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1.  TAUSTAA 

1.1. Tausta ja osallistujamaat 

 
ESS (European Social Survey) on eurooppalainen tutkimushanke, jonka 9. kierroksen tiedonkeruu 
toteutetaan 3.9.2018 - 31.1.2019. Tutkimuksen kenttätyönimi ja viestinnässä käytettävä nimi on Arvot 
ja mielipiteet Suomessa. Työaikakoodi on 321SUORITE 32100A3744. (Toiminto-valikosta valitaan 
321SUORITE Maks. suor. lisää su ja Suorite-valikosta 32100A3744 ESS 2018.) 
 
ESS-tutkimus tehdään kahden vuoden välein. Tähän mennessä tutkimukselle on kertynyt aikasarjaa 
16 vuoden ajalta. Tilastokeskus on vastannut Suomen tietojen keruusta alusta alkaen. Norjaan 
kansainväliseen tietoarkistoon toimitetut koko aikasarjan kattavat kansalliset aineistot löytyvät 
osoitteesta: www.europeansocialsurvey.org 
 
Osa maista, kuten Suomi ja Ruotsi, ovat osallistuneet kaikkiin ESS-kierroksiin ja osa vain joihinkin. 
Lopullista osallistujamaiden määrää vuoden 2018 kierrokselle ei ole vielä vahvistettu mutta ainakin 
seuraavat alle listatut maat (25) ovat tällä kierroksella mukana. Kaikkiaan eri kierroksille on osallistunut 
36 eri maata. 
 
Alankomaat 
Belgia 
Irlanti 
Islanti 
Iso-Britannia 

Italia 
Itävalta 
Kypros 
Latvia 
Liettua 

Norja 
Portugali 
Puola 
Ranska 
Ruotsi 

Saksa 
Serbia 
Slovakia 
Slovenia 
Suomi 

Sveitsi 
Tanska 
Tsekki 
Unkari 
Viro 

 

1.2. Tavoitteet ja merkitys 

 
ESS:n tavoitteena on saada kuva siitä, kuinka ihmisten asenteet, uskomukset ja käyttäytyminen 
muuttuvat yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Tällaista tietoa tarvitaan tutkimukseen, jossa 
yhteiskunnan kehityskulkuja pyritään selittämään ja ymmärtämään. Kansainvälisessä tutkijayhteisössä 
ESS onkin saanut osakseen laajaa huomiota ja arvostusta. Aineistojen suosio on kasvanut tasaiseen 
tahtiin. Tällä hetkellä ESS:n kansainvälisellä aineistolla on rekisteröityneitä käyttäjiä noin 124 000. 
 
Tutkimustietoa ihmisten asenteista, käyttäytymisestä ja toiveista tarvitaan, jotta pyrkimyksiä 
yhteiskunnallisen elämän eri osa-alueiden kehittämiseksi voidaan edistää. Tutkimusaineistoa voivat 
hyödyntää niin Euroopan komissio, eri maiden hallitukset, tutkijat, päätöksentekijät kuin 
tiedotusvälineetkin. Lisäksi tutkimustulokset kiinnostavat tavallisia kansalaisia, jotka lukevat tuloksista 
tiedotusvälineistä. Aineistolla on myös historiallista arvoa. Myöhemmin voidaan nähdä, kuinka eri 
maiden asukkaat ovat keskuudessaan ja muihin maihin verrattuna kokeneet yhteiskunnalliset 
muutokset niiden eri vaiheissa. 
 
ESSin menetelmälliset tavoitteet ovat korkealla. Vuonna 2005 ESS sai ensimmäisenä 
haastattelututkimuksena EU-komission arvostetun Descartes -tiedepalkinnon. Eri maiden välisen 
vertailun mahdollistava aineisto on kerättävä siten, että koko tiedontuotantoprosessi toteutetaan 
mahdollisimman samalla lailla kaikissa tutkimukseen osallistuvissa maissa. On myös tärkeää, että 
prosessi on mahdollisimman läpinäkyvä arvioinnin tekemiseksi. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että 
yhteydenottolomake on täytetty kaikista otokseen kuuluvista kohteista ja että yhteydenottomerkinnät 
ovat ajantasaisia kattaen koko tiedonkeruuprosessin ensimmäisestä yhteydenotosta 
lopputuloskoodiin.  
 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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ESS saa rahoitusta Euroopan komissiolta. Kenttätyön kussakin osallistuvassa maassa rahoittavat 
kansalliset tiederahastot. Suomessa ESS-tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia. Kustakin 
osallistujamaasta on valittu tiedonkeruuorganisaatio sekä kansallinen tutkimuskoordinaattori, joka 
toimii tiedonkeruuorganisaation ja kansainvälisen tutkijaryhmän välisenä yhteyshenkilönä. Suomessa 
tiedonkeruusta ja aineiston muodostamisesta vastaa Tilastokeskus. Kansallisena koordinaattorina 
toimii professori Heikki Ervasti Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitokselta. 

1.3. Tutkimuksen sisältö 

Haastattelussa on kysymyksiä monelta elämän osa-alueelta. Kysymysten aiheet on jaettu eri osioihin. 
Osiot A, B, C, F ja H ovat pysyneet joitain muutoksia lukuun ottamatta ennallaan, kun taas osiot D ja 
G ovat uusia, vaihtuvia. Osiossa I testataan kysymysten ja vastausskaalojen toimivuutta. Alla on 
mainittu eri osioiden sisältämät aihepiirit. Huom! Tänä vuonna osiota E ei ole mukana lainkaan. 

 osio kysymys aihepiiri 

A A1-A6 Internetin käyttö, sosiaalinen luottamus 
B B1-B43 Politiikka, yhteiskunnan tila, osallistuminen 
C C1-C42 Subjektiivinen hyvinvointi, uskonto, etnisyys, äänestäminen 
D* D1-D35 Elämäntapahtumien ajoittuminen, elämänvaiheet 
F F1-F61 Sosiodemografiset taustatiedot 
G* G1-G32 Oikeudenmukaisuus, yhteiskunta  
H Itsensä analysointi 
I Satunnaistettu osio, menetelmäkysymykset 

J Haastattelutilanne 
N N1-N5 Asuinympäristö  

* Vaihtuva moduuli.

2. OTOS

2.1. Edustavuus 

ESS:n otokseen on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta 
satunnaisesti 3 400 henkilöä, jotka ovat iältään vähintään 15-vuotiaita. Yläikärajaa ei ole. 

Otos edustaa Suomessa asuvaa 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Aineiston perusteella voidaan tehdä 
johtopäätöksiä koko väestön asenteista ja mielipiteistä. Yksi haastateltava edustaa noin 1 300 
suomalaista. Tähän perustuen otokseen valittua henkilöä ei voi vaihtaa toiseen henkilöön. 

Haastatteluun on osallistuttava henkilökohtaisesti, eikä kukaan muu henkilö voi vastata valitun 
haastateltavan puolesta. Joissakin tapauksissa ulkopuolinen henkilö voi avustaa haastateltavaa, joka 
voi olla esim. vanhus tai vammainen. Haastateltavan tulee kuitenkin itse pystyä vastaukset antamaan, 
eikä avustaja saa vaikuttaa vastauksiin millään tavoin. Tulkkia ei saa käyttää. Käytetyt kielet ovat suomi 
ja ruotsi. 
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2.2. Ylipeitto 

 
Koko kenttätyöjakson ajan laitoksissa tai ulkomailla asuvat jätetään haastattelematta. Laitosväestöön 
kuuluvia ovat mm. vanhainkodeissa, sairaaloissa, koulukodeissa tai vankiloissa elävät. Joskus 
rajanveto laitoksen ja esim. vanhusten palvelutalon välillä voi olla vaikea hahmottaa. Palvelutalon 
määritelmänä voidaan pitää sitä, että vanhus asuu omassa huoneessaan. Palvelutalossa asuvilta 
pyritään saamaan haastattelu. 
 
Laitoksia eivät ole opiskelija-asuntolat eivätkä työsuhdeasuntolat. Laitosväestöön eivät kuulu 
laitoksissa työskentelevät henkilöt, vaikka heidän asuntonsa olisikin laitoksen yhteydessä. 
Laitosväestöä eivät myöskään ole asevelvollisuuttaan suorittamassa olevat henkilöt. Kaikilta em. 
ryhmiltä pyritään saamaan haastattelu. 
 
 

3.  KENTTÄTYÖT 

3.1. Kenttätyöaika ja tavoite 

 
Varsinainen kenttätyöaika on 3.9.2018 - 31.12.2018. Sen aikana tulee käydä läpi kaikki omat 
kohteet. 2.1.–31.1.2019 tehdään lisäksi katotyötä. Viimeisetkin kohteet tulee palauttaa 
Tilastokeskukseen tammikuun loppuun mennessä. Datan toimittamisen aikataulu on tiukka. Muokattu 
data pitää toimittaa kansainväliseen tietoarkistoon 28.2.2019 mennessä. 
 
Tavoitteenamme on 70 % vastausosuus. Mahdollisimman korkea vastausprosentti varmistaa, että 
aineisto edustaa määriteltyä tutkimusjoukkoa. Hyvä vastausprosentti on kaikkien haastattelu- ja 
kyselytutkimusten helpoiten ymmärrettävä ja yleisimmin käytetty laadun mittari. ESS:n sääntöjen 
mukaan ei-tavoitettujen osuus ei saa ylittää kolmea prosenttia otoksesta (n=102).  
 

3.2. Seuranta ja palaute 

 
Tiedonkeruuaikaa on viisi kuukautta, katotyökuukausi mukaan luettuna. Haastatteluiden sopiminen 
aloitetaan heti 3.9. Kenttätyön etenemistä seurataan viikoittain. Tilastokeskuksen tutkijat tekevät 
viikon välein raportin kansainväliselle seurantaryhmälle. 
 
Kenttätyöaikataulu tulee olla etupainotteinen. Periaate on, että muutaman saadun haastattelun 
jälkeen, kun hyvä vire on saavutettu, kenttätyöt jatkuvat ensisijaisesti sellaisten 
kohdehenkilöiden tavoittelulla, jotka itse koet vaikeiksi ja hankaliksi. Tämä on tehokas keino 
ylläpitää hyvää työvirettä koko kenttätyövaiheen ajan, kun tehdään vuoronperään ”helppoja” ja 
”vaikeita” kohteita. Myös aineistoa karttuu tasaisemmin.  
 
Tällä tavoin työskennellen varmistetaan se, että vaikeasti tavoitelluille ehditään lähettää tarvittaessa 
uusia kirjeitä. Kokemus on osoittanut, että myöhään aloitettu kenttätyö johtaa usein siihen, että 
haastateltavien tavoittamiseen ei riitä kylliksi aikaa ja ei-tavoitettujen osuus kasvaa liian suureksi. 
 
Kenttätöiden tavoitteena on, että jokainen haastattelija aloittaa kohteiden puhelintavoittelun 
3.9.–14.9. (taulukko 1). Kohteiden saatekirjeet (ennakkoinformaatio) tulee lähettää 27.8.–30.10. 
välisenä aikana. Yhteydenotto (soitto, tekstiviesti, sähköposti, käynti) kaikkiin omiin kohteisiin tulee olla 
tehtynä 15.11. mennessä. Tammikuu on varattu ainoastaan katotyötapausten kanssa työskentelyyn. 
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Taulukossa 1 on esitetty suositeltava kenttätyövaiheiden edistymistahti. Siinä ei ole huomioitu 
ylipeittotapauksia. Suunnitelmassa on kuitenkin pyritty huomioimaan samanaikaisesti Työolo-
tutkimukseen tehtävien haastattelujen kenttätyövaiheet, jotka käynnistyvät vain hieman ESS-
tutkimuksen jälkeen. Huolellisen kokonaistyösuunnitelman tekeminen on erityisen tärkeää nyt, 
kun kentällä on useita samanaikaisia käyntihaastattelututkimuksia.  
 
Tiedonkeruun seurantalukuja, kuten tehtyjen haastattelujen kertymää ja katoon merkittyjen kohteiden 
määriä, julkaistaan Metkan Työtilan keskustelupalstalla. Asiasta tiedotetaan myös sähköpostitse 
säännöllisin väliajoin kenttätöiden aikana. Samassa yhteydessä annetaan yleispalautetta kenttätöiden 
etenemisestä. 
 
 

Pvm Tehtävä 

27.8. 1. erä kirjeitä lähetetty 

3.9. – 14.9. 1. kohteiden puhelintavoittelu aloitettu 

30.10. Kaikki kirjeet lähetetty 

15.11. Yhteydenotto kaikkiin tehty 

31.12.2018 Kaikki omat kohteet haastateltu, siirretty 
katotyöhön tai laitettu katoon 

31.1.2019 Katotyö päättyy, kaikki kohteet TK:seen. 

  
 Taulukko 1. Kenttätyövaiheen tavoiteaikataulu. 

 
 

3.3. Kenttätyön vaiheet 

 
 
Tee yhteydenottomerkinnät kaikista yhteydenotoista ja toimenpiteistä huolella. Yhteyden-
ottomerkinnöistä koostetaan aineisto toimitettavaksi kansainväliseen tietoarkistoon ja tietoja käytetään 
tiedonkeruun laadun analysointiin. Aineiston onnistunut koostaminen edellyttää, että merkinnät 
on tehty huolellisesti ja että ne ovat oikein. 
 
Puhelimitse tehtävien yhteydenottojen määrää ei ole rajoitettu, mutta jos haastateltava ei 7-10 
soittokerran jälkeen ole vastannut puhelimeen tai reagoinut teksti- tai sähköpostiviesteihin, tulee tehdä 
käynti (käynnin voi toki tehdä myös aikaisemmin). Mikäli haastateltavalle löytyy toimiva puhelinnumero 
mutta siihen ei vastata, tehdään 1-4 käyntiä. Mikäli toimivaa puhelinnumeroa ei löydetä, konsortio 
edellyttää, että paikan päällä käydään neljä kertaa. Puhelut ja käynnit ajoitetaan eri kellonaikoihin 
ja viikonpäiviin siten, että vähintään yksi yhteydenotto tulee olla illalla ja yksi viikonloppuna. 
Ovikooditaloihinkin tehdään käyntejä, mutta niiden kohdalla kannattaa käyttää erityistä harkintaa 
ajoituksen suhteen. Jos niitä pystyy yhdistämään sujuvasti muihin käynteihin, niin silloin kannattaa 
samalla käydä tarkistamassa, jos joku sattuisi kulkemaan ovesta/portista. 
 
Saatekirje ja esitteet on hyvä olla mukana haastatteluun mentäessä. Voi olla, että haastateltava on jo 
unohtanut saaneensa kirjeen ja esitteet tai ne ovat hävinneet. Saatekirjeestä ja esitteistä löytyvät 
tiivistetyt perustiedot tutkimuksesta sekä tietosuojaan liittyviä lisätietoja.  
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Vaikka haastateltava kieltäytyisi osallistumasta tai kohde menee katoon muusta syystä, 
asuinympäristökysymyksiin on silti vastattava käymällä haastateltavan osoitteessa (havainnointi 
tieltä tai muulta julkiselta alueelta). Asuinympäristön havainnointi on hyvä yhdistää ensimmäiseen 
käyntiin.   Mikäli haastattelu tehdään muualla kuin vastaajan kotona tai kohteen luona, eikä 
kieltäytymisen johdosta tehdä tavoittelukäyntiä, tulee havainnointikäynti pyrkiä yhdistämään muihin 
matkoihin. Kymmenien kilometrien ajomatka pelkkien asuinympäristökysymysten vuoksi ei ole 
tarkoituksenmukaista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tutkijoihin (yhteystiedot työohjeen 
kannessa ja viimeisellä sivulla) tai suunnittelijoihin ja kysy toimintaohjeita. 
 
Merkitse lopputuloskoodi Blaise-lomakkeelle vasta, kun olet täyttänyt kaikki vaaditut kohdat, 
eikä haastateltavaan enää oteta yhteyttä. Eli myös asuinympäristö- ja haastattelutilannekysymykset 
täytyvät olla täytettyinä ennen lopullisia merkintöjä.  HUOM: Täytä asuinympäristökysymykset ensin  
muistiin (paperilomake, muistivihko, kännykän muistio jne.) ja vie tiedot koneelle vasta, kun tiedät 
kohteen lopputuloskoodin (näin toimien vältyt lomakkeen mahdolliselta lukkiutumiselta). 
 
 
Kenttätyö koostuu karkeasti ottaen seuraavista vaiheista: 

1. Henkilökohtaisen työ- ja tavoitesuunnitelman tekeminen, jossa huomioidaan muut työt ja 

lomat. 

2. Kohdehenkilön yhteystietojen tarkistaminen aina tarvittaessa. 

3. Saatekirje, tutkimusesitteet ja purkkapussi lähetetään kohteelle ennen muita yhteydenottoja 

4. Haastateltavaan ollaan yhteydessä pääasiassa puhelimitse haastatteluajan sopimiseksi. Jos 

puhelinnumeroa ei löydy, tehdään käynti, mutta tarkistetaan puhelinnumero kuitenkin tätä 

ennen. Ennen käyntiä tai puhelujen välissä voi myös yrittää yhteydenottoa sähköpostitse tai 

tekstiviestillä, jos käytettävissä on sähköpostiosoite. Jokainen yhteydenotto tai toimenpide 

merkitään Haasteliin. 

5. Käyntihaastattelussa noudatetaan standardoitua haastattelumenetelmää. 

6. Haastattelun jälkeen kohteelle annetaan taskutilasto kiitokseksi haastattelusta (kieltäytyneille 

taskutilasto lähetetään jo kieltäytyneen kirjeen mukana, eikä sitä tarvitse antaa uudestaan 

haastattelun jälkeen). 

7. Ennen lopullisia merkintöjä täytetään asuinympäristö- ja haastattelutilannekysymykset sekä 
viimeistellään yhteydenottomerkinnät. Asuinympäristökysymykset täytetään myös 
katokohteilta. 

8. Kannattaa työskennellä positiivisella mielellä ja järkevästi - liialliset yhteydenotot ”kuluttavat” 

haastateltavan loppuun. Kannattaa jättää mahdollisuus myös katotyötä tekevälle työkaverille.  

9. Kaikista saaduista haastatteluista kannattaa olla ylpeä! On hyvä iloita sekä omista että 
kollegoiden onnistumisista. Jokaisen panos on yhtä tärkeä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi.  

 

Työtunnit merkitään työaikakoodille 321SUORITE 32100A3744. 
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3.4. Kohdehenkilön yhteystietojen tarkistaminen 

 
Epäilet, että haastateltava on muuttanut toiseen osoitteeseen, ja hänen puhelinnumeronsa osoittautuu 
vääräksi. Tai, numeroon ei monen yrityksen jälkeen vastata ja haluat tarkistaa numeron ja samalla 
osoitteen. Myös ennen käyntiä pitäisi tarkistaa osoite, ettei vahingossa lähde väärään paikkaan.  
 
Miten toimit? 
 

 Tarkista osoite Itellan osoiterekisteristä nimen ja osoitteen perusteella, jolloin saat uuden 
osoitteen muuttuneen tilalle.  

 
 Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä TK:n vrk-valtuutettuihin vrk-tietojen tarkistamiseksi. Mikäli 

muutto on tuore, saat samalla usein myös sähköpostiosoitteen. 
 

 Etsi uuden osoitteen perusteella puhelinnumeroa sähköisesti joko Haastelin tai Metkan 
Sentraalin kautta (molemmissa 0100100). 

 
 Jos haastateltavalle ei löydy omalla nimellä numeroa, voit soittaa jonkun muun kotitalouden 

jäsenen valmiiksi löydettyyn tai etsimääsi numeroon haastateltavaa tavoitellaksesi. 
 

 Myös työpaikan tietojen perusteella voi yrittää löytää puhelinnumeroa. Googlesta voi saada 
tietoa mahdollisesta uudesta työpaikasta tms.  

 
 Googlettamalla, Facebookista tai LinkedIn:istä voi myös löytää henkilön yhteystietoja ja 

ajantasaisen puhelinnumeron.  
 

 Googlemapista voit katsoa, sijaitseeko kotiosoitteessa jokin yritys (löytyykö y-tunnusta ym.)  
 

 Jos saman nimisiä haastateltavia on vähän, voit soittaa heidät kaikki läpi, joskus tärppää. Aina 
ennen haastattelua varmistetaan ensin, että oikea henkilö on vastaamassa eli tarkistetaan 
hänen syntymäaikansa. 

 
 Henkilöä voi myös yrittää tavoittaa sähköpostilla, jos sellainen löytyy. 

 

Muistathan tehdä kaikista toimenpiteistäsi yhteydenottomerkinnät! 

 

3.5. Motivointi 

 
Motivoinnissa apunasi ovat motivointikortti sekä ESS-tutkimuskortti. ESS-tutkimuskorttiin on listattu 
yleisimpiä asioita tutkimukseen osallistumiseen motivoimiseksi. Oman motivointikorttinsa jokainen 
haastattelija täyttää itse ennen haastattelujen aloittamista. Täyttämisessä voi käyttää tukena 
motivointivinkkejä, johon on koottu runsaasti ideoita haastateltavan suostutteluun, perusteluja 
kysymykseen miksi kannattaa osallistua ja myös välineitä oman myönteisen asenteen ylläpitämiseksi 
ja välittämiseksi haastateltavalle. 
 
Haastattelija tekee itse tapauskohtaisesti/tilanteen mukaan päätöksen siitä, mitä asioita motivoinnissa 
kannattaa korostaa kunkin haastateltavan kohdalla. Motivointikeinoja kannattaa kerrata ja 
harjoitella ennen yhteydenottoja. 
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3.6. Parhaat käytännöt 

 
Alla on listattuna ESS:n kansainvälisissä yleisohjeissa mainitut Best Practices eli parhaat 
käytännöt. Vaikka ne ovat kaikki tuttuja asioita, ne on hyvä kerrata ennen kenttätöihin 
ryhtymistä: 

  
 

1. Sovi haastatteluun rauhallinen paikka, ei mielellään muita henkilöitä kuuloetäisyydellä. 
 

2. Asetu istumaan vastapäätä haastateltavaa siten, että hän ei näe tietokoneen näyttöä. 
 

3. Aluksi voit viitata tutkimukseen yleisesti, esim. viittaus saatekirjeeseen ja esitteisiin. 
 

4. Lue kysymykset täsmällisesti noudattaen standardoitua haastattelumenetelmää  
eli siten miten ne on esitetty Blaisella, myös introt. Tarvittaessa käytä utelua  
haastattelumenetelmän mukaisesti. 
 

5. Pidä huoli siitä, että haastateltavalla on aina oikea vastauskortti käytössä. 
 

6. Haastattelijana et tulkitse mitään etkä auta haastateltavaa. Vain lomakkeen ja  
työohjeen ja kysymyskohtaisten ohjeiden mukaiset lisäykset sallitaan tarvittaessa. 
 

7. Jos haastateltava keskeyttää kysymyksen, lue kysymys ja vaihtoehdot uudelleen. 
 

8. EOS-vaihtoehtoja tai kieltäytymistä ei lueta. 
 

9. Ole neutraali, haastattelijana et kerro omaa mielipidettäsi tai ota kantaa,  
onko asia oikein vai väärin. 
 

10. Kysymys luetaan toistettaessakin siten kuin se on Blaisella. 
 

11. Jos haastateltava pyytää toistamaan kysymyksen tai vaihtoehdot, toista ne. 
 

12. Haastattelijana et anna mitään omia määritelmiä kysymyksiin liittyen. 
 

13. Jos haastateltava vastaa EOS, tämä vastaus hyväksytään. 
 

14. Jos vastaus tuntuu olevan ristiriidassa aiempiin vastauksiin nähden, tätä ei  
millään lailla korjata tai kommentoida, vaan siirrytään eteenpäin. 
 

15. Numeroasteikkokysymyksissä (vastausvaihtoehdot 0-10) vastausta ei koskaan tulkita. Pitää siis kysyä 
"minkä numeron annat", jos haastateltava ei sitä suoraan sano. 
 

16. Tarkoitus ei ole ”rupatella” haastateltavan kanssa, vaan haastattelijan tehtävä on  
johtaa haastattelua eli pitää ”haastattelun langat käsissään”. 
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4.  KÄYNTIHAASTATTELU 

4.1. Haastattelun aluksi 

 
Haastattelun aluksi kannattaa kertoa muutama seikka varsinaisesta haastattelusta, niin välttyy 

turhilta selittelyiltä ja ihmetyksiltä. On suositeltavaa mainita mm. seuraavista asioista: 

 

1)  Maininta, mistä on kysymys, viittaus kirjeeseen ja esitteisiin + 

aiempaan yhteydenottoon 

 

2) Haastattelija esittää kysymyksiä, joihin on valmiit vastausvaihtoehdot. 

Yleensä kysymykseen liittyy kortti, joissa näkyvät vaihtoehdot. 

Haastattelija noudattaa standardeja, joiden mukaan kysymys on 

luettava niin kuin se lomakkeella on. 

 

3) Kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. 

 

4.2. Varsinainen haastattelu 

 
Tiedot kerätään tietokoneavusteisina käyntihaastatteluina. PUHELINHAASTATTELUJA EI 
TEHDÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, eikä sijaisvastaajia käytetä. Jos haastateltava ei halua 
haastattelijaa kotiinsa, haastattelu pyritään tekemään jossakin muualla. Haastattelu kestää noin 
tunnin, mutta kesto voi vaihdella huomattavastikin haastateltavan mukaan. Haastateltavan 
hoputtamista nopeampiin vastauksiin tulee välttää, mutta haastattelun aikana kannattaa korostaa 
spontaania ”mikä ensin tulee mieleen” -vastaustaktiikkaa. Tästä on haastattelun alussa maininta, joka 
tulee lukea haastateltavalle. 
 
Haastatteluja tehdään vain suomeksi ja ruotsiksi. Jos haastateltava osaa auttavasti suomea, 
haastattelua kannattaa yrittää. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä omaan lähiesimieheen tai 
tiedonkeruusta vastaaviin Tilastokeskuksen tutkijoihin (Henna Attila, Johanna Koivula ja Juhani Saari). 
 
Monissa kysymyksissä tarkoituksena on mitata asenteita, jotka spontaanisti nousevat esiin. Jos 
haastateltavalla ei ole mielipidettä tai tietoa jostakin asiasta ja haastattelu tuntuu juuttuvan paikoilleen, 
merkitään ”EOS”. Jos haastateltava ei halua vastata esitettyyn kysymykseen, merkitään ”kieltäytyy” ja 
siirrytään seuraavaan kysymykseen. Jos haastateltava haluaa keskeyttää haastattelun, on syytä yrittää 
sopia myöhempi ajankohta, jolloin haastattelua voidaan jatkaa. Vain loppuun asti täytetyt lomakkeet 
otetaan mukaan lopulliseen kansainväliseen aineistoon. 
 
Mukana on paljon mielipidekysymyksiä, joista haastateltava saattaa kysyä täsmennystä. Koska M-
kysymyksissä haastateltavaa ei saa auttaa, kannattaa haastateltavaa kannustaa antamaan 
vastaus siten, miten hän itse kysymyksen ymmärtää. Kysymystä ei voi tarkentaa tai selventää. 
 
ESS:ssä on paljon vastauskortteja. Vastauskortit on numeroitu juoksevalla numerolla. Sama kortti voi 
olla käytössä useammassa peräkkäisessä kysymyksessä. Vastauskortit on merkitty Blaiseen 
punaisella haastattelijan huomion kiinnittämiseksi. Jotkut kysymykset on muotoiltu siten, että 
korttinumero mainitaan myös kysymyksessä. Mikäli kysymykseen liittyy vastauskortti, on sitä aina 
käytettävä. Tärkeää on myös huomioida, että tekstimuotoisia vastausvaihtoehtoja ei ole 
vastauskorteissa numeroitu. Tekstimuotoisten vastausvaihtoehtojen numerointi ei ole ESS-
tutkimuksen periaatteiden mukaan sallittu. 
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Koska lomake on varsin pitkä, saattaa tulla tarve selata jo tehtyä haastattelua. Eri kysymysosioiden 
alkuun pääsee helposti avaamalla navigoi-valikon etsintätägi-kohdan (tai suoraan 
näppäinyhdistelmällä Shift+F9). Ruudulle tulevaan tägiruutuun kirjoita esim. b-kirjain ja näpäytä OK 
(Enteriä), niin pääset B-osioon. 

Haastattelulomakkeella oleviin tekstikenttiin täytettyihin tietoihin (esim. ammattinimikkeet) saa tehtyä 
lisäyksiä tai muutoksia ilman, että jo kirjoitettu teksti häviää, jos ennen tekstin muokkaamista näpäyttää 
Insert-näppäintä. 

5. MATERIAALI

Alla on lueteltu ESS:in kenttätöissä käytettävä materiaali. 

Haastattelijan apuna: 

1) Kohdetarrat
2) Blaise-lomake

3) Haastattelun paperilomakeversio, jota kannattaa pitää mukana (jos tulee vaikka koneongelmia)

4) Vastauskorttivihko

5) Havainnointikysymykset-papereita

6) Työohje

7) ESS-tutkimuskortti, motivointivinkkejä ja oma motivointikortti (täytetään itse)

Haastateltavalle postitettavaksi / näytettäväksi: 

10) Saatekirje (2 erilaista suomeksi ja ruotsiksi – saatekirje ja kieltäytyneen kirje)

11) Tutkimusesite

12) Tutkimuksen tietosuojaesite

13) Taskutilasto Suomi lukuina. Ei lähetetä saatekirjeen mukana vaan annetaan tehdyn haastattelun

jälkeen tai kieltäytyneiden tapauksessa lähetetään kieltäytyneen kirjeen mukana

14) Purkkapussi (lähetetään vain yksi saatekirjeen mukana)

15) ESS 2016 tuloksia -kortti ja uutisotsikoita sisältävä kortti, jotka voi tarvittaessa näyttää

haastattelun lopuksi.

Keruussa ei ole käytössä erillisiä muistutuskirjeitä tai numerottomien kirjeitä. Vastaamatonta 
tai numerottomaksi osoittautunutta kohdetta voi tavoitella saatekirjeen ja 
yhteydenottopyyntökortin yhdistelmällä. 

Kieltäytyneen kirje lähetetään, koska tutkimukseen halutaan saada myös sellaisia vastaajia, joita 
tutkimuksen teemat eivät heti innosta. Haastattelija itse ratkaisee, milloin ja kenelle kieltäytyneen kirje 
kannattaa lähettää. Tapauksista on hyvä keskustella myös katoparin/ryhmän kanssa. Kieltäytyneille 
lähetetään kirjeen ohessa lisähoukutteeksi Suomi lukuina -taskutilasto (muut saavat sen kiitoksena 
haastattelun jälkeen). 

Vastanneiden kesken arvotaan: 

Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kpl 100 euron arvoisia 
lahjakortteja. 
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6.  KATOTYÖ 

 
ESS-tutkimuksen kadon pienentämiseksi tehdään katotyötä siirtämällä tai vaihtamalla kieltäytyneitä 
ja/tai hankalia, tavoittamattomia vastaajia haastattelijoiden kesken. Kieltäytyneiden uusintayhteyden-
ottoja varten on käytössä kieltäytyneen kirje, jonka lisänä kannattaa käyttää tilannekohtaisesti 
yhteydenottokorttia, johon voi kirjoittaa oman viestin ja esim. ehdottaa käyntiaikaa.  
 
Haastattelijat saavat tukea työskentelylleen katoparinsa/katoryhmänsä lisäksi suunnittelijoilta ja omalta 
alueryhmältään. Onnistuneessa katotyöskentelyssä työskennellään joustavasti ja tiiviissä yhteistyössä 
toisten haastattelijoiden kanssa.  
 
Katotyössä kieltäytyneitä on hyvä usein tavoitella kieltäytyneen kirjeen lisäksi myös yllätyskäynnillä. 
Tällöin kannattaa pitää mukana kohteelle jätettävä informaatio käynnistä (joko kieltäytyneen kirje tai 
yhteydenottopyyntökortti), mikäli kohde ei ole kotona.  
 
Katotyötä tehdään pääsääntöisesti oman alueryhmän sisällä pienryhmätyöskentelynä. Kaikki 
tiedonkeruussa mukana olevat haastattelijat osallistuvat katotyöhön. Haastattelijat sopivat 
alueryhmittäin katoryhmistä.  
 
Alueryhmäkokouksissa vaihdetaan kokemuksia ja ideoidaan uusia keinoja haastateltavien mukaan 
saamiseksi. 
 
Yhteydenpito katoryhmän kanssa hoidetaan puhelimitse ja Lyncillä. Katotapauksista neuvotellaan 
ryhmän/parin kanssa aina ennen kuin varsinaiselle haastattelulomakkeelle tehdään katomerkintää. 
Yhdessä tehdään päätös, miten kunkin haastateltavan kanssa menetellään. Katotyöhön siirtämistä 
suositellaan suhteellisen herkästi. Toiselle haastattelijalle katotyöskentelyä varten siirretään vain 
yhdessä päätetyt haastateltavat.  
 
Siirron tekevä haastattelija ei tee haastattelulomakkeelle katomerkintää, vaan merkitsee 
yhteydenottomerkintöihin siirron katotyöhön, jonka jälkeen siirrot tehdään suoraan parien kesken.  
Jos vastaaja jää kadoksi katotyön jälkeenkin, katotyötä tehnyt haastattelija siirtää sen normaalina 
siirtona yhteydenottomerkintöineen takaisin alkuperäiselle haastattelijalle, joka merkitsee katokoodin 
haastattelulomakkeelle. Katotyötä tehnyt haastattelija merkitsee yhteydenottoihin ”palautetaan 
katotyöstä”.  
 
Mikäli keskusteluissa päädytään siihen, että haastateltavaa ei siirretä katotyöhön, vaan alkuperäinen 
haastattelija merkitsee lomakkeelle kadon, tulee yhteydenottomerkintöihin kuitenkin tehdä merkintä 
katoparin/ryhmän kanssa käydystä keskustelusta.  
 
Katotyötä tekevä haastattelija voi myös vain suostutella ja/tai sopia haastattelun alkuperäiselle 
haastattelijalle (tai vielä lähempänä asuvalle eri haastattelijalle), jos se katsotaan kokonaisuuden 
kannalta järkeväksi vaihtoehdoksi (esimerkiksi pitkät välimatkat muilla haastattelijoilla).  
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6.1. Ohjeita katotyöskentelyyn 
 

Etupainotteinen työskentely 

 Katotyöhön jää riittävästi aikaa 

 Katotyöskentely tulee aloittaa sitä mukaa, kun empijöitä/kieltäytyneitä ilmaantuu 

 Näin voidaan jättää tarpeeksi pitkä väli ennen uutta yhteydenottoa 

Yleistä 

 Katotyöhön suositetaan siirtämään suhteellisen herkästi (aina jos siitä ei ole haittaa)  

 Alkuperäinen haastattelija ei mainitse katotyöstä haastateltavalle, vaan pyrkii 
jättämään aina ”oven raolleen” 

 Ehdottoman selvät tapaukset voidaan yhdessä parin/ryhmän kanssa päättää 
merkitä suoraan kadoksi  

 Lopulliset katomerkinnät haastattelulomakkeelle tehdään vasta yhdessä käydyn 
keskustelun jälkeen tai katotyöstä palautuksen jälkeen 

Haastateltavan ”profilointi”  

 Tavoittelun ja suostuttelun tukena  

 Motivointikorttia voi käyttää apuna  

Yhteydenottotapa 

 kieltäytyneen kirje 

 yllätyskäynti  

 puhelu toisesta numerosta  

 alkuperäinen haastattelija ei työstä ihan loppuun, jotta katohaastattelijalle jää 
mahdollisuus onnistua (ei liikaa eikä liian tiheästi yhteydenottoja)  
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7.  VALIDOINTI 

 
ESS:n säännöt edellyttävät, että kaikki osallistuvat maat tekevät jälkikäteissoittoja haastateltaville. 
Useimpiin kansainvälisiin tutkimuksiin liittyy tällainen lisäselvitys johtuen eri maiden 
tiedonkeruuorganisaatioiden kirjavuudesta. Samassa yhteydessä tulemme kysymään mm. syistä, 
jotka motivoivat haastateltavaa osallistumaan tutkimuksen. Tietoja käytetään muissa vastaavissa 
projekteissa. 
 
Haastatelluista ja kadoista noin 10 prosenttiin otetaan jälkikäteen yhteyttä ja kysytään 
muutamalla kysymyksellä haastatteluun osallistumisesta tai syistä olla osallistumatta. 
Validointihaastattelut tehdään ennen vuodenvaihdetta kahden viikon kuluessa varsinaisesta 
haastattelusta. 
 
Puhelinsoitot tehdään puhelinhaastattelukeskuksesta. Tästä mahdollisesta jälkikäteen tehtävästä 
yhteydenotosta mainitaan ESS-haastattelun lopuksi. Yhteystiedot on päivitettävä vastaajan 
yhteystietolomakkeelle. Lomakkeella olevaa puhelinnumeroa käytetään, kun 
puhelinhaastattelukeskuksesta otetaan yhteyttä haastateltavaan. 
 
Jos haastateltava validointihaastattelun yhteydessä ilmoittaa, että ei muista haastattelua tai 
yhteydenottoa, tapaus tarkistetaan erikseen. 
 
 

8. TUTKIMUSTULOSTEN JULKAISU 

 
Tutkimustuloksia (raportteja, lehtiartikkeleita jne.) alkaa ilmestyä noin vuoden kuluttua tiedonkeruun 
päättymisen jälkeen eli vuoden 2019 lopussa. Aikaa kuluu näinkin paljon, koska mitään ei saa julkaista 
ennen kuin koko kansainvälinen aineisto on kasassa ja tarkistettu. 
 
Mikäli joku haastateltava haluaa tutustua lähemmin tutkimukseen, voi hänet ohjata lisätiedon äärelle 
esitteen takasivulta löytyvän linkin kautta. Tutkimuksella on omat tiedonkeruusivut, jonne on viety kaikki 
tutkimuksesta kertova materiaali: www.tilastokeskus.fi/ess  
 
Kiinnostuneille voi osoittaa myös Heikki Ervastin yhteystiedot (löytyvät tutkimusesitteestä). Heikki 
päättää mahdollisista toimenpiteistä. 

 

  

http://www.tilastokeskus.fi/ess
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9.  KYSYMYSKOHTAISET OHJEET  

 
ESS:n yleisohjeiden mukaan kysymysten sisältöä ei saa selittää haastateltavalle eikä kysymyksiä saa 
esittää omin sanoin. Tämä on selvää etenkin M-kysymyksissä, mutta myös tosiasiakysymyksissä 
kysymyksen toistaminen toimii yleensä parhaiten. Poikkeuksia lukuun ottamatta yksi toistokerta riittää. 
Hankalissa kohdissa kannattaa haastateltavaa muistuttaa katsomaan kortin vastausvaihtoehtoja. 
Myös kieltäytyminen ja EOS ovat käypiä vastauksia yksittäisiin kysymyksiin. 
 
A1a ja A1b (tiedotusvälineet): uutisten katseluun, kuunteluun ja lukemiseen käytetty aika tavallisena 
arkipäivänä. Vastaus annetaan tunteina ja minuutteina. 
 
A2/A3 (internetin käyttö): Jos vastaaja pyytää täsmennystä internetin käyttöön, ÄLÄ anna sitä. Lue vain 
kysymys siten, kuin se on lomakkeella esitetty. A3:ssa vastaus annetaan tunteina ja minuutteina. 
  
B13 (äänestäminen viime vaaleissa) Jos vastaaja kertoo äänestäneensä, mutta jättäneensä tyhjän lipukkeen 
tai tehneensä tarkoituksella muun äänen hylkäämiseen johtavan merkinnän, vastaus on ei. 
 
B14, B14b (puolueet): joskus voi tulla kiusallisia tilanteita, jos lähellä on muita ihmisiä, jotka voivat kuulla 
vastauksen. Näissä tapauksissa voi haastateltavaa pyytää kirjoittamaan vastauksen paperille (pidä ylimääräistä 
paperia ja kynää mukana). Näissä kohdissa ei ESS:n sääntöjen mukaan saanut ottaa käyttöön korttia, koska 
kortti saattaisi vaikuttaa tuloksiin.  
 
B17 (järjestö tai yhdistys): Yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt kelpaavat, puolueet ja poliittiset ryhmät 
eivät (ne kohtaan B16). Taloyhtiön hallitusta ei lasketa mukaan. Rahankeräys yhdistykselle (kerääjänä) kuuluu 
mukaan, mutta rahan anto keräykseen ei.  
 
C12 & C14 (uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen): 

Kysymyksellä haetaan ihmisen näkemystä/tuntemusta siihen, katsooko hän kuuluvansa johonkin uskonnolliseen 
yhteisöön.  

Sillä ei tarkoiteta ainoastaan "virallista kirkkoon kuulumista" tai "virallista jäsenyyttä".  

Henkilö voi olla kirkon jäsen, mutta katsoa kuuluvansa johonkin toiseen uskonnolliseen yhteisöön. Jos 
haastateltavaa jää pohtimaan ääneen asiaa, niin voi mainita kysymyksen yhteydessä, että kysymyksellä haetaan 
haastateltavan henkilökohtaista tuntemusta johonkin uskonnolliseen yhteisöön kuulumisesta (vaikka kysymys 
on merkitty M-kysymykseksi). 
 
Kuten yllä B14, B14b ohjeessa, kiusalliset tilanteet voi yrittää välttää paperille kirjoittamisen avulla. 
 
Yli 95 % haastateltavista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Muut ryhmät ovat hyvin pieniä. Herätysliikkeisiin 
(esim. rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus, lestadiolaisuus ja evankelioiva herätyskristillisyys) 
samaistuvat henkilöt ovat yleensä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja heidät myös merkitään evankelis-
luterilaisen kirkon jäseniksi kohtaan 1. 

Mikäli johonkin harvinaiseen suuntaukseen kuuluva haastateltava käyttää suuntauksestaan sellaista nimitystä, 
jota ei voi tunnistaa kysymysten vastausvaihtoehdoista, häntä voi pyytää tarkentamaan esimerkiksi siltä osin, 
kuuluuko hän evankelis-luterilaiseen kirkkoon vai ei. Harvinaisimmissa tapauksissa voidaan kysyä, onko hänen 
edustamansa suuntauksensa a) kristillinen ja b) protestanttinen, jolloin oikea vaihtoehto loogisesti löytyykin. 

Jos haastateltava kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhteisöön, merkitään se, jonka haastateltava 
kokee itselleen läheisemmäksi. 
 
C19 (syrjinnän syyt): vastauksen jälkeen on suositeltavaa udella, onko muita syrjimisen perusteita. 
Vastausvaihtoehtoja ei lueta. 
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D-osio sisältää lukuisia tarkentavia ohjeita vastaajalle koskien useiden kysymysten ryhmiä. Näiden ohjeiden 
selostaminen vastaajalle on hyvin tärkeää. 
 
D1 (onko ollut koskaan työssä) Mikäli vastaaja on epävarma, huomioidaanko itsensä työllistäminen, voit 
tarkentaa, että itsensä työllistäminen yli 20 tuntia viikossa ainakin kolmen kuukauden ajalla lasketaan mukaan.  
 
D2 (ensimmäinen työpaikka) Mikäli vastaaja on epävarma siitä, mitä työtä kysymyksellä tarkoitetaan, 
selvennä että “työllä tarkoitetaan palkallista työsuhdetta tai palkallista harjoittelua vähintään 20 tuntia viikossa 
ainakin kolmen kuukauden ajan”. 
 
D6 (onko ollut naimisissa) Kysyttäessä voidaan tarkentaa, että kysymyksellä ei tarkoiteta rekisteröityä 
parisuhdetta. Sama rajaus pätee muihinkin kysymyskohtiin, joissa puhutaan avioliitosta. 
 
D8-D9 (vastaajalla lapsia) Vain biologiset lapset. Mukaan lasketaan myös kuolleena syntyneet lapset, mutta 
mukaan ei lasketa puolison, sijaisperheen tai adoptoituja lapsia. Myöskin kohdissa D20a/b, D25a/b, D28a/b, 
D30a/b D32a/b tarkoitetaan vain biologista vanhemmuutta eikä mukaan lasketa isä/äitipuolia, sijais- tai 
ottovanhempia.  
 
D9-D10 (lasten syntymävuosi) Mikäli vastaaja kertoo, ettei hänellä ole elävänä syntyneitä lapsia kohdassa 
D9, hyppää kysymyksen D10 ohi ja koodaa “en osaa sanoa”. 
 
D15a/b – D34a/b (elämäntapahtumien ajoittumisen ikä) Kysymysmoduulin suunnittelusta vastannut 
tutkijatiimi on kiinnostunut sekä miehiä että naisia koskevista vastauksista, mutta lomakkeella ei ole riittävästi 
tilaa kysyä kaikilta haastateltavista molempia. Tutkimusotos on siksi jaettu kahteen osaan siten, että puolelta 
tutkittavista kysytään miehiä ja puolelta naisia koskevat kysymykset. 
 
Osiossa on lukuisia erityisohjeita koskien “en osaa sanoa” ja “kieltäytyy” vastauskoodeja (D15a/b, D18a/b, 
D22a/b sekä D27a/b), ja nämä poikkeavat joissain määrin niihin liittyvistä yleisistä ohjeista. Erityisohjeet 
koskevat useampaa kysymyskohtaa eivätkä vain sitä, jota ne välittömästi edeltävät. 
 
D15a/b-D29a/b Näissä kysymyskohdissa tallennetaan vastaajan kuhunkin kysymyskohtaan tarjoama ikä.  
Kohdissa D15a/b-D21a/b tarkoitetaan vastaajan käsitystä, mikä on paras ikä tiettyjen elämäntapahtumien 
ajoittumiseen. 
 
D22a/b-D25a/b Kohdissa taas ollaan kiinnostuneita siitä, milloin vastaaja on liian nuori eri elämäntapahtumille. 
Vastaajan tulisi siten ilmaista nuorin hyväksymänsä ikä.  
 
Kohdissa D26a/b – D29a/b puolestaan tiedustellaan, milloin mies tai nainen on liian vanha kullekin elämän-
tapahtumalle. Tällöin vastaajaa pyydetään ilmoittamaan vanhin hyväksyttävä ikä kullekin elämäntapahtumalle.  
 
D18a/b Johdannossa pyydetään tarkentamaan ikää mahdollisesti annetun skaalan sisällä. Huomaa, että tämä 
ei ole ristiriidassa muiden ikää koskevien kysymyskohtien ohjeistuksen kanssa: Jos tarjotaan ikähaarukkaa, 
yritä tiedustella tarkempaa ikää annetun haarukan sisällä. Jos vastaaja ei pysty tarkentamaan, merkitään ”en 
osaa sanoa”. 
 
Edellisiä ohjeita noudatetaan järjestyksessä: vastaajan antaman ikähaarukan sisältä pyydetään antamaan 
tarkka ikä, mutta haastattelijan ei tule sellaista tarjota tai päätellä, mikäli vastaaja ei itse antamaansa haarukkaa 
pysty tarkentamaan. 
 
F1-F4 (kotitalouden jäsenet): kotitalouden jäseniä ovat kaikki ne, jotka kuuluvat samaan ruokakuntaan ja 
asuvat pysyväisluonteisesti samassa osoitteessa. Nimen, sukupuolen, syntymävuoden ja sukulaisuussuhteen 
voi ilmoittaa maksimissaan 16 kotitalouden jäsenestä.  
 
F4 (sukulaisuussuhde) Tässä tarkoitetaan muun kotitalouden jäsenen sukulaisuussuhdetta vastaajaan eli 
vastaaja vastaa kysymykseen muodossa ”henkilö on minun….” (ei toisin päin) 
 
F6 ja F11 (laillinen siviilisääty): haetaan laillista siviilisäätyä, ei laillisesta tilanteesta jollakin tavalla poikkeavia 
asumis- tai elämisjärjestelyjä.  
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F11 vain yksi vaihtoehto. Valitse luettelosta ylempi/pienempi koodi, jos vastaaja antaa useamman kuin yhden 
vastauksen (esim. avioliitto 01 ja eronnut 04, valitse 01.)  
 
F15 & F44 & F52 & F56 (koulutusaste): tarkoitetaan koulutusta, joka johtaa johonkin tutkintoon. Jos tutkinto on 
suoritettu ulkomailla, pyydä haastateltava arvioimaan mitä tasoa se vastaa luokituksessa. 
 
F16 (koulutus): koulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea opiskelua peruskoulusta yliopisto-
opintoihin. Työnantajan järjestämää työpaikkakohtaista opetusta ei huomioida. Vuosien yhteismäärä 
pyöristetään täysiin vuosiin. Tarvittaessa pyöristetään (esim. 2 vuotta ja 4 kk = 2 vuotta ; 2 vuotta ja 6 kk = 3 
vuotta jne.). Jos haastateltava on opiskellut puolipäiväisesti neljä vuotta, lasketaan tässä, että hän on opiskellut 
kaksi täyttä vuotta. Armeijaa ei lasketa. Tohtorin tutkintoon johtanut opiskelu lasketaan mukaan (täysinä vuosina). 
 
F17a-F17c (viimeisen viikon toiminta): Kysymyksessä F17a koodataan kaikki sopivat vaihtoehdot. Muista 
kysyä vastaajalta kunkin annetun vastauksen jälkeen ”mitä muuta?” Kohdassa F17c merkitään vain yksi 
vaihtoehto, joka kuvaa vastaajan pääasialliseksi katsomaansa toimintaa. Tarvittaessa utele, jos haastateltava ei 
osaa sanoa.  
 
Seuraavassa selitetään kohdan F17a vaihtoehdot tarkemmin: 
 
01 Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä. Ei sisällä vapaaehtoistyötä. Tilapäinen 

poissaolo=loma, sairasloma, äitiysloma tms. tai lomautus, lakko tms. eli sama työ johon palata. 
 

02 Opiskelija (tilapäisesti loma-aikaan työssä oleva opiskelija luetaan myös opiskelijaksi) 
 

03 Työtön, hakee aktiivisesti työtä. Sisältää kaikki työhakutavat, omatoimisen sekä TE-
palveluiden, työnvälitysfirmojen tai vuokratyöfirmojen välityksellä työtilaisuuksia etsivät.  
 

04 Työtön, haluaisi työllistyä, mutta ei etsi aktiivisesti töitä 
Laske mukaan vastaajat, jotka ovat tällä hetkellä työttömiä eivätkä myöskään aktiivisesti hae töitä. 
Mukaan kuuluvat esimerkiksi sellaiset vastaajat, jotka ovat luovuttaneet työnhaun suhteen tai 
jotka ovat terveydellisistä syistä tai muuten kykenemättömiä hakea töitä. Mahdollisen sairauden 
pitkäkestoisuutta/väliaikaisuutta vastaaja arvioi pääsääntöisesti itse, mutta kysyttäessä 
väliaikaisena pidetään alle puoli vuotta kestänyttä sairastamista. 
 

05 Pitkäaikaisesti sairastavat tai työkyvyttömät pitää sisällään pysyvän terveydellisen haitan 
(sairaus tai vamma) vuoksi työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet. Luokka pitää sisällään myös ne 
vastaajat, jotka eivät ole terveydellisistä syistä koskaan olleet työssä. Sairastavuuden 
pitkäkestoisuudessa käytetään tässäkin puolen vuoden nyrkkisääntöä. 
 

06 Eläkkeellä olevat pitää sisällään vastaajat, jotka ovat jääneet töistä pois suurin piirtein tyypillisen 
eläkeiän aikoihin tai ovat jääneet varhaiseläkkeelle eivätkä enää palaa työmarkkinoille. 
 

07 Asevelvolliset ja siviilipalvelus. Huomaathan, että tämä koodi ei käsitä ammattisotilaita tai 
muuten puolustuslaitoksessa työsuhteessa olevia. Luokka pitää sisällään vain varusmiehet sekä 
siviilipalvelusta suorittavat.  
 

08 Kotihoitajana, kotona lasten kanssa tai muiden kanssa pitää sisällään ei-palkallisesti kotona 
perhevapaalla tai muuten olevat, ei kuitenkaan omaishoitajia.  
 

09 Muu pitää sisällään edellisiin luokkiin kuulumattomat  
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Seuraavassa käydään läpi kysymyksen F17c kategoriat seikkaperäisemmin. Huomaathan, että vastauskoodit 
eroavat kohdasta F17a, koska kysymme tässä pääasiallista toimintaa. Keskeiset erot on alleviivattu: 
  
01 Ansiotyössä (tai pois työstä väliaikaisesti) pitää sisällään kaikki työsuhdetyypit sekä itsensä 

työllistäjät (myös perheyritykset). Myös osa-aikaiset ja pätkätyöt kuuluvat tähän. 
Sen sijaan vapaaehtois- ja talkootyö EIVÄT kuulu tähän luokkaan.Väliaikaisesti pois työstä 
oleviksi laskettaisiin kuluneen viikon aikana töistä lyhytaikaisen sairauden, loman tai 
vanhampainvapaan vuoksi olevat, mikäli ovat palaamassa samoihin töihin vapaan päättyessä. 
Myös tilapäisesti lomautetut tai työtaisteluun osallistuvat lasketaan mukaan tähän luokkaan.   
 

02 Opiskelee, (ei työnantajan kustantamassa), myös lukukausien ulkopuolella. Kaikki opiskelijat, 
myös tutkimusviikkoa edeltäviä mahdollisia kesätöitä tehneet, lasketaan tähän luokkaan.  
 

03 Työtön ja etsii aktiivisesti töitä pitää sisällään kaikki työttömät, jotka etsivät aktiivisesti töitä joko 
omatoimisesti, tai TE-palveluiden, työnvälitysfirmojen tai vuokratyöfirmojen välityksellä sekä 
muuten työtilaisuuksia etsivät.  
 

04 Työtön, haluaisi työllistyä, mutta ei etsi aktiivisesti töitä. Tähän lasketaan mukaan ne työttömät, 
jotka eivät tällä hetkellä aktiivisesti etsi töitä. Mukaan lasketaan sellaiset, jotka ovat syystä tai 
toisesta luovuttaneet työnhaun suhteen tai jotka ovat sairauden tai muun terveydellisen syyn 
vuoksi kykenemättömiä työnhakuun. Vastaaja arvioi omaa työnhakukykyään viimekätisesti itse. 
  

Seuraavat neljä kategoriaa kattavat sen osan väestöä, joita pääsääntöisesi pidetään taloudellisesti ei-
aktiivisena: 
 
05 Pitkäaikaissairaat ja työkyvyttömät pitää sisällään vastaajat työmarkkinoiden ja työnhaun 

ulkopuolella johtuen pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta terveydellisestä syystä. Vamman takia 
ei koskaan töissä olleet kuuluvat myös tähän. Älä laske mukaan heikosta terveydestä kärsiviä 
eläkeläisiä, jotka eivät etsisi töitä, vaikka olisivat terveitä. Epäselvissä tapauksissa sairastavuutta 
pidetään pitkäaikaisena, mikäli se on kestänyt yli puoli vuotta.  
 

06 Eläkkeellä työstä oleviksi katsotaan töistä pysyvästi pois varsinaiselle tai varhaiseläkkeelle 
jääneet. Pitkäaikaisesti tai pysyvästi sairaat eläkeläiset lasketaan tähän.  
 

07 Siviili- tai asepalveluksessa oleviksi lasketaan vain varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat. 
Ammattisotilaat tai muuten puolustusvoimien palveluksessa työsuhteessa olevia ei lasketa tähän. 
 

08 Kotihoitajana, kotona lasten kanssa tai muiden kanssa pitää sisällään kaikki, jotka 
pääasiallisesti hoitavat kotitaloutta tai lapsia palkatta. Omaishoitajia ei lasketa tähän.  
 

09 Muu -luokkaa ei ole vastauskortilla. Luokka pitää sisällään edellisiin kahdeksaan luokkaan 
sopimattomat. Muista kuitenkin, että mitä tahansa palkallista työtä tehneitä ei luokitella tähän.  

 
F21. (Palkansaaja/yrittäjä tms.) Merkitään apurahansaajat/freelancerit/ammatinharjoittajat kohtaan 
palkansaaja. Jos kaksi tai useampaa työtä: valitaan se, johon tehdään enemmän tai eniten työtunteja, jos 
tehdään sama määrä työtunteja viikossa, valitaan se, josta maksetaan paremmin.  
 
F24 (työpaikan koko): etätyö merkitään kohtaan yksi (alle 10), jos haastateltava työskentelee suurimman osan 
työajastaan yksin etätyössä. Jos yksin tehtävää etätyötä on alle puolet työajasta, merkitään varsinaisen työpaikan 
henkilömäärän mukaan. 
 
F29 (työaika): useimmiten työaika on määritelty työsopimuksessa, mutta joissakin tapauksissa se voi olla 
muotoutunut käytännössä. 
 
F32: koska valtion ja kunnan (liike)laitokset toimivat markkinoilla ja vastaavat omasta taloudestaan poliittisten 
päättäjien ohjauksessa, ne ovat lähempänä julkisen sektorin omistamia yrityksiä kuin muuta julkista sektoria, 
johon kuuluvat mm. koulut, terveyskeskukset jne.  
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F33 & F47 & F54 & F58 (ammatti): ammattinimikkeellä tarkoitetaan pääasiallista ammattia. Kyseessä voi siis 
olla tämänhetkinen tai aikaisempi ammatti, jos haastateltava on työelämän ulkopuolella. Jos haastateltavalla on 
useampi kuin yksi työ tai ammatti, merkitään se ammatti, jonka harjoittamiseen kuluu enemmän viikoittaista 
aikaa. Jos aikaa kuluu saman verran, merkitään se työ, josta haastateltava saa suuremmat ansiot. 

Kirjoita ammattinimike ja koodaa se. Jos ammatille ei löydy koodia, on tärkeää, että ammatti on kirjoitettu tarkkaan 
(esim. minkä alan insinööri). Eläkeläisillä otetaan huomioon pääammatti aktiiviaikana. 
 
F36 (työttömyys): lomautetut lasketaan työttömiksi 
 
F41 (tulot): kotitalouden tuloilla tarkoitetaan kaikkia nettotuloja, joita kotitaloudella on verojen ja muiden 
pakollisten vähennysten jälkeen. Näin ollen mukaan kuuluvat palkkatulot, eläketulot, saadut tulonsiirrot 
(toimeentulotuki, asumistuki, lapsilisät yms.), korko- ja vuokratulot, muut kuin satunnaiset myyntivoitot jne. Myös 
auto- ja puhelinetu kuuluvat mukaan, mikäli ne pystytään laskemaan euroissa. 
 
F52-F59 (vanhempien tausta): Jos vastaajalla sekä biologinen että kasvattivanhempi, vastaaja saa itse päättää, 
kumpaa hän pitää ensisijaisena ja vastaa sen mukaan.  
 
F53 & F57 (isän/äidin pääasiallinen toiminta): isän/äidin poissaolo tarkoittaa, että isä/äiti oli poissa perheen 
arkielämästä siinä määrin, ettei hänen ammatistaan ole tietoa. 
 
F60 (kurssille osallistuminen): kysymys koskee myös opiskelijoita. 
 
 
G-OSIO 
 
G8-G17 Tässä kysymysosiossa vastaajilta kysytään hieman erilaiset kysymykset perustuen näiden 
pääasialliseen tulonlähteeseen.  
a-päätteiset kysymykset esitetään palkansaajille 
b-päätteiset kysymykset kohdistetaan eläkeläisille 
c-päätteiset kysymykset koskevat työttömyys- ja/tai sosiaalietuuksilla toimeentuleville 
 
Osa kysymyksistä koskee bruttotuloja ennen veroja ja niistä tehtäviä vähennyksiä kun taas osa käsittelee näiden 
jälkeen käteen jäävää tuloa. 
 
Huomaathan myös, että eri vastaajaryhmiltä kysyttävien kysymysten määrä ei ole kaikille sama.  
 
Seuraavassa on esitetty kysymyskohtaisia tarkennuksia: 
 
Kysymykset G9a (kuukausipalkka); G11a/b/c; G15a (oikeudenmukainen bruttopalkka); G16a/b/c 
(oikeudenmukainen nettopalkka) voivat olla vastaajalle arkaluontoisia. Jos hän ilmaisee huolensa, voit 
vakuuttaa häntä vielä siitä, että vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
 

Kuukausi/vuosiansioita koskevissa kysymyksissä nojaudutaan vastaajan antamaan arvioon. Palkkakuitteja 
tai tositteita ei tarvita eksaktien vastausten antamiseen. Mikäli vastaaja ei osaa arvioida joko netto- tai 
bruttopalkkaansa, tallennetaan ”en osaa sanoa”. 

 
Mikäli vastaaja ilmaisee ansionsa olevan vaikeasti arvioitavissa (sesonki-, freelance tai kausityö) tai ovat 
nollatuntisopimuksella, voit pyytää vastaajaa ajattelemaan tyypillistä kuukausiansiota, johon voi laskea 
mukaan erilaiset lisät, mikäli hänen palkkaansa sellaisia säännöllisesti kuuluu. Kertaluonteiset 
lomakorvaukset ja muut lisät voi jättää huomiotta.  

 
Itsensä työllistäneiden tulisi antaa arvio tyypillisestä kuukausiansiosta tai vuositulosta sen mukaan, kuinka 
nämä itse nostavat palkkaa omata yrityksestään. 
  
Perheyrityksissä työskenteleviä voi ohjeistaa jakamaan yhteisyrityksen koko ansio siinä säännöllisesti 
työskentelevien perheenjäsenten määrällä. 

 
G10a ja G12a/b/c (brutto- ja nettoansio) Mikäli vastaaja ei osannut arvioida ansioitaan edellisessä 
kysymyksessä, annetaan heille mahdollisuus arvioida tulonsa kortilla 58 (kuukausi- tai vuosipalkka sen mukaan, 
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mikä on vastaajalle luontevinta). Vastaus ilmaistaan ja tallennetaan palkkaluokkaa vastaavalla kirjaimella, jolla 
on tarkoitus edelleen vakuuttaa vastaajaa annettujen tietojen luottamuksellisuudesta. 

G13a; G14a/b/c; G17a/b/c; G18/G19/G20 Huomioi, että sanamuodot ovat tarkoituksella identtiset asteikon 
vasemmalla ja oikealla laidalla. Jos vastaaja sanoo ”melko epäoikeudenmukainen”, on erityisen tärkeää saada 
selvyys siitä, tarkoittaako vastaaja epäoikeudenmukaista asteikon oikealla vai vasemmalla skaalalla. 

Asteikon käyttöä koskeva ohjeistus tulee lukea ennen sitä kysymystä, jossa se esiintyy ensimmäisen kerran. Lue 
ohjeistus uudelleen myös kysymyksen G20 (tuloerot) kohdalla, sillä tässä asteikkolohkot poikkeavat edellisistä.  

G8b-G17b Mikäli vastaaja on epävarma siitä, mitkä osat tuloista tulee laskea osaksi eläketuloja, voit tarkentaa 
eläketulojen pitävän sisällään työ-, vanhuus- ja kansaneläkkeet sekä yksityiset eläkevakuutukset, mutta ei muita 
sosiaalietuuksia (esim. asumis- tai kuntoutustuki). Nämä muut etuudet kuuluvat kysymyskohdan G8c alle. 

G17b (eläkkeen oikeudenmukaisuus) Kysymys koskee vastaajan kanssa samassa ammatissa 
työskennelleiden eläkettä. Mikäli vastaajalla on ollut useita ammatteja, pyydä häntä ajattelemaan sitä ammattia, 
jossa hän on ollut suurimman osan työurastaan. 

G8c-G17c Mikäli vastaaja tiedustelee, mitä etuuksia hänen tulisi laskea sosiaalietuuksiin, pyydä häntä 
laskemaan mukaan sosiaalietuudet kuten työttömyysetuudet, sairauspäivärahat, toimeentulotuki ja lapsilisät. 

G17c Tämä kysymys koskee vain niitä vastaajia, joiden pääasiallinen toimeentulon lähde ovat 
sosiaalietuudet. Apurahojen saajille on tässä kysymyksessä oma koodi, jota tulee heidän tapauksissaan käyttää. 

G18 Vastaamiseen käytetään korttia 65, joka on sama kuin kysymyksessä G17c. Kortti on siis osalle vastaajista 
tuttu edellisestä kysymyksestä ja osalle puolestaan uusi. Kysymykset tästä eteenpäin esitetään kaikille 
haastateltaville. 

H-osio: väittämät ovat ”hän” muodossa. Haastateltava luonnollisestikin arvioi itseään. 

I-osio: Osio sisältää testikysymyksiä koeasetelmalla. Otos jaettu kolmeen osaan ja kysymykset esiintyvät 
lomakkeella hyppyrakenteena. Tärkeää on kertoa haastateltavalle, että ei ole tarpeen miettiä aiempiin 
vastaavanlaisiin kysymyksiin antamiaan vastauksia, vaan tarkoituksena on edelleen antaa ensimmäiseksi 
mieleen tuleva vastaus. 

J-osio: haastattelutilannetta koskevia kysymyksiä ei luonnollisestikaan voi täyttää muilta kuin haastatelluilta. Älä 
kuitenkaan kysy näitä heiltä suoraan, vaan tee näihin liittyvä arviointi itse. Kysymykset voi täyttää heti 
haastattelun jälkeen tai myöhemmin kotona, tilanteen mukaan.  

N-osio: asuinympäristökysymyksissä haastattelija arvioi aluetta sen hetkisen tilanteen mukaan. Vastaamisessa 
voi tarvittaessa käyttää paikallistuntemusta tai Google Maps (street view) -sovellusta. Kysymykset täytetään 
kaikista kohteista, haastatelluilta ja kadoilta, mutta ei ylipeittokohteilta. Jos haastattelu tehdään tilapäisessä 
osoitteessa, kysymykset täytetään tilapäisen osoitteen perusteella. Opiskelijoilta kysymykset täytetään 
asuinpaikkakunnan mukaan riippumatta siitä, missä he ovat kirjoilla. Huomioi koulutusmateriaaleissa olevat kuvat 
N-kysymyksiin liittyen (Heikki Ervastin esitys). 
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10. LOPUKSI

Yhteydenpito Tilastokeskuksen tutkijoihin ensisijaisesti sähköpostitse: 

Henna Attila  henna.attila@stat.fi 

Johanna Koivula johanna.koivula@stat.fi 

Juhani Saari  juhani.saari@stat.fi 

Kansallinen ESS-koordinaattori, Turun yliopisto: 

Heikki Ervasti heierv@utu.fi 

Menestystä kenttätyöskentelyyn! 
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ESS-TUTKIMUS TIEDOTUSVÄLINEISSÄ



ESS: Suomalaiset ovat onnellisimpien joukossa sekä 
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