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NUORISOBAROMETRI 2014 / ”YHDENVERTAISUUS”

Hei! Olen (nimi) TNS Gallupista, hyvää huomenta/päivää/iltaa. Teemme Valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan toimeksiannosta tutkimusta, joka koskee nuorten näkemyksiä heidän omaan
elämäänsä liittyvistä asioista. Kyselyn teemana on yhdenvertaisuus. Kysymysten läpikäynti vie
noin 20 minuuttia. Olisiko sinulle hetki aikaa vastata?
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan tilastollisesti. Tutkimuksen tulokset
julkaistaan tavalla, jossa yksittäisiä tutkittavia ei voi tunnistaa. (HAASTATTELIJALLE TIEDOKSI:
HAASTATTELU KESTÄÄ NOIN 20 MINUUTTIA, SOVI UUDELLEENSOITTO TARVITTAESSA)
TAUSTAMUUTTUJAT
T1 Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu
T2 Ikä (vuosina)
T3 Missä kunnassa asut tällä hetkellä? (KYSYTÄÄN VAIN JOS TÄTÄ TIETOA EI SAA
VÄESTÖREKISTERITIEDOISTA)
T4 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa asuinpaikkaasi: KÄYTÄ APUNA OMAA
ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA.
Ison kaupungin keskusta
Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue
Pikkukylän tai pikkukaupungin keskusta
Pikkukylän tai pikkukaupungin harvaan asuttu laita-alue
Maaseutuympäristö
T5 Mitä on äidinkielesi? (TIEDON VOI OTTAA MYÖS REKISTERISTÄ)
Suomi
Ruotsi
Muu, mikä?
Vielä muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin.
T6 Oletko… (VALITSE YKSI)
a) evankelisluterilaisen kirkon jäsen
b) jäsenenä muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa
c) uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton
T7 Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut?
TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ,
JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ.
JOS VASTAAJALLA ON USEAMPI PERHE, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN MIELESTÄÄN TÄRKEINTÄ.
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Asun yksin > (SIIRRY SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN)
Asun soluasunnossa/kämppiksen kanssa > (SIIRRY SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN)
äiti
muu naispuolinen huoltaja
isä
muu miespuolinen huoltaja

[ ] veljiä/velipuolia => (merkitse veljien iät alle)
[ ] siskoja/siskopuolia => (merkitse siskojen iät alle)
[ ] avio- tai avopuoliso tai rekisteröity puoliso
[ ] omia tai puolison lapsia => (merkitse lasten iät alle)
[ ] muu, kuka? ______________________________________________
Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät:
MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELIPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE.
Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät:
MERKITSE JOKAISEN SISKON/SISKOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE.
Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät:
MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE.
T8 Mikä on äitisi koulutustaso?
LUETTELE, MERKITSE YLIN
a)
b)
c)
d)
e)

Ammatillinen perustutkinto
Opisto tai ylioppilastutkinto
Korkeakoulututkinto
Ei tutkintoa
Ei osaa sanoa

T9 Mikä on isäsi koulutustaso?
LUETTELE, MERKITSE YLIN
a)
b)
c)
d)
e)

Ammatillinen perustutkinto
Opisto tai ylioppilastutkinto
Korkeakoulututkinto
Ei tutkintoa
Ei osaa sanoa

Vielä muutamia taustatietoja ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin.
T10 Onko kotitaloutesi
1 varakas
2 hyvin toimeentuleva
3 keskituloinen
4 heikosti toimeentuleva
5 vai köyhä
T11 Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa?
a) Kyllä
b) Ei
c) EOS
JOS OPISKELEE T11=a
T12 Oletko parhaillaan...?
LUETTELE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Peruskoulussa
Lukiossa
Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
Ammattikorkeakoulussa
Yliopistossa
Jossain muualla
Ei osaa sanoa

JOS OPISKELEE LUKIOSSA TAI PERUSKOULUSSA T14=a TAI T14=b
T13a Mikä oli edellisen koulutodistuksen keskiarvosi? (VASTAUKSET VOI MERKITÄ TARKKUUDELLA
”6 tai alle; 6,1–7,0; 7,1–8,0; 8,1–9,0; yli 9, Myös vastausvaihtoehto: ”Ei ole keskiarvoja”)
JOS EI OPISKELE LUKIOSSA TAI PERUSKOULUSSA T14><a TAI T14><b
T13b Mikä oli peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo? (VASTAUKSET VOI MERKITÄ
TARKKUUDELLA ”6 tai alle; 6,1–7,0; 7,1–8,0; 8,1–9,0; yli 9, Myös vastausvaihtoehto: ”Ei ole keskiarvoja”)
T14 Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA)
LUETTELE, MERKITSE KAIKKI
Ylioppilastutkinnon
Ammatillisen perustutkinnon
Ammattikorkeakoulututkinnon
Yliopistotutkinnon
Ei mitään mainituista
Ei vastausta
T15 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä?
a) Kyllä
b) Ei
c) Ei osaa sanoa
T16 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko … (LUETTELE)
a) Koululainen tai opiskelija
b) Palkkatyössä
c) Yrittäjä
d) Työtön
e) Vanhempainvapaalla
f) Työpajassa, ammattistartissa, työharjoittelussa tai työkokeilussa
g) Jokin muu, mikä?___________
h) Ei vastausta
KYSYTÄÄN, JOS VASTASI KYSYMYKSEEN T16 ”TYÖTÖN
T17 Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä? Arvioi aika kuukausina.
Noin ______ kk
T18
a) Missä maassa olet syntynyt? ____ Esikoodeiksi ainakin: Suomi, Ruotsi, Venäjä, Viro
(b KYSYTÄÄN JOS SYNTYNYT SUOMEN ULKOPUOLELLA)
b)
Minä vuonna olet muuttanut Suomeen? (tarvittaessa viimeisin muuttovuosi])________
c)
Oletko Suomen kansalainen? (kyllä / ei / eos)
d)
Missä maassa äitisi on syntynyt? ________
e)
Missä maassa isäsi on syntynyt? ________
Kysytään kaikilta, paitsi 6–7 vain, jos syntynyt muualla kuin Suomessa T18 ><Suomi)
T19 Missä määrin koet itsesi... (4 = Paljon, 3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1 = en ollenkaan, 99 = eos)
1) suomalaiseksi
2) oman paikkakunnan asukkaaksi (kuten esimerkiksi tamperelaiseksi jne.)
3) eurooppalaiseksi
4) maailmankansalaiseksi
5) monikulttuuriseksi

6) maahanmuuttajaksi
7) ulkomaalaiseksi
T20 Koetko kuuluvasi vähemmistöön seuraavien asioiden suhteen?
(KYLLÄ, PALJON / KYLLÄ, VÄHÄN / EN / EOS)
a)
Etninen tausta
b)
Aatteellinen vakaumus tai mielipide
c)
Uskonnollinen tai uskonnoton vakaumus
d)
Seksuaalinen suuntautuminen (kuten homo, bi, lesbo)
e)
Sukupuoli-identiteetti (kuten transihminen)
d)
Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus
e)
Ulkonäkö (kuten ihonväri, pukeutuminen tms.)
f)
Jokin muu vähemmistö

SYRJINTÄ
Tässä kyselyssä selvitämme syrjintään liittyviä asioita. Syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä tai
ryhmää kohdellaan ilman hyväksyttävää oikeutusta eriarvoisesti esimerkiksi sukupuolen, iän,
uskonnon, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän tai muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella vuoksi. Myös esimerkiksi koulukiusaaminen voi siis olla syrjintää.
K1 Mitkä seuraavista asioista ovat mielestäsi syrjintää? (Kyllä / ei / eos) (TAI: valitse kaikki sopivat tms,
miten vain kysyminen on helpointa…??)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Se, etteivät samaa sukupuolta olevat voi mennä avioliittoon
Sitä, että asevelvollisuus koskee vain miehiä
Se, että hyvin toimeentulevat elävät pidempään kuin huonosti toimeentulevat
Se, että henkilö ei saa palvelua ravintolassa etnisen taustansa vuoksi.
Se, että työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa, vaikkei se työn tekemisen
kannalta ole välttämätöntä.
Se, että etninen alkuperä estää työn saamisen, vaikka hakija olisi muuten pätevä haettavaan
tehtävään
Se, että seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä nimitellään
Se, että pyörätuolia käyttävä henkilö ei portaiden vuoksi pääse sisälle kirjastoon tai kauppaan
Se, että nuorten työttömyys on korkeampi kuin muiden
Se, että maahanmuuttajien työttömyys on korkeampi kuin muiden
Se, että koulun uskonnonopetus on pakollista evankelisluterilaisen kirkon jäsenille
Se, että koulun yhteisissä juhlissa on uskonnollisia osuuksia

K2 Oletko havainnut nuoriin kohdistuvaa syrjintää viimeisten 12 kuukauden aikana seuraavissa
paikoissa tai tilanteissa? (kyllä usein / kyllä joskus / en ollenkaan / eos)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

koulussa
työelämässä
kodissa
nuorisopalveluissa (kuten nuorisotaloilla) (KYSYTÄÄN VAIN ALLE 25-VUOTIAILTA)
urheiluseuroissa
muissa harrastuksissa
kahviloissa tai baareissa
nuorten suosimissa hengailuympäristöissä (ostarit jne.)
kadulla kulkiessa
internetissä
TV:ssä, radiossa tai lehdissä
sosiaali- ja terveyspalveluissa (kuten lääkärin vastaanotolla)
armeijassa (KYSYTÄÄN VAIN VÄHINTÄÄN 18-V. MIEHILTÄ)
asunnonsaannissa
viranomaisten taholta (KELA, poliisi…)

(KYSYTÄÄN JOS AINAKIN JOSSAIN K2 KOHDASSA KYLLÄ)
K3 Entä nuorten syrjinnän saamat muodot? Kuinka usein olet havainnut seuraavia?
(usein / joskus / en ollenkaan/ eos)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vähättely tai aliarvioiminen
Ryhmän ulkopuolelle jättäminen
Pilkkaaminen ja nimittely
Fyysinen väkivalta
Väkivallalla uhkaaminen
Syrjintä työn, palvelujen, luottamustoimien tms. saamisessa
Tilojen tai palvelujen esteellisyys (esim. liuskojen tai hissien puuttuminen, verkkopalvelujen
esteellisyys)

K4 Entä oletko itse JOSKUS kokenut joutuneesi syrjityksi?

(1 kyllä usein / 2 kyllä joskus / 3 ei / eos)
(KYSYTÄÄN VAIN, JOS AINAKIN JOSKUS JOUTUNUT SYRJITYKSI, ELI JOS K4 = 1 TAI 2)
K5 Oletko joskus kokenut syrjintää seuraavista syistä johtuen?
(Kyllä / ei / eos) (TAI: valitse kaikki sopivat tms, miten kysyminen on helpointa…??)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Ikä
Ulkonäkö
Pukeutumistyyli
Ihonväri
Etninen tausta
Uskonto tai vakaumus
Poliittiset näkemykset
Sukupuoli
Sukupuoleen liittyvien odotusten rikkominen
Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu
Seksuaalinen suuntautuminen
Kielitaito
Puhetapa tai aksentti
Terveydentila
Köyhyys
Rikkaus
Vammaisuus
Epämuodikkuus
Muu, mikä? ____

(KYSYTÄÄN VAIN, JOS AINAKIN JOSKUS JOUTUNUT SYRJITYKSI, ELI JOS K4 = 1 TAI 2)
K6 Missä tilanteissa olet kokenut syrjintää?
(Kyllä / ei / eos) (TAI: valitse kaikki sopivat tms, miten kysyminen on helpointa…??)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

koulussa
työelämässä
kodissa
nuorisopalveluissa (kuten nuorisotaloilla)
urheiluseuroissa
muissa harrastuksissa
kahviloissa ja baareissa
nuorten suosimissa hengailuympäristöissä (ostarit jne.)
kadulla kulkiessa
internetissä
TV:ssä, radiossa tai lehdissä
sosiaali- ja terveyspalveluissa (kuten lääkärin vastaanotolla)
armeijassa (KYSYTÄÄN VAIN VÄHINTÄÄN 18-V. MIEHILTÄ)
asunnonsaannissa
viranomaisten taholta (KELA, poliisi…)

(KYSYTÄÄN VAIN, JOS AINAKIN JOSKUS JOUTUNUT SYRJITYKSI, ELI JOS K4 = 1 TAI 2)
K7 Milloin olet joutunut syrjinnän kohteeksi? (valitse yksi)
1)
2)
3)
4)

Joudun edelleen
Viimeisen 12 kuukauden aikana
1–5 vuotta sitten
Kauemmin aikaa sitten

(SYRJINTÄÄ KOKENEILLE, ELI JOS K4 = 1 TAI 2)
K8A Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? 4= täysin samaa mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä,
2=jokseenkin eri mieltä, vai 1=täysin eri mieltä, 99= eos)
1) Kokemani syrjintä on ollut jatkuvaa
2) Kokemallani syrjinnällä on ollut haitallisia vaikutuksia elämääni

3)
4)
5)
6)

Kokemallani syrjinnällä on ollut myönteisiä vaikutuksia elämääni (kuten positiivinen taistelijahenki)
Olen kertonut syrjinnästä jollekin
Olen saanut apua syrjintään
Syrjintätapauksen selvittely johti laajempiin toimenpiteisiin, kuten toimintakäytäntöjen tai ohjeiden
muuttamiseen

(KAIKILLE)
K8B Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? 4= täysin samaa mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä,
2=jokseenkin eri mieltä, vai 1=täysin eri mieltä, 99= eos)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Olen syrjinnän uhan/pelon takia välttänyt menemästä johonkin paikkaan
Tiedän oikeuteni, jos joutuisin syrjinnän uhriksi
Tiedän kenen puoleen voisin kääntyä kohdatessani syrjintää tai todistaessani syrjintä
Jos sinua syrjittäisiin esimerkiksi ravintolassa tai pankissa, valittaisit asiasta
Syrjintään puuttuminen on tärkeää
Syrjinnän uhreille on tarjolla apua
Nykyiset syrjintää ehkäisevät toimet ovat tehokkaita
Positiivinen erityiskohtelu on hyvä tapa kamppailla esimerkiksi sukupuoli- ja etnistä syrjintää vastaan
Kiintiöt, esimerkiksi sukupuolikiintiöt, ovat hyvä tapa kamppailla syrjintää vastaan
Suomessa suhtaudutaan hyväksyvästi ihmisten erilaisuuteen
Suomessa on liian vahva samanlaisuuden paine
Minulla on samat oikeudet, kuin kaikilla muillakin
Saan vapaasti olla sellainen kuin olen
Saan tarvittaessa apua perheeltäni, ystäviltäni, sukulaisiltani, naapureiltani tai muilta läheisiltäni

K9 Oletko itse puuttunut havaitessasi syrjintää? (Kyllä usein / kyllä joskus / ei / eos)
K10 Entä oletko itse ollut mukana syrjimässä muita?
(Kyllä usein / kyllä joskus / ei / eos)
SYRJÄYTYMINEN
K12 Nykyään puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä. Missä määrin syrjäytyminen johtuu
mielestäsi seuraavista asioista? (4= paljon, 3= jonkin verran, 2 = vähän, 1 = ei lainkaan, 99 = EOS)
1) Koulutuksen puutteesta
2) Työpaikan puutteesta
3) Ystävien puutteesta
4) Joutumisesta huonoon seuraan
5) Tulevaisuudenuskon puutteesta
6) Epäterveellisistä elämäntavoista
7) Harrastuksien puutteesta
8) Omasta laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä
9) Rahan tai toimeentulon puutteesta
10) Ihmisten epätasa-arvoisista lähtökohdista (kuten vaikeasta lapsuudesta)
11) Biologisista tai perinnöllisistä lahjakkuuseroista
12) Yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta
13) Omasta halusta
14) Syrjinnästä
15) Tieto- ja viestintätekniikan osaamattomuudesta
16) mielenterveysongelmista
17) yhteiskunnan huonosta taloustilanteesta
18) siitä, että asuu kaukana harrastuspaikoista ja palveluista
19) siitä, että asuu paikassa josta puuttuu julkinen liikenne
K13 Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraaviin asioihin liittyen? (LUETTELE)
(5=erittäin paljon, 4=melko paljon, 3=ei paljon eikä vähän, 2=melko vähän, 1=erittäin vähän tai ei
ollenkaan, 99=ei osaa sanoa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

opiskelu
työn saaminen
perheenjäsenten turvallisuus ja hyvinvointi
parisuhde / seurustelu
oma toimeentulo
asuinympäristön turvattomuus
itseen kohdistuva fyysinen väkivalta
itseen kohdistuva henkinen väkivalta
itseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta
oma yksinäisyys
oma syrjäytyminen
oma terveys

TULEVAISUUS
K14 Seuraavaksi esitän pari tulevaisuuteen liittyvää kysymystä. Miten suhtaudut seuraaviin asioihin?
(5=erittäin optimistisesti, 4=optimistisesti, 3=en optimistisesti enkä pessimistisesti, 2= pessimistisesti,
1=erittäin pessimistisesti)
1) Oma tulevaisuutesi
2) Suomen tulevaisuus asuinmaana
3) Maailman tulevaisuus ylipäänsä
K15 Miten paljon uskot voivasi vaikuttaa oman elämäsi kulkuun? ? Kerro mielipiteesi asteikolla yhdestä
kymmeneen, jossa 1=en lainkaan ja 10=paljon. (1=en lainkaan – 10=paljon)
SOSIAALINEN ELÄMÄ
K16 Kuinka usein tapaat kavereitasi?
K17 Kuinka usein puhut puhelimessa kavereidesi kanssa?
K18 Kuinka usein olet nettiyhteydessä kavereidesi kanssa?
()
()
()
()
()
()

Päivittäin tai lähes päivittäin
Suunnilleen joka viikko
Suunnilleen joka kuukausi
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin
En koskaan
En osaa sanoa

K19 Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on?
______________________________________________
K20 Onko sinulla ystäviä, perheenjäseniä, työ- tai koulukavereita, harrastuskavereita tai muita
läheisiä… (kyllä / ei / eos)
1) jotka edustavat eri etnistä ryhmää kuin sinä itse
2) jotka edustavat eri uskontoa tai vakaumusta kuin sinä itse
3) jotka ovat lesboja, homoja tai bi-ihmisiä
4) jotka ovat transihmisiä
5) jotka ovat eri-ikäisiä kuin sinä itse
6) jotka kuuluvat eri sosiaaliluokkaan kuin sinä itse
7) joilla on jokin vamma tai sairaus

K21 Nuorten keskuudessa hyvät ystävät tapaavat usein toisiaan monta kertaa viikossa niin että
muodostuu melkein kiinteitä ryhmiä, jengejä, ystäväpiirejä tms. Oletko sinä mukana tällaisessa?
(Kyllä / Ei / En osaa sanoa)
K22 Koetko itse kuuluvasi johonkin nuorten tyyliin tai alakulttuuriin (kuten gootti, hoppari,
punkkari, hevari, skeittari tms.)? (Kyllä, paljon / Kyllä, vähän / Ei / En osaa sanoa)

SOSIAALINEN LUOTTAMUS
K23 Oletko sitä mieltä että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua
hyväkseen vai luuletko että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta
kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua
hyväkseen ja 10, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja. (0–10, eos)
K24 Kuinka paljon luotat seuraaviin ihmisryhmiin? (4=paljon, 3=jonkin verran, 2=vähän vai 1=ei
lainkaan, 9=eos) Ihmisiin,…
1) jotka edustavat eri etnistä ryhmää kuin sinä itse
2) jotka edustavat eri uskontoa tai vakaumusta kuin sinä itse
3) jotka ovat eri sukupuolta kuin sinä itse
4) jotka kuuluvat eri sosiaaliluokkaan kuin sinä itse
5) joilla on jokin vamma tai sairaus
6) jotka ovat lesboja, homoja tai bi-ihmisiä
7) jotka ovat transsukupuolisia
8) jotka ovat nuoria (alle 30-vuotiaita)
9) jotka ovat vanhoja (yli 55-vuotiaita)
MAAHANMUUTTO, RASISMI
K25 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? (5 täysin samaa mieltä / 4 jokseenkin
samaa mieltä / 3 ei samaa eikä eri mieltä / 2 jokseenkin eri mieltä / 1 täysin eri mieltä / 99 ei osaa sanoa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia
Harrastus- tai järjestötoiminnassa, jossa olen mukana, on myös maahanmuuttajia
Minulla on maahanmuuttajataustaisia ystäviä
En voisi kuvitellakaan maahanmuuttajaa puolisokseni
Rasismi on nuorten keskuudessa vakava ongelma, johon ei puututa tarpeeksi
Minulle on tärkeää että ystäväni ovat syntyneet Suomessa
Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia
Suomella on velvollisuus auttaa ihmisiä, jotka pakenevat sotaa tai inhimillistä kärsimystä.

PERUSTURVA
K26 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat käsitystäsi suomalaisesta perusturvasta, oletko
väittämistä 5= täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 2=jokseenkin
eri mieltä, vai 1=täysin eri mieltä? 99= eos)
1)
Toimeentuloni on kohtuullisesti turvattu jos jään työttömäksi.
2)
Talouden puolesta kenen tahansa olisi mahdollista kasvattaa lapsi vaikka yksinään.
3)
Jos sairastun, hoito ja toimeentulo ovat kohtuullisesti turvatut
4)
Jos olisin työttömänä pitkään, minulla olisi yhteiskunnan takaama mahdollisuus uuteen
koulutukseen
5)
Opiskelun aikainen toimeentulo on kohtuullisesti turvattu
6)
Sosiaaliturva on niin hyvä, että kannustaa ihmisiä laiskottelemaan tukien varassa.
7) Nykyisenkaltaista hyvinvointivaltiota ei pitäisi pyrkiä ylläpitämään, sillä se on taloudellisesti
kestämätöntä.
8) Hyvinvointipalveluiden tasoa on pidettävä yllä, vaikka se tarkoittaisi veronkorotuksiakin.
9) Toimeentulotuki passivoi nuoria

10) Nuorisotakuu on minulle tuttu
11) Nuorisotakuu on parantanut nuorten tilannetta (KYSYTÄÄN VAIN JOS ED. KOHTA = 4 TAI 5)
K27 Aiotko äänestää tämän kevään europarlamenttivaaleissa?
1 Kyllä
2 Ehkä
3 En
K28 Osallistutko johonkin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävän järjestön tai
kansalaisliikkeen toimintaan?
1 Kyllä, aktiivisesti
2 Kyllä, satunnaisesti
3 En
K29 Yhteiskunnallisia ja aatteellisia näkemyksiä kuvataan usein erilaisilla ulottuvuuksilla. Miten
sijoittaisit itsesi seuraaville ulottuvuuksille? Voit valita minkä tahansa sopivimmalta tuntuvan arvon
yhdestä viiteen.
a)
1 = vasemmisto, 2, 3, 4, 5 = oikeisto
b)
1 = isänmaallinen, 2, 3, 4, 5 = ei-isänmaallinen
c)
1= uskonnollinen, 2, 3, 4, 5 = ei-uskonnollinen
d)
1 = vihreä (ympäristöarvoja korostava), 2, 3, 4, 5 = ei-vihreä (ei ympäristöarvoja korostava)
e)
1 = arvoliberaali, 2, 3, 4, 5 = arvokonservatiivinen
K30 Onko terveydentilasi ikäisiisi verrattuna
1 erittäin hyvä
2 melko hyvä
3 keskinkertainen
4 huono
5 vai erittäin huono?
K31 Onko sinulla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ollut jotakin seuraavista oireista ja kuinka
usein?
(1 Harvoin tai ei lainkaan 2 Noin kerran kuussa 3 Noin kerran viikossa 4 Lähes joka päivä)
a)
Niska- tai hartiakipuja
b)
Selän alaosan kipuja
c)
Vatsakipuja
d)
Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta
e)
Ärtymistä tai kiukunpurkauksia
f)
Vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä
g)
Väsymystä tai heikotusta
TYYTYVÄISYYS
K32 Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi kouluarvosanaasteikolla 4-10?
K33 Kuinka tyytyväinen olet vapaa-aikaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10?
K34 Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi kouluarvosana-asteikolla 4-10?
K35 Kuinka tyytyväinen olet terveydentilaasi kouluarvosana-asteikolla 4-10?
K36 Kuinka tyytyväinen olet fyysiseen kuntoosi kouluarvosana-asteikolla 4-10?
K37 Kuinka tyytyväinen olet ulkonäköösi kouluarvosana-asteikolla 4-10?
K36 Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosana-asteikolla 4-10?
**
”YLIMÄÄRÄINEN” KYSYMYS EI VIHAPUHEELLE -KAMPANJASTA??
Oletko kuullut Suomessa toteutettavasta Ei vihapuheelle -liikkeestä, jonka tunnus on Älä vihaa -sydän?
(Kyllä / Ei / EOS)

(KYSYTÄÄN, JOS ED. VASTAUS = KYLLÄ)
Mistä olet saanut tietoa em. kampanjasta/liikkeestä? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT KOHDAT)
Sosiaalisessa mediassa tai netissä
Kaverilta
Festareilla tai muissa tapahtumissa
Koulussa tai nuorisotalolla
Radiosta, lehdistä tai tv:stä
Kansalaisjärjestötoiminnassa
Mainosmateriaalista
Jostain muualta
Ei osaa sanoa
**

Haasteltavalle henkilölle on kerrottava, mikäli tietoja tullaan yhdistämään muihin aineistoihin. Kyselyyn
liitettävä suostumuslauseke voi olla esimerkiksi:
Julkaistavista tutkimustuloksista ja taulukoista ei voi tunnistaa vastaajia. Kaikki yksittäistä
vastaajaa koskevat tunnistetiedot poistetaan ennen kuin aineistoa luovutetaan tutkimuskäyttöön.
Tutkimusaineistoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki kerätyt tiedot
käsitellään luottamuksellisesti.
Kerättyjä tietoja on suunniteltu yhdistettäviksi viranomaisten muussa yhteydessä keräämiin
tietoihin, joita ovat tulotaso ja sosioekonominen asema. Sopiiko tämä tietojen yhdistäminen
sinulle? (kyllä / ei)

