
KYSELYLOMAKE: FSD3256 SUKUPOLVIEN KETJU 2012: SUURTEN IKÄLUOKKIEN AIKUI-
SET LAPSET

QUESTIONNAIRE: FSD3256 GENERATIONAL TRANSMISSIONS IN FINLAND, BABY BOO-
MERS’ ADULT CHILDREN 2012

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/



Tutkimus sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta
Millaista apua olet antanut sukulaisillesi? Oletko saanut apua ystäviltäsi?
Entä tulisiko isovanhempien hoitaa lapsenlapsiaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia tässä kyselyssä, joka
koskee suuria ikäluokkia ja heidän lapsiaan. Helsingin yliopisto tekee tutkimuk-
sen yhdessä Tilastokeskuksen kanssa ja sen rahoittaa Suomen Akatemia. Sinä
olet yksi tutkimukseen arvotuista suurten ikäluokkien edustajien aikuisista lap-
sista. Kyselyyn osallistujat on satunnaisesti poimittu Tilastokeskuksen Suomen
väestöä koskevasta tietokannasta.

Voit vastata kyselyyn joko tällä paperilomakkeella tai internetissä. Jos täy-
tät paperilomakkeen, pyydämme palauttamaan sen 30.3.2012 mennessä
oheisessa valmiiksi maksetussa kuoressa Tilastokeskukseen.

Kyselyyn voi vastata millä tahansa tietokoneella, jossa on internet-yhteys:

Kirjoita internetissä osoitekenttään: www.tilastokeskus.fi/tup/hy
(Kyselylomake ei löydy Googlen tai muun hakukoneen avulla.)

Henkilökohtaiset tunnuksesi ovat: Tunnus

Salasana

On erittäin tärkeää, että Sinä vastaat kyselyyn, sillä mukaan arvottua henki-
löä ei voi korvata toisella henkilöllä. Lomakkeen täyttämistä helpottaa se, että
osa kysymyksistä ei koske kaikkia vastaajia.

Ennen aineiston luovuttamista tutkijoiden käyttöön ja Tampereen yliopiston
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tilastokeskus poistaa siitä kaikki tiedot,
joista yksittäisen vastaajan voisi tunnistaa. Tutkimusaineistoon liitetään Tilasto-
keskuksen käytössä olevasta väestötilastosta saatavia taustatietoja. Tutkimuk-
sen tulokset julkaistaan raportteina ja taulukoina, joista ei voi erottaa yksittäisen
henkilön vastauksia.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan palkinto, joka on valinnaisesti
taulutietokone tai 700 euron matkalahjakortti. Tilastokeskus arpoo voittajan
kyselyn päätyttyä ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vastauksista etukäteen kiittäen

Tilastokeskus Helsingin yliopisto

Riitta Harala J.P. Roos Elina Haavio-Mannila
tilastojohtaja professori professori
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Lisätietoja tutkimuksen sisällöstä antaa:
Helsingin yliopistossa tutkija Mirkka Danielsbacka
[yhteystiedot poistettu]

Lisätietoja tietojen keruusta antaa:

Tilastokeskuksessa tutkimusassistentti Riina Nyberg
[yhteystiedot poistettu]

Tietoja tutkimuksesta löytyy internetistä: http://blogs.helsinki.fi/gentrans/

Vastaamisohjeet:
Vastaukset merkitään rengastamalla sopivaa vaihtoehtoa edustava
numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Rengasta se
vaihtoehto, joka parhaiten vastaa sinun tilannettasi tai käsityksiäsi.
Valitse jokaisesta kohdasta vain yksi vastausvaihtoehto, ellei toisin
pyydetä.

Jos kysymykseen sisältyy useampia osia (a, b, c jne.), vastaa jokai-
seen niistä erikseen, mutta valitse kussakin kohdassa vain yksi vaihto-
ehto.

Lomakkeella on ohjeita joissa pyydetään siirtymään johonkin tiettyyn
kysymykseen ja silloin välissä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata.
Tarkista kuitenkin, että olet siirtynyt oikeaan kysymykseen.

Palauta lomake Tilastokeskukseen, vaikka et osaisi tai haluaisi vastata
kaikkiin kysymyksiin.

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja
kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Lisätietoja Tilastokeskuksesta

löydät internetin sivuilta www.Tilastokeskus.fi
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Sukupolvien ketju
- suuret ikäluokat ja sukupolvien välinen vuorovaikutus

Taustatietoja

1. Oletko?
Nainen ................................1
Mies................................2

2. Mikä on nykyinen siviilisäätysi?
Naimaton ................................1
Avoliitto ................................2
Avioliitto ................................3
Rekisteröity parisuhde................................4
Eronnut ................................5
Leski ................................6

Jos sinulla on avio- tai avopuoliso (jatkossa hänestä käytetään nimitystä puoliso),
vastaa kysymyksiin 3–5 myös hänen osaltaan.

3. a. Minä vuonna olet syntynyt? b. Minä vuonna puolisosi on syntynyt?

19___ 19___

4. a. Mikä seuraavista kuvaa tämän hetkistä
tilannettasi parhaiten? Oletko:

    Valitse vain yksi vaihtoehto.

b. Mikä seuraavista kuvaa puolisosi tämän hetkistä
tilannetta parhaiten? Onko hän:
Valitse vain yksi vaihtoehto.

Työssä ................................................................1 Työssä ................................................................1

Työtön ................................................................2 Työtön ................................................................2
Opiskelija ................................................................3 Opiskelija ................................................................3
Osa-aikaeläkkeellä ................................................................4 Osa-aikaeläkkeellä ................................................................4
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella................................5 Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ................................5
Työkyvyttömyyseläkkeellä tai
pitkäaikaisesti sairas ................................................................6

Työkyvyttömyyseläkkeellä tai
pitkäaikaisesti sairas ................................................................6

Hoidan omia alle 15-vuotiaita lapsiani................................7 Hoitaa omia alle 15-vuotiaita lapsiaan ................................7
Hoidan iäkästä, sairasta tai vammaista
omaista ................................................................8

Hoitaa iäkästä, sairasta tai vammaista
omaista ................................................................8

Jokin muu ................................................................9 Jokin muu ................................................................9

5. a. Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet
suorittanut? Onko se: Valitse vain yksi vaihtoehto.

b. Mikä on puolisosi korkein koulutusaste, jonka hän
on suorittanut? Onko se: Valitse vain yksi vaihtoehto

Osa peruskoulua tai vähemmän ................................1 Osa peruskoulua tai vähemmän................................1
Peruskoulu ................................................................2 Peruskoulu ................................................................2
Ylioppilastutkinto ................................................................3 Ylioppilastutkinto ................................................................3
Ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto ................................4 Ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto ................................4
Ammatillinen opistoasteen tutkinto................................5 Ammatillinen opistoasteen tutkinto ................................5
Ammattikorkeakoulu tai muu alempi
korkeakoulututkinto ................................................................6

Ammattikorkeakoulu tai muu alempi
korkeakoulututkinto ................................................................6

Ylempi korkeakoulututkinto................................7 Ylempi korkeakoulututkinto................................7
Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto................................8 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ................................8
Joku muu ................................................................9 Joku muu ................................................................9
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6. Kenen kanssa asut tällä hetkellä samassa kotitaloudessa?
Voit valita useita vaihtoehtoja.
Asun yksin ................................................................1
Avio- tai avopuolisoni kanssa ................................2
Lapsen/lasten kanssa................................................................3
Vanhempani/vanhempieni kanssa ................................4
Puolisoni vanhemman/vanhempien kanssa ................................5
Jonkun muun kanssa ................................................................6

7. Minkä ikäisenä muutit pois lapsuudenkodistasi?
Muutin noin ____ -vuotiaana ................................1
Asun edelleen lapsuudenkodissani................................2

8. Millaisena pidät terveyttäsi?
Erittäin hyvänä ................................1
Hyvänä ................................2
Kohtalaisena ................................3
Huonona ................................4
Erittäin huonona................................5

9. Onko sinulla jokin pitkäaikainen terveysongelma, sairaus tai pysyvä vamma?
Kyllä................................1 Jos kyllä, mikä? ____________________________________________

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

10. Miten suuret sinun tulosi ovat keskimäärin kuukaudessa, kun tuloista vähennetään ensin verot?
Ota huomioon kaikki säännölliset tulosi verotuksen jälkeen, kuten ansio- ja omaisuustulot, eläkkeet ja muut
sosiaaliturvaetuudet (esim. asumistuki).

Noin ___________ euroa kuukaudessa

11. Millaisena pidät omaa taloudellista tilannettasi? Oletko mielestäsi:
varakas................................1
hyvin toimeen tuleva ................................2
keskituloinen ................................3
pienituloinen................................4

12. Kuinka onnellisena pidät itseäsi nykyään? Ympyröi numero, joka parhaiten kuvaa sitä, miten onnellinen tai onneton olet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Erittäin
onneton

En onnellinen
enkä onneton

Erittäin
onnellinen

13. Kuinka tärkeä uskonto on elämässäsi?
Hyvin tärkeä................................1
Jossain määrin tärkeä ................................2
Ei kovin tärkeä ................................3
Ei lainkaan tärkeä................................4
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14. Oletko viimeisten 12 kuukauden aikana:
Voit valita useita vaihtoehtoja.
antanut rahaa jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle
(Punainen risti, Kirkon ulkomaanapu tms.)................................1
antanut vaatteita tai tavaroita keräykseen................................2
antanut rahaa kerjäläiselle ................................................................3
tehnyt vapaaehtoistyötä................................................................4
ei mitään näistä ................................................................5

Lapset

Jos sinulla ja puolisollasi ei kummallakaan ole elossa olevia lapsia, siirry kysymykseen 18.

15. Kuinka monta lasta sinulla ja puolisollasi on yhteensä? Kirjoita lasten lukumäärät viivalle.

a) Lapsia on yhteensä ______, joista:
b) yhteisiä lapsia on ______
c) yksinomaan minun lapsiani on ______
d) yksinomaan puolisoni lapsia on ______

Jos sinulla ja puolisollasi on enemmän kuin neljä lasta, vastaa neljän vanhimman osalta. Merkitse vastaukset
lasten ikäjärjestyksessä.

16. Lapsen sukupuoli?
Tyttö Poika

a) Vanhin lapsi ................................1 2
b) Toiseksi vanhin lapsi ................................1 2

c) Kolmanneksi vanhin lapsi ................................1 2

d) Neljänneksi vanhin lapsi ................................1 2

17. Minä vuonna lapsesi syntyi?
a) Vanhin lapsi syntyi vuonna: __________
b) Toiseksi vanhin lapsi syntyi vuonna: __________
c) Kolmanneksi vanhin lapsi syntyi vuonna:__________
d) Neljänneksi vanhin lapsi syntyi vuonna: __________
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Omat ja puolisosi vanhemmat

Kysymys 18 koskee myös jo kuolleita vanhempia.

18. Elääkö vanhempasi/puolisosi vanhempi?
Kyllä Ei

a) Äiti ................................1 2 hän kuoli noin vuonna _________

b) Isä ................................1 2 hän kuoli noin vuonna _________

c) Puolison äiti ................................1 2 hän kuoli noin vuonna _________

d) Puolison isä ................................1 2 hän kuoli noin vuonna _________

Seuraavat kysymykset koskevat vain elossa olevia vanhempiasi ja nykyisen puolisosi elossa olevia vanhem-
pia. Jos sekä sinun että puolisosi molemmat vanhemmat ovat kuolleet, siirry kysymykseen 36.

19. Minä vuonna vanhempasi ja puolisosi vanhemmat ovat syntyneet?
a) Äiti syntyi noin vuonna: _________
b) Isä syntyi noin vuonna: _________
c) Puolison äiti syntyi noin vuonna: _________
d) Puolison isä syntyi noin vuonna: _________

20. Onko hän sinun/puolisosi biologinen vanhempi?
Kyllä Ei En tiedä

a) Äiti ................................1 2 3

b) Isä ................................1 2 3

c) Puolison äiti ................................1 2 3

d) Puolison isä ................................1 2 3

21. Millaisena pidät hänen taloudellista tilannettaan?

Onko hän mielestäsi:
varakas

hyvin
toimeen
tuleva

keski-
tuloinen

pieni-
tuloinen

a) Äiti ................................ 1 2 3 4

b) Isä ................................ 1 2 3 4

c) Puolison äiti ................................1 2 3 4

d) Puolison isä ................................1 2 3 4

22. Miten kaukana sinusta hän asuu?
a) Äiti ................................noin ________ km päässä

b) Isä ................................noin ________ km päässä

c) Puolison äiti ................................noin ________ km päässä

d) Puolison isä ................................noin ________ km päässä

23. Millaiseksi arvioit hänen terveydentilansa?
Erittäin
hyväksi Hyväksi

Kohta-
laiseksi Huonoksi

Erittäin
huonoksi

En osaa
sanoa

a) Äiti ................................ 1 2 3 4 5 9

b) Isä ................................ 1 2 3 4 5 9

c) Puolison äiti ................................1 2 3 4 5 9

d) Puolison isä ................................1 2 3 4 5 9
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24. Kuinka usein olette keskimäärin olleet yhteydessä toisiinne viimeisten 12 kuukauden aikana henkilö-
kohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai muuten internetin välityksellä?

Ei
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Äiti ................................................................0 1 2 3 4

b) Isä................................................................0 1 2 3 4

c) Puolison äiti ................................0 1 2 3 4

d) Puolison isä ................................0 1 2 3 4

25. Kuinka läheiseksi koet hänet?

Erittäin
läheiseksi Läheiseksi

En läheiseksi
enkä

etäiseksi Etäiseksi
Erittäin

etäiseksi

a) Äiti ................................................................1 2 3 4 5

b) Isä................................................................1 2 3 4 5

c) Puolison äiti ................................1 2 3 4 5

d) Puolison isä ................................1 2 3 4 5

26. Läheisten väliset erimielisyydet saattavat johtaa ristiriitoihin. Onko sinulla ollut ristiriitoja hänen kanssaan?
Miten usein?

Ei
koskaan Harvoin

Silloin
tällöin Usein

a) Äitini kanssa................................1 2 3 4

b) Isäni kanssa................................1 2 3 4

c) Puolison äidin kanssa................................1 2 3 4

d) Puolison isän kanssa................................1 2 3 4

Seuraavaksi kysymme maksuttomasta lastenhoitoavusta ja maksuttomasta käytännön avusta sekä taloudelli-
sesta tuesta, jota olet SAANUT omilta ja puolisosi vanhemmilta.
Kysymykset 27–31 koskevat omilta ja puolisosi vanhemmilta saamaasi lastenhoitoapua.
Mikäli sinulla ei ole lapsia, siirry kysymykseen 32.

27. Onko hän hoitanut lapsiasi viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Ei

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

a) Äiti ................................................................0 1 2 3 4 5

b) Isä................................................................0 1 2 3 4 5

c) Puolison äiti ................................0 1 2 3 4 5

d) Puolison isä ................................0 1 2 3 4 5

28. Kuinka monta tuntia hän hoiti lapsiasi viimeisten 2 viikon aikana yhteensä?
a) Äiti ................................................................ noin ____ tuntia

b) Isä................................................................ noin ____ tuntia

c) Puolison äiti ................................ noin ____ tuntia

d) Puolison isä ................................ noin ____ tuntia

29. Saadun lastenhoitoavun määrä ja tarve saattavat vaihdella paljon. Jos haluat kertoa omilta ja puolisosi
vanhemmilta saamastasi lastenhoitoavusta, voit tehdä sen tässä:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
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30. Oletko kokenut joskus tarpeelliseksi rajoittaa tämän isovanhemman yhteydenpitoa lapsenlapseen?
Kyllä En

a) Äiti ................................1  2

b) Isä ................................1  2

c) Puolison äiti ................................1  2

d) Puolison isä ................................1  2

31. Haluatko kertoa, miksi mahdollisesti olet kokenut tarpeelliseksi rajoittaa isovanhemman yhteydenpitoa
lapsenlapseen:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

32. Oletko saanut häneltä muuta käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Käytännön avulla tarkoitamme avustamista muun muassa koti- ja pihatöissä, remontissa ja tekniikan käytössä. Älä ota huomioon
lastenhoitoapua, kysyimme siitä edellisissä kysymyksissä. Rahallisesta avusta kysymme myöhemmin.

En
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Äidiltä................................0 1 2 3 4

b) Isältä................................0 1 2 3 4

c) Puolison äidiltä................................0 1 2 3 4

d) Puolison isältä................................0 1 2 3 4

33. Oletko saanut häneltä taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon yhteensä?
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai matkoista
koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja tai perintöjä.

En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

a) Äidiltä................................1 2 1 2

b) Isältä................................1 2 1 2

c) Puolison äidiltä................................1 2 1 2

d) Puolison isältä................................1 2 1 2

Seuraavaksi kysymme maksuttomasta käytännön avusta ja taloudellisesta tuesta, jota olet ANTANUT omille
ja puolisosi vanhemmille.

34. Oletko antanut hänelle käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Käytännön avulla tarkoitamme avustamista muun muassa koti- ja pihatöissä, remontissa ja tekniikan käytössä.
Rahallisesta avusta kysymme myöhemmin.

En
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Äidille................................0 1 2 3 4

b) Isälle ................................0 1 2 3 4

c) Puolison äidille................................0 1 2 3 4

d) Puolison isälle................................0 1 2 3 4
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35. Oletko antanut hänelle taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon yhteensä?
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai matkoista
koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja.

En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

a) Äidille................................1 2 1 2

b) Isälle ................................1 2 1 2

c) Puolison äidille ................................1 2 1 2

d) Puolison isälle ................................1 2 1 2

Sisarukset

Jos sinulla ei ole/ei ole ollut sisaruksia, siirry kysymykseen 61.

36. Kuinka monta sisarusta sinulla on tai on ollut?

a) yhteensä ____ sisarusta, joista:

b) ____ siskoa ja

c) ____ veljeä

37. Monesko sinä olet ikäjärjestyksessä sisarussarjastasi?

______.

Seuraavaksi kysymme (38–60) tietoja elossa olevista sisaruksistasi. Jos sinulla ei ole elossa olevia
sisaruksia, siirry kysymykseen 61. Jos sinulla on enemmän kuin neljä elossa olevaa sisarusta, täytä
tiedot vain neljästä vanhimmasta.

38. Minä vuonna sisaruksesi on syntynyt?
a) Vanhin sisarukseni syntyi noin vuonna: _________
b) Toiseksi vanhin sisarukseni syntyi noin vuonna: _________
c) Kolmanneksi vanhin sisarukseni syntyi noin vuonna: _________
d) Neljänneksi vanhin sisarukseni syntyi noin vuonna: _________

39. Sisaruksen sukupuoli?
Nainen Mies

a) Vanhin sisarus ................................1 2

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................1 2

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................1 2

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................1 2

40. Onko sinulla hänen kanssaan:

Yhteinen
äiti ja isä

Vain
 yhteinen

äiti

Vain
yhteinen

isä

Ei
 kumpaa-

kaan

a) Vanhin sisarus ................................1 2 3 4

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4
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41. Miten kaukana sinusta hän asuu?
a) Vanhin sisarus ................................noin _______ km päässä

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................noin _______ km päässä

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................noin _______ km päässä

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................noin _______ km päässä

42. Millaisena pidät hänen taloudellista tilannettaan?

Onko hän mielestäsi: varakas
hyvin toi-

meen tuleva
keski-

tuloinen
pieni-

tuloinen

a) Vanhin sisarus ................................1 2 3 4

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4

43. Kuinka usein olette keskimäärin olleet yhteydessä toisiinne viimeisten 12 kuukauden aikana henkilö-
kohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai muuten internetin välityksellä?

Ei
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4

44. Kuinka läheiseksi koet hänet?

Erittäin
läheiseksi Läheiseksi

En lähei-
seksi enkä
etäiseksi Etäiseksi

Erittäin
etäiseksi

a) Vanhin sisarus ................................1 2 3 4 5

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4 5

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4 5

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................1 2 3 4 5

45. Läheisten väliset erimielisyydet saattavat johtaa ristiriitoihin. Onko sinulla ollut ristiriitoja sisaruksesi kanssa?
Miten usein?

Ei
koskaan Harvoin

Silloin
tällöin Usein

a) Vanhimman sisarukseni kanssa ................................1 2 3 4

b) Toiseksi vanhimman sisarukseni kanssa ................................1 2 3 4

c) Kolmanneksi vanhimman sisarukseni kanssa ................................1 2 3 4

d) Neljänneksi vanhimman sisarukseni kanssa ................................1 2 3 4
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46. Ovatko vanhempanne kohdelleet teitä kaikkia sisaruksia mielestäsi tasapuolisesti?

Kyllä Ei
En osaa
sanoa

a) Äiti ................................1  2 9
b) Isä................................1  2 9

47. Jos haluat, voit tässä tarkentaa, miten vanhempien tasapuolinen tai epätasapuolinen kohtelu ilmeni:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

Seuraavaksi kysymme maksuttomasta lastenhoitoavusta ja maksuttomasta käytännön avusta sekä
taloudellisesta tuesta, jota olet SAANUT sisaruksiltasi.
Kysymykset 48–50 koskevat sisaruksiltasi saamaasi lastenhoitoapua.
Mikäli sinulla ei ole lapsia, siirry kysymykseen 51.

48. Onko hän hoitanut lapsiasi viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Ei

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

a) Vanhin sisarus ................................ 0 1 2 3 4 5

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4 5

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4 5

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4 5

49. Kuinka monta tuntia hän hoiti lapsiasi viimeisten 2 viikon aikana yhteensä?
a) Vanhin sisarus ................................noin _____ tuntia

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................noin _____ tuntia

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................noin _____ tuntia

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................noin _____ tuntia

50. Saadun lastenhoitoavun määrä ja tarve saattavat vaihdella paljon. Jos haluat tarkentaa sisaruksilta
saamaasi lastenhoitoapua, voit tehdä sen tässä:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

51. Oletko saanut sisaruksiltasi muuta käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Käytännön avulla tarkoitamme avustamista muun muassa koti- ja pihatöissä, remontissa ja tekniikan käytössä. Älä ota huomioon
lastenhoitoapua, kysyimme siitä edellisissä kysymyksissä. Rahallisesta avusta kysymme myöhemmin.

En
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Vanhimmalta sisarukseltani ................................0 1 2 3 4

b) Toiseksi vanhimmalta sisarukseltani ................................0 1 2 3 4

c) Kolmanneksi vanhimmalta sisarukseltani................................0 1 2 3 4

d) Neljänneksi vanhimmalta sisarukseltani................................0 1 2 3 4
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52. Oletko saanut sisaruksiltasi taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon yhteensä?
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai matkoista
koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja tai perintöjä.

En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

a) Vanhimmalta sisarukseltani ................................1 2 1 2

b) Toiseksi vanhimmalta sisarukseltani................................1 2 1 2

c) Kolmanneksi vanhimmalta sisarukseltani................................1 2 1 2

d) Neljänneksi vanhimmalta sisarukseltani................................1 2 1 2

Seuraavaksi kysymme maksuttomasta käytännön avusta ja taloudellisesta tuesta,
jota olet ANTANUT sisaruksillesi.

53. Oletko antanut hänelle käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Käytännön avulla tarkoitamme avustamista muun muassa koti- ja pihatöissä, remontissa ja tekniikan käytössä.
Älä ota huomioon lastenhoitoapua tai rahallista apua, kysymme niistä myöhemmin.

En
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
 kerran
viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Vanhimmalle sisarukselleni ................................0 1 2 3 4

b) Toiseksi vanhimmalle sisarukselleni ................................0 1 2 3 4

c) Kolmanneksi vanhimmalle sisarukselleni ................................0 1 2 3 4

d) Neljänneksi vanhimmalle sisarukselleni ................................0 1 2 3 4

54. Oletko antanut hänelle taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon yhteensä?
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai matkoista
koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja tai perintöjä.

En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

a) Vanhimmalle sisarukselleni ................................1 2 1 2

b) Toiseksi vanhimmalle sisarukselleni ................................1 2 1 2

c) Kolmanneksi vanhimmalle sisarukselleni ................................1 2 1 2

d) Neljänneksi vanhimmalle sisarukselleni ................................1 2 1 2

Seuraavaksi kysymme sisarustesi lapsista.

55. Onko sisaruksillasi lapsia? Kuinka monta?
Ei

yhtään Yksi Kaksi Kolme Neljä
Viisi tai

enemmän

a) Vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4 5

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4 5

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4 5

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................0 1 2 3 4 5
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Jos yhdelläkään sisaruksellasi ei ole lapsia, siirry kysymykseen 61, muuten jatka kysymyksestä 56.

56. Milloin sisaruksesi nuorin lapsi on syntynyt?
a) Vanhimman sisarukseni nuorin lapsi syntyi noin vuonna: _________
b) Toiseksi vanhimman sisarukseni nuorin lapsi syntyi noin vuonna: _________
c) Kolmanneksi vanhimman sisarukseni nuorin lapsi syntyi noin vuonna:_________
d) Neljänneksi vanhimman sisarukseni nuorin lapsi syntyi noin vuonna: _________

57. Ovatko kaikki lapset hänen biologisia lapsiaan?
Kyllä Ei

a) Vanhin sisarus ................................1  2

b) Toiseksi vanhin sisarus ................................1  2

c) Kolmanneksi vanhin sisarus ................................1  2

d) Neljänneksi vanhin sisarus ................................1  2

58. Oletko hoitanut hänen lastaan/lapsiaan viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
En

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

a) Vanhimman sisarukseni lapsia ................................ 0 1 2 3 4 5

b) Toiseksi vanhimman sisarukseni lapsia ................................0 1 2 3 4 5

c) Kolmanneksi vanhimman sisarukseni lapsia ................................0 1 2 3 4 5

d) Neljänneksi vanhimman sisarukseni lapsia ................................0 1 2 3 4 5

59. Kuinka usein keskimäärin olet ollut yhteydessä sisaruksesi lasten kanssa viimeisten 12 kuukauden aikana
henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai muuten internetin välityksellä?
Ajattele vastatessasi sitä sisaruksesi lasta, jonka kanssa olet ollut eniten yhteydessä.

En
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Vanhimman sisarukseni lapsen ................................0 1 2 3 4

b) Toiseksi vanhimman sisarukseni lapsen ................................0 1 2 3 4

c) Kolmanneksi vanhimman sisarukseni lapsen................................0 1 2 3 4

d) Neljänneksi vanhimman sisarukseni lapsen................................0 1 2 3 4

60. Oletko antanut sisaruksesi lapselle taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon yhteensä?
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai matkoista
koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja tai perintöjä.
Ajattele vastatessasi sitä sisaruksesi lasta, jolle olet antanut eniten tukea.

En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

a) Vanhimman sisarukseni lapselle................................1 2 1 2

b) Toiseksi vanhimman sisarukseni lapselle ................................1 2 1 2

c) Kolmanneksi vanhimman sisarukseni lapselle ................................1 2 1 2

d) Neljänneksi vanhimman sisarukseni lapselle ................................1 2 1 2
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Isovanhemmat

Seuraavaksi kysymme isovanhemmistasi. Kysymys 61 koskee myös jo kuolleita isovanhempia.

61. Elääkö isovanhempasi?
Kyllä Ei

a) Äidinäiti ................................1  2 hän kuoli noin vuonna ________

b) Äidinisä................................1  2 hän kuoli noin vuonna ________

c) Isänäiti ................................1  2 hän kuoli noin vuonna ________

d) Isänisä ................................1  2 hän kuoli noin vuonna ________

Seuraavat kysymykset (62–64) koskevat vain elossa olevia isovanhempiasi. Jos kaikki isovanhempasi
ovat kuolleet, siirry kysymykseen 65.

62. Minä vuonna isovanhempasi ovat syntyneet?
a) Äidinäiti syntyi noin vuonna:_________
b) Äidinisä syntyi noin vuonna:_________
c) Isänäiti syntyi noin vuonna: _________
d) Isänisä syntyi noin vuonna: _________

63. Onko hän biologinen isovanhempasi?

Kyllä Ei
En

 tiedä

a) Äidinäiti ................................1  2 3

b) Äidinisä................................1  2 3

c) Isänäiti ................................1  2 3

d) Isänisä ................................1  2 3

64. Kuinka usein olette keskimäärin olleet yhteydessä toisiinne viimeisten 12 kuukauden aikana henkilö-
kohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai muuten internetin välityksellä?

Ei
kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

a) Äidinäiti ................................0 1 2 3 4

b) Äidinisä................................0 1 2 3 4

c) Isänäiti ................................0 1 2 3 4

d) Isänisä ................................0 1 2 3 4
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Muut sukulaiset ja ystävät

Kysymykset 65–73 koskevat sukulaisiasi ja ystäviäsi, jotka eivät asu kanssasi samassa kotitaloudessa.
Ystävällä tarkoitamme kaikkia henkilöitä, jotka sinä miellät ystäviksesi.

65. Kuinka usein keskimäärin olette olleet yhteydessä toisiinne alla mainitun henkilön kanssa viimeisten 12 kuu-
kauden aikana henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai muuten internetin välityksellä?
Ympyröi yhteydenpidon useutta vastaava numero jokaisen henkilön kohdalta erikseen.

Ajattele vastatessasi sitä tätiä,
enoa tai serkkua, jonka kanssa
olet ollut eniten yhteydessä.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
Ei

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa
Sukulaiset äidin puolelta

a) Tädin................................ 9 0 1 2 3 4

b) Enon ................................ 9 0 1 2 3 4

c) Serkun ................................ 9 0 1 2 3 4

Ajattele vastatessasi sitä tätiä,
setää tai serkkua, jonka kanssa
olet ollut eniten yhteydessä.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
Ei

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa
Sukulaiset isän puolelta

d) Tädin................................ 9 0 1 2 3 4

e) Sedän ................................ 9 0 1 2 3 4

f) Serkun ................................ 9 0 1 2 3 4

Ajattele vastatessasi sitä ystävää,
jonka kanssa olet ollut eniten
yhteydessä.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
Ei

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa

g) Ystävän................................ 9 0 1 2 3 4

Seuraavaksi kysymme maksuttomasta lastenhoitoavusta ja maksuttomasta käytännön avusta sekä taloudelli-
sesta tuesta, jota olet SAANUT alla mainituilta sukulaisilta tai ystäviltä.

Kysymys 66 koskee saamaasi lastenhoitoapua. Mikäli sinulla ei ole lapsia, siirry kysymykseen 67.

66. Onko hän hoitanut lapsiasi viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Ympyröi saamaasi avun määrää vastaava numero jokaisen henkilön kohdalta erikseen.

Ajattele vastatessasi sitä tätiä,
enoa tai serkkua, jolta olet saanut
eniten lastenhoitoapua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
Ei

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

Sukulaiset äidin puolelta

a) Täti ................................................................9 0 1 2 3 4 5

b) Eno ................................................................9 0 1 2 3 4 5

c) Serkku ................................ 9 0 1 2 3 4 5
Ajattele vastatessasi sitä tätiä,
setää tai serkkua, jolta olet saanut
eniten lastenhoitoapua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
Ei

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

Sukulaiset isän puolelta
d) Täti ................................................................9 0 1 2 3 4 5

e) Setä ................................................................9 0 1 2 3 4 5

f) Serkku ................................ 9 0 1 2 3 4 5
Ajattele vastatessasi sitä ystävää,
jolta olet saanut eniten lastenhoi-
toapua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
Ei

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

g) Ystävä................................ 9 0 1 2 3 4 5
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67. Oletko saanut häneltä muuta käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Käytännön avulla tarkoitamme avustamista muun muassa koti- ja pihatöissä, remontissa ja tekniikan käytössä. Älä ota huomioon
lastenhoitoapua, kysyimme siitä edellisessä kysymyksessä. Rahallisesta avusta kysymme myöhemmin. Ympyröi saamaasi avun
määrää vastaava numero jokaisen henkilön kohdalta erikseen.

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, enoa tai
serkkua, jolta olet saanut eniten käy-
tännön apua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa
Sukulaiset äidin puolelta

a) Tädiltä ................................................................9 0 1 2 3 4

b) Enolta ................................................................9 0 1 2 3 4

c) Serkulta ................................ 9 0 1 2 3 4

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, setää
tai serkkua, jolta olet saanut eniten
käytännön apua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kerto-
ja viikossa

Sukulaiset isän puolelta
d) Tädiltä ................................................................9 0 1 2 3 4

e) Sedältä ................................................................9 0 1 2 3 4

f) Serkulta ................................ 9 0 1 2 3 4

Ajattele vastatessasi sitä ystävää, jolta
olet saanut eniten käytännön apua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kerto-
ja viikossa

g) Ystävältä................................ 9 0 1 2 3 4

68. Oletko saanut häneltä taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon yhteensä?
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai matkoista
koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja tai perintöjä.

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, enoa tai
serkkua, jolta olet saanut eniten talou-
dellista tukea.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

Sukulaiset äidin puolelta

a) Tädiltä ................................................................9 1 2 1 2

b) Enolta ................................................................9 1 2 1 2

c) Serkulta ................................ 9 1 2 1 2

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, setää
tai serkkua, jolta olet saanut eniten
taloudellista tukea.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

Sukulaiset isän puolelta
d) Tädiltä ................................................................9 1 2 1 2

e) Sedältä ................................................................9 1 2 1 2

f) Serkulta ................................ 9 1 2 1 2

Ajattele vastatessasi sitä ystävää, jolta
olet saanut eniten taloudellista tukea.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

g) Ystävältä................................ 9 1 2 1 2
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Seuraavaksi kysymme maksuttomasta lastenhoitoavusta ja maksuttomasta käytännön avusta sekä taloudelli-
sesta tuesta, jota olet ANTANUT alla mainituille sukulaisille tai ystäville.

69. Oletko hoitanut hänen lastaan/lapsiaan viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
HUOM! Vastaa ainoastaan niiden henkilöiden osalta, joilla on ainakin yksi alle 14-vuotias lapsi. Ympyröi antamasi avun määrää
vastaava numero jokaisen henkilön kohdalta erikseen.

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, enoa
tai serkkua, jolle olet antanut eniten
lastenhoitoapua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

Sukulaiset äidin puolelta

a) Tädin lapsia ................................ 9 0 1 2 3 4 5

b) Enon lapsia ................................ 9 0 1 2 3 4 5

c) Serkun lapsia ................................ 9 0 1 2 3 4 5

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, setää
tai serkkua, jolle olet antanut eniten
lastenhoitoapua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

Sukulaiset isän puolelta
d) Tädin lapsia ................................ 9 0 1 2 3 4 5

e) Sedän lapsia ................................ 9 0 1 2 3 4 5

f) Serkun lapsia ................................ 9 0 1 2 3 4 5

Ajattele vastatessasi sitä ystävää, jolle
olet antanut eniten lastenhoitoapua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan
1–6

kertaa
7–12
kertaa

13–25
kertaa

26–50
kertaa

Yli 50
kertaa

g) Ystävän lapsia................................9 0 1 2 3 4 5

70. Oletko antanut hänelle muuta käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka usein?
Käytännön avulla tarkoitamme avustamista muun muassa koti- ja pihatöissä, remontissa ja tekniikan käytössä. Älä ota huomioon
lastenhoitoapua, josta kysyimme edellisessä kysymyksessä. Rahallisesta avusta kysymme myöhemmin. Ympyröi antamasi avun
määrää vastaava numero jokaisen henkilön kohdalta erikseen.

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, enoa
tai serkkua, jolle olet antanut eniten
käytännön apua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kertoja

viikossa
Sukulaiset äidin puolelta

a) Tädille ................................................................9 0 1 2 3 4

b) Enolle................................................................9 0 1 2 3 4

c) Serkulle ................................................................9 0 1 2 3 4

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, setää
tai serkkua, jolle olet antanut eniten
käytännön apua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kerto-
ja viikossa

Sukulaiset isän puolelta
d) Tädille ................................................................9 0 1 2 3 4

e) Sedälle ................................................................9 0 1 2 3 4

f) Serkulle ................................................................9 0 1 2 3 4

Ajattele vastatessasi sitä ystävää, jolle
olet antanut eniten käytännön apua.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä
En

kertaakaan

Harvemmin
kuin kerran

kuukaudessa

Noin 1–3
kertaa kuu-
kaudessa

Noin
kerran

viikossa

Päivittäin tai
useita kerto-
ja viikossa

g) Ystävälle ................................ 9 0 1 2 3 4
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71. Oletko antanut hänelle taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon yhteensä?
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai matkoista
koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja tai perintöjä.

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, enoa
tai serkkua, jolle olet antanut eniten
taloudellista tukea.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

Sukulaiset äidin puolelta

a) Tädille ................................................................9 1 2 1 2

b) Enolle ................................................................9 1 2 1 2

c) Serkulle................................................................9 1 2 1 2

Ajattele vastatessasi sitä tätiä, setää
tai serkkua, jolle olet antanut eniten
taloudellista tukea.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

Sukulaiset isän puolelta
d) Tädille ................................................................9 1 2 1 2

e) Sedälle................................................................9 1 2 1 2

f) Serkulle................................................................9 1 2 1 2

Ajattele vastatessasi sitä ystävää, jolle
olet antanut eniten taloudellista tukea.

Ei ole elossa
tai ei ole ko.

henkilöä En Kyllä jos kyllä:

Yhteensä
250 euroa tai
vähemmän

Yhteensä
yli 250
euroa

g) Ystävälle ................................ 9 1 2 1 2

72. Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on? Arvioi lukumäärä ja kirjoita se viivalle.

_____

73. Entä kuinka monta sellaista sukulaista sinulla on, jotka koet läheiseksi?
Älä laske kanssasi samassa kotitaloudessa asuvia perheenjäseniä tähän mukaan. Arvioi lukumäärä ja kirjoita se viivalle.

_____
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Mielipidekysymyksiä perheenjäsenten välisestä tuesta ja avusta

74. Seuraavat väittämät liittyvät perheenjäsenten välisiin velvollisuuksiin. Mitä mieltä olet niistä?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin
 eri

 mieltä

a) Isovanhempien velvollisuus on hoitaa
pieniä lapsenlapsia ................................................................1 2 3 4 5

b) Isovanhempien velvollisuus on edistää
lastenlasten ja heidän perheensä talou-
dellista turvallisuutta................................ 1 2 3 4 5

c) Isovanhempien tulee ottaa vastuu
lapsenlapsistaan, jos lasten vanhem-
mat eivät siihen jostain syystä kykene. ................................1 2 3 4 5

75. Myös seuraavat väittämät liittyvät perheenjäsenten välisiin velvollisuuksiin. Mitä mieltä olet niistä?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin
 eri

 mieltä

a) Lasten tulisi ottaa vastuu vanhempien-
sa auttamisessa silloin, kun vanhemmat
tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ................................1 2 3 4 5

b) On luonnollista, että tyttäret ottavat
enemmän hoitovastuuta vanhemmis-
taan kuin pojat ................................................................1 2 3 4 5

c) Lasten tulee ottaa vanhemmat luokseen
asumaan silloin, kun vanhemmat eivät
kykene enää asumaan itsenäisesti. ................................1 2 3 4 5

76. Miten perheen ja yhteiskunnan pitäisi sinun mielestäsi jakaa vastuu seuraavissa asioissa?
Yksinomaan

perheen
vastuu

Pääasiassa
perheen
vastuu

Molempien
vastuu yhtä

paljon

Pääasiassa
yhteiskun-
nan vastuu

Yksinomaan
yhteiskunnan

vastuu

a) Vanhusten taloudellinen tukeminen ................................1 2 3 4 5

b) Vanhusten auttaminen arkipäivän aska-
reissa, kuten siivouksessa ja pyykin-
pesussa ................................................................1 2 3 4 5

c) Vanhusten hoivaaminen, kuten pesey-
tyminen, pukeminen ja syöttäminen................................1 2 3 4 5

77. Mitä mieltä olet tuen ja avun antamisesta omaisille?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin
 eri

 mieltä

a) Kun autan omaistani, odotan saavani
häneltä apua sitten, kun itse sitä
tarvitsen ................................................................1 2 3 4 5

b) Annan apua ja tukea vain sellaisille
omaisille joista pidän ................................ 1 2 3 4 5

c) Omaiseni vaativat minulta liikaa................................1 2 3 4 5
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Lopuksi

Tutkimusta on tarkoitus jatkaa sekä tarkentavilla haastatteluilla että myöhemmässä vaiheessa tehtävällä uudella
tutkimuskierroksella. Tulemme pyytämään haastatteluihin osan niistä henkilöistä, jotka ovat antaneet suostu-
muksensa Tilastokeskukselle ja Helsingin yliopistolle. Haastattelija esittää jatkokysymyksiä tähän lomakkeeseen
antamiesi vastausten pohjalta. Haluatko sinä osallistua tähän jatkotutkimukseen?

A. Sopiiko, että Helsingin yliopiston valtuuttama
haastattelija ottaa sinuun yhteyttä kahden vuoden
sisällä täydentääkseen kyselyä?
Kyllä ................................................................1
Ei ................................................................2

B. Entä sopiiko sinulle, että mahdollisesti
toistamme tämän kyselyn kohdallasi
5 vuoden kuluessa?
Kyllä ................................................................1
Ehkä ................................................................2
Ei................................................................3

Jos vastasit A tai B -kohtaan ”kyllä”, mitkä ovat sinun yhteystietosi?

Nimi: __________________________________________________________

Katuosoite: __________________________________________________________

Postinumero: ________________ Postitoimipaikka: __________________________

Sähköpostiosoite: __________________________________________________________

Puhelinnumero: __________________________________________________________

Osoitetiedot annetaan vain jatkokyselyn tekijöiden käyttöön.

Jos lomakkeelta on jäänyt pois jotain mielestäsi tärkeää, jonka haluaisit vielä tuoda esille, voit kirjoittaa
siitä tähän:

KIITOKSET VASTAAMISESTA!

Palauta kyselylomake oheisessa valmiiksi maksetussa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.


