
KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN

AINEISTO

QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 2012: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN-
NISH DATA

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

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

If the questionnaire 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 frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

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

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



Arvoisa vastaanottaja

Työelämä ja perhearvot -tutkimukseen osallistumalla voit kertoa näkemyksistäsi ja koke-
muksistasi työssäkäynnistä, työn ja perheen yhteensovittamisesta ja perhearvoista. Tarkoi-
tuksena on koota suomalaisten käsityksiä aiheesta osaksi laajaa kansainvälistä vertailuai-
neistoa. Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää, että asiaan eri tavoin suhtautuvat vastaa-
vat kyselyyn.

Olet yksi tutkimukseen satunnaisesti* valitusta 15 - 74-vuotiaasta suomalaisesta. Suomen
osalta tietojen keruusta vastaa Tilastokeskus. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampe-
reen yliopiston kanssa.

Luottamuksellisuus

Kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan ennen aineiston
luovuttamista Tampereen yliopistossa toimivaan Suomen yhteiskuntatieteelliseen tietoar-
kistoon ja kansainväliselle tietoarkistolle. Aineisto käsitellään tilastollisin menetelmin, eikä
yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista.

Kyselyn palauttaminen

Pyydämme sinua täyttämään tämän kyselylomakkeen ja palauttamaan sen 25.10.
mennessä oheisessa valmiiksi maksetussa kuoressa Tilastokeskukseen
    TAI
voit vastata halutessasi internetissä.
Kirjoita internetissä osoitekenttään www.tilastokeskus.fi/tup/issp

Henkilökohtaiset tunnuksesi ovat: Tunnus

Salasana

Lomakkeen täyttäneiden ja palauttaneiden kesken arvotaan yksi Apple iPad 2
taulutietokone, arvo noin 600 euroa.

Lisätiedot

Tutkimusamanuenssi Seppo Antikainen, puh. 040 190 1436, seppo.antikainen@uta.fi
Tutkija Marika Jokinen, puh. 050 360 4760, marika.jokinen@tilastokeskus.fi

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Tilastokeskus Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Riitta Harala Sami Borg
tilastojohtaja  johtaja

* Otos on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.



Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Rengasta kummaltakin riviltä vain yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En osaa
sanoa

a) Ihaninta elämässä on lasten kasvun ja
kehityksen seuraaminen ................................ 1 2 3 4 5 8

b) Lapset kohottavat vanhempiensa
sosiaalista asemaa yhteiskunnassa ................................1 2 3 4 5 8

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Rengasta jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystäsi parhaiten
vastaavan vaihtoehdon numero.

Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan.

Esimerkki 1. Tässä kirjoitetaan vastaus sille varatulle viivalle.

Minä vuonna olet syntynyt? 19 64

Esimerkki 2. Tässä ympyröidään jokin annetuista vaihtoehdoista.

Oletko…
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Palkansaaja ................................................................................................1

Yrittäjä, ei muita työntekijöitä ................................................................2

Yrittäjä, muita työntekijöitä ................................................................3

Työssä oman perheen yrityksessä ................................................................4

Esimerkki 3. Monissa kysymyksissä on useampia osioita (a, b, c jne.).
Vastaa jokaiseen niistä.
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Aluksi koulutustasi koskevia kysymyksiä

1. Oletko…

Mies................................ 1

Nainen................................2

2. Minä vuonna olet syntynyt? 19 _____

3. Kuinka monta vuotta olet käynyt kouluja tai opiskellut kaiken kaikkiaan?
Mukaan luetaan kansa-, kansalais- ja peruskoulu, lukio ja muu yleissivistävä koulutus, kaikki kokopäiväinen ammattiin
tähtäävä opiskelu sekä korkea-asteen koulutus. Mikäli olet vielä koulussa tai opiskelemassa, ilmoita tähänastiset täy-
det koulu- ja opiskeluvuotesi.

4. Mikä on koulutuksesi?
Rengasta korkein loppuun suoritettu kouluaste, vain yksi vaihtoehto.

Seuraavaksi kysymyksiä työtilanteestasi

Ansiotyöksi katsotaan työskentely palkansaajana, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai oman perheen
yrityksessä vähintään tunti viikossa. Jos olet tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun loman,
palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi mukaan.

5.  Oletko ansiotyössä?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Olen tällä hetkellä ansiotyössä ................................ 1 Siirry kysymykseen 6.

En ole tällä hetkellä ansiotyössä mutta olen ollut
aiemmin ................................................................................................2 Siirry kysymykseen 7.

En ole koskaan ollut ansiotyössä................................3 Siirry kysymykseen 12.

6.  Kuinka monta tuntia keskimäärin työskentelet viikoittain ylityöt mukaan lukien?
Jos sinulla on useampi kuin yksi työnantaja tai jos olet sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja/yrittäjä,
laske mukaan kaikki tunnit.

______ tuntia

______ vuotta

En ole käynyt koulua................................0

Vielä peruskoulussa ................................................................1
Kansakoulu tai kansalaiskoulu ................................ 2
Peruskoulu................................................................3
Ammattikoulu tai -kurssi ................................................................4
Lukio tai ylioppilas ................................................................5
Opistotason ammatillinen koulutus ................................6
Ammattikorkeakoulu ................................................................7
Yliopisto, alemman asteen tutkinto ................................8
Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto ................................9
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Jos sinulla on useampi kuin yksi työnantaja tai jos olet sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja/yrittäjä, vas-
taa pääasiallisen työsi mukaan. Jos et ole tällä hetkellä ansiotyössä tai olet eläkkeellä, vastaa viimeisimmän
työsi mukaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat luetaan yrittäjiksi.

7. Oletko/olitko…
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Palkansaaja ................................................................1

Yrittäjä, ei muita työntekijöitä................................2

Yrittäjä, muita työntekijöitä ................................3 Montako työntekijää yrityksessäsi on/oli sinun lisäksesi?
______ työntekijää

Työssä oman perheen yrityksessä ................................4

8. Toimitko esimiehenä eli onko/oliko sinulla työssäsi alaisia?
Kyllä ................................................................1 Kuinka monta? _______ alaista/työntekijää

Ei ................................................................2

9. Oletko/olitko työssä voittoa tavoittelevassa yrityksessä vai voittoa tavoittelemattomassa
 organisaatiossa?

Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Voittoa tavoittelevassa yrityksessä ................................1

Voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa ................................2

10.  Oletko/olitko työssä julkisella vai yksityisellä sektorilla?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Julkisella sektorilla ................................1

Yksityisellä sektorilla ................................2

11a.  Mikä on nykyinen tai viimeisin ammattisi?
Ilmoita pääasiallisen työsi ammattinimike mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, esimerkiksi elektroniikka-asentaja
mieluummin kuin asentaja. Ilmoita ammattinimike, ei tutkintonimikettä.

    Ammatti: _________________________________________________________________

11b.  Mitkä ovat tai olivat pääasialliset työtehtäväsi?

_________________________________________________________________________________

11c.  Mitä yritys tai organisaatio, jossa olet/olit työssä, pääasiassa tekee/teki?

_________________________________________________________________________________
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12.  Mikä seuraavista parhaiten kuvaa tämänhetkistä tilannettasi?
Jos olet tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen
syyn vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi mukaan. Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Ansiotyössä (palkansaaja, yrittäjä, työssä oman perheen yrityksessä)................................1
Työtön työnhakija ................................................................................................2
Koululainen, opiskelija (myös oppilaitoksesta lomalla olevat)................................3
Harjoittelussa tai oppisopimuksessa ................................................................4
Pysyvästi työkyvytön ................................................................................................5
Eläkkeellä ................................................................................................................................6
Kotiäiti, koti-isä tai omaishoitaja ................................................................................................7
Varusmies- tai siviilipalveluksessa ................................................................8
Jokin muu ................................................................................................................................9

13.  Oletko naimisissa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja asutteko yhdessä?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Asumme yhdessä ................................................................ 1 Siirry kysymykseen 14.

Emme asu yhdessä ................................................................2 Siirry kysymykseen 14.

En ole parisuhteessa ................................................................3 Siirry kysymykseen 23.

14. Mikä on puolisosi koulutus?
Rengasta korkein loppuun suoritettu kouluaste, vain yksi vaihtoehto.

Vielä peruskoulussa ................................................................1
Kansakoulu tai kansalaiskoulu ................................ 2
Peruskoulu................................................................3
Ammattikoulu tai -kurssi ................................................................4
Lukio tai ylioppilas ................................................................5
Opistotason ammatillinen koulutus ................................6
Ammattikorkeakoulu ................................................................7
Yliopisto, alemman asteen tutkinto ................................8
Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto ................................9

15. Minä vuonna puolisosi on syntynyt? 19 _____

16. Kuinka kauan olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi kanssa?
Jos et muista tarkasti, arvioi asumisvuosien määrä. Laita rasti ruutuun, jos alle vuoden.

_______vuotta

Alle vuoden
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Seuraavaksi kysymyksiä puolisosi työtilanteesta

Ansiotyöksi katsotaan työskentely palkansaajana, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai oman perheen
yrityksessä vähintään tunti viikossa. Jos puolisosi on tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun
loman, palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa hänen tavanomaisen työtilan-
teensa mukaan.

17.  Onko puolisosi ansiotyössä?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

On tällä hetkellä ansiotyössä................................ 1 Siirry kysymykseen 18.

Ei ole tällä hetkellä ansiotyössä mutta on ollut
aiemmin ................................................................ 2 Siirry kysymykseen 19.

Ei ole koskaan ollut ansiotyössä................................3 Siirry kysymykseen 22.

18.  Kuinka monta tuntia puolisosi keskimäärin työskentelee viikoittain ylityöt mukaan lukien?
Jos hänellä on useampi kuin yksi työnantaja tai jos hän on sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja/yrittäjä,
 laske mukaan kaikki tunnit.

______ tuntia

Jos puolisollasi on useampi kuin yksi työnantaja tai jos hän on sekä palkansaaja että ammatinharjoitta-
ja/yrittäjä, vastaa hänen pääasiallisen työnsä mukaan. Jos puolisosi ei ole tällä hetkellä ansiotyössä tai
hän on eläkkeellä, vastaa hänen viimeisimmän työnsä mukaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat luetaan
yrittäjiksi.

19. Onko/oliko puolisosi…
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Palkansaaja ................................................................1

Yrittäjä, ei muita työntekijöitä................................2

Yrittäjä, muita työntekijöitä ................................3

Työssä oman perheen yrityksessä ................................4

20. Toimiiko/toimiko puolisosi esimiehenä eli onko/oliko hänellä työssään alaisia?
Kyllä ................................1

Ei ................................................................2

21a.  Mikä on puolisosi nykyinen tai viimeisin ammatti?
Ilmoita puolisosi pääasiallisen työn ammattinimike mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, esimerkiksi
elektroniikka-asentaja mieluummin kuin asentaja. Ilmoita ammattinimike, ei tutkintonimikettä.

    Ammatti: ______________________________________________________________

21b.  Mitkä ovat/olivat puolisosi pääasialliset työtehtävät?

_____________________________________________________________________________

21c.  Mitä yritys tai organisaatio, jossa puolisosi on/oli työssä, pääasiassa tekee/teki?

_________________________________________________________________________________
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22.  Mikä seuraavista parhaiten kuvaa puolisosi tämänhetkistä tilannetta?
Jos puolisosi on tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun
samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa hänen tavanomaisen työtilanteensa mukaan. Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Ansiotyössä (palkansaaja, yrittäjä, työssä oman perheen yrityksessä)................................1
Työtön työnhakija ................................................................................................2
Koululainen, opiskelija (myös oppilaitoksesta lomalla olevat)................................3
Harjoittelussa tai oppisopimuksessa ................................................................4
Pysyvästi työkyvytön ................................................................................................5
Eläkkeellä ................................................................................................6
Kotiäiti, koti-isä tai omaishoitaja ................................................................7
Varusmies- tai siviilipalveluksessa ................................................................8
Jokin muu ................................................................................................9

Seuraavaksi perheeseen, työhön ja kotitöihin liittyviä kysymyksiä.

23. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En osaa
sanoa

a) Työssäkäyvä äiti pystyy luomaan lapsiinsa
aivan yhtä lämpimän ja turvallisen suhteen
kuin äiti, joka ei käy työssä ................................1 2 3 4 5 8

b) Alle kouluikäinen lapsi todennäköisesti
kärsii, jos hänen äitinsä käy työssä................................1 2 3 4 5 8

c) Kaiken kaikkiaan perhe-elämä kärsii, kun
naisella on kokopäivätyö ................................ 1 2 3 4 5 8

d) On hyvä käydä töissä mutta tosiasiassa
useimmat naiset haluavat ensisijaisesti
kodin ja lapsia ................................................................1 2 3 4 5 8

e) Kotirouvana oleminen on aivan yhtä
antoisaa kuin ansiotyön tekeminen................................1 2 3 4 5 8

.

24. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Rengasta kummaltakin riviltä vain yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Sekä miehen että naisen tulee osallistua
perheen toimeentulon hankkimiseen ................................1 2 3 4 5 8

b) Miehen tehtävä on ansaita rahaa; naisen
tehtävä on huolehtia kodista ja perheestä ................................1 2 3 4 5 8

25. Millä tavoin naisten pitäisi mielestäsi käydä työssä seuraavissa tilanteissa?
Rengasta kummaltakin riviltä vain yksi vaihtoehto.

Naisen tulisi…
käydä koko-
päivätyössä

käydä osa-
aikatyössä

pysyä
kotona

En osaa
sanoa

a) Kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi ................................1 2 3 8
b) Kun nuorin lapsi on aloittanut koulunkäynnin ................................1 2 3 8
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26. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En osaa
sanoa

a) Naimisissa olevat ovat yleisesti ottaen
onnellisempia kuin naimattomat................................1 2 3 4 5 8

b) Lapsia haluavien pitäisi mennä naimisiin ................................1 2 3 4 5 8
c) Yhdessä asuminen on hyväksyttävää,

vaikka pari ei aikoisikaan avioitua................................1 2 3 4 5 8
d) Avioero on useimmiten paras ratkaisu, kun

puolisot eivät näytä pystyvän ratkaisemaan
avioliitto-ongelmiaan ................................................................1 2 3 4 5 8

27. Lapset varttuvat erityyppisissä perheissä. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa
sanoa

a) Yksi vanhempi pystyy kasvattamaan lapsen
yhtä hyvin kuin molemmat vanhemmat yhdessä ................................1 2 3 4 5 8

b) Naispari pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin
kuin miehen ja naisen muodostama pari................................1 2 3 4 5 8

c) Miespari pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin
kuin miehen ja naisen muodostama pari................................1 2 3 4 5 8

28. Mikä on mielestäsi ihanteellinen perheen lapsiluku?
Kirjoita lasten lukumäärä viivalle.

______ lasta

29. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En osaa
sanoa

a) Ihaninta elämässä on lasten kasvun ja
kehityksen seuraaminen................................................................1 2 3 4 5 8

b) Lapset rajoittavat liikaa vanhempiensa vapautta................................1 2 3 4 5 8
c) Lapset ovat vanhemmilleen taloudellinen rasite................................1 2 3 4 5 8
d) Lapset rajoittavat toisen tai molempien

vanhempien työllistymistä ja uramahdollisuuksia ................................1 2 3 4 5 8
e) Lapset kohottavat vanhempiensa sosiaalista

asemaa yhteiskunnassa ................................................................1 2 3 4 5 8
f) Aikuiset lapset ovat tärkeä apu iäkkäille

vanhemmille ................................................................1 2 3 4 5 8

30. Ajatellaan pariskuntaa, jossa molemmat ovat kokopäiväisesti työssä. Toinen heistä keskeyttää
työssäkäynnin jäädäkseen kotiin hoitamaan vastasyntynyttä lasta.

 Tulisiko mielestäsi kotiin jäävän saada palkallista perhevapaata?
(Perhevapaaseen luetaan mukaan äitiys- ja isyysvapaa, isäkuukausi, vanhempainvapaa ja hoitovapaa).

Kyllä ................................................................1 Kuinka monta kuukautta?    _______  kk

Ei ................................................................0 Siirry kysymykseen 33a.
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31. Minkä tahon tulisi vastata perhevapaan kustannuksista?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Tulisi maksaa verovaroista................................1
Työnantajan tulisi maksaa................................2
Osin työnantajan, osin verovaroista................................3
Tulisi maksaa muista lähteistä................................4
En osaa sanoa ................................................................8

32. Ajatellaan edellä mainittua pariskuntaa, jossa molemmat ovat kokopäivätyössä. Jos heillä on
samanlainen työtilanne ja molemmat ovat oikeutettuja perhevapaaseen, kuinka vapaa tulisi jakaa
isän ja äidin kesken? Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Äidin tulisi pitää koko perhevapaa, isän ei lainkaan ................................1
Äidin tulisi pitää suurin osa perhevapaasta, isän pienempi osa................................2
Äidin ja isän tulisi pitää samansuuruinen jakso perhevapaasta ................................3
Isän tulisi pitää suurin osa perhevapaasta, äidin pienempi osa ................................4
Isän tulisi pitää koko perhevapaa, äidin ei lainkaan ................................5
En osaa sanoa ................................................................................................8

33a. Mikä olisi mielestäsi paras tapa vanhempien järjestää perhe- ja työelämänsä perheessä, jossa on
vähintään yksi alle kouluikäinen lapsi?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Äiti jää kotiin hoitamaan lasta ja isä tekee kokopäivätyötä ................................1
Äiti tekee osapäivätyötä ja isä kokopäivätyötä ................................ 2
Sekä äiti että isä tekevät kokopäivätyötä ................................................................3
Sekä äiti että isä tekevät osapäivätyötä ................................................................4
Isä tekee osapäivätyötä ja äiti kokopäivätyötä ................................ 5
Isä jää kotiin hoitamaan lasta ja äiti tekee kokopäivätyötä ................................6
En osaa sanoa ................................................................................................8

33b. Entä mikä olisi mielestäsi vähiten toivottava vaihtoehto?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Äiti jää kotiin hoitamaan lasta ja isä tekee kokopäivätyötä ................................1
Äiti tekee osapäivätyötä ja isä kokopäivätyötä ................................ 2
Sekä äiti että isä tekevät kokopäivätyötä ................................................................3
Sekä äiti että isä tekevät osapäivätyötä ................................................................4
Isä tekee osapäivätyötä ja äiti kokopäivätyötä ................................ 5
Isä jää kotiin hoitamaan lasta ja äiti tekee kokopäivätyötä ................................6
En osaa sanoa ................................................................................................8

34. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä alle kouluikäisten lasten päivähoidosta. Kenen tulisi mielestäsi
ensisijaisesti tarjota päivähoito lapselle?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Perheenjäsenten ................................................................1
Julkisen sektorin ................................................................2
Järjestöjen, yhdistysten tms. ................................3
Yksityisten palveluntarjoajien ................................4
Työnantajien ................................................................5
En osaa sanoa ................................................................8
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35. Kenen tulisi mielestäsi pääasiassa vastata alle kouluikäisten lasten päivähoidon kustannuksista?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Perheen itsensä ................................................................1
Julkisen sektorin ................................................................2
Työnantajien ................................................................3
En osaa sanoa ................................................................8

36. Monet iäkkäät tarvitsevat apua jokapäiväisissä toimissaan, esimerkiksi ostoksissa, siivoamises-
sa ja pyykinpesussa. Kenen tulisi mielestäsi ensisijaisesti tarjota tällaista apua?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Perheenjäsenten ................................................................1
Julkisen sektorin ................................................................2
Järjestöjen, yhdistysten tms. . ................................3
Yksityisten palveluntarjoajien ................................4
En osaa sanoa ................................................................8

37. Kenen tulisi mielestäsi pääasiassa vastata tällaisen iäkkäille tarjottavan avun kustannuksista?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Iäkkäiden itsensä tai heidän perheensä................................1
Julkisen sektorin ................................................................2
En osaa sanoa ................................................................8

38a. Montako tuntia viikossa keskimäärin itse käytät kotitöihin, kun mukaan ei lasketa lastenhoitoa ja
vapaa-ajan toimintaa?

______ tuntia

38b. Montako tuntia viikossa keskimäärin itse käytät huolehtiaksesi perheenjäsenistä (esimerkiksi
lapsista, iäkkäistä, sairaista tai vammaisista)?

______ tuntia

Vastaa seuraaviin kysymyksiin, jos asut tällä hetkellä yhdessä puolisosi kanssa avo-
tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Muutoin siirry kysymykseen 45.

39a. Montako tuntia viikossa keskimäärin puolisosi käyttää kotitöihin, kun mukaan ei lasketa lasten-
hoitoa ja vapaa-ajan toimintaa?

______ tuntia

39b. Montako tuntia viikossa keskimäärin puolisosi käyttää huolehtiakseen perheenjäsenistä (esi-
merkiksi lapsista, iäkkäistä, sairaista tai vammaisista)?

______ tuntia
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40. Miten sinä ja puolisosi olette järjestäneet raha-asianne? Valitse tilannettanne parhaiten kuvaava
vaihtoehto. Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Huolehdin kaikista raha-asioistamme ja annan puolisolleni hänen osuutensa rahoista.................1
Puolisoni huolehtii kaikista raha-asioistamme ja antaa minulle osuuteni ................................2
Panemme kaikki rahat yhteen, ja kumpikin käyttää yhteisiä rahoja tarpeen mukaan ....................3
Panemme osan rahoista yhteen, ja loput pidämme erillään .........................................................4
Molemmat pitävät omat rahansa erillään .....................................................................................5

41. Kuka tekee kotitaloudessanne seuraavat asiat?
Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

Aina
minä

Yleensä
minä

Molemmat
 yhdessä tai

suurin piirtein
tasapuolisesti

Yleensä
puolisoni

Aina
puolisoni

Joku
muu

En osaa
sanoa

a) Pyykinpesu ................................................................1 2 3 4 5 6 8
b) Kodin pienet korjaustyöt ................................1 2 3 4 5 6 8
c) Sairastuneista perheenjäsenistä

huolehtiminen................................ 1 2 3 4 5 6 8

d) Ruokaostokset ................................ 1 2 3 4 5 6 8
e) Siivoaminen ................................................................1 2 3 4 5 6 8
f) Ruoanlaitto................................................................1 2 3 4 5 6 8

42. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kotitöiden jakautumista sinun ja puolisosi välillä?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Teen paljon suuremman osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista ................................1
Teen jonkin verran suuremman osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista ................................2
Teen suunnilleen oikeudenmukaisen työnjaon mukaisen osan kotitöistä ................................3
Teen hieman pienemmän osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista ................................4
Teen paljon pienemmän osan kotitöistä kuin olisi oikeudenmukaista ................................5

43. Kun sinä ja puolisosi päätätte mitä teette yhdessä viikonloppuna, kuka tekee lopullisen päätök-
sen?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Enimmäkseen minä ................................................................................................1
Enimmäkseen puolisoni ................................................................................................2
Joskus minä, joskus puolisoni ................................................................................................3
Päätämme yhdessä ................................................................................................4
Joku muu ................................................................................................................................5

44. Kun otetaan huomioon kaikki tulonlähteet, onko sinulla vai puolisollasi suuremmat tulot?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Puolisollani ei ole tuloja ................................................................................................1
Minulla on paljon suuremmat tulot ...............................................................................................2
Minulla on suuremmat tulot ................................................................................................3
Meillä on suunnilleen samansuuruiset tulot ................................................................4
Puolisollani on suuremmat tulot ................................................................................................5
Puolisollani on paljon suuremmat tulot ................................................................6
Minulla ei ole tuloja ................................................................................................7
En tiedä ................................................................................................................................8
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45. Kuinka usein sinulle on tapahtunut seuraavia asioita viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana?
Rengasta jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto.

Useita
kertoja

viikossa

Useita ker-
toja kuu-
kaudessa

Kerran
pari

Ei
koskaan

Ei koske minua/
En käy työssä

a) Olen ollut töistä tullessani niin väsynyt, etten
ole jaksanut tehdä välttämättömiä kotitöitä ................................1 2 3 4 0

b) On ollut vaikeaa täyttää kaikkia perheeseen
liittyviä velvollisuuksia, koska olen viettänyt
töissä niin paljon aikaa ................................................................1 2 3 4 0

c) Olen ollut töihin mennessäni liian väsynyt
työskennelläkseni hyvin, koska olen ollut
uupunut kotitöiden vuoksi ................................................................

1 2 3 4 0

d) Minulla on ollut vaikeuksia keskittyä työhön
perheeseen liittyvien velvollisuuksien vuoksi................................1 2 3 4 0

46. Jos ajattelet elämääsi kokonaisuutena, kuinka onnellinen tai onneton yleisesti ottaen olet?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Täysin onnellinen ................................................................1
Hyvin onnellinen ................................................................2
Melko onnellinen ................................................................3
En onnellinen enkä onneton................................4
Melko onneton ................................................................5
Hyvin onneton ................................................................6
Täysin onneton ................................................................7
En osaa sanoa ................................................................8

47. Kuinka tyytyväinen olet kaiken kaikkiaan (pääasialliseen) työhösi?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Täysin tyytyväinen ................................................................1
Hyvin tyytyväinen ................................................................2
Melko tyytyväinen ................................................................3
En tyytyväinen enkä tyytymätön................................4
Melko tyytymätön ................................................................5
Hyvin tyytymätön ................................................................6
Täysin tyytymätön ................................................................7
En osaa sanoa ................................................................8
Kysymys ei koske minua/En käy työssä ................................0

48. Kuinka tyytyväinen olet kaiken kaikkiaan perhe-elämääsi?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Täysin tyytyväinen ................................................................1
Hyvin tyytyväinen ................................................................2
Melko tyytyväinen ................................................................3
En tyytyväinen enkä tyytymätön................................4
Melko tyytymätön ................................................................5
Hyvin tyytymätön ................................................................6
Täysin tyytymätön ................................................................7
En osaa sanoa ................................................................8
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49. Miten kuvaisit nykyistä terveydentilaasi? Onko se:
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Erinomainen ................................................................1
Erittäin hyvä ................................................................2
Hyvä ................................................................3
Kohtalainen................................................................4
Huono ................................................................5
En osaa sanoa ................................................................8

50. Oliko äitisi ansiotyössä vähintään vuoden ajan syntymäsi jälkeen ennen kuin täytit 14 vuotta?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Kyllä, hän kävi työssä ................................................................1
Ei ................................................................................................2
En tiedä ................................................................8

Vastaa kysymyksiin 51-53 vain, jos sinulla on tai on joskus ollut lapsia. Muussa tapauk-
sessa siirry kysymykseen 54.

51. Työskentelitkö kodin ulkopuolella…
Rengasta kummaltakin riviltä vain yksi vaihtoehto.

Kokopäiväi-
sesti

Osapäiväi-
sesti

En lainkaan Kysymys ei
koske minua

a) kun perheessä oli alle kouluikäinen lapsi?................................1 2 3 0
b) kun nuorin lapsi oli aloittanut koulunkäynnin?................................1 2 3 0

52. Työskentelikö silloinen puolisosi kodin ulkopuolella…
Rengasta kummaltakin riviltä vain yksi vaihtoehto.

Kokopäiväi-
sesti

Osapäiväi-
sesti

Ei lainkaan Kysymys ei
koske puolisoa

a) kun perheessä oli alle kouluikäinen lapsi?................................1 2 3 0

b) kun nuorin lapsi oli aloittanut koulunkäynnin?................................1 2 3 0

53. Kuka yleensä päättää/päätti lasten kasvatuksesta?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Enimmäkseen minä ................................................................1
Enimmäkseen puolisoni ................................2
Joskus minä, joskus puolisoni ................................3
Päätämme/päätimme yhdessä ................................4
Joku muu ................................................................5
Kysymys ei koske minua/meitä ................................0



Lopuksi vielä taustakysymyksiä

54. Oletko tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton jäsen?
Olen tällä hetkellä jäsen .................................................. 1

Olen ollut jäsen, en ole tällä hetkellä ............................... 2

En ole koskaan ollut jäsen ............................................... 3

55. Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon................................................................1

Ortodoksiseen kirkkoon ................................................................2

Katoliseen kirkkoon ................................................................3

Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön ................................4

Olen juutalainen ................................................................ 5

Olen muslimi ................................................................................................6

Olen buddhalainen ................................................................7

Olen hindu ................................................................................................8

Kuulun muuhun aasialaiseen uskonnolliseen yhteisöön................................9

Kuulun muuhun uskonnolliseen yhteisöön................................10

En kuulu kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön ................................11

56. Mikäli häitä, hautajaisia tms. ei oteta huomioon, kuinka usein osallistut jumalanpalveluksiin,
kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin? Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Useita kertoja viikossa tai useammin................................ 1
Kerran viikossa ................................................................ 2
2 - 3 kertaa kuukaudessa ................................................................3
Kerran kuukaudessa ................................................................4
Useita kertoja vuodessa ................................................................5
Kerran vuodessa ................................................................6
Harvemmin kuin kerran vuodessa ................................................................7
En koskaan ................................................................................................8

57. Yhteiskunnassamme on erilaisia luokkia. Toiset yhteiskuntaluokat sijoittuvat ylemmäksi ja toiset
alemmaksi. Mihin sijoittaisit itsesi seuraavalla yhteiskunnallista asemaa kuvaavalla asteikolla, jossa
10 kuvaa sijoittumista ylimpään ja 1 sijoittumista alimpaan luokkaan? Rengasta vain yksi numero.

Ylin luokka................................10

9

8

7

6

5

4

3

2

Alin luokka................................1
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58.  Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö viime eduskunta-
vaaleissa huhtikuussa 2011?

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

En ................................................................2 Siirry kysymykseen 60.

Minulla ei ollut äänioikeutta................................3 Siirry kysymykseen 60.

59. Minkä puolueen ehdokasta äänestit eduskuntavaaleissa 2011?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) ................................1

Suomen Keskusta (Kesk) ................................................................2

Kansallinen Kokoomus (Kok) ................................................................3

Vasemmistoliitto (Vas) ................................................................4

Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) ................................ 5

Vihreä liitto (Vihr) ................................................................6

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)................................................................7

Perussuomalaiset (PS) ................................................................8

Jokin muu puolue tai ryhmittymä ................................................................9

En halua sanoa ................................................................10

En osaa sanoa ................................................................11

60. Itsesi mukaan laskien, kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi normaalisti asuu?
a) Yhteensä ................................................................_____ henkilöä

joista:
b) 18-vuotiaita tai sitä vanhempia ................................_____ henkilöä
c) 7 - 17-vuotiaita ................................................................_____ henkilöä

d) 6-vuotiaita tai sitä nuorempia ................................_____ henkilöä

61. Kuinka suuret keskimäärin ovat omat kuukausitulosi veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan
lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?

euroa kuukaudessa

 Jos asut yksin, siirry kysymykseen 63.

62. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä
(=bruttotulot) mukaan lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?

euroa kuukaudessa
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63. Oletko tällä hetkellä…
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Naimisissa ................................................................................................1

Avoliitossa ................................................................................................2

Rekisteröidyssä parisuhteessa ................................................................3
Asumuserossa (mutta vielä virallisesti naimisissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa) ................................................................4

Eronnut avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta................................5

Leski avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen jälkeen ................................6

Minulla ei ole koskaan ollut puolisoa................................................................7

Ei mikään yllä olevista ................................................................ 8

64. Asutko…
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Suuren kaupungin keskustassa ................................................................1

Suuren kaupungin lähiössä tai esikaupunkialueella ................................2

Muussa kaupungissa ................................................................3

Kylässä tai taajamassa maaseudulla................................ 4

Haja-asutusalueella maaseudulla ................................................................5

Onko sinulla mielessäsi vielä jotakin, jonka haluaisit tuoda tässä yhteydessä esille?
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!

Palauta lomake valmiiksi maksetussa kuoressa Tilastokeskukseen.


