
KYSELYLOMAKE: FSD3260 IHMISMIELEN JA MEKANISTISEN MAAILMAN YMMÄRTÄMI-
NEN 2013 JA 2015

QUESTIONNAIRE: FSD3260 UNDERSTANDING PEOPLE AND UNDERSTANDING THINGS

2013 JA 2015

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/



Tervetuloa osallistumaan psykologiseen tutkimukseen, joka käsittelee ajattelua ja persoonallisuutta. 

Lomakkeen täyttäminen kestää noin 30 minuuttia. Huomaa, että lomake ei ehkä näy kunnolla 
kännykällä. Tutkimukseen voi osallistua (pvm) saakka. Kysely on täysin luottamuksellinen ja 
kaikkia vastauksia käsitellään anonyymisti. 

Voit osallistua tutkimukseen täällä: (linkki)

Voit mielellään jakaa tätä linkkiä myös tuttavillesi. 



* Sähköpostiosoite, johon viesti
tutkimuksesta tul (pakollinen
kysymys)

Salasana, jolla saat palautteen
(paina mieleesi tai kirjoita ylös)

Ikä

Sukupuoli

Minkä tasoinen koulutus sinulla
on jo suoritettuna?

Oletko tällä hetkellä
päätoimisesti...

Mikä on pääasiallisin
opiskelusi tai työsi ala?

Kuulutko johonkin
uskontokuntaan?

Main study Marjaana

TAUSTATIEDOT

Valitse tästä

Valitse tästä

Valitse tästä

Valitse tästä

Valitse tästä

Valitse tästä

LOMAKE 1

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Täysin eri mieltä Melko eri mieltä En eri mieltä enkä samaa mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ystävieni tunteet eivät juuri vaikuta minuun

Tunnen oloni yleensä surulliseksi, jos olen ollut
sellaisen ystävän seurassa, joka on surullinen

Minun on helppo ymmärtää, miksi ystäväni on
onnellinen, jos hän on suoriutunut jostain asiasta
hyvin

Tunnen pelkoa, kun katson hyvää kauhuelokuvaa

Toisten ihmisten tunteet tarttuvat minuun helposti

Minun on vaikea tietää, koska ystäväni ovat
peloissaan

Jos näen muiden ihmisten itkevän, en tule
surulliseksi

Muiden ihmisten tunteet eivät vaivaa minua
lainkaan

Kun joku on allapäin, voin yleensä ymmärtää, miltä
hänestä tuntuu

Tiedän yleensä, koska ystäväni ovat peloissaan

Tulen usein surulliseksi, kun näen surullisia asioita
TV:ssä tai elokuvissa

Ymmärrän yleensä ihmisten tunteita ennen kuin he
kertovat niistä minulle

Kun näen suuttuneen ihmisen, sillä ei ole vaikutusta
omiin tunteisiini

Tiedän yleensä, koska ihmiset ovat iloisia

Jos olen sellaisten ystävien seurassa, jotka ovat
peloissaan, minäkin alan helposti tuntea pelkoa

Tajuan usein nopeasti, jos ystäväni on vihainen

Uppoudun usein ystävieni tunteisiin

Ystäväni ilottomuus ei vaikuta tunteisiini

En yleensä ole tietoinen ystävieni tunteista

Minulla on vaikeuksia saada selville, koska ystäväni
ovat onnellisia

LOMAKE 2
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Täysin eri mieltä Hieman samaa mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Olen joskus ymmärtänyt väärin sen, miten muut suhtautuvat minuun

Tulkinnat, joita teen kokemuksistani, ovat varmasti oikeita

Toiset ihmiset voivat ymmärtää paremmin kuin minä, mistä epätavalliset
kokemukseni johtuvat

Olen tehnyt hätiköityjä johtopäätöksiä

Jotkut hyvin todellisilta tuntuneet kokemukseni ovat saattaneetkin johtua
mielikuvituksestani

Osa varmana pitämistäni käsityksistä ovat osoittautuneet virheellisiksi

Jos jokin tuntuu oikealta, se tarkoittaa sen olevan totta

Vaikka tunnen vahvasti olevani oikeassa, voin silti olla väärässä

Tiedän omat ongelmani paremmin kuin kukaan muu

Ihmiset, jotka ovat kanssani eri mieltä, ovat yleensä väärässä

En voi luottaa muiden mielipiteisiin kokemuksistani

Jos joku osoittaa uskomusteni olevan vääriää, olen valmis harkitsemaan niitä
uudelleen

Voin aina luottaa arviointikykyyni

Yleensä ihmisten käyttäytymiselle on enemmän kuin yksi mahdollinen selitys

Epätavalliset kokemukseni voivat johtua siitä, että olen stressaantunut tai hyvin
poissa tolaltani

LOMAKE 3
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Ei kuvaa minua hyvin Ei kuvaa minua kovin hyvin Toisaalta kuvaa minua, toisaalta ei Kuvaa minua jossain määrin Kuvaa minua erittäin hyvin

Kuvittelen usein
asioita, joita minulle
saattaisi tapahtua.

Tunnen usein
lempeää huolta
vähäosaisten
puolesta.

Joskus minusta on
vaikeaa nähdä asiat
toisen näkökulmasta.

Joskus en ole kovin
pahoillani toisten
puolesta, kun heillä on
ongelmia.

Eläydyn todella kirjan
hahmojen tunteisiin.

Hätätilanteissa tunnen
oloni levottomaksi ja
epämukavaksi.

Olen yleensä
objektiivinen, kun
katson elokuvaa tai
näytelmää, enkä usein
täysin tempaudu
siihen mukaan.

Erimielisyystilanteessa
yritän katsoa tilannetta
kaikkien kannalta
ennen kuin teen
päätöksen.

Kun näen, että
joitakuita käytetään
hyväksi, olen
tavallaan suojeleva
heitä kohtaan.

Joskus tunnen itseni
avuttomaksi, kun olen
keskellä hyvin
tunteellista tilannetta.

Joskus yritän
ymmärtää ystäviäni
paremmin
kuvittelemalla, miltä
asiat näyttävät heidän
näkökulmastaan.

Eläydyn harvoin
vahvasti hyvään
kirjaan tai elokuvaan.

Kun näen jonkun
satuttavan itsensä,
pysyn yleensä
tyynenä.

Toisten epäonni ei
yleensä vaivaa minua
kovin paljon.

Jos olen varma, että
olen oikeassa jonkin
asian suhteen, en
tuhlaa paljoakaan
aikaa kuuntelemalla
muiden perusteluja.

Nähtyäni näytelmän
tai elokuvan olen
tuntenut kuin olisin
ollut yksi hahmoista.

Jännittyneessä,
tunteellisessa
tilanteessa oleminen
pelottaa minua.

Joskus, kun näen
joitakuita kohdeltavan
epäreilusti, en sääli
heitä kovin paljon.

Olen yleensä melko
tehokas toimimaan
hätätilanteessa.

Olen usein aika
liikuttunut asioista,
joita näen tapahtuvan.

Uskon, että jokaisessa
kysymyksessä on
kaksi puolta ja yritän
ottaa ne huomioon.

Kuvailisin itseäni aika
lämminsydämiseksi
ihmiseksi.

Kun katson hyvää
elokuvaa, minun on
helppo asettua
päähenkilön
asemaan.

Usein hätätilanteissa
menetän itsehillintäni.

Kun olen suuttunut
jollekin, yritän yleensä
”asettaa itseni hänen
saappaisiinsa”
hetkeksi.

Kun luen kiinnostavaa
tarinaa tai romaania,
kuvittelen mitä
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KUHN

Seuraavaksi esitämme sinulle tilanteita,joissa kaksi henkilöä (Lauri ja Otto) ovat eri mieltä jostain asiasta, mutta molemmat voivat ehkä omalla tavallaan olla oikeassa. Mitä
mieltä olet, voiko toisen näkemys olla parempi tai oikeampi kuin toisen ?

Toisen näkemys ei voi olla oikeampi kuin toisen Toisen näkemys voi olla oikeampi

Lauri on samaa mieltä erään kirjan selityksestä sille, miten lapset oppivat kielen Otto
on samaa mieltä toisen kirjan selityksestä sille, miten lapset oppivat kielen

Lauri uskoo erään kirjan selitykseen sille, mistä atomit koostuvat Otto uskoo toisen
kirjan selitykseen sille, mistä atomit koostuvat

Laurin mielestä hallituksen pitäisi rajoitaa lasten lukumäärää perheissä, jotta
väestömäärä ei kasvaisi liian suureksi Oton mielestä perheiden pitäisi saada itse
päättää lapsiensa määrä

Laurin mielestä valehteleminen on väärin Oton mielestä valehteleminen on sallittua
tietyissä tilanteissa

Laurilla on tietty näkemys siitä, miksi rikolliset uusivat rikoksia Otolla on toisenlainen
näkemys siitä, miksi rikolliset uusivat rikoksia

Laurin mielestä erään kirjan selitys sille, miksi 1800-luvun Krimin sota alkoi, on oikea
Oton mielestä toisen kirjan selitys sille, miksi Krimin sota alkoi, on oikea

Lauri uskoo erään kirjan selitykseen siitä, miten aivot toimivat Otto uskoo toisen kirjan
selitykseen siitä, miten aivot toimivat

Laurin mielestä tietyn matemaatikon tapa todistaa eräs yhtälö on oikea Oton mielestä
toisen matemaatikon tapa todistaa yhtälö on oikea

Laurin mielestä ihmisten pitäisi kantaa vastuu itsestään Oton mielestä ihmisten tulisi
tehdä yhteistyötä ja huolehtia toinen toisistaan

Laurin mielestä Laurin ja Oton ensin kuuntelema kappale on parempi Oton mielestä
heidän seuraavaksi kuuntelemansa kappale on parempi

LOMAKE5

Seuraavaksi kysymme sinulta huonoista tavoista, joita meillä kaikilla on ainakin silloin tällöin. Arvioi seuraavaksi, kuinka usein käyttäydyt näin:

En koskaan Harvoin Silloin tällöin Usein Erittäin usein

Myöhästelen tapaamisista

En tule kuunnelleeksi toisia ihmisiä

Jos kirjallisessa kutsussa on vastauspyyntö (V.P.), en tule vastanneeksi

Käytän kännykkää paljon vaikka olen seurassa

Kiilaan jonossa

Lainaan luvatta, esimerkiksi jonkun tavaran, tai otan luvatta ruokaa yhteisestä jääkaapista

En tule kiittäneeksi vaikka ehkä pitäisi

En tule esitelleeksi vieraita ihmisiä toisilleen, jos tunnen heidät molemmat

En anna julkisessa liikennevälineessä paikkaa vanhukselle tai liikuntarajoitteiselle

Kohtelen tarjoilijoita (tai muita palveluammatin edustajia) epäkohteliaasti

Unohdan vastavuoroisuuden idean, esimerkiksi jonkun lahjan tai palvelun suhteen

Luettelemme seuraavaksi yllä mainitut huonot tavat uudelleen. Arvioi nyt, tuntisitko tekeväsi väärin, jos toimisit näin.

en ehkä mahdollisesti todennäköisesti varmasti

Myöhästelen tapaamisista

En tule kuunnelleeksi toisia ihmisiä

Jos kirjallisessa kutsussa on vastauspyyntö (V.P.), en tule vastanneeksi

Käytän kännykkää paljon vaikka olen seurassa

Kiilaan jonossa

Lainaan luvatta, esimerkiksi jonkun tavaran, tai otan luvatta ruokaa yhteisestä jääkaapista

En tule kiittäneeksi vaikka ehkä pitäisi

En tule esitelleeksi vieraita ihmisiä toisilleen, jos tunnen heidät molemmat

En anna julkisessa liikennevälineessä paikkaa vanhukselle tai liikuntarajoitteiselle

Kohtelen tarjoilijoita (tai muita palveluammatin edustajia) epäkohteliaasti

Unohdan vastavuoroisuuden idean, esimerkiksi jonkun lahjan tai palvelun suhteen

MENTALISOINTI

Seuraavaksi sinulle esitetään yksittäisiä sanoja. Pyydämme sinua arvioimaan sanoja sen perusteella, luonnehtisitko niitä enemmän ominaisuudella henkinen kuin
ominaisuudella ei-henkinen. Henkisellä tarkoitamme tässä mitä tahansa sellaista, jolla on jonkinlainen tai jonkinasteinen henki tai joka sellaisenaan viittaa henkiseen.
Esimerkiksi "ajatus" ja "ihminen" ovat henkisiä, monien mielestä myös Jumala on henkinen. Sen sijaan kynää ja autoa pidetään yleensä ei-henkisenä.

E-lomake - Main study Marjaana https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/63083/lo...

4 / 7 8.4.2018 klo 22.31



hengetön lähes hengetön jonkin verran henkinen henkinen

tuuli

käsite

metalli

oikeus

ajatus

pöytä

halu

huone

voima

kala

kello

valo

tunne

vaate

kivi

koira

vesi

tieto

öljy

kukka

levä

mato

paperi

puu

rotu

sammal

hyttynen

ilma

sieni

sähkö

tahto

bakteeri

energia

teoria

vapaus

KYSYMYKSIÄ ROKOTTAMISESTA
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Kysymyksiä rokottamisesta

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yleisesti ottaen rokotteet ovat hyödyllisiä

Rokottaisin / olen rokottanut oman lapseni rokotesuositusten
mukaisesti

Rokotteet voivat ikään kuin saastuttaa ruumiin

Rokotteet ovat lääkeyhtiöiden tapa rahastaa ihmisiä

Rokotteet eivät ole luonnollisia tapoja hoitaa sairauksia

Rokottaminen on turvallisia

Rokotteiden sisällöstä ei kerrota kaikkea yleisölle

Rokotteiden haitoista ei kerrota avoimesti

Voisin osallistua uuden rokotteen kehittämistutkimukseen

Olen kieltäytynyt rokotuksesta

Rokotteet ovat epäpuhtaita

Rokotteista seuraa usein vakavia sairauksia

Rokotteet kuormittavat liikaa luontaista puolustusjärjestelmää

Rokotteita voidaan käyttää valtion tai jonkin muun tahon
hyödyksi tavallisia ihmisiä vastaan

Rokotteiden uskotellaan olevan hyödyllisiä, mutta niitä
käytetään todellisuudessa ihmisiä vastaan

En Joitain harvoja Useita henkilöitä

Tunnetko jonkun jolle on tullut vakavia oireita rokotteista

Ei Harvoin Usein

Onko sinulle tullut vakavia oireita rokotteista

LOMAKE 7

Seuraavassa on esitetty väittämiä, joiden vastausasteikko on eri mieltä - samaa mieltä. Nämä ovat väittämiä, joihin sinun ei tule vastata lainkaan. Ne ovat mukana vain siksi,
että tarkistamme, luetko ohjeet ja vastaatko kysymyksiin huolellisesti.

Eri mieltä Samaa mieltä

Epäonni ei todennäköisesti kohtaa arvokkaita, kunnollisia ihmisiä

Yleisesti ottaen ihmiset ansaitsevat tässä maailmassa sen, minkä saavatkin

Ihmisillä on hyvä onni, jos he itse ovat hyviä

LOMAKE 8

Seuraavassa on esitetty väittämiä, joiden vastausasteikko on eri mieltä - samaa mieltä. Nämä ovat väittämiä, joihin sinun ei tule vastata lainkaan. Ne ovat mukana vain siksi,
että tarkistamme, luetko ohjeet ja vastaatko kysymyksiin huolellisesti.

Eri mieltä Samaa mieltä

Saatan liikuttua suuresti lennokkaasta tai runollisesta kielestä

Minusta on mukavaa katsella pilvien muotojen muuttumista.

Ajattelen toisinaan kuvilla enkä sanoilla

LOMAKE 9

Seuraavat kysymykset koskevat Asperger-oireyhtymää. Jos et tunne oireyhtymää, jätä tämä kohta tyhjäksi.

Ei Kyllä

Onko sinulla todettu Asperger-oireyhtymä

En Kyllä

Epäiletkö, että sinulla on Asperger-oireyhtymä?
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Tallenna

TIETOJEN LÄHETYS

© Eduix Oy
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