ei kovin tärkeää 
Ei lainkaan tärkeää 
En osaa sanoa 
 
On syntynyt Suomessa 
Kunnioittaa Suomen yhteiskuntajärjestelmää ja lakeja 
Sukujuuret ovat suomalaiset 
Osaa puhua suomea/ruotsia 
On asunut pitkään Suomessa 
 
Q81 Kuinka usein seuraat politiikkaa televisiosta, radiosta tai sanomalehdistä? 
 
Päivittäin 
Muutaman kerran viikossa 
Kerran, pari viikossa 
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Harvemmin 
Ei koskaan 
En osaa sanoa 
 
Q82 Mikä on mielipiteesi seuraavista väittämistä? 
 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Jos jollakin on tietoa, joka voi auttaa oikeudenmukaisuuden toteutumista, hänen tulisi luovuttaa se 
viranomaisille 
 
Ihmisten tulisi pitää huoli omista asioistaan, eikä osoittaa liian suurta kiinnostusta muiden sanomisiin tai 
tekemisiin 
 
Q83 Kuinka huolissaan olet seuraavien tahojen elinoloista?  
 
Erittäin huolissaan 
Huolissaan 
Jossain määrin huolissaan 
Ei kovin huolissaan 
Ei lainkaan huolissaan 
En osaa sanoa 
 
Oma perheesi 
Naapurustosi 
Asuinseutusi ihmiset 
Suomalaiset 
Eurooppalaiset 
Ihmiskunta 
 
Q84 Entä missä määrin olet huolissaan seuraavassa lueteltujen tahojen elinoloista Suomessa? 
 
Erittäin huolissaan 
Huolissaan 
Jossain määrin huolissaan 
Ei kovin huolissaan 
Ei lainkaan huolissaan 
En osaa sanoa 
 
Vanhukset 
Työttömät 
Maahanmuuttajat 
Sairaat ja vammaiset 
Köyhien perheiden lapset 
 
Q85 Seuraavassa on joitakin ympäristöön liittyviä väittämiä. Oletko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri 
mieltä vai täysin eri mieltä väittämien kanssa? 



25 

 

 
Täysin samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
Luopuisin osasta tuloistani, jos voisin olla varma, että se käytettäisiin ympäristön saastumisen 
ehkäisemiseen 
 
Ihmisten määrä on lähestymässä maapallon kestokyvyn rajoja 
 
Ihmisen puuttumisella luonnon kulkuun on usein tuhoisia seurauksia 
 
Ihmisen neuvokkuus varmistaa maapallon säilymisen elinkelpoisena 
 
Luonnon tasapaino on riittävän vahva kestääkseen modernien teollisuusmaiden toiminnan seuraukset 
 
Ihminen on tarkoitettu hallitsemaan luontoa 
 
Jos nykymeno jatkuu, pian tapahtuu jokin suuri ympäristökatastrofi 
 
Q86 Vastaajan sukupuoli (EI KYSYTÄ – NOT TO BE ASKED) 
Mies 
Nainen 
 
Q87 mIikä on syntymävuotesi? (EI KYSYTÄ – NOT TO BE ASKED) 
 
Q88  Oletko Suomen kansalainen? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q88 = 2 
Q89 Minkä maan kansalainen olet? 
 
Q90 Synnyitkö Suomessa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q90 = 2 
 
Q91 Missä maassa synnyit? 
 
JOS Q90 = 2 
 
Q92 Minä vuonna muutit Suomeen ensimmäistä kertaa? 
 
19 _ _ 
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KAIKILTA 
 
Q93 Onko isäsi syntynyt Suomessa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q93 = 2 
 
Q94 Missä maassa isäsi on syntynyt? 
 
KAIKILTA 
 
Q95 Onko äitisi syntynyt Suomessa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q93 = 2 
 
Q96 Missä maassa äitisi on syntynyt? 
 
KAIKILTA 
 
Q97 Mikä on siviilisäätysi? 
 
Naimisissa 
Rekisteröidyssä parisuhteessa 
Leski (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) 
Eronnut (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) 
Asumuserossa (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) 
En ole koskaan ollut naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 1-5 
 
Q98 Asuitko yhdessä kumppanisi kanssa ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröimistä? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 3,4,5 TAI 6 
 
Q99 Asutko nykyisin yhdessä kumppanin kanssa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
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JOS Q99 = 2 TAI 3 
 
Q100 Oletko vakituisessa parisuhteessa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97= 1, 2 TAI 6 
 
Q101 Oletko ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa jonkun toisen kanssa ennen nykyistä 
parisuhdettasi tai oletko koskaan aiemmin elänyt avoliitossa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 1 TAI 2 JA Q101 = 1 
 
Q102 Oliko aikaisemman kumppaninne kanssa kyse avioliitosta vai rekisteröidystä parisuhteesta? 
 
Kyllä, avioliitto 
Kyllä, rekisteröity parisuhde 
Ei kumpikaan 
En osaa sanoa 
 
JOS Q102 = 1 TAI 2 
 
Q103 Asuitko yhdessä aikaisemman kumppaninne kanssa ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen 
rekisteröimistä? 
 
Kyllä 
Ei  
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 1 TAI 2 JA Q101 = 1 
 
Q104 Päättyikö aikaisempi suhteenne eroon vai kumppaninne kuolemaan? 
 
Erosimme 
Kumppani kuoli 
En osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
 
Q105 Kuinka monta lasta sinulla on? 
 
1 lasta 
2 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 Ei osaa sanoa 
 
JOS Q105 1-15 
 
Q106 Minä vuonna ensimmäinen lapsesi on syntynyt?  
 
Vuonna 19 __ 
 
KAIKILTA 
 
Q107 Keitä kaikkia taloudessa asuu itsesi lisäksi?  
        
Kumppani, aviomies tai vaimo 
Lapsia, montako? __ 
Lasten vanhempia, montako? __ 
Isovanhempia, montako? __ 
Muita sukulaisia (veljiä, siskoja jne.), montako __ 
Muita, jotka eivät ole sukua, montako __ 
Ei ketään 
En osaa sanoa 
 
Q108 Oletko koskaan kokenut seuraavia asioita? Jos olet, niin minkä ikäisenä olette kokenut kyseisen asian 
ensimmäistä kertaa? 
 
Lapsesi kuolema, missä iässä _ _ 
Lapsesi avioero, missä iässä _ _ 
Vanhempiesi avioero, missä iässä _ _ 
Muun sukulaisen avioero, missä iässä _ _ 
Isäsi kuolema, missä iässä _ _ 
Äitisi kuolema, missä iässä _ _ 
Ei mitään näistä 
En osaa sanoa 
 
Q109 Minkä ikäisenä lopetit täysipäiväisen opiskelun tai jos opiskelet niin minkä ikäisenä arvioit saavasi 
opiskelusi päätökseen? 
 
_ _ vuotta 
 
88 En osaa sanoa 
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Q110 Mikä on korkein koulutuksesi? 
 
Kansakoulu 
Peruskoulu 
Ammattikoulu tai –kurssi 
Lukio tai ylioppilas 
Erikoisammattitutkinto 
Opistotason ammatillinen koulutus 
Ammattikorkeakoulu 
Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto 
Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 
Tohtori- tai lisensiaattikoulutus 
En osaa sanoa 
 
Q111 Oletko tällä hetkellä työelämässä vai ei?  
 
Palkkatyössä 30 tuntia viikossa tai enemmän 
Palkkatyössä vähemmän kuin 30 tuntia viikossa 
Yksityisyrittäjä 
Varusmiespalveluksessa 
Eläkkeellä 
Kotiäiti, ei muuta työtä 
Opiskelija 
Työtön 
Vamman takia työelämän ulkopuolella 
Muu, mikä? 
En osaa sanoa 
 
JOS Q111 = 4-11 
 
Q111A Oletko ollut aiemmin työssä työntekijänä (joko koko- tai osa-aikaisena) tai yksityisyrittäjänä? 
 
Työntekijä 
Yksityisyrittäjä 
En ole koskaan ollut ansiotyössä 
En osaa sanoa 
 
JOS Q111 = 1-3 TAI Q111A = 1 TAI 2 
 
Q112 Mikä on nykyinen pääasiallinen työnimikkeesi tai ammattisi tai jos olit aiemmin työssä niin mikä oli 
pääasiallinen työnimike tai ammatti? 
 
JOS Q111 = 1-3 TAI Q111A = 1 TAI 2 
 
Q112a Minkälaista työtä teet/teit suurimman osan ajasta pääasiallisessa työssäsi? 
 
JOS Q111 = 3 TAI Q111A = 2 
 
Q113 Kuinka monta alaista sinulla on nykyisessä työssäsi tai oli jos et enää toimi yrittäjänä? 
 
Ei yhtään 
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1-9 
10-24 
25 tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
Q111 = 1 TAI 2 TAI Q111A = 1 
 
Q114 Oletko nykyisessä työssäsi esimiesasemassa tai jos et enää ole työssä niin oliko alaisia? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q114 = 1 
 
Q114a Kuinka monta alaista? 
 
1-9 
10-24 
25 tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 1 TAI 2 TAI Q99 = 1 
 
Q115 Onko puolisosi/kumppanisi syntynyt Suomessa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q115 = 2 
 
Q115a Missä maassa puolisosi/kumppanisi on syntynyt? 
 
JOS Q97 = 1 TAI 2 TAI Q99 = 1 
 
Q116 Mikä on puolisosi/kumppanisi korkein koulutus? 
 
Kansakoulu 
Peruskoulu 
Ammattikoulu tai –kurssi 
Lukio tai ylioppilas 
Erikoisammattitutkinto 
Opistotason ammatillinen koulutus 
Ammattikorkeakoulu 
Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto 
Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 
Tohtori- tai lisensiaattikoulutus 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 1 TAI 2 TAI Q99 = 1 
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Q117 Onko puolisosi/kumppanisi tällä hetkellä työelämässä vai ei? 
 
Palkkatyössä 30 tuntia viikossa tai enemmän 
Palkkatyössä vähemmän kuin 30 tuntia viikossa 
Yksityisyrittäjä 
Varusmiespalveluksessa 
Eläkkeellä 
Kotiäiti, ei muuta työtä 
Opiskelija 
Työtön 
Vamman takia työelämän ulkopuolella 
Muu, mikä? 
En osaa sanoa 
 
JOS Q117 = 4-11 
 
Q117A Onko puolisosi/kumppanisi aiemmin ollut työssä työntekijänä (joko koko- tai osa-aikaisena) tai 
yksityisyrittäjänä?  
 
Työntekijä 
Yksityisyrittäjä 
Ei ole koskaan ollut palkkatyössä 
En osaa sanoa 
 
JOS Q117 = 1-3 TAI Q117A = 1 TAI 2 
 
Q118 Mikä on puolisosi/kumppanisi pääasiallinen työnimike tai ammatti jos hän oli aiemmin työssä niin mikä 
oli pääasiallinen työnimike tai ammatti? 
 
JOS Q117 = 1-3 TAI Q117A = 1 TAI 2 
 
Q118a Minkälaista työtä puolisosi/kumppanisi tekee/teki suurimman osan ajasta pääasiallisessa työssään?  
 
JOS Q117 = 3 TAI Q117A = 2 
 
Q119 Kuinka monta alaista puolisollasi/kumppanillasi on tai oli jos ei enää toimi yrittäjänä? 
 
Ei yhtään 
1-9 
10-24 
25 tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
JOS Q117 = 1 TAI 2 TAI Q117A = 1 
 
Q120 Onko puolisosi/kumppanisi nykyisessä  työssään  esimiesasemassa tai jos ei enää työssä niin oliko 
alaisia? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
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JOS Q10 = 1 
 
Q120a Kuinka monta alaista hänellä on tai oli? 
 
1-9 
10-24 
25 tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
 
Q121  Oletko viimeisen viiden vuoden aikana ollut yli kolme kuukautta työttömänä yhtäjaksoisesti? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 1 TAI 2 TAI Q99 = 1 
 
Q122 Onko puolisosi/kumppanisi ollut viimeisen viiden vuoden aikana yli kolme kuukautta työttömänä 
yhtäjaksoisesti? 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
 
Q123 Oletko elänyt sosiaaliturvan varassa missään vaiheessa viimeisen viiden vuoden aikana?  
Sosiaaliturvalla tarkoitetaan tässä tarveharkintaisia sosiaalisia etuuksia (esim. peruspäiväraha, asumistuki, 
toimeentulotuki) 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q97 = 1 TAI 2 TAI Q99 = 1 
 
Q124 Entä onko puolisosi/kumppanisi elänyt sosiaaliturvan varassa missään vaiheessa viimeisen viiden 
vuoden aikana? 
Sosiaaliturvalla tarkoitetaan tässä tarveharkintaisia sosiaalisia etuuksia (esim. peruspäiväraha, asumistuki, 
toimeentulotuki) 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
 
Q125 Mihin näistä tuloluokista perheesi kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten palkat, eläkkeet ja muut tulot 
lasketaan yhteen veroja vähentämättä?  
 
Vähemmän kuin 1800 € vuodessa 
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1800 € - alle 3600 € vuodessa 
3600 € - alle 6000 vuodessa 
6000 € - alle 12000 € 
12000 € - alle 18000 € 
18000 € - alle 24000 € 
24000 € - alle 30000 € 
30000 € - alle 36000 € 
36000 € - alle 60000 € 
60000 € - alle 90000 € 
90000 € - alle 120000 € 
120000 € tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
Q126 Kun olit 14-vuotias, asuitteko vanhempiesi luona? 
 
Kyllä, molempien vanhempieni luona 
Isäni luona 
Äitini luona 
Ei, en asunut vanhempieni luona 
 
JOS Q126 = 1 TAI 2 
Q127 Mikä oli isän korkein koulutus? 
JOS Q126 = 3 
Q127 Mikä oli äidin korkein koulutus? 
 
Kansakoulu 
Peruskoulu 
Ammattikoulu tai -kurssi 
Lukio tai ylioppilas 
Erikoisammattitutkinto 
Opistotason ammatillinen koulutus 
Ammattikorkeakoulu 
Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto 
Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 
Tohtori- tai lisensiaattikoulutus 
En osaa sanoa 
 
JOS Q126 = 1 TAI 2 
Q128 Kun olit 14-vuotias, oliko isäsi palkkatyössä, yksityisyrittäjänä vai työttömänä? 
JOS Q126 = 3 
Q128 Kun olit 14-vuotias, oliko äitisi palkkatyössä, yksityisyrittäjänä vai työttömänä? 
 
Palkkatyössä 
Yksityisyrittäjänä 
Työttömänä 
En osaa sanoa 
 
JOS Q126 = 1 TAI 2 
Q129 Mikä oli isäsi pääasiallinen työnimike tai ammatti? 
JOS Q126 = 3 
Mikä oli äitisi pääasiallinen työnimike tai ammatti? 
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JOS Q126 = 1 TAI 2 
Q129a Minkälaista työtä isänne teki suurimman osan ajasta pääasiallisessa työssään? 
JOS Q126 = 3 
Q129a Minkälaista työtä äitisi teki suurimman osan ajasta pääasiallisessa työssään? 
 
JOS Q126 = 1 TAI 2 JA Q128 = 2  
Q130 Kuinka monta alaista isälläsi oli työssään?  
JOS Q126 = 3 JA Q128 = 2 
Q130 Kuinka monta alaista äidilläsi oli työssään?  
 
Ei yhtään 
1-9 
10-24 
25 tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
JOS Q126 = 1 TAI 2 JA Q128 = 1 
Q131 Oliko isäsi työssään esimiesasemassa? 
JOS Q126 = 3 JA Q128 = 1 
Q131 Oliko äitisi työssään esimiesasemassa? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
JOS Q126 = 1 TAI 2 JA Q131 = 1 
Q131a Kuinka montaa työntekijää isälläsi oli? 
JOS Q126 = 3 JA Q131 = 1 
Q131a Kuinka montaa työntekijää äidilläsi oli? 
 
1-9 
10-24 
25 tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
KAIKILLE 
 
Q132 Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat vanhempianne aikana, jolloin olitte 14-vuotias? 
 
Hyvin 
Melko hyvin 
Ei kovin hyvin 
Ei lainkaan 
En osaa sanoa 
 
KOHDAT A, B JA C KYSYTÄÄN VAIN JOS Q126 = 1, 3 TAI 4 
KOHTA C KYSYTÄÄN KAIKILTA 
KOHDAT E, F G KYSYTÄÄN VAIN JOS Q126 = 1, 2 TAI 4 
KOHTA H KYSYTÄÄN KAIKILTA 
 
A Äitini piti kirjojen lukemisesta 
B Keskustelin politiikasta kotona äitini kanssa 
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C Äitini piti uutisten seuraamisesta 
D Vanhemmallani/vanhemmillani oli vaikeuksia toimeentulon kanssa 
E Isäni piti kirjojen lukemisesta 
F Keskustelin politiikasta kotona isäni kanssa 
G Isäni piti uutisten seuraamisesta 
H Vanhemmallani/vanhemmillani oli vaikeuksia hankkia uusia tavaroita rikkinäisten tilalle 
 
KAIKILTA 
Q133 Missä maakunnassa asuit noin 14 vuoden ikäisenä? 
 
Etelä-Savo 
Pohjois-Savo 
Pohjois-Karjala 
Kainuu 
Uusimaa 
Itä-Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
Kanta-Häme 
Päijät-Häme 
Kymenlaakso 
Etelä-Karjala 
Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 
Satakunta 
Pirkanmaa 
Keski-Pohjanmaa 
Pohjois-Pohjanmaa 
Lappi 
En osaa sanoa 
 
Q134 EI KYSYTÄ, NOT TO BE ASKED 
 
Q135 Kaupungin/kunnan asukasluku 
 
Alle 2 000 asukasta 
2 000 – 5 000 
5 000 -  10 000 
10 000 -  20 000  
20 000 -  50 000  
50 000 – 100 000  
10 0000 -  500 000  
500 000 asukasta tai enemmän 
En osaa sanoa 
 
Q136 EI KYSYTÄ, NOT TO BE ASKED 
 
 


