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PERHEBAROMETRI 2015 /VÄESTÖLIITTO 
kts. lopussa TAUSTAKYSYMYKSET 
 
 
Ensin muutamia taustakysymyksiä 
 
 
K0 Sukupuolesi? 
 
 1 Nainen 
 2 Mies 
 
K1 Mikä on syntymävuotesi? 
 
 _________ 
 
 
K2 Mihin seuraavista ammattiryhmistä kuulut (jos useampi tulee kyseeseen, merkitse pääasialli-

nen)? 
 
 1 Työssä toisen palveluksessa (kokoaika) 
 2 Työssä toisen palveluksessa (osapäivä) 
 3 Yrittäjä, maatalousyrittäjä, freelance 
 4 Työtön 
 5 Opiskelija 
 6 Työssä, mutta tällä hetkellä perhevapaalla (äitiys, isyys, vanhempainvapaa, hoitovapaa) 
 7 Kotiäiti/koti-isä, tai perhevapaalla ilman työsuhdetta 
 8 Eläkkeellä 
 9 Varusmies/siviilipalveluksessa 
 10 Muu 
 11 En osaa sanoa 
 
 
Seuraavaksi muutama kysymys työmarkkinatilanteesta ja työmarkkinanäkymistä 
 
JOS TYÖSSÄ (vaihtoehto 1 TAI 2 TAI 6 kysymyksessä K2) 
K3 Minkä tyyppisen yrityksen tai laitoksen palveluksessa olet? 
 
 1 Valtio 
 2 Kunta, kuntayhtymä 
 3 Järjestö, liitto, yhdistys, seurakunta, kirkollinen toimi 
 4 Yksityinen yritys 
 5 Muu työnantaja 
 6 En osaa sanoa 
 
 
JOS TYÖSSÄ (vaihtoehto 1 TAI 2 TAI 6 kysymyksessä K2) 
K4 Onko työsuhteesi toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen? 
 
 1 Määräaikainen 
 2 Toistaiseksi voimassa oleva 
 3 En osaa sanoa tai ei työsuhdetta 
 
 
JOS EI TYÖTTÖMÄNÄ (EI vaihtoehto 4 kysymyksessä K2)  
K5a Oletko ollut viimeisen kolmen vuoden aikana työttömänä tai lomautettuna? 
 
 1 En 
 2 Kyllä 
 



JOS K5a=KYLLÄ,  
K5a2 Kuinka monta kuukautta olet ollut työttömänä viimeisen kolmen vuoden (36 kuukauden aikana)? 
Merkitse yhteenlaskettu työttömyysaikasi kyseisenä ajanjaksona täysinä kuukausina. 

 ____ kuukautta 
 
 
JOS TYÖTTÖMÄNÄ (vaihtoehto 4 kysymyksessä K2) 
K5b Kuinka monta kuukautta olet ollut työttömänä viimeisen kolmen vuoden (36 kuukauden aikana)? 

Merkitse yhteenlaskettu työttömyysaikasi kyseisenä ajanjaksona täysinä kuukausina. 
 
 ____ kuukautta 

 
JOS EI TYÖSUHTEESSA TAI EI-MÄÄRÄAIKAISESSA TYÖSUHTEESSA (vaihtoehdot 3-11 kysymyksessä 
K2 TAI vaihtoehdot 2-3 kysymyksessä K4) 
K6a Oletko ollut viimeisen kolmen vuoden aikana määräaikaisessa työsuhteessa? 
 
 1 En 
 2 Kyllä 
 
 
JOS K6a=KYLLÄ 
K6a2 Montako määräaikaista työsuhdetta sinulla on ollut kuluneen kolmen vuoden aikana? Jos ei yh-

tään, valitse 0. 
 
 _____ kpl. 

 
JOS MÄÄRÄAIKAISESSA TYÖSUHTEESSA TÄLLÄ HETKELLÄ (vaihtoehto 1 kysymyksessä K4) 
K6b Montako määräaikaista työsuhdetta sinulla on ollut kuluneen kolmen vuoden aikana? Jos ei yh-

tään, valitse 0. 
 
 _____ kpl. 
 
 
JOS EI TYÖTÖN (Ei vaihtoehto 4 kysymyksessä K2) 
K7a Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että joudut työttömäksi seuraavan kahden vuoden aikana? 
 
 1 Hyvin todennäköisenä 
 2 Melko todennäköisenä 
 3 En kovin todennäköisenä 
 4 En lainkaan todennäköisenä 
 5 En osaa sanoa 
 
 
JOS TYÖTÖN (vaihtoehto 4 kysymyksessä K2) 
K7b Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että työttömyytesi jatkuu seuraavan kahden vuoden aikana? 
 
 1 Hyvin todennäköisenä 
 2 Melko todennäköisenä 
 3 En kovin todennäköisenä 
 4 En lainkaan todennäköisenä 
 5 En osaa sanoa 
 
 
  



K8-1/4  Minkälaiseksi arvioit tämänhetkisen tilanteen seuraavien asioiden kohdalla? 
 
 VAIHTOEHDOT 1 Erittäin hyvä 
 2 Melko hyvä 
 3 Melko huono 
 4 Erittäin huono 
 5 En osaa sanoa 
 
ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA 
 

 Suomen taloudellinen tilanne 
 Työllisyystilanne Suomessa 
 Oma työllisyystilanne 
 Yhteiskunnan tuki lapsiperheille 

 
 
Seuraavaksi kysymme parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä 
 
K9a Mikä on siviilisäätysi? 
 
 1 Avoliitossa 
 2 Naimisissa 
 3 Rekisteröidyssä parisuhteessa 
 4 Leski 
 5 Eronnut tai asumuserossa 
 6 Naimaton 
 7 Muu 
 
 
JOS EI PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 4-7 kysymyksessä K9a) 
K9b Onko sinulla tällä hetkellä parisuhde, mutta ette asu yhdessä? 
 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K10a Puolisosi/kumppanisi syntymävuosi? 
 
 _________ (syntymävuosi) 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K10b Puolisosi/kumppanisi sukupuoli? 
 
 1 Nainen 
 2 Mies 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K10c Mikä on puolisosi/kumppanisi ammatillinen koulutus? 
 
 1 Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 
 2 Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu 
 3 Ylioppilas 
 4 Opistoasteen ammatillinen tutkinto 
 5 Ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, alempi yliopiston tai korkeakoulun aka-

teeminen tutkinto  
 6 Yliopiston ja korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto tai korkeampi 
 7 Muu/en tiedä 



JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K10d Mihin seuraavista ammattiryhmistä puolisosi/kumppanisi kuuluu (jos useampi tulee kyseeseen, 

merkitse pääasiallinen)? 
 
 1 Työssä toisen palveluksessa (kokoaika) 
 2 Työssä toisen palveluksessa (osapäivä) 
 3 Yrittäjä, maatalousyrittäjä, freelance 
 4 Työtön  
 5 Opiskelija 
 6 Työssä, mutta tällä hetkellä perhevapaalla (äitiys, isyys, vanhempainvapaa, hoitovapaa) 
 7 Kotiäiti/koti-isä, tai perhevapaalla ilman työsuhdetta 
 8 Eläkkeellä 
 9 Varusmies/siviilipalveluksessa 
 10 Muu 
 11 En osaa sanoa 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K10e Kuinka kauan olet ollut yhdessä nykyisen puolisosi/kumppanisi kanssa? Arvioi parisuhteenne 

kesto kokonaisuudessaan (pyöristä lähimpään kokonaiseen vuoteen). 
 
 ____vuotta 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K10f Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen parisuhteeseesi? 
 
 1 Erittäin tyytyväinen 
 2 Melko tyytyväinen 
 3 Siltä väliltä (en tyytyväinen enkä tyytymätön) 
 4 Melko tyytymätön 
 5 Erittäin tyytymätön 
 6 En osaa sanoa 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K10g Kuinka varmana pidät sitä että olet yhdessä nykyisen puolisosi/kumppanisi kanssa viiden vuo-

den kuluttua? 
 
 1 Hyvin varmaa 
 2 Melko varmaa 
 3 Melko epävarmaa 
 4 Hyvin epävarmaa 
 5 En osaa sanoa 
 
 
JOS PARISUHTEESSA JA ASUU ERILLÄÄN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b)  
K10h Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että muutatte asumaan yhteen nykyisen kumppanisi kanssa 

seuraavan kahden vuoden kuluessa? 
 
 1 Hyvin todennäköisenä 
 2 Melko todennäköisenä 
 3 En kovin todennäköisenä 
 4 En lainkaan todennäköisenä 
 5 En osaa sanoa 
 
 
  



K10i Kuinka monen henkilön kanssa yhteensä olet asunut avo- tai avioliitossa, tai rekisteröidyssä 
parisuhteessa elämäsi aikana (jos et yhdenkään, merkitse 0)? Laske mukaan myös nykyinen 
parisuhteesi, jos elät parisuhteessa. 

 
Yhteensä _____ eri henkilön kanssa 
 
 
Seuraavaksi kysymme joitakin kysymyksiä lapsuudenkodistasi 
 
 
K17 Kuinka monta sisarusta sinulla oli lapsuudenkodissasi (jos ei yhtään, merkitse 0)? 
 
 ____sisarusta 
 
 
K18-1/7  Entä kuvaavatko seuraavat asiat lapsuudenkotiasi? 
 
VAIHTOEHDOT 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa sanoa 
 

 Olivatko omat vanhempasi eronneet ennen kuin täytit 18 vuotta? 
 Oliko lapsuutesi onnellinen? 
 Oliko perheelläsi pitkäaikaisia taloudellisia vaikeuksia? 
 Esiintyikö vanhempiesi välillä vakavia ristiriitoja?  
 Kuvaisitko isääsi sanalla ’hyvä vanhempi’?  
 Kuvaisitko äitiäsi sanalla ’hyvä vanhempi’?  
 Oletko kasvanut yksinhuoltajan perheessä? 

 
 
K19-1/2 Ovatko omat vanhempasi elossa? 
 
 Äiti Isä 
 

On ......................... 1 1 
Ei ole ..................... 2 2 

 
 
JOS ISÄ TAI ÄITI TAI MOLEMMAT OVAT ELOSSA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K19 {ÄITI} TAI vaihtoehto 1 
kysymyksessä K19 {ISÄ}) 
K20 Missä määrin saat apua tai tukea, tai voit luottaa siihen, että saisit tarvittaessa apua ja tukea 

omilta vanhemmiltasi tai toiselta heistä? 
 
 1 Paljon 
 2 Jonkin verran 
 3 En kovin paljon 
 4 En osaa sanoa 
 
 
K21 Mikä on uskonnon merkitys omassa elämässäsi? 
 
 1 Hyvin tärkeä 
 2 Melko tärkeä 
 3 Ei kovin tärkeä 
 4 Ei lainkaan tärkeä 
 5 En osaa sanoa 
 
 
  



Seuraavaksi kysymyksiä lapsista 
 
 
K22 Onko sinulla omia lapsia (laske mukaan biologiset, adoptoidut ja kasvattilapset)? 
 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa sanoa 
 
 
JOS ON LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K22) 
K23 Montako omaa lasta sinulla on? 
 
 _____ lasta 
 
 
JOS ON LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K22) 
K24 Onko joku tai ovatko jotkut heistä alle 18-vuotiaita? 
 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa sanoa 
 
 
JOS ON LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K22) 
K25-1/5   Mitkä ovat lastesi syntymävuodet? 
 
  ____  , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____  [RIITTÄVÄ MÄÄRÄ PAIKKOJA, KYS22] 
 
 
JOS ALLE 18-VUOTIAITA LAPSIA (vaihtoehto1 kysymyksessä K24) 
K26 Asuvatko alaikäiset lapsesi pääsääntöisesti samassa taloudessa sinun kanssasi vai jossain 

muualla? 
 
 1 Pääsääntöisesti kanssani 
 2 Lähes yhtä paljon kanssani ja muualla 
 3 Pääsääntöisesti muualla 
 
 
JOS PARISUHTEESSA JA OMIA LAPSIA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyk-
sessä K9b JA vaihtoehto 1 kysymyksessä K16) 
K27 Kuinka monta yhteistä lasta sinulla on nykyisen puolisosi/kumppanisi kanssa (jos ei yhtään, 

merkitse 0)? 
 
 ______ lasta 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K28a Onko puolisollasi/kumppanillasi lapsia, jotka eivät ole teidän yhteisiänne? 
 
 1 Kyllä on 
 2 Ei ole 
 3 En osaa sanoa 
 
 
JOS PARISUHTEESSA JA EI-YHTEISIÄ LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K28a) 
K28b Kuinka monta sellaista lasta puolisollasi/kumppanillasi on, jotka eivät ole teidän yhteisiänne? 
 

_______ lasta 
 



JOS PUOLISOLLA ON EI-YHTEISIÄ LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K28a) 
K28c Onko joku tai ovatko jotkut heistä alle 18-vuotiaita? 
 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa sanoa 
 
 
JOS PUOLISOLLA ON EI-YHTEISIÄ LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K28a) 
K28d Mikä on puolisosi/kumppanisi nuorimman (ei-yhteisen) lapsen syntymävuosi? 
 
________ (lapsen syntymävuosi) 
 
 
JOS PUOLISO JA TÄLLÄ ALAIKÄISIÄ LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K28a JA vaihtoehdot 1-3 K9a)  
K28e Asuvatko puolisosi lapsi/lapset pääsääntöisesti sinun ja puolisosi kanssa, vai jossain muualla? 
 
 1 Pääsääntöisesti minun ja puolisoni kanssa 
 2 Lähes yhtä paljon meidän kanssamme ja muualla 
 3 Pääsääntöisesti muualla 
 4 En osaa sanoa 
 
 
K34 Oletko tai onko puolisosi/kumppanisi parhaillaan raskaana? 
 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa sanoa 
 4 Minulla ei ole puolisoa/kumppania 
 
 
JOS ON LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K22) TAI RASKAANA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K34) 
K29-1/7  Monet asiat vaikuttavat päätökseen hankkia lapsia. Mitkä asiat tuntuivat sinulle erityisen tär-

keiltä nuorimman lapsesi syntymän yhteydessä? Voit valita kaikki sopivalta tuntuvat vaihtoeh-
dot. Jos sinulla on useampi lapsi, kuvaile juuri nuorimpaan lapseen liittyviä ajatuksia. Jos olet 
raskaana, tai puolisosi on raskaana, kuvaile tähän lapseen liittyviä ajatuksia. 

 
 Nuorimman lapsesi syntymän taustalla oli… 
 
ROTATOIDAAN 1-5 
 
 1 Pitkäaikainen toive saada lapsi / saada useampia lapsia  
 2 Halusin vanhemmille lapsilleni sisaruksen tai leikkitoverin  
 3 Vahva lapsen kaipuu, ”vauvakuume” omalla kohdallani  
 4 Vahva lapsen kaipuu, ”vauvakuume” puolisoni kohdallani  
 5 Halusin tai puolisoni halusi perhevapaiden suomaa katkosta elämään  
 6 Jokin muu 
 7 En osaa sanoa 
 
 
  



JOS ON LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K16) TAI RASKAANA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K23) 
K30-1/14   Entä mitkä asiat tuntuivat erityisen haasteellisilta tai huolestuttivat eniten nuorimman lap-

sesi syntymän yhteydessä? Voit valita kaikki sopivalta tuntuvat vaihtoehdot. Jos olet raskaana, 
tai puolisosi on raskaana, kuvaile tähän lapseen liittyviä ajatuksia. 

 
 Nuorimman lapseni syntymän yhteydessä olin huolestunut seuraavista asioista… 
 
ROTATOIDAAN 1-12 
 
 1 Perheen taloudesta  
 2 Työssäkäynnin tai opiskelun mahdollisuuksista pienen lapsen vanhempana  
 3 Terveydestäni tai puolisoni terveydestä  
 4 Miten työstä pois jääminen vaikuttaisi paluuseeni takaisin töihin tai työllistymiseeni myöhemmin 
 5 Omasta tai puolison jaksamisesta  
 6 Siitä, että sukulaiset eivät auttaisi meitä tarpeeksi lastenhoidon kanssa  
 7 Pelkäsin, ettei puolisoni osallistu tarpeeksi lapsen hoitoon  
 8 Lapsen vaikutuksesta parisuhteeseemme  
 9 Oli syntynyt ristiriita siitä, että toinen meistä halusi lasta enemmän kuin toinen  
 10 Vanhemmille lapsille ei jäisi tarpeeksi aikaa  
 11 Syntyvän lapsen terveys  
 12 Joutuisin luopumaan harrastuksista ja muista omista menoista 
 13 Jokin muu 
 14 En osaa sanoa 
 
 
 
Seuraavaksi kysymme lastenhankinta-aikeista ja -ihanteista 
 
K31a Ihmisillä on erilaisia toiveita ja odotuksia omasta perhekoostaan. Mikä on sinun oma ihanteelli-

nen lapsilukusi? 
 
 1 Ei yhtään lasta 
 2 Yksi lapsi 
 3 Kaksi lasta 
 4 Kolme lasta 
 5 Neljä lasta 
 6 Viisi lasta 
 7 Kuusi lasta tai enemmän 
 8 En osaa sanoa 
 
 
K32a Mikä olisi mielestäsi sopivin ikä naiselle tulla äidiksi? 
 
 ____ vuotta 
 
 
K32b Entä mikä olisi mielestäsi sopivin ikä miehelle tulla isäksi? 
 
 ____ vuotta 
 
 
K32c Mikä olisi mielestäsi sopivin ikä naiselle saada viimeinen lapsensa? 
 
 ____ vuotta 
 
 
K32d Mikä olisi mielestäsi sopivin ikä miehelle saada viimeinen lapsensa? 
 
 ____ vuotta 
 



K32e-1/2  Mikä olisi mielestäsi ihanteellinen lasten syntymäväli? 
 
 ______vuotta ___ kk 
 
 
 
K33 Minkä ikäisenä mielestäsi naisen hedelmällisyys ja mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa heikentyä 

merkittävästi? 
 
 1 20-22 -vuotiaana 
 2 23-25 -vuotiaana 
 3 26-28 -vuotiaana 
 4 29-31 -vuotiaana 
 5 32-34 -vuotiaana 
 6 35-37 -vuotiaana 
 7 38-40 -vuotiaana 
 8 41-43 -vuotiaana 
 9 44-46 -vuotiaana 
 10 47-49 -vuotiaana 
 11 50-52 -vuotiaana 
 12 53-55 -vuotiaana 
 13 55. ikävuoden jälkeen 
 14 En osaa sanoa 
 
 
 
JOS NAINEN, EI RASKAANA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K0 JA vaihtoehdot 2-4 kysymyksessä K23) 
K35b  Raskauden alkaminen ja lapsen saaminen voi herättää ihmisessä sekä myönteisiä että kielteisiä 

odotuksia. Arvioi sitä, missä määrin haluaisit tulla raskaaksi aivan lähitulevaisuudessa. 
 
 Käytä asteikkoa 0-5, jossa 0 tarkoittaa, ettet halua tulla raskaaksi lähitulevaisuudessa, 5 että ha-

luat hyvin paljon tulla raskaaksi lähitulevaisuudessa ja muut lukuarvot näiden ääripäiden väliin 
jääviä käsityksiä 

 
en halua haluan hyvin paljon 
tulla raskaaksi tulla raskaaksi 
 0 1 2  3 4 5 
 
 
JOS NAINEN, EI RASKAANA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K0 JA vaihtoehdot 2-4 kysymyksessä K23) 
K35c Entä kuinka paljon haluat välttää raskaaksitulon aivan lähitulevaisuudessa? 
 
 Vastaa asteikolla 0-5, jossa 0 tarkoittaa että et halua välttää raskaaksituloa, 5, että haluat mah-

dollisimman paljon välttää raskaaksitulon ja muut lukuarvot näiden ääripäiden väliin jääviä käsi-
tyksiä. 

 
 haluan välttää 
en halua välttää  raskaaksituloa 
raskaaksituloa mahdollisimman paljon 
 0 1 2  3 4 5 
 
 
 
  



K35 Oletko suunnitellut hankkivasi (lisää) lapsia jossain vaiheessa? Mikäli olet raskaana tai puolisosi 
on raskaana, niin vastaa seuraavien lasten osalta. 

 
 1 Kyllä, yritän/yritämme parhaillaan raskautta 
 2 Kyllä 
 3 Ehkä 
 4 En 
 5 En osaa sanoa 
 
 
K31b Kuinka monta lasta olet kaiken kaikkiaan suunnitellut hankkivasi? Laske mukaan myös mahdol-

liset nykyiset lapsesi. 
 
 1 Ei yhtään lasta 
 2 Yksi lapsi 
 3 Kaksi lasta 
 4 Kolme lasta 
 5 Neljä lasta 
 6 Viisi lasta 
 7 Kuusi lasta tai enemmän 
 8 En osaa sanoa 
 
 
JOS KYLLÄ TAI EHKÄ kysymyksessä K35 (vaihtoehdot 2-3 kysymyksessä K35) 
K36 Milloin oletat tai toivot että (seuraava) lapsesi syntyisi? 
 Mikäli olet tai puolisosi on tällä hetkellä raskaana, vastaa mahdollisen seuraavan lapsen kan-

nalta. 
 
 1 Seuraavan kahden vuoden kuluessa 
 2 Seuraavan 2-5 vuoden kuluessa 
 3 Aikaisintaan viiden vuoden päästä 
 4 En osaa sanoa 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K37 Puolisoiden näkemykset lasten hankinnasta voivat olla erilaisia. Mikä on sinun käsityksesi puo-

lisosi tai kumppanisi toiveista saada lapsi tai lisää lapsia? 
 
 1 Hän haluaisi saada lapsen/lisää lapsia melko pian 
 2 Hän haluaisi saada lapsen/lisää lapsia ehkä joskus myöhemmin 
 3 Hän ei halua saada lapsia lainkaan/enää lisää lapsia 
 4 En tiedä tai en osaa sanoa 
 
 
  



JOS EI RASKAANA/PUOLISO EI RASKAANA TAI JOS EI YRITÄ RASKAUTTA (vaihtoehdot 2-4 kysymyk-
sessä K34 TAI vaihtoehdot 2-5 kysymyksessä K35) 
K38-1/27   Monet eri asiat voivat vaikuttaa siihen, ettei lapsen hankinta tunnu juuri nyt, tai enää ajan-

kohtaiselta. Kerro, kuinka tärkeä kukin alla olevista on sinun päätöksesi kannalta. 
 
 VAIHTOEHDOT 1 Hyvin tärkeä 
 2 Jokseenkin tärkeä 
 3 Ei kovinkaan tärkeä 
 4 Ei lainkaan tärkeä 
 5 En osaa sanoa tai ei koske minua 
EI ROTATOIDA 

 Minulla ei ole sopivaa kumppania   
 Nuorin lapsi on vielä liian pieni  
 Työtilanteeni on epävarma  
 Puolison työtilanne on epävarma  
 Minulla on jo haluamani lapsimäärä 
 Oma tai perheeni taloudellinen tilanne estää  
 Omat tai puolison keskeneräiset opinnot  
 Yhteiskunnan riittämätön tuki  
 En (enää) halua sitoa itseäni pieniin lapsiin 
 Puolisoni ei halua (vielä/enää) lapsia   
 Haluan edetä ammatissani tai urallani  
 Lastenhoidon järjestäminen olisi hankalaa 
 En pidä lapsista 
 Nykyinen asunto on liian pieni  
 Oma tai puolisoni terveydentila estää  
 Olen vielä liian nuori tai en tunne itseäni vielä kypsäksi  
 Haluan tehdä muita minua kiinnostavia asioita  
 Lapset eivät ole ajankohtaisia parisuhteessani   
 En haluaisi nyt perhevapaan aiheuttamaa katkosta työssäni 
 Työn ja pienen lapsen hoidon yhteensovitus olisi vaikeaa 
 En voi/emme voi saada (lisää) omia lapsia   
 Ongelmat parisuhteessa  
 Kokemukset aiemmasta raskaudesta huolestuttavat/synnytyspelko  
 Joutuisin luopumaan nykyisestä elämäntyylistäni 
 En usko olevani sopiva vanhemmaksi 
 Olen liian vanha 
 Puoliso on liian vanha 

 
 
K39 1/8  Kuvittele, että saisit lapsen nyt. Minkälaisia vaikutuksia arvelisit lapsen saamisella olevan 

elämässäsi? Arvioi, kuinka samaa tai eri mieltä olet kunkin alla olevan, asiaan liittyvän väittämän 
kanssa. 

  VAIHTOEHDOT 1 Täysin samaa mieltä 
   2 Melko samaa mieltä 
   3 Melko eri mieltä 
   4 Täysin eri mieltä 
   5 En osaa sanoa tai ei koske minua 
 
ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA 

 Suhteeni puolisooni/kumppaniini paranisi    
 Taloudelliset ongelmat kasvaisivat  
 Mahdollisuuteni käydä työssä heikkenisivät  
 Mahdollisuuteni edetä ammatissani ja urallani heikkenisivät  
 Mahdollisuuteni opiskella tai suorittaa opintoni loppuun heikkenisivät 
 Mahdollisuus tehdä minua kiinnostavia asioita vähenisi  
 Lapsen saaminen vaikuttaisi myönteisesti ihmissuhteisiini ja sosiaaliseen elämääni 
 Lapsen saaminen vaikuttaisi kielteisesti omaan tai puolisoni terveydentilaan 



K40 Kaipaisitko lastenhankinnan päätöksentekoon tai hedelmällisyyteen liittyvää neuvontaa asian-
tuntijoilta? 

 
 1 Kyllä 
 2 En 
 3 En osaa sanoa 
 
 
Seuraavaksi kysymyksiä arvoista ja asenteista 
 
 
K41-1/11   Mitä mieltä olet seuraavista asioista? 
 
  VAIHTOEHDOT 1 Täysin samaa mieltä 
   2 Melko samaa mieltä 
   3 Ei samaa eikä eri mieltä 
   4 Melko eri mieltä 
   5 Täysin eri mieltä 
   6 En osaa sanoa tai ei koske minua 
ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA 

 Elämäni tärkeimmät asiat koskevat työtäni  
 Perhe on hyvin keskeinen osa elämääni  
 Ystävät, vapaa-aikani ja harrastukseni ovat tärkeimpiä asioita elämässäni  
 Uralla tai ammatissani eteneminen on minulle hyvin tärkeää  
 Suurin osa elämäntavoitteistani liittyy työhön  
 Kotityöt on jaettu perheessäni tasa-arvoisesti  
 Vasta lapsi tekee parisuhteesta perheen  
 Mielestäni suhde omaan lapseen on ihmisen läheisin ihmissuhde  
 Ihminen, joka ei hanki lapsia, on itsekäs 
 Miesten tulisi tehdä puolet kotitöistä  
 Isä on aivan yhtä hyvä pienen lapsen hoitaja kuin äiti  

 
 
K42-1/13  Entä minkälaisia tunteita vauvat ja pienet lapset herättävät sinussa? Mikäli sinulla ei ole 

omakohtaista kokemusta asiasta, vastaa sen mukaan, miten arvioisit suhtautuvasi tämänkaltai-
seen tilanteeseen. 

  VAIHTOEHDOT 1 Täysin samaa mieltä 
   2 Melko samaa mieltä 
   3 Ei samaa eikä eri mieltä 
   4 Melko eri mieltä 
   5 Täysin eri mieltä 
   6 En osaa sanoa 
 
ROTATOIDAAN ALLA OLEVIA VÄITTÄMIÄ 
 

 Kun pidän sylissäni tai hellittelen jonkun toisen vauvaa, huomaan haluavani omaa vauvaa 
 Jos olen ollut hoitamassa jonkun toisen vauvaa, minussa herää vauvakuume 
 Vauvanvaatteiden ja lelujen katselu herättää minussa halun saada oma vauva 
 Kun näen nukkuvan pienokaisen, minussa herää halu saada oma vauva 
 Kun näen sukulaisiani tai perheeni jäseniä vauvojensa kanssa, alan haluta omaa vauvaa 
 Kun näen vauvan televisio-ohjelmassa, minussa herää vauvakuume 
 Kun näen lasten leikkivän ja nauravan, minussa herää halu saada oman lapsi 
 Lasten tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen on minusta ärsyttävää 
 Lapset eivät yleisesti ottaen herätä minussa halua huolehtia ja hoivata 
 Kun näen jonkun lapsen saavan kiukkukohtauksen, haluan yleensä päästä metelistä mahdollisimman 

kauas pois 
 Kun kuulen vauvan itkevän, haluan yleensä päästä melusta mahdollisimman kauas pois 
 En pidä lasten hoitamisesta 
 Kun näen lasten (omien lasteni, jos on lapsia) kasvavan ja itsenäistyvän, minussa herää vauvakuume 



ALLA OLEVAT KOLME VÄITTÄMÄÄ NIILLE, JOILLA EI OLE LAPSIA (vaihtoehto 2 kysymyksessä K16) 
 
K42a-1/3  ROTATOIDAAN NÄITÄ KOLMEA 
 

 Jonkun toisen vauvan tai lapsen hoitaminen herättää minussa tunteen, etten halua saada omaa lasta 
 Kaikki vauvoihin liittyvät epämiellyttävät asiat (likaiset vaipat, vauvan kuolaaminen) herättävät minussa 

tunteen, etten halua saada omaa lasta 
 Kun näen lasten kiukuttelevan ja itkevän, tiedän, etten halua koskaan saada omia lapsia 

 
 
ALLA OLEVAT KOLME VÄITTÄMÄÄ NIILLE, JOILLA ON LAPSIA (vaihtoehto 1 kysymyksessä K16) 
 
K42b-1/3  ROTATOIDAAN NÄITÄ KOLMEA 
 

 Jonkun toisen vauvan tai lapsen hoitaminen herättää minussa tunteen, etten halua saada enää lapsia 
 Kaikki vauvoihin liittyvät epämiellyttävät asiat (likaiset vaipat, vauvan kuolaaminen) herättävät minussa 

tunteen, etten halua saada enää lisää lapsia 
 Kun näen lasten kiukuttelevan ja itkevän, tiedän, etten halua saada lisää lapsia 

 
 
Lopuksi joitakin terveyteen liittyviä kysymyksiä 
 
K11 Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä elämääsi kokonaisuudessaan? 
 
 1 Hyvin tyytyväinen 
 2 Jokseenkin tyytyväinen 
 3 En kovin tyytyväinen 
 4 En lainkaan tyytyväinen 
 5 En osaa sanoa 
 
 
K14 Tupakoitko? Valitse alla olevista itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 
 
 1 En ole koskaan tupakoinut 
 2 Olen aikaisemmin tupakoinut, mutta en enää tupakoi 
 3 Tupakoin satunnaisesti 
 4 Tupakoin päivittäin 
 
 
K15 Kuinka usein käytät alkoholia? 
 
 1 Päivittäin tai lähes päivittäin 
 2 3-4 kertaa viikossa 
 3 Kerran tai kaksi viikossa 
 4 1-2 kertaa kuukaudessa 
 5 Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
 6 En lainkaan 
 
 
JOS PARISUHTEESSA (vaihtoehdot 1-3 kysymyksessä K9a TAI vaihtoehto 1 kysymyksessä K9b) 
K16 Entä kuinka usein puolisosi/kumppanisi käyttää alkoholia? 
 
 1 Päivittäin tai lähes päivittäin 
 2 3-4 kertaa viikossa 
 3 Kerran tai kaksi viikossa 
 4 1-2 kertaa kuukaudessa 
 5 Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
 6 Ei lainkaan 
 
 



K16b01/12 Mikä ehkäisymenetelmää käytät nykyisin? Voit valita useampia vaihtoehtoja 
 
 1 Kondomi 
 2 E-pilleri, minipilleri, ihonalainen hormonikapseli 
 3 Kierukka, kohdunsisäinen ehkäisin 
 4 Ehkäisyrengas 
 5 Jälkiehkäisypilleri (”katumuspilleri”) 
 6 Ehkäisyvaahto, -puikot tai –tyyny 
 7 Rytmimenetelmä (”varmat päivät”) 
 8 Keskeytetty yhdyntä 
 9 Sterilisaatio 
 10 En käytä ehkäisyä koska yritän/yritämme raskautta 
 11 En käytä ehkäisyä, muu syy 
 12 En tarvitse ehkäisyä 
 
 
K12 Onko terveydentilasi mielestäsi tällä hetkellä…? 
 
 1 Hyvä 
 2 Melko hyvä 
 3 Keskitasoinen 
 4 Melko huono 
 5 Huono 
 6 En osaa sanoa 
 
 
K13-1/5  Kuinka suuren osan ajasta olet viimeisen 4 viikona aikana…? 
 
 VAIHTOEHDOT 1 Suurimman osan aikaa 
 2 Huomattavan osan aikaa 
 3 Jonkin aikaa 
 4 Vähän aikaa 
 5 En lainkaan 
 6 En osaa sanoa 
 

 Ollut hyvin hermostunut 
 Tuntenut mielialasi niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää sinua 
 Tuntenut itsesi tyyneksi ja rauhalliseksi 
 Tuntenut itsesi alakuloiseksi ja apeaksi 
 Ollut onnellinen 

 
 
Lopuksi kysymme raskauksistasi ja niihin liittyvistä kokemuksista 
 
JOS RASKAUTTA YRITTÄVÄ NAINEN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K35 JA vaihtoehto 1 kysymyksessä K0)  
K43a Kuinka kauan aikaa olet nyt yrittänyt raskautta tai yritit (viimeisintä) raskautta ennen sen alka-

mista (vastaa täysinä kuukausina)? Arvioi raskauden yrityksen kestoa sen mukaan, kuinka 
kauan olet ollut käyttämättä ehkäisyä ja tavoitteenasi on ollut tulla raskaaksi. 

 
 ____ kuukautta 
 
 
JOS RASKAANA OLEVA NAINEN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K34 JA vaihtoehto 1 kysymyksessä K0) 
K43b Kuinka kauan aikaa yritit nykyistä raskauttasi ennen sen alkamista (vastaa täysinä kuukausina)? 

Arvioi raskauden yrityksen kestoa sen mukaan, kuinka kauan olet ollut käyttämättä ehkäisyä ja 
tavoitteenasi on ollut tulla raskaaksi. Mikäli raskaus alkoi suunnittelematta tai ehkäisyn pettämi-
sen vuoksi, merkitse 0. 

 
 ____ kuukautta 
 



 
JOS NAINEN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K0) 
K44 Kuinka monta kertaa olet ollut raskaana (jos et ole ollut kertaakaan, merkitse 0)? 
 
 _____ kertaa 
 
 
JOS NAINEN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K0) 
K44a Onko sinulla ollut raskaaksituloyrityksiä, jotka ovat epäonnistuneet, tai onnistumiseen on kulu-
nut aikaa yli 12 kuukautta? 
 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa/halua sanoa 
 
 
JOS NAINEN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K0) 
K44b Oletko joskus ollut lapsettomuushoidossa (kuten IVF tai inseminaatio)? 
 
 1 Kyllä 
 2 En 
 3 En osaa/halua sanoa 
 
 
JOS NAINEN (vaihtoehto 1 kysymyksessä K0) JA K50>0 
ESITETÄÄN KYSYMYKSET K45a-K46c KAIKISTA RASKAUKSISTA, KUITENKIN ENINTÄÄN VIIDESTÄ, 
aloitetaan ensimmäisestä (JOS K44>0) 
 
K45a Raskaaksitulo voi toisinaan alkaa suunnittelematta, tai aiemmin kuin ehkä alun perin ajattelit. 

Toisinaan raskautta on voitu yrittää jo pidemmän aikaa. Mikä oli tilanne [TÄHÄN MONESKO RAS-
KAUS] raskautesi kohdalla?  

 
 1 Raskaus alkoi aiemmin kuin olisin ehkä halunnut  
 2 Halusin tulla raskaaksi juuri silloin 
 3 Raskaus alkoi myöhemmin kuin olisin halunnut 
 4 En olisi halunnut tulla lainkaan raskaaksi 
 5 En osaa/halua sanoa 
 
K46b Minä vuonna tämä raskaus alkoi? 
 
 _____ (vuosiluku) 
 
 
K46c Entä miten tämä raskaus päättyi? 
 
 1 Lapsen syntymään 
 2 Keskenmeno 
 3 Kohtukuolema 
 4 Raskaudenkeskeytykseen eli aborttiin 
 5 Olen vielä raskaana 
 
 
 
  



Taustatiedot – TNS GALLUP 
Huom! Painokertoimen (WEIGHT) käyttö analyyseissa on suotavaa. 
 

Respondent_Serial Vastaajan id-numero  

DataCollection_StartTime Milloin kyselyyn vastaaminen alkoi  

DataCollection_FinishTime Milloin kyselyyn vastaaminen päät-
tyi  

Timings_timeTotalMinutes Lomakkeen täyttöaika, minuuttia  

Weight Painokerroi  

tilastollinen_kuntaryhmitys Kuntaryhmitys 

1 = pääkaupunkiseutu, PKS 
2 = kaupunkimaiset kunnat 
3 = taajaan asutut kunnat 
4 = maaseutumaiset kunnat 

TTmaakunta Maakunta 

1 = Uusimaa 
2 = Varsinais-Suomi 
3 = -- 
4 = Satakunta 
5 = Kanta-Häme 
6 = Pirkanmaa 
7 = Päijät-Häme 
8 = Kymenlaakso 
9 = Etelä-Karjala 
10 = Etelä-Savo 
11 = Pohjois-Savo 
12 = Pohjois-Karjala 
13 = Keski-Suomi 
14 = Etelä-Pohjanmaa 
15 = Pohjanmaa 
16 = Keski-Pohjanmaa 
17 = Pohjois-Pohjanmaa 
18 = Kainuu 
19 = Lappi 

TTnuts2 NUTS2 

1 = Länsi-Suomi 
2 = Helsinki-Uusimaa 
3 = Etelä-Suomi 
4 = Pohjois- ja Itä-Suomi 

Zlang Mikä on sinun äidinkielesi? 

1 = suomi 
2 = ruotsi 
3 = saame 
4 = venäjä 
5 = viro 
6 = muu kieli 

Zlang2 

Onko kaikkien taloutesi jäsenten 
äidinkieli suomi tai ruotsi vai onko 
taloutesi kaksikielinen tai muun 
kielinen? 

1 = kaikkien suomi 
2 = kaikkien ruotsi 
3 = kaksikielinen suomi-ruotsi 
4 = muu 
5 = en halua vastata 

Zmarital1 Oletko (siviilisääty)? 

1 = naimaton 
2 = avoliitossa 
3 = naimisissa 
4 = rekisteröidyssä parisuhteessa 
5 = leski 
6 = eronnut 
7 = asumuserossa 
8 = muu 

Zmarital2 Mikä seuraavista elämänvaiheista 
kuvaa parhaiten tilannettasi? 

1 = asun kotona vanhempien luona 
2 = asun yksin 
3 = asun kaksin puolison kanssa 
4 = asun puolison ja lasten kanssa 
5 = olen yksinhuoltaja 
6 = muu 
7 = en halua sanoa 

Zhousehold 
Kuinka monta jäsentä kuuluu ta-
louteesi, kun lasket itsesi myös 
mukaan? 

1-7 

TThousehold Talouden koko 1 = 1 
2 = 2 



3 = 3 
4 = 4+ 

Zchildren21 
Kuinka monta lasta asuu taloudes-
sasi? 
1. 1 lapsi 

1 = ei 
2 = kyllä 

Zchildren22 
Kuinka monta lasta asuu taloudes-
sasi 
2. 2 lasta 

1 = ei 
2 = kyllä 

Zchildren23 
Kuinka monta lasta asuu taloudes-
sasi 
3. 3 lasta 

1 = ei 
2 = kyllä 

Zchildren24 
Kuinka monta lasta asuu taloudes-
sasi 
4. 4 lasta 

1 = ei 
2 = kyllä 

Zchildren25 
Kuinka monta lasta asuu taloudes-
sasi 
5. 5 tai enemmän 

1 = ei 
2 = kyllä 

Zchildren26 6. Lapset muuttaneet jo omaan ta-
louteen 

1 = ei 
2 = kyllä 

Zchildren27 7. Taloudessani ei ole lapsia 1 = ei 
2 = kyllä 

Zchildren28 8. En halua vastata 1 = ei 
2 = kyllä 

ZchildrenAges01-Zchil-
drenAges24 
(filtteri: JOS Zchildren21 = 2 
TAI Zchildren22 = 2 TAI 
Zchildren23 = 2 TAI Zchil-
dren24 = 2 TAI Zchildren25 
= 2) 

Minä vuonna/vuosina taloudessasi 
asuvat lapset ovat syntyneet? 
ZchildrenAges01 = 2015 
ZchildrenAges02 = 2014 
ZchildrenAges03 = 2013 
ZchildrenAges04 = 2012 
ZchildrenAges05 = 2011 
ZchildrenAges06 = 2010 
ZchildrenAges07 = 2009 
ZchildrenAges08 = 2008 
ZchildrenAges09 = 2007 
ZchildrenAges10 = 2006 
ZchildrenAges11 = 2005 
ZchildrenAges12 = 2004 
ZchildrenAges13 = 2003 
ZchildrenAges14 = 2002 
ZchildrenAges15 = 2001 
ZchildrenAges16 = 2000 
ZchildrenAges17 = 1999 
ZchildrenAges18 = 1998 
ZchildrenAges19 = 1997 
ZchildrenAges20 = 1996 
ZchildrenAges21 = 1995 
ZchildrenAges22 = 1994 
ZchildrenAges23 = aikaisemmin 
ZchildrenAges24 = ei ole lapsia 

ZchildrenAges01 – ZchildrenAges24: 
 
1 = ei 
2 = kyllä 
 
 

TTCHILD1 Kotitaloudessa asuvien lasten iät: 
Lapsia, ikä max. 2 vuotta 

1 = ei 
2 = kyllä 

TTCHILD2 Lapsia, ikä 3-5 vuotta 1 = ei 
2 = kyllä 

TTCHILD3 Lapsia, ikä 6-10 vuotta 1 = ei 
2 = kyllä 

TTCHILD4 Lapsia, ikä 11-15 vuotta 1 = ei 
2 = kyllä 

TTCHILD5 Lapsia, ikä 16-18 vuotta 1 = ei 
2 = kyllä 

TTCHILD6 Lapsia, ikä 19 vuotta tai vanhempi 1 = ei 
2 = kyllä 

Zhousing2 Minkälainen on asuntosi omistus-
suhde? 

1 = oma asunto 
2 = vuokra-asunto 
3 = asumisoikeusasunto 
4 = osaomistusasunto 
5 = virka- tai työsuhdeasunto 
6 = muu 

Zasuinpaikka Asuinpaikkasi 
1 = pääkaupunkiseutu 
2 = muun yli 50.000 asukkaan kaupungin kes-
kusta tai lähiö 



3 = alle 50.000 asukkaan kaupungin keskusta tai 
lähiö 
4 = taajama harvaan asutulla alueella kaupun-
gissa tai muussa kunnassa 
5 = harvaan asuttu alue 
6 = en osaa sanoa 

Zluokka Mihin seuraavista yhteiskunta-
luokista katsot kuuluvasi? 

1 = työväenluokka 
2 = alempi keskiluokka 
3 = ylempi keskiluokka 
4 = yläluokka 
5 = en osaa sanoa 

Zedu1 Mikä on koulutuksesi? 

1 = perus-, kansa- tai keskikoulu 
2 = ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu 
3 = ylioppilas 
4 = opistoasteen ammatillinen tutkinto 
5 = ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkea-
koulututkinto, alempi yliopiston tai korkeakoulun 
akateeminen tutkinto 
6 = yliopiston tai korkeakoulun ylempi akateemi-
nen tutkinto tai korkeampi 
7 = muu 

Zpersincome Mitkä ovat henkilökohtaiset vuosi-
tulosi veroja vähentämättä? 

1 = alle 10.000 euroa 
2 = 10.000-20.000 euroa 
3 = 20.001-30.000 euroa 
4 = 30.001-40.000 euroa 
5 = 40.001-50.000 euroa 
6 = yli 50.000 euroa 
7 = ei vastausta 
8 = en osaa sanoa 

Zhousehincome 
Mitkä ovat taloutenne yhteenlaske-
tut vuositulot veroja vähentä-
mättä? 

1 = all 20.000 euroa 
2 = 20.001-35.000 euroa 
3 = 35.001-50.000 euroa 
4 = 50.001-85.000 euroa 
5 = 85.001-100.000 euroa 
6 = yli 100.000 euroa 
7 = ei vastausta 
8 = en osaa sanoa 

Zbudget 

Miten kuvaisit omaa ja perheesi ta-
loudellista tilannetta ja käytettävis-
sänne olevaa rahamäärää tällä 
hetkellä? 

1 = tulen/tulemme erinomaisesti toimeen 
2 = tulen/tulemme melko mukavasti toimeen 
3 = pärjään/pärjäämme, kun teen/teemme ostok-
set harkiten 
4 = joudun/joudumme ajoittain tinkimään ostok-
sista 
5 = joudun/joudumme tinkimään lähes kaikesta 
6 = en osaa sanoa 

Zwork1 Mikä seuraavista vastaa parhaiten 
ammattiryhmääsi tai tilannettasi? 

1 = johtavassa asemassa toisen palveluksessa 
2 = ylempi toimihenkilö 
3 = alempi toimihenkilö 
4 = työntekijä 
5 = yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 
6 = maatalousyrittäjä 
7 = työtön 
8 = koululainen tai opiskelija 
9 = eläkeläinen 
10 = kotiäiti tai –isä 
11 = muu 
12 = en osaa sanoa 

 
 
 


