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 Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 
Valitse molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto. 

 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Eri  
mieltä 

Täysin 
eri  

mieltä 

En osaa 
sanoa 

a) Minunlaisillani ihmisillä ei ole mitään 
sananvaltaa siihen, mitä hallitus tekee ............................................................................................. 1 2 3 4 5 8 

b) Valitsemamme kansanedustajat pyrkivät 
pitämään vaalilupauksensa .............................................................................................................. 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?    1964 

 
 
 
 
 
Esimerkki 2. Tässä ympyröidään jokin annetuista vaihtoehdoista. 
 
 Asutko… 

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

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

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

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

 Haja-asutusalueella maaseudulla ...................................................................................................  5 
 
 
 
 
 
 
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?   _______ 
 
 

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 
täydet koulu- ja opiskeluvuotesi. 
 

 

 
 

4. Mikä on koulutuksesi? 
Valitse 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? 

Valitse 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, 
vastaa pääasiallisen työsi mukaan. Jos et ole tällä hetkellä ansiotyössä tai olet eläkkeellä, vastaa 
viimeisimmän työsi mukaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat luetaan yrittäjiksi. 
 
7. Oletko/olitko… 

Valitse 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? 

Valitse vain yksi vaihtoehto. 
 

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

organisaatiossa ................................................................................................................................  2  
 
 
10.  Oletko/olitko työssä julkisella vai yksityisellä sektorilla? 

Valitse 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. Valitse 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? 

Valitse vain yksi vaihtoehto. 
 

 Asumme yhdessä ............................................................................................................................  1 → Siirry kysymykseen 14. 
 Emme asu yhdessä .........................................................................................................................  2 → Siirry kysymykseen 15. 
 En ole parisuhteessa .......................................................................................................................  3 → Siirry kysymykseen 23. 
 
 

14. Kuinka kauan olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi kanssa?  

Jos et muista tarkasti, arvioi asumisvuosien määrä. Laita rasti ruutuun, jos alle vuoden. 
 
 _______vuotta  
 

Alle vuoden   
 
 

15. Mikä on puolisosi koulutus? 

Valitse 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 
 
 
 

16. Minä vuonna puolisosi on syntynyt?  

 
      vuonna _______ 
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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 
  työtilanteensa mukaan. 
 
17.  Onko puolisosi ansiotyössä? 

Valitse 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 ammatin-
harjoittaja/yrittäjä, vastaa hänen pääasiallisen työnsä mukaan. Jos puolisosi ei ole tällä hetkellä 

 ansiotyössä tai hän on eläkkeellä, vastaa hänen viimeisimmän työnsä mukaan. Liikkeen- ja ammatin- 
 harjoittajat luetaan yrittäjiksi. 
 
19. Onko/oliko puolisosi… 

Valitse 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. Valitse 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 valtion tehtäviin liittyviä kysymyksiä 

 
 
23.  Pitäisikö ihmisten aina noudattaa lakia vai tulisiko heidän toimia joissakin poikkeuksellisissa 
 tilanteissa omantuntonsa mukaan, vaikka se merkitsisi lain rikkomista? 

Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Noudattaa aina lakia ........................................................................................................................  1 
             VAI  
 Toimia omantuntonsa mukaan joissakin tilanteissa ........................................................................  2 
 

En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
 
 
24. Ihmiset ja järjestöt voivat protestoida eri tavoin maan hallitusta vastaan. Mitkä seuraavista 
 toimista pitäisi mielestäsi sallia ja mitä ei tulisi sallia? 

Valitse molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto. 

 
 

Ehdottomasti 
tulisi sallia 

Ehkä tulisi 
sallia 

Ehkä ei 
tulisi sallia 

Ehdottomasti 
ei tulisi sallia 

 En osaa 
sanoa 

a) Hallitusta vastustavien julkisten 
kokoontumisten järjestäminen .........................................................................................................  1 2 3 4 

 
8 

        b) Protestimarssien ja mielenosoitusten 
järjestäminen ...................................................................................................................................  1 2 3 4 

 
8 

 
 
25. On olemassa ihmisiä, joiden näkemyksiä enemmistö pitää äärimmäisinä. Ajattele ihmisiä, 
 jotka haluavat syrjäyttää maan hallituksen vallankumouksella. Pitäisikö tällaisten ihmisten 
 mielestäsi sallia… 

Valitse molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto. 

 
 

Ehdottomasti 
tulisi sallia 

Ehkä tulisi 
sallia 

Ehkä ei 
tulisi sallia 

Ehdottomasti 
ei tulisi sallia 

 En osaa 
sanoa 

a) Järjestää julkisia kokouksia 
näkemystensä esittämiseksi ............................................................................................................  1 2 3 4 

 
8 

        b) Julkaista kirjoja näkemystensä 
esittämiseksi ....................................................................................................................................  1 2 3 4 

 
8 
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26. Kaikki oikeusjärjestelmät tekevät virheitä, mutta kumpaa pidät pahempana… 

Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Viattoman tuomitsemista .................................................................................................................  1 
                VAI  
 Syyllisen päästämistä vapaaksi .......................................................................................................  2 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
 
 
27. Seuraavassa on lueteltu joitakin hallituksen käytössä olevia talouspoliittisia keinoja. Mitä niistä 
 kannatat ja mitä vastustat? 

Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

  Kannatan 
ehdotto-

masti 

Kan-
natan 

En kannata 
enkä  

vastusta 

Vas-
tustan 

Vastustan 
jyrkästi 

En osaa 
sanoa 

a) Julkisten menojen leikkaukset .........................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        b) Työllisyysohjelmien rahoittaminen ...................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        c) Liike-elämän julkisen sääntelyn 

vähentäminen ..................................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        d) Teollisuuden taloudellinen tukeminen 

uusien tuotteiden ja teknologioiden 
kehittämiseksi ..................................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 

        e) Taantuvien toimialojen tukeminen 
työpaikkojen säilyttämiseksi ............................................................................................................  1 2 3 4 5 8 

        f) Viikkotyöajan lyhentäminen uusien 
työpaikkojen luomiseksi ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 

 
 
28. Seuraavassa on lueteltu erilaisia asioita, joihin käytetään julkisia varoja. Haluaisitko, että niihin 
  käytettyjä julkisia varoja lisättäisiin vai vähennettäisiin? 

 Huomaa, että jos vastaat ”lisättävä paljon”, se saattaa vaatia veronkorotuksia. 

Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 

  Lisättävä 
paljon 

Lisättävä 
jonkin verran 

Pidettävä 
ennallaan 

Vähennettävä 
jonkin verran 

Vähennettävä 
paljon 

En osaa 
sanoa 

a) Ympäristö ........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        b) Terveys ............................................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        c) Poliisi ja lainvalvonta .......................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        d) Koulutus ...........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        e) Puolustusvoimat ..............................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        f) Kansaneläkkeet ...............................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        g) Työttömyyskorvaukset .....................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        h) Kulttuuri ja taiteet .............................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
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29. Pitäisikö julkisen vallan mielestäsi olla vastuussa seuraavista asioista? 
 Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

  
Ehdottomasti 

pitäisi olla 
Ehkä 

pitäisi olla 
Ehkä ei 

pitäisi olla 
Ehdottomasti 
ei pitäisi olla 

En osaa 
sanoa 

a) Työpaikan järjestämisestä jokaiselle 
haluavalle ........................................................................................................................................  1 2 3 4 8 

       b) Hintojen kurissa pitämisestä ............................................................................................................  1 2 3 4 8 
       c) Sairaanhoidon järjestämisestä ........................................................................................................  1 2 3 4 8 
       d) Kohtuullisen elintason turvaamisesta 

vanhuksille .......................................................................................................................................  1 2 3 4 8 
       e) Yritystoiminnan kasvun tukemisesta ...............................................................................................  1 2 3 4 8 
       f) Kohtuullisen elintason turvaamisesta 

työttömille ........................................................................................................................................  1 2 3 4 8 
       g) Rikkaiden ja köyhien välisten tuloerojen 

kaventamisesta................................................................................................................................  1 2 3 4 8 
       h) Varattomista perheistä tulevien 

yliopisto-opiskelijoiden taloudellisesta 
tukemisesta .....................................................................................................................................  1 2 3 4 8 

       i) Kohtuullisen asumistason 
järjestämisestä niille, joilla itsellään ei 
ole siihen varaa ...............................................................................................................................  1 2 3 4 8 

       j) Tiukkojen lakien säätämisestä 
teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan 
aiheuttamien ympäristövahinkojen 
vähentämiseksi ................................................................................................................................  1 2 3 4 8 

k) Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämisestä...................................................................................................................................  1 2 3 4 8 

 
 

30.  Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, kenen tulisi järjestää palveluja Suomessa. Kenen tulisi 
 mielestäsi ensisijaisesti järjestää... 

  a) Sairaanhoitopalvelut? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Julkisen sektorin ..............................................................................................................................  1 
 Yksityisten, voittoa tavoittelevien yritysten .......................................................................................  2 
 Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, säätiöiden tms. ..................................................................  3 
 Kirkon tai muiden uskonnollisten yhteisöjen ....................................................................................  4 
 Perheen, sukulaisten tai ystävien ....................................................................................................  5 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 

  b) Vanhustenhoitopalvelut? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Julkisen sektorin ..............................................................................................................................  1 
 Yksityisten, voittoa tavoittelevien yritysten .......................................................................................  2 
 Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, säätiöiden tms. ..................................................................  3 
 Kirkon tai muiden uskonnollisten yhteisöjen ....................................................................................  4 
 Perheen, sukulaisten tai ystävien ....................................................................................................  5 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 

  c) Esi- ja peruskoulupalvelut? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Julkisen sektorin ..............................................................................................................................  1 
 Yksityisten, voittoa tavoittelevien yritysten .......................................................................................  2 
 Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, säätiöiden tms. ..................................................................  3 
 Kirkon tai muiden uskonnollisten yhteisöjen ....................................................................................  4 
 Perheen, sukulaisten tai ystävien ....................................................................................................  5 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
 
 



 

© Tilastokeskus ISSP 2016 10 

31. Kenellä seuraavista on mielestäsi eniten ja kenellä toiseksi eniten vaikutusvaltaa Suomen 
 hallituksen toimiin ja päätöksiin? 

Valitse yksi vaihtoehto kummastakin sarakkeesta. 

a) ENITEN vaikutusvaltaa   b) TOISEKSI ENITEN vaikutusvaltaa   

Media ...............................................................................................................................................  1  Media ...............................................................................................................................................  1  

Ammattiliitot .....................................................................................................................................  2  Ammattiliitot .....................................................................................................................................  2  

Elinkeinoelämä, pankit ja teollisuus. ................................................................................................  3  Elinkeinoelämä, pankit ja teollisuus. ................................................................................................  3  

Kirkko ja uskonnolliset yhteisöt ........................................................................................................  4  Kirkko ja uskonnolliset yhteisöt ........................................................................................................  4  

Puolustusvoimat ..............................................................................................................................  5  Puolustusvoimat ...............................................................................................................................  5  

Järjestäytynyt rikollisuus ..................................................................................................................  6  Järjestäytynyt rikollisuus ..................................................................................................................  6  

Hallituspuolueiden äänestäjät ..........................................................................................................  7  Hallituspuolueiden äänestäjät ..........................................................................................................  7  

Tavalliset kansalaiset .......................................................................................................................  8  Tavalliset kansalaiset .......................................................................................................................  8  

Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöt ...................................................................................................  9  Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöt ...................................................................................................  9  

Kansainväliset järjestöt (esim. YK, IMF) ..........................................................................................  10  Kansainväliset järjestöt (esim. YK, IMF) ..........................................................................................  10  

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

32. Seuraavaksi kaksi näkemystä siitä, mikä vaikuttaa poliittisiin päätöksiin Suomessa. Kumpi on 
 lähempänä omaa näkemystäsi?   

Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Poliittiset päätökset Suomessa riippuvat enemmän maailman-
talouden tapahtumista kuin hallituksen kokoonpanosta ..................................................................  1 

                                         VAI  
 Poliittiset päätökset Suomessa riippuvat enemmän hallituksen 

kokoonpanosta kuin maailmantalouden tapahtumista. ...................................................................  2 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
 
 
33.  Tulisiko mielestäsi Suomen viranomaisilla olla oikeus vai eikö tulisi olla oikeutta... 

Valitse molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto. 

 
 

Ehdottomasti 
tulisi olla 
oikeus 

Ehkä 
tulisi olla 
oikeus 

Ehkä ei 
tulisi olla 
oikeutta 

Ehdottomasti 
ei tulisi olla 

oikeutta 

En osaa 
sanoa 

a) Käyttää kameravalvontaa julkisilla 
paikoilla ............................................................................................................................................  1 2 3 4 8 

       b) Valvoa sähköposteja ja kaikkea muuta 
tietojenvaihtoa internetissä ..............................................................................................................  1 2 3 4 8 

 
 
34.  Mihin sijoittaisit oman kantasi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0 tarkoittaa "kaiken julkisen 
 hallinnon tuottaman tiedon tulisi olla julkisesti saatavilla, vaikka se muodostaisi riskin yleiselle 
 turvallisuudelle" ja 10 tarkoittaa "yleinen turvallisuus tulisi asettaa etusijalle, vaikka se rajoittaisi 
 pääsyä julkisen hallinnon tuottamaan tietoon". Valitse vain yksi vaihtoehto. 

Kaiken julkisen hallinnon 
tuottaman tiedon tulisi olla 
julkisesti saatavilla, vaikka 
se muodostaisi riskin 
yleiselle turvallisuudelle 

 Yleinen turvallisuus 
tulisi asettaa etusijalle, 

vaikka se rajoittaisi 
pääsyä julkisen hallin-

non tuottamaan tietoon 
En osaa 
sanoa 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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35.  Joidenkin ihmisten mielestä viranomaisilla pitäisi olla oikeus ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin 
 kansallisen turvallisuuden perusteella. Tulisiko mielestäsi Suomen viranomaisilla olla oikeus 
 vai eikö tulisi olla oikeutta ... 

 Valitse molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto. 

 
 

Ehdottomasti 
tulisi olla 
oikeus 

Ehkä 
tulisi olla 
oikeus 

Ehkä ei 
tulisi olla 
oikeutta 

Ehdottomasti 
ei tulisi olla 

oikeutta 

En osaa 
sanoa 

a) Kerätä tietoa kenestä tahansa Suomessa 
asuvasta henkilöstä hänen tietämättään .........................................................................................  1 2 3 4 8 

       b) Kerätä tietoa kenestä tahansa ulkomailla 
asuvasta henkilöstä hänen tietämättään .........................................................................................  1 2 3 4 8 

 
 
36.  Oletetaan, että viranomaiset epäilisivät jonkin terroriteon olevan tekeillä. Pitäisikö viranomaisilla 
 mielestäsi olla oikeus… 

 Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
 

Ehdottomasti 
tulisi olla 
oikeus 

Ehkä 
tulisi olla 
oikeus 

Ehkä ei 
tulisi olla 
oikeutta 

Ehdottomasti 
ei tulisi olla 

oikeutta 

En 
osaa 

sanoa 
a) Pidättää ihmisiä määräämättömäksi 

ajaksi asettamatta heitä syytteeseen ..............................................................................................  1 2 3 4 8 
       b) Salakuunnella ihmisten puhelin-

keskusteluja .....................................................................................................................................  1 2 3 4 8 
c) Pysäyttää ja tutkia ihmisiä kaduilla 

sattumanvaraisesti ..........................................................................................................................  1 2 3 4 8 
 
 
 

37.  Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? 

 Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Erittäin kiinnostunut .........................................................................................................................  1 
 Melko kiinnostunut ...........................................................................................................................  2 
 Jonkin verran kiinnostunut ...............................................................................................................   3 
 En juuri lainkaan kiinnostunut ..........................................................................................................  4 
 En lainkaan kiinnostunut ..................................................................................................................  5 
    En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
 
 

38.  Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

 Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

  
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

 En 
osaa 

sanoa 
a) Minunlaisillani ihmisillä ei ole mitään 

sananvaltaa siihen, mitä hallitus tekee ............................................................................................  1 2 3 4 5 
 

8 
         b) Mielestäni olen melko hyvin perillä 

tärkeistä Suomea koskevista ajan-
kohtaisista poliittisista kysymyksistä................................................................................................  1 2 3 4 5 

 

8 
         c) Valitsemamme kansanedustajat pyrkivät 

pitämään vaalilupauksensa .............................................................................................................  1 2 3 4 5 
 

8 
         d) Useimpien virkamiesten voi luottaa 

toimivan maan parhaaksi ................................................................................................................  1 2 3 4 5 
 

8 
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39. Mitä mieltä olet verotuksesta nykypäivän Suomessa? 
 Tarkoitamme tässä kaikkia veroja yhteensä, mukaan lukien tuloverot, sosiaaliturvamaksut, arvonlisäverot jne.   

  Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Aivan liian 
korkeat 

Liian 
korkeat 

Kutakuinkin 
kohdallaan 

Liian 
matalat 

Aivan liian 
matalat 

En osaa 
sanoa 

a) Ovatko verot suurituloisille ..............................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        b) Ovatko verot keskituloisille ..............................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        c) Ovatko verot pienituloisille ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 8 

 
 

40.  Kuinka usein mielestäsi Suomen verohallinto … 

 Valitse molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto. 

  
Lähes 
aina 

Usein Joskus Ei juuri 
koskaan 

 En osaa 
sanoa 

a) Varmistaa, että ihmiset maksavat veronsa .....................................................................................  1 2 3 4  8 
        b) Kohtelee jokaista lain mukaan, riippumatta heidän 

suhteistaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan .............................................................................  1 2 3 4 
 

8 
 
 

41.  Kuinka usein mielestäsi yksityiset suuryritykset Suomessa … 

 Valitse molemmilta riveiltä yksi vaihtoehto. 

  
Lähes 
aina 

Usein Joskus Ei juuri 
koskaan 

 En osaa 
sanoa 

a) Noudattavat lakeja ja säännöksiä ....................................................................................................  1 2 3 4  8 
        b) Yrittävät välttää verojensa maksamista ...........................................................................................  1 2 3 4  8 

 
 

42. Kuinka monet suomalaispoliitikot ovat mielestäsi sekaantuneet korruptioon? 

 Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Ei juuri kukaan .................................................................................................................................  1 
 Vain jotkut harvat .............................................................................................................................  2 
 Jotkut ...............................................................................................................................................  3 
 Melko monet ....................................................................................................................................  4 
 Lähes kaikki .....................................................................................................................................  5 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
 
 

43. Entä kuinka monet suomalaiset virkamiehet ovat mielestäsi sekaantuneet korruptioon? 
 Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Ei juuri kukaan .................................................................................................................................  1 
 Vain jotkut harvat .............................................................................................................................  2 
 Jotkut ...............................................................................................................................................  3 
 Melko monet ....................................................................................................................................  4 
 Lähes kaikki .....................................................................................................................................  5 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
 
 

44.  Kuinka usein sinä tai perheesi jäsen on viimeisten viiden vuoden aikana kohdannut 
 viranomaisen, joka on vihjannut haluavansa tai pyytänyt lahjusta tai suosionosoitusta 
 vastineeksi jostakin palvelusta? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Ei koskaan .......................................................................................................................................  1 
 Harvoin ............................................................................................................................................  2 
 Silloin tällöin .....................................................................................................................................  3 
 Melko usein......................................................................................................................................  4 
 Erittäin usein ....................................................................................................................................  5 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  8 
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45.  Miten Suomen hallitus onnistuu nykyisin seuraavissa asioissa? 

 Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

  Onnistuu 
erittäin 
hyvin 

Onnistuu 
melko 
hyvin 

Ei onnistu 
hyvin eikä 
huonosti 

Onnistuu 
melko 

huonosti 

Onnistuu 
erittäin 

huonosti 

En osaa 
sanoa 

a) Sairaanhoidon järjestämisessä .......................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        b) Kohtuullisen elintason turvaamisessa 

vanhuksille .......................................................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
        c) Suomeen kohdistuvien 

turvallisuusuhkien hallinnassa .........................................................................................................  1 2 3 4 5 8 
         

 
46. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä maahanmuutosta. Tulisiko Suomen sinun mielestäsi sallia 
 maahanmuutto henkilöille … 

 Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

  
Yleensä 

tulisi sallia 
Yleensä ei 
tulisi sallia 

En osaa 
sanoa 

a) Jotka kuuluvat samaan etniseen ryhmään/rotuun kuin 
useimmat suomalaiset .....................................................................................................................  1 2 8 

     b) Jotka kuuluvat johonkin muuhun etniseen 
ryhmään/rotuun ...............................................................................................................................  1 2 8 

     c) Joilla on eri uskonto kuin useimmilla suomalaisilla .........................................................................  1 2 8 
     d) Jotka tulevat Euroopan köyhistä maista ..........................................................................................  1 2 8 
     e) Jotka tulevat Euroopan ulkopuolisista köyhistä maista ...................................................................  1 2 8 

 
 

Lopuksi vielä taustakysymyksiä 

 

47. Oletko tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton jäsen? 

Valitse vain yksi vaihtoehto. 
 

 Olen tällä hetkellä jäsen ...................................................  1 
 Olen ollut jäsen, en ole tällä hetkellä ................................  2 
 En ole koskaan ollut jäsen ................................................  3 

 
 
 

48. Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön? 

Valitse 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 
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49. Mikäli häitä, hautajaisia tms. ei oteta huomioon, kuinka usein osallistut jumalanpalveluksiin, 
 kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin? 

 Valitse 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 
 
 

50. 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? 

 Valitse vain yksi numero. 
 Ylin luokka .......................................................................................................................................  10 
  9 
  8 
  7 
  6 
  5 
  4 
  3 
  2 
 

Alin luokka .......................................................................................................................................   1 
 
 

51.  Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö viime eduskunta- 
 vaaleissa huhtikuussa 2015? 
 

 Kyllä .................................................................................................................................................  1  
 En ....................................................................................................................................................  2 → Siirry kysymykseen 53. 
 Minulla ei ollut äänioikeutta .............................................................................................................  3 → Siirry kysymykseen 53. 

 
 

52. Minkä puolueen ehdokasta äänestit eduskuntavaaleissa 2015? 

 Valitse vain yksi vaihtoehto. 

 Kansallinen Kokoomus (Kok) ..........................................................................................................  1 

 Perussuomalaiset (PS) ....................................................................................................................  2 

 Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) .................................................................................................  3 

 Suomen Keskusta (Kesk) ................................................................................................................  4 

 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) ...................................................................................................  5 

 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) ................................................................................  6 

 Vasemmistoliitto (Vas) .....................................................................................................................  7 

 Vihreä liitto (Vihr) .............................................................................................................................  8 

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

 En halua sanoa ................................................................................................................................  10 
 En osaa sanoa .................................................................................................................................  11 
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53. 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 

 e) Minkä ikäinen on nuorin koti- 
    taloudessasi asuva lapsi? 

_____ vuotta 

 
 

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

 

   euroa kuukaudessa 
 
 

 
→ Jos asut yksin, siirry kysymykseen 56. 
 
 

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

 

   euroa kuukaudessa 

 

 

 

 

 
 
 

 

56. Oletko tällä hetkellä… 

Valitse 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 
 
 

57. Asutko… 

Valitse 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 
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58.  Mihin seuraavista ryhmistä katsot kuuluvasi? 

Valitse yksi tai korkeintaan kaksi vaihtoehtoa. 
 

 Suomenkieliset .................................................................................................................................  1 
 

Ruotsinkieliset ..................................................................................................................................  2 
 Saamelaiset .....................................................................................................................................  3 
 Romanit ............................................................................................................................................  4 
 Virolaiset ..........................................................................................................................................  5 
 Venäläiset ........................................................................................................................................  6 
 Ruotsalaiset .....................................................................................................................................  7 
 Somalit .............................................................................................................................................  8 
 Maahanmuuttajat .............................................................................................................................  9 
 

Paluumuuttajat .................................................................................................................................  10 
 Muu, mikä? ______________________________ .........................................................................  11 

 
 
59a.  Missä maassa isäsi syntyi? 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 

59b.  Missä maassa äitisi syntyi? 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Onko sinulla mielessäsi vielä jotakin, jonka haluaisit tuoda tässä yhteydessä esille? 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistasi! 
 

Palauta lomake valmiiksi maksetussa 
kuoressa Tilastokeskukseen. 

 
Olet mukana vastaajapalkinnon arvonnassa. 

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 


