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ARVOT JA MIELIPITEET SUOMESSA 2018 

Käyntihaastattelun paperilomakeversio 

Pyri koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti ja melko nopeasti sen vaihtoehdon mukaan, joka 

ensimmäisenä tuntuu oikealta. 

Tiedotusvälineet 

A1 Kuinka paljon aikaa käytät politiikkaa ja ajankohtaisia asioita käsittelevien uutisten 

katseluun, kuunteluun tai lukemiseen tavallisena arkipäivänä? 

A2 KORTTI 1. Internetiä voidaan käyttää erilaisilla laitteilla, kuten tietokoneella, 

tableteilla ja älypuhelimilla. Kuinka usein käytät internetiä näillä tai jollain muilla 

laitteilla joko työhösi tai omiin asioihisi? 

En koskaan 1 

→ A4 Melko harvoin 2 

Muutaman kerran viikossa 3 

Useimpina päivinä 4 
→ A3 

Päivittäin 5 

(Kieltäytyy) 7 
→ A4 

(EOS) 8 

KYSY JOS A2 = 4, 5 

A3 Suurin piirtein kuinka paljon kulutat aikaa tavallisena arkipäivänä internetin käyttöön 

tietokoneella, tabletilla, älypuhelimella tai muulla laitteella joko työhösi tai omiin 

asioihisi?  
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KYSYTÄÄN KAIKILTA 

  

Sosiaalinen luottamus 

 

A4 Kortti 2. Käytä tätä korttia. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla 

 liian varovainen. Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten 

 kanssa voi olla liian varovainen ja 10, että useimpiin ihmisiin voi luottaa?  

 

Ei voi olla 

liian 

varovainen 

          

Useimpiin 

ihmisiin voi 

luottaa 

 

 

(Kieltäytyy) 

 

 

(EOS) 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

A5 Kortti 3. Käytä tätä korttia. Oletko sitä mieltä, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen 

yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen vai luuletko, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja?  
  
Useimmat 

ihmiset 

yrittäisivät 

käyttää 

minua 

hyväkseen 

           

Useimmat 

ihmiset 

yrittäisivät 

olla reiluja 

 

 

(Kieltäytyy) 

 

 

(EOS) 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

A6  Kortti 4. Käytä tätä korttia. Katsotko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan auttavaisia toisia 

 kohtaan vai että enimmäkseen he ajattelevat vain omaa etuaan?  

   

               

Ihmiset 

ajattelevat 

enimmäkseen 

omaa etuaan 

         Ihmiset 

yrittävät 

enimmäkseen 

olla auttavaisia 

 

 

(Kieltäytyy) 

 

 

(EOS) 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

 

Politiikka 

 

Seuraavaksi kysymyksiä politiikasta. 

 

B1 Kuinka kiinnostunut olet politiikasta: Oletko …  

            LUE… 

Erittäin kiinnostunut 1 

Melko kiinnostunut, 2 

Et kovin kiinnostunut, 3 

Et lainkaan kiinnostunut? 4 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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B2 Kortti 5. Kuinka paljon mielestäsi suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä sinun kaltaisesi ihmiset pystyvät 

vaikuttamaan siihen, mitä hallitus tekee? 
 

Ei lainkaan 1 

Erittäin vähän 2 

Jonkin verran 3 

Paljon 4 

Erittäin paljon 5 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

B3 Kortti 6.  Pystyisitkö mielestäsi toimimaan aktiivisesti ryhmässä, joka on tekemisissä 

 poliittisten kysymysten kanssa?  
 

En pystyisi lainkaan 1 

Pystyisin jossain määrin 2 

Pystyisin melko paljon 3 

Pystyisin hyvin paljon 4 

Pystyisin äärimmäisen paljon 5 

(Kieltäytyy)  

 (EOS)  

 

B4 Kortti 7. Entä onko mielestäsi Suomen poliittisessa järjestelmässä kaltaisillasi 

 ihmisillä mahdollisuuksia vaikuttaa politiikkaan? 

  
Ei lainkaan 1 

Erittäin vähän 2 

Jonkin verran 3 

Paljon 4 

Erittäin paljon 5 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

 

 

B5 Kortti 8. Entä kuinka paljon luotat omiin kykyihisi osallistua politiikkaan? 

 

En luota lainkaan 1 

Luotan jossain määrin 2 

Luotan melko paljon 3 

Luotan hyvin paljon 4 

Luotan täydellisesti 5 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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Kortti 9. Käytä tätä korttia ja kerro asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljonhenkilökohtaisesti luotat seuraavaksi 

luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että et luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotat 

erittäin vahvasti kyseiseen tahoon:  

 

B6. Eduskunta? 

B7. Oikeusjärjestelmä? 

B8. Poliisi? 

B9. Poliitikot? 

B10. Poliittiset puolueet? 

B11. Euroopan parlamentti? 

B12. YK eli Yhdistyneet Kansakunnat? 

 

En luota 

ollenkaan 

         
 

Luotan täysin 

 

 

(Kieltäytyy) 

 

 

(EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

B13 Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö sinä viime 

 eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2015? 

 

  

 

   

   Kyllä 1 -> B14  

   Ei   2 

   Ei äänioikeutettu 3 -> B15 

      

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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KYSY JOS B13 = 1 

B14. Mitä puoluetta äänestit? 

  

Kansallinen Kokoomus  1 

Ruotsalainen Kansanpuolue  2 

Suomen keskusta  3 

Perussuomalaiset  4 

Suomen Kristillisdemokraatit  5 

Muutos 2011  6 

Piraattipuolue  7 

Itsenäisyyspuolue  8 

Köyhien Asialla  9 

Vihreä liitto  10 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue  11 

Vasemmistoliitto  12 

Suomen Kommunistinen Puolue  13 

Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta 14 

Suomen Työväen Puolue  15 

Jokin muu  16 → B14b  

(Kieltäytyy)  

(EOS)           

 

Kysytään B14b, jos B14= 16 

 

B14b. Mikä muu? 

 

KYSY KAIKILTA 

On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. 

Oletko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista?  

 

Oletko… LUE: 

 

B15. … ottanut yhteyttä poliitikkoon tai valtion tai kunnan virkamieheen? 

B16. … toiminut jossakin puolueessa tai poliittisessa ryhmässä? 

B17. … toiminut jossakin muussa järjestössä tai yhdistyksessä? 

B18. … käyttänyt tai pitänyt esillä kampanjatuotteita kuten rintamerkkejä, tarroja tms.? 

B19. … allekirjoittanut kansalaisadressin tai -vetoomuksen? 

B20. … osallistunut lailliseen mielenosoitukseen? 

B21. … boikotoinut, eli kieltäytynyt tai välttänyt ostamasta tiettyjä tuotteita? 

B22. … julkaissut tai jakanut netissä jotain politiikkaan liittyvää, esimerkiksi blogissa, 

sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa tai Twitterissä? 

Kyllä  En   (Kieltäytyy)  (EOS) 

 

1 

 

2 
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B23. Tuntuuko jokin poliittinen puolue sinusta läheisemmältä kuin muut puolueet? 

   

   Kyllä 1 -> B24 

    

   Ei 2 

     -> B26 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

KYSY JOS B23 = 1 

 

B24. Mikä puolue? 

 

(1)  Kansallinen Kokoomus   

(2)  Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

(3)  Suomen Keskusta 

(4)  Perussuomalaiset 

(5)  Sininen tulevaisuus 

(6)  Suomen Kristillisdemokraatit  

(7)  Kansalaispuolue 

(8)  Liberaalipuolue - Vapaus valita 

(9)  Piraattipuolue 

(10) Itsenäisyyspuolue 

(11) Vihreä liitto 

(12) Eläinoikeuspuolue 

(13) Feministinen puolue 

(14) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

(15) Vasemmistoliitto 

(16) Suomen Kommunistinen Puolue 

(17) Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta 

(18) Jokin muu  → 24b 

 

(Kieltäytyyy) -> B26 

(EOS) -> B26 

 

Kysytään B24b, jos B24= 18 

 

B24b. Mikä muu? 

 

KYSY JOS B24=1 – 16 

 

B25. Kuinka läheiseksi tunnet kyseisen puolueen: 

Erittäin läheiseksi  1 

Melko läheiseksi  2 

Et läheiseksi  3 

Et lainkaan läheiseksi?  4 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

KYSY KAIKILTA 

 

B26 Kortti 10. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Käytä tätä korttia. 

 Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa 

 vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa? 

 



 
7 

 

Vasemmisto          Oikeisto (Kieltäytyy) (EOS) 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

 

B27 Kortti 11. Yleisesti ottaen, kuinka tyytyväinen olet elämääsi nykyisin. 

 Käytä tätä korttia, jossa 0 tarkoittaa äärimmäisen tyytymätöntä ja 10 äärimmäisen tyytyväistä. 

 

B28 Edelleen kortti 11. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen 

Suomessa?  

 

B29 Edelleen kortti 11. Kuinka tyytyväinen olet siihen, miten Suomen nykyinen hallitus hoitaa 

   tehtävänsä? 

 

B30 Edelleen kortti 11. Kuinka tyytyväinen olet siihen, kuinka demokratia toimii Suomessa? 

 

  

 

Äärimmäisen 

tyytymätön 

         Äärimmäisen 

tyytyväinen 
(Kieltäytyy) (EOS) 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

B31 Käytä korttia 12. Mitä mieltä olet Suomen nykyisestä koulutusjärjestelmästä?  

 

 

 

B32 Käytä edelleen korttia 12. Mitä mieltä olet Suomen terveyspalvelujen tasosta 

 nykyisin?  

 

Äärimmäisen 

huono 

 

 

         Äärimmäisen 

hyvä 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   
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Kortti 13. Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 

kanssa. LUE…  

 

B33. Valtiovallan pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi? 

 

B34. Homoilla ja lesboilla pitäisi olla vapaus elää elämäänsä haluamallaan tavalla? 

 

B35. Jos joku lähisukulaiseni olisi homo tai lesbo, häpeäisin sitä? 

 

B36. Homo- ja lesbopareilla tulisi olla samanlainen adoptio-oikeus kuin heteropareilla? 

 
 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

 

Samaa 

mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

 

 

Eri mieltä 

 

Täysin eri 

mieltä 

 

 

(Kieltäy-

tyy) 

 

(EOS) 
       
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

B37  Kortti 14. Kun ajatellaan Euroopan unionia, jotkut ihmiset sanovat, että Euroopan 

yhdentymistä pitäisi viedä pidemmälle. Toisten mielestä se on jo mennyt liian pitkälle. Mikä 

numero asteikolla parhaiten kuvaa sinun mielipidettäsi? 

 

 

Yhdentyminen 

on jo mennyt 

liian pitkälle  

 

         Yhdentymistä 

pitäisi viedä 

pidemmälle 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

Seuraavaksi kysyn muutamia kysymyksiä siitä, että Suomeen muuttaa ihmisiä muualta asumaan. 

 

B38 Kortti 15. Käytä tätä korttia. Kuinka paljon Suomen tulisi sallia sellaisten ihmisten muuttaa maahan 

asumaan, jotka kuuluvat samaan etniseen ryhmään kuin useimmat suomalaiset? 

 

B39 Edelleen kortti 15. Entä sellaisia ihmisiä, jotka edustavat eri etnistä 

alkuperää kuin useimmat suomalaiset? 

 

B40 Edelleen kortti 15. Entä köyhemmistä Euroopan ulkopuolisista maista olevien 

ihmisten muuttaa Suomeen asumaan? 

    

    Pitäisi sallia paljon 1 

   Pitäisi sallia melko paljon 2 

    Pitäisi sallia vähän 3 

    Ei pitäisi sallia lainkaan 4 

    (Kieltäytyy)  

    (EOS)    

 

B41 Kortti 16. Onko kaiken kaikkiaan mielestäsi haitaksi vai eduksi Suomen taloudelle, 

että muista maista muuttaa ihmisiä Suomeen? Käytä tätä korttia. 

 

Haitaksi 

taloudelle 

         Eduksi 

taloudelle 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   
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B42 Kortti 17. Entä uskotko, että kulttuurielämä Suomessa heikentyy vai rikastuu, kun 

Suomeen muuttaa ihmisiä muista maista? 

 

Kulttuurielämä 

heikkenee 

         Kulttuurielämä 

rikastuu 

(Kieltäytyy) (EOS) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

B43 Kortti 18. Muuttuuko Suomi paremmaksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun 

muista maista muuttaa ihmisiä tänne? Käytä tätä korttia. 

 

Muuttuu 

huonommaksi 

paikaksi asua 

         Muuttuu 

paremmaksi 

paikaksi 

asua 

(Kieltäytyy) (EOS) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

   

 
HYVINVOINTI JA SOSIAALISET SUHTEET 

 

Seuraavaksi kysymyksiä elämästäsi. 

 

C1 Kortti 19. Kuinka onnellinen yleisesti ottaen olet? Käytä tätä korttia. 

 

Erittäin 

onneton 

         Erittäin 

onnellinen 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

C2 Kortti 20. Käytä tätä korttia, ja kerro kuinka usein tapaat ystäviäsi, sukulaisiasi tai 

 työtovereitasi muuten kuin työasioissa? 

   En koskaan 01 

   Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 02 

   Kerran kuukaudessa 03 

   Useita kertoja kuukaudessa 04 

   Kerran viikossa 05 

   Useita kertoja viikossa 06 

   Päivittäin 07 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

C3 Kortti 21. Kuinka monen henkilön kanssa voit keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioista? 

Valitse vastauksesi tältä kortilta. 

Ei yhtään 00 

Yksi 01 

Kaksi 02 

Kolme 03 

4-6 04 

7-9 05 

10 tai enemmän 06 

 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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C4 Kortti 22. Verrattuna muihin ikäisiisi ihmisiin, kuinka usein osallistut erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin tai 

vapaa-ajan toimintaan? Käytä tätä korttia. 

  

 

   Paljon harvemmin kuin useimmat 1 

   Harvemmin kuin useimmat 2 

   Suurin piirtein saman verran 3 

   Useammin kuin useimmat 4 

   Paljon useammin kuin useimmat 5 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

C5 Oletko itse tai onko joku kotitaloutesi jäsenistä joutunut varkauden tai väkivallan uhriksi 

viimeisen viiden vuoden aikana?  

 

   Kyllä 1 

   Ei 2 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

C6 Kuinka turvalliseksi tunnet – tai tuntisit – olosi kävellessäsi yksin illalla asuinalueellasi. LUE: 

 

   erittäin turvalliseksi 1 

   turvalliseksi 2 

   turvattomaksi 3 

   vai erittäin turvattomaksi? 4 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

C7  Mikä on terveydentilasi yleisesti ottaen. LUE: 

 

   erittäin hyvä 1 

   hyvä 2 

   kohtuullinen 3 

   huono 4 

   vai erittäin huono? 5 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

  

C8  Vaikeuttaako päivittäistä elämääsi jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai mielenterveyden ongelma? Jos 

kyllä: paljon vai jossain määrin? 

 

   Kyllä, paljon 1 

   Kyllä, jossain määrin 2 

   Ei 3 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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Ihmisten kiintymys omaan maahansa ja Eurooppaan saattaa vaihdella. 

 

C9 Kortti 23. Miten vahva tunneside sinulla on Suomeen. Valitse luku asteikolla 0-10 

jossa 0 tarkoittaa ei lainkaan tunnesidettä ja 10 erittäin vahvaa tunnesidettä? 

 

Ei lainkaan 

tunnesidettä 

 

 Erittäin vahva 

tunneside (Kieltäytyy) 

 

(EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

C10 Edelleen kortti 23. Entä miten vahva tunneside sinulla on Eurooppaa kohtaan? 

 

Ei lainkaan 

tunnesidettä 

 

 Erittäin vahva 

tunneside 
(Kieltäytyy) 

 

(EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

C11  Katsotko kuuluvasi johonkin tiettyyn uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön? 

 

 

   Kyllä 1 → C12 

   Ei 2 

     → C13 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

KYSY JOS C11 = 1 

 

C12 Mihin? 

Ohje: Jos kuuluu useampaan kuin yhteen, merkitse se, jonka haastateltava kokee itselleen läheisimmäksi. 

Ohje: 10=Islam: sunnit, shiat, druusit ; 11=Muu protestanttinen suuntaus: babtistit, 

anglikaanit, kongregationalistit, remormoitu kirkko/presbyteerit ; 13=Itämaiset uskonnot: 

buddhalaisuus, hindulaisuus, sikhismi, shintolaisuus, taolaisuus, konfutselaisuus. 

 
   Evankelisluterilainen kirkko 1 

   Ortodoksinen kirkko 2 

   Katolinen kirkko 3 

   Helluntailaisuus 4 

   Vapaakirkko 5 

   Adventtikirkko 6    

   Jehovan todistajat 7 

   Mormonit 8 

   Juutalaisuus 9 

   Islam 10 

   Muu protestanttinen suuntaus 11 

   Muu kristitty 12 

   Itämaiset uskonnot 13 

   Muu ei-kristitty 14 

 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS) 
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KYSY JOS C11 = 2/eos 

C13 Oletko koskaan aikaisemminkaan katsonut kuuluvasi johonkin tiettyyn uskontokuntaan tai uskonnollisen 

yhteisöön? Ohje: Jos kuuluu useampaan kuin yhteen, merkitään, jonka vastaaja kokee itselleen läheisimmäksi. 

 

   Kyllä 1 -> C14 

   Ei 2 

     -> C15 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

KYSY JOS C13=1  

C14  Mihin? Ohje: Jos kuului aiemmin useampaan kuin yhteen, merkitään, jonka vastaaja koki itselleen 

       läheisimmäksi.  

   Evankelisluterilainen kirkko 1 

   Ortodoksinen kirkko 2 

   Katolinen kirkko 3 

   Helluntailaisuus 4 

   Vapaakirkko 5 

   Adventtikirkko 6    

   Jehovan todistajat 7 

   Mormonit 8 

   Juutalaisuus 9 

   Islam 10 

   Muu protestanttinen suuntaus 11 

   Muu kristitty 12 

   Itämaiset uskonnot 13 

   Muu ei-kristitty 14 

   (Kieltäytyy) 

   (EOS) 

  

KYSY KAIKILTA 

C15 Kortti 24. Riippumatta siitä kuulutko johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kuinka uskonnollinen mielestäsi 

olet? Käytä korttia. 

 

En lainkaan 

uskonnollinen 

         Erittäin 

uskonnollinen 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

C16 Kortti 25. Jos ei huomioida erityistilanteita, kuten häitä tai hautajaisia, kuinka usein käyt uskonnollisissa 

tilaisuuksissa? Käytä korttia. 

 

C17 Edelleen kortti 25. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen lisäksi, kuinka usein rukoilet?  

Käytä korttia. 

 

   Joka päivä 01 

   Useammin kuin kerran viikossa 02 

   Kerran viikossa 03 

   Vähintään kerran kuukaudessa 04 

   Vain erityisinä pyhäpäivinä 05 

   Harvemmin 06 

   En koskaan 07 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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C18 Kuulutko mielestäsi johonkin syrjityssä asemassa olevaan ryhmään tässä maassa? 

 

   Kyllä 1  → C19 

   Ei 2 

→ C20 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

KYSY JOS C18=1 

C19 Millä perusteella ryhmääsi syrjitään? 

       Ohje: HAASTATTELIJA, KYSYY LISÄÄ: Millä muilla perusteilla? Merkitään kaikki 

mahdolliset vaihtoehdot. 
  

   Ihonväri tai rotu 01 

   Kansallisuus 02 

   Uskonto 03 

   Kieli 04 

   Etninen alkuperä 05 

   Ikä 06 

   Sukupuoli 07 

   Sukupuolinen suuntautuminen 08 

   Vammaisuus 09 

   Jokin muu, mikä? 10 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

KYSY JOS C19=10 
C19b. (M) Millä muilla perusteilla (ryhmääsi syrjitään)? 

 

KYSY KAIKILTA 

Kansallisuus ja kieli 

 

C20 Oletko Suomen kansalainen?  

Kyllä  1 ->  C22 

Ei  2 -> C21 

(Kieltäytyy)  -> C22 

(EOS)  -> C21 

 

 

KYSY JOS C20 = 2/eos 

C21. Minkä maan kansalainen olet? 

Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi. 

   (Kieltäytyy)   (EOS)  

 

 

 

KYSY KAIKILTA 

C22 Oletko syntynyt Suomessa? 

Kyllä  1 -> C25_1 

Ei  2 -> C23 

 

(Kieltäytyy)  
-> C25_1 

(EOS)  
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KYSY JOS C22 = 2 

C23    Missä maassa olet syntynyt? 

        Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi. (Kieltäytyy) (EOS)  

 

C24. Minä vuonna muutit ensi kertaa asumaan Suomeen?  Merkitse vuosi.  (Kieltäytyy) (EOS)  

 

 

KYSYTÄÄN KAIKILTA 

C25_1 Mitä kieltä tai kieliä puhut useimmiten kotona?  Ohje: Valitaan korkeintaan kaksi kieltä. Kirjoita 

              ensimmäinen tähän. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea kielikoodi. 
 

C25_2. (Mitä kieltä tai kieliä puhut useimmiten kotona?) 

            Ohje: Kirjoita toinen kieli tähän tai paina enter. (Kieltäytyy) (EOS)  

 

C26 Kuulutko Suomessa johonkin etniseen vähemmistöryhmään? 

 

   Kyllä 1 

   Ei 2 

   (Kieltäytyy) (EOS)  

 

 

C27 Onko/oliko isäsi syntynyt Suomessa? 

Kyllä  1 -> C29 

Ei  2 -> C28 

 

(Kieltäytyy)  
-> C29 

(EOS)  

 

KYSY JOS C27 = 2 

C28.  Missä maassa isäsi on/oli syntynyt? 

       Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi. (Kieltäytyy) (EOS)  

 

KYSY KAIKILTA 

C29 Onko/oliko äitisi syntynyt Suomessa? 

 

 

Kyllä  1 -> C31 

Ei  2 -> C30 

 

(Kieltäytyy)  
-> C31 

(EOS)  

 

KYSY JOS C29 = 2 

C30. Missä maassa äitisi on/oli syntynyt? 

      Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi. (Kieltäytyy) (EOS)  

 

 

OTOS JAETAAN KOLMEEN RYHMÄÄN 

 

RYHMÄ 1 → C32 

RYHMÄ 2 → C35 

RYHMÄ 3 → C38 
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KYSY JOS C31 =  1 

Seuraavaksi muutamia kysymyksiä siitä, kuinka demokratia mielestäsi toimii Suomessa nykyään. 

 

KORTTI 26  Kerro tämän kortin avulla, miten hyvin seuraavat väittämät mielestäsi sopivat Suomeen.  

   LUE ÄÄNEEN 

   

Ei sovi 

lainkaan 

         

Sopii 

täydellisesti 

 

(Kieltäytyy) 

 

(EOS) 

 

 

C32 

 

Suomessa hallitsevat 

puolueet menettävät 

kannatustaan vaaleissa, 

jos ne hoitavat työnsä 

huonosti? 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

C33 

 

Suomessa hallitus suojelee 

kansalaisia köyhyydeltä? 

 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

C34 

 

Suomessa hallitus 

perustelee päätöksiään 

äänestäjille? 

 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

SIIRRY C41 JOHDANTO 

 

KYSY JOS C31 = 2 

Seuraavaksi muutamia kysymyksiä siitä, kuinka demokratia mielestäsi toimii Suomessa nykyään. 

 

C35 KORTTI 27 Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin hallitsevat puolueet Suomessa mielestäsi menettävät 

kannatustaan vaaleissa, jos ne hoitavat työnsä huonosti? 

 

 

Hallitsevat 

puolueet eivät 

menetä lainkaan 

kannatustaan 

vaaleissa, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

      Hallitsevat 

puolueet 

menettävät 

kannatuksensa 

vaaleissa 

kokonaan, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

C36 KORTTI 28 Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus suojelee kansalaisia 

köyhyydeltä? 

 

Hallitus ei suojele 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

lainkaan 

      Hallitus suojelee 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

täydellisesti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   
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C37 KORTTI 29 Käytä nyt tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus perustelee päätöksiään 

äänestäjille? 

 

Hallitus ei 

perustele 

päätöksiään 

äänestäjille 

lainkaan 

      Hallitus 

perustelee 

päätöksiään 

äänestäjille 

täydellisesti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

 

 

SIIRRY C41 JOHDANTOON 

 

 

KYSY JOS C31 = 3  

Seuraavaksi muutamia kysymyksiä siitä, kuinka demokratia mielestäsi toimii Suomessa nykyään. 

 

C38 KORTTI 30 Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi hallitsevat puolueet Suomessa menettävät 

kannatustaan vaaleissa, jos ne hoitavat työnsä huonosti. 

 

Hallitsevat 

puolueet eivät 

menetä lainkaan 

kannatustaan 

vaaleissa, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

        Hallitsevat 

puolueet 

menettävät 

kannatustaan 

vaaleissa, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09   

 

 

C39 KORTTI 31 Käytä nyt tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus suojelee kansalaisia 

köyhyydeltä? 

 

Hallitus ei suojele 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

lainkaan 

        

Hallitus suojelee 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09   

 

 

C40 KORTTI 32 Käytä nyt tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus perustelee päätöksiään 

äänestäjille? 

 

Hallitus ei perustele 

päätöksiään 

äänestäjille 

lainkaan 

        

Hallitus perustelee 

päätöksiään 

äänestäjille 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09   
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KYSY KAIKILTA 

Nyt kysymys hieman eri aiheesta. 

 

C41 Kuvittele, että Suomessa järjestettäisiin huomenna kansanäänestys Euroopan unionin jäsenyydestä. 

Äänestäisitkö sen puolesta, että Suomi pysyy Euroopan unionin jäsenenä vai sen puolesta, että Suomi eroaa 

Euroopan unionista: 
    

Pysyy Euroopan unionissa 1 

Eroaa Euroopan unionista? 2 

(Jättäisi tyhjän äänestyslipun) 3 

(Jättäisi sotketun äänestyslipun) 4 

(Ei äänestäisi) 5 

(Ei ole äänioikeutettu) 6 

  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 
ELÄMÄNTAPAHTUMIEN AJOITTUMINEN 

 

KYSY KAIKILTA 

Nyt muutamia kysymyksiä siitä, milloin teit eri asioita ensimmäisen kerran. 

 

D1 Oletko koskaan ollut palkkatöissä tai palkallisessa harjoittelussa vähintään 20 tuntia viikossa, 

vähintään kolmen kuukauden ajan? 

 

 

Kyllä 1 -> D2  

Ei 2  -> D3  

(Kieltäytyy)  - > D3  

KYSY JOS D1 = 1 

D2 Minä vuonna olit ensimmäistä kertaa tällaisessa työssä?  

HAASTATTELIJA: "tällaisessa työssä" tarkoittaa työtä tai harjoittelua vähintään 20 h viikossa vähintään 3 kk 

ajan, kuten D1:ssä.  

Merkitse vuosi.  (Kieltäytyy)  (EOS)  

KYSY KAIKILTA 

D3 Minä vuonna muutit ensimmäisen kerran pois vanhempiesi luota siten, että asuit erillään 

vanhemmistasi vähintään kahden kuukauden ajan? 

 

 Merkitse vuosi 
 

(Asuu yhä lapsuuden kodissa, eikä ole koskaan muuttanut pois 

vähintään 2 kuukaudeksi) 
0000 

(Ei ole koskaan asunut vanhempien kanssa) 1111 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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D4 Oletko koskaan asunut puolison tai kumppanin kanssa yhdessä vähintään kolmen kuukauden ajan? 

Kyllä 1 -> D5 

Ei 2 -> D6 

(Kieltäytyy) -> D6 

 

KYSYTÄÄN JOS D4 = 1 

D5 Minä vuonna asuit ensimmäisen kerran puolisosi tai kumppanisi kanssa yhdessä vähintään 

kolmen kuukauden ajan? 

 

Merkitse vuosi.  (Kieltäytyy)  (EOS) 

 
KYSY KAIKILTA 

D6   Oletko naimisissa tai oletko aikaisemmin ollut naimisissa? 

 

HAASTATTELIJA: Jos hva kysyy, mitä naimisissa olemisella tarkoitetaan LUE: 

Naimisissa tarkoittaa laillista avioliittoa, ei rekisteröityä parisuhdetta eikä avoliittoa. 

 

Kyllä 1 ->D7 

Ei 2 -> D8 

(Kieltäytyy) -> D8 

 

Kysytään jos D6 = 1 

D7 Minä vuonna menit naimisiin ensimmäisen kerran? 

 

 Merkitse vuosi.  (Kieltäytyy)  (EOS) 

   
KYSY KAIKILTA 

D8 Onko sinulla omia lapsia? 

 

Kyllä 1 -> D9 

Ei 2 -> D15 

(Kieltäytyy) -> D15 

(EOS) -> D15 

KYSYJOS D8 = 1 

D9 Kuinka monta lasta sinulla on? 

 

 

 Merkitse luku (k   (Kieltäytyy)  (EOS)  

D10 Minä vuonna (ensimmäinen) lapsesi syntyi? 

 

Merkitse vuosi 

 

KYSY JOS D9 > 1 

D11 Minä vuonna nuorin lapsesi on syntynyt? 

 
Merkitse vuosi  

 

Kysytään jos D10 < 2003 

D12 Onko sinulla lapsenlapsia? Kuinka monta? 

  
Merkitse luku 
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Kysytään jos D12 >= 1  

 

D13 Minä vuonna vanhin lapsenlapsesi on syntynyt? 

Merkitse vuosi 

  

Kysytään jos D13 < 2003  

D14 Onko sinulla lapsenlapsenlapsia? 

 

Kyllä 1 

Ei 2 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

OTOS JAETAAN KAHTEEN RYHMÄÄN: 

RYHMÄ 1 → D15a 

RYHMÄ 2 → D15b 

 

 

KYSY KAIKILTA RYHMÄSSÄ 1 

 

 

A. KÄSITYKSET TYTTÖJEN JA NAISTEN ELÄMÄNVAIHEISTA 

 

Seuraavaksi kysytään joitain kysymyksiä tyttöjen ja naisten elämänvaiheista. Osalta haastateltavista kysytään 

vastaavat kysymykset pojista ja miehistä. 

 

 

D15a Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, missä iässä tytöistä tai naisista tulee aikuisia, keski-ikäisiä ja 

vanhoja. Suunnilleen minkä ikäisinä tytöistä ja naisista mielestäsi tulee aikuisia? 

 

D16a Entä suunnilleen minkä ikäisinä naisista tulee mielestäsi keski-ikäisiä? 

 

D17a Entä suunnilleen minkä ikäisinä naisista tulee mielestäsi vanhoja? 

 

HAASTATTELIJA: SEURAAVAT OHJEET KOSKEVAT KAIKKIA IKÄÄN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 

Jos vastaa 'riippuu tilanteesta', hyväksy vastaus ja merkitse 0, äläkä tiedustele enempää. 

Jos vastaaja tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun skaalan sisältä. 

 

Jos ei osaa sanoa tarkkaa ikää, merkitse EOS. 

 

 MERKITSE ikä   
 

 

(Riippuu tilanteesta)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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Kysyn nyt kysymyksiä siitä, mikä on mielestäsi tytöille tai naisille sopivin ikä tehdä tiettyjä asioita. Sen jälkeen kysyn, 

milloin he ovat liian nuoria ja lopuksi milloin he ovat liian vanhoja tekemään tiettyjä asioita. Kerro kussakin 

tapauksessa arvioimasi ikä. 

 

 

D18a Mikä on mielestäsi tytöille tai naisille sopivin ikä aloittaa asuminen yhdessä kumppanin 

kanssa, jonka kanssa hän ei ole naimisissa? 

 

HAASTATTELIJA: SEURAAVAT OHJEET KOSKEVAT KAIKKIA IKÄÄN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ: 

Jos vastaa 'riippuu tilanteesta', hyväksy vastaus ja merkitse 0, äläkä tiedustele enempää. 

Jos vastaaja tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun skaalan sisältä. 

Jos ei osaa sanoa tarkkaa ikää, merkitse EOS. 

 

 

 Merkitse ikä   
 

 

(Ei ole sopivinta ikää)  

(Ei pitäisi koskaan asua yhdessä olematta naimisissa)   

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D19a Mikä on mielestäsi tytöille tai naisille sopivin ikä mennä naimisiin? 

 

 

 Merkitse ikä   
 

(Ei ole sopivinta ikää)  

(Ei pitäisi koskaan mennä naimisiin)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

D20a  Mikä on mielestänne tytölle tai naiselle sopivin ikä tulla äidiksi? 

 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei ole sopivinta ikää)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D21a Mikä on mielestänne naiselle sopivin ikä jäädä pysyvästi eläkkeelle? 

 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei ole sopivinta ikää)  

(Ei pitäisi koskaan jäädä pysyvästi eläkkeelle)   

(Ei pitäisi koskaan olla töissä)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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Joskus ihmisiä voidaan pitää liian nuorina tekemään tai kokemaan tiettyjä asioita. 

huom  Jos tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun skaalan sisältä. 

Jos ei osaa sanoa, merkitse EOS. 

 

D22a Mihin ikään asti tyttö tai nainen on yleensä liian nuori lopettamaan kokopäiväisen opiskelun tai 

koulunkäynnin? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

D23a Mihin ikään asti nainen on yleensä liian nuori aloittamaan yhteiselämän kumppanin kanssa niin,  ettei ole 

naimisissa hänen kanssaan? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Ei pitäisi koskaan asua yhdessä olematta naimisissa)   

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D24a Mihin ikään asti nainen on mielestäsi yleensä liian nuori menemään naimisiin? 

 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Ei pitäisi KOSKAAN mennä naimisiin)   

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D25a  Mihin ikään asti nainen on yleensä liian nuori tulemaan äidiksi? 

  

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D26a Mihin ikään asti nainen on yleensä liian nuori jäämään pysyvästi eläkkeelle? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Ei pitäisi koskaan jäädä pysyvästi eläkkeelle)   

(Ei pitäisi koskaan olla töissä)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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Samalla tavalla kuin ihmisiä pidetään liian nuorina tekemään joitakin asioita, joskus heitä pidetään 

myös liian vanhoina. 

 

Jos tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun skaalan sisältä. Ei koskaan liian vanha= 0.  

Jos ei osaa sanoa, merkitse EOS. 

 

D27a Mistä iästä alkaen nainen on yleensä liian vanha asuakseen yhä vanhempiensa kanssa? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian vanha)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D28a Mistä iästä alkaen nainen on yleensä liian vanha hankkiakseen lapsia? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian vanha)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D29a Mistä iästä alkaen nainen on yleensä liian vanha käymään töissä 20 tuntia tai enemmän 

viikossa? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian vanha)  

(Ei pitäisi koskaan käydä töissä)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 



 
23 

Kortti 33. Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin hyväksyt tai et hyväksy, että nainen:  

 

  Ehdotto-

masti 

paheksun 

1  

Paheksun 

 

 

2 

En hyväksy 

enkä paheksu 

 

3 

Hyväk-

syn 

 

4  

Ehdotto-

masti 

hyväksyn 

5 

(Kieltäy-

tyy) 

(EOS) 

       

D30a Päättää, ettei koskaan hanki lapsia? 

D31a Asuu kumppanin kanssa olematta naimisissa? 

D32a Hankkii lapsen asuinkumppaninsa kanssa ilman, että on naimisissa hänen kanssaan?  

D33a Käy töissä kokopäiväisesti, kun hänellä on alle 3-vuotiaita lapsia?  

D34a Ottaa avioeron, kun hänellä on alle 12-vuotiaita lapsia?  

 

SIIRRY D35 

 

 

KYSY KAIKILTA RYHMÄSSÄ 2 

B. KÄSITYKSET POIKIEN JA MIESTEN ELÄMÄNVAIHEISTA 

 

Seuraavaksi kysytään joitain kysymyksiä poikien ja miesten elämänvaiheista. Osalta haastateltavista kysytään 

vastaavat kysymykset tytöistä ja naisista. 

 

 

D15b Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, missä iässä pojista tai miehistä tulee aikuisia, keski-ikäisiä ja 

vanhoja. Suunnilleen minkä ikäisinä pojista ja miehistä mielestäsi tulee aikuisia? 

 
 

D16b Entä suunnilleen minkä ikäisinä miehistä tulee mielestänne keski-ikäisiä? 

 

 

D17b Entä suunnilleen minkä ikäisinä miehistä tulee mielestänne vanhoja? 

 

HAASTATTELIJA: SEURAAVAT OHJEET KOSKEVAT KAIKKIA IKÄÄN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ: 

Jos vastaa 'riippuu tilanteesta', hyväksy vastaus ja merkitse 0, äläkä tiedustele enempää. 

Jos vastaaja tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun skaalan sisältä. 

Jos ei osaa sanoa tarkkaa ikää, merkitse EOS. 

 

 

 MERKITSE ikä   
 

 

(Riippuu tilanteesta)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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Kysyn nyt kysymyksiä siitä, mikä on mielestäsi pojille tai miehille sopivin ikä tehdä tiettyjä asioita. Sen jälkeen 

kysyn, milloin he ovat liian nuoria ja lopuksi milloin he ovat liian vanhoja tekemään tiettyjä asioita. Kerro 

kussakin tapauksessa arvioimasi ikä. 

 

 

D18b Mikä on mielestäsi pojille tai miehille sopivin ikä aloittaa asuminen yhdessä kumppanin 

kanssa, jonka kanssa hän ei ole naimisissa? 

 

HAASTATTELIJA: SEURAAVAT OHJEET KOSKEVAT KAIKKIA IKÄÄN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ: 

Jos vastaa 'riippuu tilanteesta', hyväksy vastaus ja merkitse 0, äläkä tiedustele enempää. 

Jos vastaaja tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun skaalan sisältä. 

Jos ei osaa sanoa tarkkaa ikää, merkitse EOS. 

 

 MERKITSE ikä   
 

 

(Ei ole sopivinta ikää)  

(Ei pitäisi koskaan asua yhdessä olematta naimisissa)   

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

 

D19b Mikä on mielestäsi pojille tai miehille sopivin ikä mennä naimisiin? 

  

  

 MERKITSE ikä   
 

  

(Ei ole sopivinta ikää)  

(Ei pitäisi koskaan mennä naimisiin)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

 

D20b Mikä on mielestäsi pojalle tai miehelle sopivin ikä tulla isäksi? 

 

 

 MERKITSE ikä   
 

 

(Ei ole sopivinta ikää)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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D21b Mikä on mielestäsi miehelle sopivin ikä jäädä pysyvästi eläkkeelle? 

 

 MERKITSE ikä  
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Ei pitäisi koskaan jäädä pysyvästi eläkkeelle)   

(Ei pitäisi koskaan olla töissä)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

 

Joskus ihmisiä voidaan pitää liian nuorina tekemään tai kokemaan tiettyjä asioita. 

 

Haetaan sitä ikävuotta, jolloin mies lakkaa olemasta liian nuori. Jos tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun 

skaalan sisältä. Jos ei osaa sanoa, merkitse EOS. 

 

D22b Mihin ikään asti poika tai mies on yleensä liian nuori lopettamaan kokopäiväisen opiskelun tai 

koulunkäynnin? 

 

 MERKITSE ikä   
(Ei koskaan liian nuori)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

 

D23b Mihin ikään asti mies on yleensä liian nuori aloittamaan yhteiselämän kumppanin kanssa niin, 

ettei ole naimisissa hänen kanssaan? 

 

 MERKITSE ikä   
(Ei koskaan liian nuori)  

(Ei pitäisi koskaan asua yhdessä olematta naimisissa)   

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D24b Mihin ikään asti mies on mielestäsi yleensä liian nuori menemään naimisiin? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Ei pitäisi KOSKAAN mennä naimisiin)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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D25b Mihin ikään asti mies on yleensä liian nuori tulemaan isäksi? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian nuori)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

D26b Mihin ikään asti mies on yleensä liian nuori jäämään pysyvästi eläkkeelle? 

 

 MERKITSE ikä   
 (Ei koskaan liian nuori)  

(Ei pitäisi koskaan jäädä pysyvästi eläkkeelle)   

(Ei pitäisi koskaan olla töissä)  

(Kieltäytyy)  

(EOS)  

 

Samalla tavalla kuin ihmisiä pidetään liian nuorina tekemään joitakin asioita, joskus heitä pidetään 

myös liian vanhoina. 

Jos tarjoaa ikähaarukkaa, kysy tiettyä ikää tarjotun skaalan sisältä. Ei koskaan liian vanha' = 0. 

Jos ei osaa sanoa, merkitse EOS. 

 

D27b Mistä iästä alkaen mies on yleensä liian vanha asuakseen yhä vanhempiensa kanssa? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian vanha) 

(Kieltäytyy) 

(EOS) 

 

 

D28b Mistä iästä alkaen mies on yleensä liian vanha hankkiakseen lapsia? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian vanha) 

(Kieltäytyy) 

(EOS) 

 

 

D29b Mistä iästä alkaen mies on yleensä liian vanha käymään töissä 20 tuntia tai enemmän 

viikossa? 

 

 MERKITSE ikä   
 

(Ei koskaan liian vanha) 

(Ei pitäisi koskaan käydä töissä) 

(Kieltäytyy) 

(EOS) 
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Kortti 33. Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin hyväksyt tai et hyväksy, että mies:  

 

  Ehdotto-

masti 

paheksun 

1  

Paheksun 

 

 

2 

En hyväksy 

enkä paheksu 

 

3 

Hyväk-

syn 

 

4  

Ehdotto-

masti 

hyväksyn 

5 

(Kieltäy-

tyy) 

(EOS) 

       

D30b Päättää, ettei koskaan hanki lapsia? 

D31b Asuu kumppanin kanssa olematta naimisissa? 

D32b Hankkii lapsen asuinkumppaninsa kanssa ilman, että on naimisissa hänen kanssaan?  

D33b Käy töissä kokopäiväisesti, kun hänellä on alle 3-vuotiaita lapsia?  

D34b Ottaa avioeron, kun hänellä on alle 12-vuotiaita lapsia?  

 

KYSY KAIKILTA 

 

D35 Kortti 34.   Suunnitteletko yleensä tulevaisuuttanne vai otatko vain päivän kerrallaan? 

Vastaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa että suunnittelet 

tulevaisuuttasi niin paljon kuin mahdollista ja 10 tarkoittaa, että otat päivän kerrallaan. 

 

 

 

 
      

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

 

Siirry osioon F 
               

Seuraavat kysymykset koskevat sinua itseäsi ja muita kotitaloutesi jäseniä. 

 

F1 Sinut itsesi mukaan laskettuna, kuinka monta henkeä lapset mukaan lukien asuu 

vakituisesti kotitaloudessasi? 

Kotitalous: kaikki samaan ruokakuntaan kuuluvat, jotka asuvat virallisesti samassa 

osoitteessa, eivät kuitenkaan ne, jotka käytännössä asuvat muualla. 

 

Lukumäärä: (Kieltäytyy) (EOS)  

 

Voitko luetella muut kotitalouden jäsenet etunimeltä vanhimmasta nuorimpaan? 

Etunimi 

 

F2 Merkitse sukupuoli nimen mukaan. 

 

F3 Mikä on [nimi] syntymävuosi? (Kieltäytyy, EOS) 

  

 

 

Suunnittelen 
tulevaisuuttani 
mahdollisimman 
paljon 

Otan 
jokaisen 

päivän 
kerrallaan 

 
 

(EOS) 

 
 

(Kieltäy-
tyy) 
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F4 Kortti 35 Mikä on [nimi] sukulaissuhde sinuun? 

 

Mies/vaimo/kumppani       1 

Poika/tytär (mukaan lukien lapsipuoli, adoptiolapsi, 

sijaislapsi, puolison lapsi)      2 

Vanhempi/appivanhempi/avopuolison vanhempi/ 

äiti- tai isäpuoli)       3 

Veli/sisko (mukaan lukien veli-/siskopuoli, adoptoidut 

ja sijaisveli/-sisko)       4 

Muu sukulainen       5 

Muu ei-sukulainen       6 

(Kieltäytyy)        

(EOS)         

 

 

KYSY JOS F4 = 01 

F6 Kortti 36 Kerroit, että asut puolisosi/avopuolisosi kanssa. Mikä kortin 36 vaihtoehdoista 

vastaa suhdettasi häneen? 

 

Avioliitto 01 
-> F7 

Rekisteröity parisuhde 02 

Avoliitto 03 
->  F8 

Asumusero (yhä virallisesti naimisissa) 04 

Eronnut/ Rekisteröity parisuhde purettu 05 

-> F7 

  

 

(Kieltäytyy) 

 

 

(EOS)  

 

 

KYSY JOS F4 ≠ 01 TAI JOS F6 = 01, 02, 05, 06, eos 

 

F7 Oletko koskaan asunut yhdessä jonkun kumppanin kanssa ilman, että olet ollut naimisissa 

tai rekisteröidyssä parisuhteessa hänen kanssaan? 

 

Kysytään kaikilta 

F8 Oletko koskaan eronnut avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta? 

 

   Kyllä 1  

   Ei 2 

   (Kieltäytyy)     

   (EOS)  
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 KYSY JOS F4 ≠ 01 TAI JOS F6 = 03, 04 

F11 Kortti 37 Seuraava kysymys koskee laillista siviilisäätyäsi, ei sitä, kenen kanssa asut. 

Mikä vaihtoehto tällä kortilla vastaa laillista siviilisäätyäsi tällä hetkellä? 

 

VAIN YKSI VAIHTOEHTO             

Avioliitto 01 

 

Rekisteröity parisuhde 02 

Asumusero (yhä virallisesti naimisissa) 03 

Eronnut/ rekisteröity parisuhde purettu 04 

Leski/ rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli kuollut 05 

Ei mikään edellä mainituista (ei koskaan ollut naimisissa 

tai rekisteröidyssä parisuhteessa)  
06 

 

(Kieltäytyy) 

 

 

(EOS)  

 

 

KYSY JOS F4 ≠ 02 

F13 Oletko koskaan asunut samassa kotitaloudessa omien tai puolisosi lasten, adoptio- tai 

sijaislasten kanssa? 

   Kyllä 1 

   Ei 2 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

KYSY KAIKILTA 

F14 Kortti 38 Mikä kortin kuvauksista parhaiten kuvaa asuinympäristöäsi?   

 

   Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta) 1 

   Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu (suuren  

   kaupungin vaikutusalueella/työssäkäyntialueella) 2 

   Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai 

   kunta (20 000 - 100 000 asukasta) 3 

   Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta) 4 

   Maaseutu/ haja-asutusalue 5 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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F15  Kortti 39 Valitse kortilta 39 korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? Käytä tätä korttia. 

 

HAASTATTELIJA: Suorittaminen tarkoittaa, että  

- koulutuksesta on annettu virallinen todistus TAI 

- koulutus on kokonaisuudessaan suoritettu loppuun, vaikka todistusta ei olisikaan annettu  TAI 

- koulutukseen on osallistuttu täysimääräisesti ja läsnäolosta on annettu todistus (eikä muuta todistusta 

kurssista ole saatavilla). 

 

Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu  1 

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu    2 

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu      3 

Lukio, ylioppilastutkinto       4 

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto     5 

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto      6 

Erikoisammattitutkinto        7 

Ammatillinen opistoasteen tutkinto      8 

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto  9 

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto    10 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto      11 

Ylempi korkeakoulututkinto       12 

Lisensiaatin tutkinto        13 

Tohtorin tutkinto        14 

Jokin muu         15 

 

(Kieltäytyy) 

(EOS) 

 

F16      Kuinka monta vuotta yhteensä olet ollut koulussa tai opiskelemassa kokopäiväisesti tai 

osa-aikaisesti? Osa-aikainen opiskelu lasketaan siten, että vuosimäärä vastaa kokopäiväistä opiskelua. 

Mukaan lasketaan myös oppivelvollisuus. Haastattelija: Vastaus pyöristetään kokonaisiksi vuosiksi. 

 

   Merkitse: 

   (Kieltäytyy) (EOS)  

 

F17a Kortti 40 Mitkä kortin kuvauksista sopivat siihen, mitä olet tehnyt viimeisten 

seitsemän päivän aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

 

HAASTATTELIJA KYSY: mitä muuta? 

 

   Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä, 01 

   maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.) 

   Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla) 02   

   Työtön, hakee aktiivisesti työtä 03    

   Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä 04   

   Pysyvästi sairas tai työkyvytön 05 

   Eläkkeellä 06 

   Varusmies- tai siviilipalvelussa 07 

   Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/ 

   muita henkilöitä 08 

   Joku muu 09 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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Kysytään jos useampi kuin yksi 17a:ssa  

F17c Edelleen kortti 40 Entä mikä kortin 40 kuvauksista parhaiten sopii siihen, mitä olet tehnyt viimeisten 

seitsemän päivän aikana. Valitse vain yksi vaihtoehto 

 
Jos haastateltava on osa-aikaeläkeläinen, haastateltava valitsee itse vaihtoehtojen 1 ja 6 välillä. Ikääntyneet 

työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa olevat) lasketaan eläkeläisiksi. 

 

   Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä, 01 

   maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.) 

   Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla) 02   

   Työtön, hakee aktiivisesti työtä 03    

   Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä 04   

   Pysyvästi sairas tai työkyvytön 05 

   Eläkkeellä 06 

   Varusmies- tai siviilipalvelussa 07 

   Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/ 

   muita henkilöitä 08 

   Joku muu 09 
 
   (Kieltäytyy)  
   (EOS)  

 

 

KYSY JOS F17a ≠ 01  

F18 Oletko tehnyt ansiotyötä vähintään yhden tunnin ajan viimeisten seitsemän päivän 

aikana? 

   Kyllä 1 -> F21 

   Ei 2 

     -> F19  

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

KYSY JOS F18 = 2, eos 

F19 Oletko koskaan ollut ansiotyössä? 

 

   Kyllä 1 -> F20  

   Ei 2 

     -> F36  

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

 

KYSY JOS F19 = 1 

F20 Minä vuonna olit viimeksi ansiotyössä?       

 

   Merktise vuosi:  

 

   (Kieltäytyy) (EOS)  
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Jos haastateltava on tällä hetkellä työssä (F17a = 01 tai F18 = 1) kysytään F21 – F34a tämänhetkisestä työstä. 

hetkisestä työstä. Jos haastateltava ei ole työssä tällä hetkellä, mutta on aikaisemmin ollut työssä  

(F19 = 1), kysytään F21-F34a viimeisimmästä työstä. Jos haastateltavalla on useampi kuin yksi työ, 

vastaus siitä työstä, johon haastateltava käyttää viikoittain eniten aikaa. Jos töihin menee yhtä 

paljon aikaa, kysytään sen työn mukaan, josta saa enemmän palkkaa. 

 

KYSY JOS F17a = 01 TAI JOS F18 = 1 TAI F19 = 1 

F21 Oletko/olitko pääasiallisessa työssäsi: LUE   

 

   Palkansaaja 1 → F23 

    Yrittäjä 2 → F22 

   Työssä perheyrityksessä, maatilalla 

   tai avustava perheenjäsen  3     → F23 

   (Kieltäytyy)       → F23 

   (EOS)        → F23 

 

KYSY JOS F21 = 2 

F22 Kuinka monta palkattua työntekijää yrityksessäsi/maatilallasi on/oli?      

  

Lukumäärä (Kieltäytyy) (EOS)   

 

KYSY JOS F21 = 1, 3, kieltäytyy, eos  

F23 Onko/oliko työsi? LUE: 

 

 

    Vakituinen 1 

   Määräaikainen 2 

   Vai eikö sinulla ole/ollut työsopimusta? 3 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

KYSY JOS F17a = 01 TAI JOS F18 = 1 TAI F19 = 1 

F24 Kuinka monta ihmistä työpaikallasi työskentelee/työskenteli sinut itsesi mukaan lukien: LUE 
 

 

 

   alle 10 1 

   10 – 24 2 

   25 – 99 3 

   100 – 499 4 

   500 tai enemmän? 5 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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F25 Onko/oliko sinulla päätyössäsi alaisia tai kuuluiko tehtäviisi ohjata muiden tekemää 

työtä eli oletko/olitko esimiesasemassa? 

    

   Kyllä 1 -> F26  

   Ei 2 

     -> F27  

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

KYSY JOS F25 = 1 

F26 Kuinka monta alaista sinulla on/oli?  

Lukumäärä                                (Kieltäytyy)(EOS)  

 

 

KYSY JOS F17a = 01 TAI F18 = 1 OR F19 = 1 

 Kortti 41 Luen seuraavaksi työelämään liittyviä asioita. Käytä tätä korttia ja kerro, kuinka paljon työpaikkasi 

    johto antaa/antoi sinun… LUE… 
 

  En voi/voinut 

vaikuttaa 

 ollenkaan 

       

Voin päättää  

kokonaan itse (Kieltäytyy) 

 

(EOS) 

 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

F27      Päättää siitä, kuinka päivittäinen työsi järjestetään/järjestettiin? 

F28 Vaikuttaa organisaation toiminnasta tehtäviin periaateratkaisuihin? 

 

 

F29 Mikä on/oli säännöllinen viikkotyöaikasi päätyössäsi (joko työsopimuksessa määritelty 

tai käytännössä muotoutunut) pois lukien palkalliset ja palkattomat ylityöt? 

 

Jos haastateltavalla ei ole / ei ole ollut säännöllistä työaikaa, pyydä arviomaan 

keskimääräinen työaika. Jos se ei onnistu, merkitse EOS. 

 

HAASTATTELIJA: 0 tuntia merkitään 0. Vastaus voi vaihdella nollan ja 168 tunnin välillä.  

 

  

   Merkitse täysinä tunteina: 

   (Ei ole säännöllistä työaikaa)  

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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F30 Riippumatta sovitusta työajasta, kuinka monta tuntia työskentelet/työskentelit 

päätyössäsi tavallisesti normaalin viikon aikana mukaan lukien kaikki palkalliset ja 

palkattomat ylityöt? 

 

Jos haastateltavalla ei ole / ei ole ollut säännöllistä työaikaa, pyydä arviomaan 

keskimääräinen työaika. Jos se ei onnistu, merkitse EOS. 

 

HAASTATTELIJA: Vastaus voi vaihdella nollan ja 168 tunnin välillä. 

    

   Merkitse täysinä tunteina 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

F31 Mitä yritys tai organisaatio, jossa olet/olit pääasiassa tekee/teki?  

   

F32 Kortti 42 Minkä tyyppisen työnantajan palveluksessa olet/olit?      

Valitse kortilta sopivin vaihtoehto. 

 

   Keskus- tai paikallishallinto 01 

   Muu julkinen sektori (esim. koulutus- tai terveyspalvelut)  02 

   Julkisen sektorin omistama yritys 03 

   Yksityinen yritys 04 

   Yksityisyrittäjä 05 

   Muu 06 

   (Kieltäytyy)  

 

   (EOS)  

 

 

F33           Mikä on/oli ammattinimikkeesi päätyössäsi? ___ 

                    
F34 Mitkä ovat/olivat pääasialliset tehtäväsi päätyössäsi? ___ 

          

F34a Mitä koulutusta ja pätevyysvaatimuksia työsi edellyttää/edellytti? ___ 

          

  

F35 Oletko viimeisen 10 vuoden aikana ollut ansiotyössä ulkomailla vähintään 6 kuukauden 

pituisen jakson? 

   Kyllä 1 

   Ei 2 

    (Kieltäytyy)  

    (EOS)  

 

KYSY KAIKILTA 

F36 Oletko koskaan ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti yli kolmen kuukauden 

pituisen jakson? 

           

   Kyllä 1 -> F37 

   Ei 2 

     ->  F39 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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KYSY JOS F36 = 1 

F37 Onko mikään näistä jaksoista kestänyt 12 kuukautta tai kauemmin? 

  

F38 Onko jokin näistä jaksoista ollut viimeisen viiden vuoden aikana? 

          Viitataan yli 3kk:n jaksoihin. 

   Kyllä 1 

   Ei 2 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

KYSY KAIKILTA 

F39 Oletko nykyisin tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton tai vastaavan jäsen?  

Jos kyllä, kysy: nykyään vai aiemmin? 

  

   Kyllä, olen tällä hetkellä 1 

   Kyllä, olen aiemmin ollut 2 

   En 3 

   (Kieltäytyy) 7 

   (EOS) 8 

 

 

 

F40 Kortti 43 Jos mietit koko kotitaloutesi jäsenten tuloja, mikä on kotitaloutesi 

         pääasiallisin toimeentulon lähde? 

 

   Palkkatulot 01 

   Tulot omasta yrityksestä (ei maatilalta) 02 

   Tulot maatilalta 03 

   Eläketulot 04 

   Työttömyysturva 05 

   Muut sosiaalietuudet tai -tuet 06 

   Sijoitustulot, säästöt, pääomatulot 07 

   Muut tulot 08 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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F41 Kortti 44 Kun lasket yhteen kotitaloutesi kaikki tulot, kuinka paljon taloutesi nettotulot eli tulot verojen 

jälkeen yhteensä kuukaudessa ovat. Jos et tiedä tarkkaa lukua, voit kertoa arviosi?  

   Haastateltava ilmoittaa kortissa 44 olevan tuloluokan kirjaimen. Merkitse kirjainta vastaava numero. 

Haastateltava voi valita joko kuukausitulo- tai vuositulosarakkeen sen mukaisesti, kumpi on hänelle 

tutumpi. 

   

  Kuukaudessa Vuodessa 

J 01 - 1159 - 13939 

R 02 1160 – 1454 13940 – 17444 

C 03 1455 - 1859 17445 – 22329 

M 04 1860 – 2274 22330 – 27299 

F 05 2275 – 2724 27300 – 32709 

S 06 2725 – 3284 32710 - 39394 

K 07 3285 – 3939 39395 – 42779 

P 08 3940 - 4664 42780 – 55974 

D 09 4665 – 5834 55975 – 70019 

H 10 5835 - 70020 - 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

F42 Kortti 45 Mikä kortilla olevista kuvauksista on lähimpänä sitä, minkälaiset kotitaloutesi tulot ovat tällä 

hetkellä?   

 

   Nykyisillä tuloilla elää mukavasti 1 

   Nykyisillä tuloilla tulee toimeen 2 

   Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen 3 

   Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen 4 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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KYSY JOS F1 > 1 

F42a KORTTI 46 Ajattele nyt omia henkilökohtaisia tulojasi. Mikä on pääasiallinen tulonlähteesi? 
 

   Palkkatulot 01 

   Tulot omasta yrityksestä (ei maatilalta) 02 

   Tulot maatilalta 03 

   Eläketulot 04 

   Työttömyysturva 05 

   Muut sosiaalietuudet tai -tuet 06 

   Sijoitustulot, säästöt, pääomatulot 07 

   Muut tulot 08 

   Ei tuloja 09 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 
KYSY JOS F4 = 01 
F44 Kortti 47 Mikä on korkein koulutusaste, jonka puolisosi/kumppanisi on suorittanut? Käytä tätä korttia. 

 
HAASTATTELIJA: Suorittaminen tarkoittaa, että  

• koulutuksesta on annettu virallinen todistus TAI 

• koulutus on kokonaisuudessaan suoritettu loppuun, vaikka todistusta ei ole annettu TAI 

• koulutukseen on osallistuttu täysimääräisesti ja läsnäolosta on annettu todistus (eikä muuta todistusta 

kurssista ole saatavilla). 

 
Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu 1 

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu 2 

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu 3 

Lukio, ylioppilastutkinto 4 

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto 5 

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto 6 

Erikoisammattitutkinto 7 

Ammatillinen opistoasteen tutkinto 8 

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 9 

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto 10 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 11 

Ylempi korkeakoulututkinto 12 

Lisensiaatin tutkinto 13 

Tohtorin tutkinto 14 

Jokin muu 15 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  
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F45a Mitkä tällä kortilla esitetyistä kuvauksista sopivat siihen, mitä hän on tehnyt 

viimeisten seitsemän päivän aikana?  

 

Haastattelija kysy: mitä muuta?  

 

Jos puoliso on osa-aikaeläkeläinen, merkitään 1 (ansiotyössä) ja 6 (eläkkeellä). Jos puoliso 

on ikääntynyt työtön ja haastateltava ei tiedä tai osaa päättää, onko puoliso jo eläkkeellä vai 

ei, puoliso merkitään eläkeläiseksi. 

 

 

   Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä, 

   maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)  01   

   Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla) 02 

   Työtön, hakee aktiivisesti työtä  03 

   Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä 04 

   Pysyvästi sairas tai työkyvytön 05 

   Eläkkeellä 06 

   Varusmies- tai siviilipalvelussa 07 

   Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/ 

   muita henkilöitä  08 

   Joku muu 09 

 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

F45c Kortti 48 Mikä tämän kortin kuvauksista parhaiten sopii siihen, mitä hän on tehnyt viimeisten 

seitsemän päivän aikana? 

 

   Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä, 

   maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)  01   

   Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla) 02 

   Työtön, hakee aktiivisesti työtä  03 

   Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä 04 

   Pysyvästi sairas tai työkyvytön 05 

   Eläkkeellä 06 

   Varusmies- tai siviilipalvelussa 07 

   Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/ 

   muita henkilöitä  08 

   Joku muu 09 

 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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KYSY JOS F45a ≠ 01 

F46 Tekikö puolisosi/kumppanisi ollenkaan ansiotyötä vähintään yhden tunnin ajan 

viimeisten seitsemän päivän aikana? 

 

   Kyllä 1 -> F47  

   Ei 2 

     -> F52  

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

  

  

KYSY JOS F45a = 01 tai F46 = 1 
F47 Mikä on hänen ammattinimikkeensä? ___ 

  

F48 Mitkä ovat hänen pääasialliset tehtävänsä päätyössään? ___ 

   

F49 Mitä koulutusta tai pätevyysvaatimuksia hänen työnsä edellyttää? ___ 

   

F50 Onko hän päätyössään:   

 

   Palkansaaja 1   

   Yrittäjä  2   

   Vai työssä perheyrityksessä, maatilalla, tai avustava perheenjäsen 3 

       

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

F51 Kuinka monta tuntia hän tavallisesti työskentelee normaalin viikon aikana?  

 

 

HAASTATTELIJA: Vastaukset vaihtelevat nollan ja 168 tunnin välillä. 

  

  

 Merkitse täysinä tunteina: 

 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  
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KYSY KAIKILTA 

 

 F52 Kortti 49 Mikä on korkein koulutusaste, jonka isäsi on suorittanut? Käytä tätä korttia. 

            

Sijaisperheessä kasvaneet/adoptoidut vastaajat: myös sijaisisä. Vastaaja päättää itse, pitääkö ensisijaisena biologista 

isää vai sijaisisää. 

 

HAASTATTELIJA: Suorittaminen tarkoittaa, että  

• koulutuksesta on annettu virallinen todistus 

• koulutus on kokonaisuudessaan suoritettu loppuun, vaikka todistusta ei ole annettu 

• koulutukseen on osallistuttu täysimääräisesti ja läsnäolosta on annettu todistus (eikä muuta todistusta 

kurssista ole saatavilla). 

 

 

 
Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu 1 

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu 2 

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu 3 

Lukio, ylioppilastutkinto 4 

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto 5 

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto 6 

Erikoisammattitutkinto 7 

Ammatillinen opistoasteen tutkinto 8 

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 9 

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto 10 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 11 

Ylempi korkeakoulututkinto 12 

Lisensiaatin tutkinto 13 

Tohtorin tutkinto 14 

Jokin muu 15 

 

(Kieltäytyy) 
 

(Eos) 
 

 

F53 Kun olit 14-vuotias, oliko isäsi tuolloin: 
Avustava perheenjäsen on yrittäjä.    

 

Palkansaaja 1 
-> F54 

Yrittäjä tai maanviljelijä 2 

Vai oliko hän työvoiman ulkopuolella? 3 

-> F56 Isä kuollut/poissa, kun haastateltava oli 14v 4 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  -> F54 

  

KYSY JOS  F53 = 1, 2, 8 

F54 Mikä on/oli hänen ammattinimikkeensä? ___ 
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F55 KORTTI 50 Mikä kortilla esitetyistä kuvauksista parhaiten sopii siihen työhön, jota isäsi 

teki silloin, kun olit 14-vuotias? EOS on täysin hyväksyttävä vastaus. 

  

   Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala 

   (esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja) 01 

   Ylemmän tason johtajat 

   (esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja kuntien 

ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat)  02 

   Hallinto- ja toimistoala 

   (esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä) 03 

   Kaupallinen ala 

   (esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä)  04 

   Palveluala 

   (esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturi-kampaaja, 

puolustusvoimien henkilökunta)  05 

   Erityistason ammattitaitoiset työntekijät 

   (esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja,  

  sähköasentaja)  06 

   Ammattitaitoiset työntekijät 

   (esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri) 07 

   Ammattitaidottomat työntekijät 

   (esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä) 08 

 

   Maatalousammatit 

   (esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja, kalastaja) 09 

   

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

KYSY KAIKILTA 

 F56 Kortti 51 Mikä on korkein koulutusaste, jonka äitisi on suorittanut? Käytä tätä korttia. 

            

 
HAASTATTELIJA: Suorittaminen tarkoittaa, että  

• koulutuksesta on annettu virallinen todistus 

• koulutus on kokonaisuudessaan suoritettu loppuun, vaikka todistusta ei ole annettu 

• koulutukseen on osallistuttu täysimääräisesti ja läsnäolosta on annettu todistus (eikä muuta todistusta 

kurssista ole saatavilla). 
 

 
Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu 1 

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu 2 

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu 3 

Lukio, ylioppilastutkinto 4 

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto 5 

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto 6 

Erikoisammattitutkinto 7 

Ammatillinen opistoasteen tutkinto 8 

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 9 

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto 10 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 11 

Ylempi korkeakoulututkinto 12 

Lisensiaatin tutkinto 13 

Tohtorin tutkinto 14 

Jokin muu 15 

 

(Kieltäytyy) 
 

(EOS) 
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F57 Kun olit 14-vuotias, oliko äitisi tuolloin: 

 

 

Palkansaaja 1 

-> F58 
Yrittäjä tai maanviljelijä 2 

Vai oliko hän työvoiman ulkopuolella? 3 

-> F60 (Äiti kuollut/poissa, kun haastateltava oli 14v) 4 

(Kieltäytyy)  

(EOS)  -> F58 

  

KYSY JOS F57 = 1, 2, 8 

F58 Mikä on/oli hänen ammattinimikkeensä? ___ 

  

 

F59 Kortti 52 Mikä tällä kortilla esitetyistä kuvauksista parhaiten sopii siihen työhön, jota 

äitisi teki silloin, kun olit 14-vuotias? EOS on täysin hyväksyttävä vastaus. 

         

   Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala 

   (esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja) 01 

   Ylemmän tason johtajat 

   (esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja kuntien 

   ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat)  02 

   Hallinto- ja toimistoala 

   (esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä) 03 

    Kaupallinen ala 

   (esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä)  04 

   Palveluala 

   (esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturi-kampaaja, 

   puolustusvoimien henkilökunta)  05 

   Erityistason ammattitaitoiset työntekijät 

   (esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja,  

   sähköasentaja)  06 

   Ammattitaitoiset työntekijät 

   (esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri) 07 

   Ammattitaidottomat työntekijät 

   (esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä) 08 

   Maatalousammatit 

   (esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja, kalastaja) 09 

  (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

   

KYSY KAIKILTA  

F60 Oletko viimeisten 12 kuukauden aikana osallistunut jollekin kurssille, luennoille tai 

konferenssiin parantaaksesi tietojasi tai ammattitaitoasi? 

 

   Kyllä 1   

   Ei 2 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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F61 Kortti 53 Miten kuvailet omaa syntyperääsi? Valitse kortilta korkeintaan kaksi 

syntyperääsi kuvaavaa kansallisuutta. 

 
 Jos haastateltava mainitsee enemmän kuin kaksi, pyydä häntä valitsemaan kaksi. 

 Jos haastateltava ei osaa valita kahta tärkeintä, merkitse kaksi ensimmäisenä mainittua. 

 Kysy: mikä muu? 

 

 Ensimmäinen syntyperä (VAIN 

YKSI) 

Toinen syntyperä  

(VAIN YKSI) 

Suomalainen 01 01 

Suomenruotsalainen 02 02 

Inkeriläinen 03 03 

Saamelainen 04 04 

Romani 05 05 

Saksalainen 06 06 

Ruotsalainen 07 07 

Virolainen 08 08 

Venäläinen 09 09 

Irakilainen 10 10 

Kurdi 11 11 

Somali 12 12 

Kiinalainen 13 13 

Joku muu, MIKÄ? MERKITSE 

KORKEINTAAN KAKSI 

14 14 

(Ei toista syntyperää) - 
 

(Kieltäytyy)  
  

(EOS) 
  

 

 

 

 

SIIRRY OSIOON G 



 
44 

 

OSIO G 

 

KYSY KAIKILTA 

 

Nyt muutama kysymys siitä, miten poliittinen järjestelmä toimii Suomessa. 

  

Ei 

lainkaan 

1 

Erittäin 

vähän 

2 

Jonkin 

verran 

3 

Paljon 

4 

Erittäin 

paljon 

5 (Kieltäytyy) 

 

(EOS) 

  
 

 

G1 

 

 

KORTTI 54  

Missä määrin Suomen poliittinen järjestelmä mielestäsi takaa, että jokaisella on yhdenvertaiset 

mahdollisuudet osallistua politiikkaan? 

 
 

 

G2 

 

EDELLEEN KORTTI 54    

Missä määrin Suomen hallitus mielestäsi huomioi kaikkien kansalaisten edut? 

 
 

 

G3 EDELLEEN KORTTI 54  

Missä määrin mielestäsi poliittinen päätöksenteko Suomessa on avointa, eli onko kaikkien nähtävissä, 

miten päätökset on tehty? 

 

 

 

Seuraavat kysymykset käsittelevät koulutus- ja työmahdollisuuksia. 

 

G4 KORTTI 55 Missä määrin tämä väittämä sopii mielestäsi sinuun? 

 

Verrattuna muihin ihmisiin Suomessa, minulla on ollut yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa 

tavoittelemani koulutustaso. 

 

Ei sovi 

lainkaan 

       

Sopii 

täydellisesti 

(En ole 

vielä 

suorittanut 

opintojani 

loppuun) 

(Kiel-

täy-

tyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 

  

 

G5 EDELLEEN KORTTI 55 Kuvittele, että olisit nyt etsimässä työtä. Missä määrin tämä väittämä sopii 

mielestäsi sinuun? 

 

Verrattuna muihin ihmisiin Suomessa, minulla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tavoittelemani 

työpaikka. 

 
Ei sovi 

lainkaan 

       

Sopii täydellisesti 

(Kiel-

täytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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G6 EDELLEEN KORTTI 55    Missä määrin tämä väittämä sopii mielestäsi Suomeen? 

 

Yleisesti ottaen Suomessa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa tavoittelemansa koulutustaso. 

 

 

G7 EDELLEEN KORTTI 55   Missä määrin tämä väittämä sopii mielestäsi Suomeen? 

 

Yleisesti ottaen kaikilla Suomessa on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tavoittelemansa työpaikka. 

 

 

Seuraavaksi muutamia kysymyksiä henkilökohtaisesta tilanteestasi. Huomaa, että kaikkia antamiasi tietoja 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 

 

KYSY JOS F42a = 01, 02, 03 TAI JOS F1 = 1 JA F40 = 01, 02, 03 

Huom. Seuraavissa kysymyksissä kysyn ensin bruttopalkkaasi ennen veroja ja sitten nettopalkkaasi, josta verot ja 

pakolliset maksut on vähennetty. 

 

 

G8a KORTTI 56 Kun ajatellaan tavanomaista palkkaasi, kumpi seuraavista on sinulle tutumpi? Valitse vastauksesi 

tältä kortilta. 

      

    Kuukausipalkka  2 

    Vuosipalkka 3 

  

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  

 

 

G9a Mikä on tavanomainen kuukausi-/vuosibruttopalkkasi  ennen veroja? 

  

HAASTATTELIJA: Merkitse 0, jos haastateltavalla ei ole palkkatuloja. Jos haastateltavan palkkatulot eivät ole 

säännöllisiä, pyydä häntä arvioimaan palkkatulojaan tyypillisen kuukauden tai vuoden pohjalta. 

 

MERKITSE SUMMA 

(Euroa) 
 

  
 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  
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KYSY JOS G9a = kieltäytyy/eos 

G10a Kortti 57   Osaatko sanoa, mikä kirjain vastaa luokkaa, johon bruttopalkkasi kuuluu? Jos et tiedä tarkkaa 

summaa, anna arvio. Käytä kuukausi- tai vuosipalkkaa. 

 

  Kuukaudessa Vuodessa 

K 01 korkeintaan 1 799 korkeintaan 20 999 

S 02 1 800-2 199 21 000-26 999 

D 03 2 200-2 599 27 000-30 999 

N 04 2 600-2 799 31 000-33 999 

G 05 2 800-3 099 34 000-36 999 

T 06 3 100-3 399 37 000-40 999 

L 07 3 400-3 899 41 000-43 999 

Q 08 3 900-4 499 44 000-53 999 

F 09 4 500-5 799 54 000-69 999 

J 10 vähintään 5 800 vähintään 70 000 

   (Kieltäytyy) (EOS) 

  

KYSY JOS F42a = 01, 02, 03 TAI JOS F1 = 1 JA F40 = 01, 02, 03 

G11a Mikä on tavanomainen kuukausi- tai vuosinettopalkkasi ennen veroja? 

 

HAASTATTELIJA: Merkitse 0, jos haastateltava ei saa lainkaan eläkettä. Jos haastateltavan palkkatulot eivät ole 

säännöllisiä, pyydä häntä arvioimaan palkkatulojaan tyypillisen kuukauden tai vuoden pohjalta. 

 

MERKITSE 

SUMMA 

(Euroa) 

 

  
 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  

 

KYSY JOS G11a = KIELTÄYTYY, EOS 

G12a KORTTI 58 Osaatko sanoa, mikä kirjain vastaa luokkaa, johon nettopalkkasi kuuluu? Jos et tiedä tarkkaa 

summaa, anna arvio. Käytä kuukausi- tai vuosipalkkaa. 

 

  Kuukaudessa Vuodessa 

K 01 korkeintaan 1 499 korkeintaan 17 999 

S 02 1 500-1 799 18 000-21 999 

D 03 1 800-1 999 22 000-23 999 

N 04 2 000-2 199 24 000-25 999 

G 05 2 200-2 299 26 000-27 999 

T 06 2 300-2 499 28 000-29 999 

L 07 2 500-2 799 30 000-32 999 

Q 08 2 800-3 099 33 000-36 999 

F 09 3 100-3 899 37 000-45 999 

J 10 vähintään 3 900 vähintään 46 000 

   (Kieltäytyy) (EOS) ...............  
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KYSY JOS G9a > 0 TAI G9a =  kieltäytyy, eos 

G13a  KORTTI 59   Sanoisitko, että bruttopalkkasi on epäoikeudenmukaisen pieni, oikeudenmukainen vai 

epäoikeudenmukaisen suuri? 

 

- Jos palkkasi on mielestäsi epäoikeudenmukaisen pieni, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos palkkasi on mielestäsi oikeudenmukainen, valitse 0. 

- Jos palkkasi on mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuri, valitse soveltuva numero oikealta. 

 
Epäoikeudenmukaisen pieni palkka 

 

Epäoikeudenmukaisen suuri palkka   

  

Äärim-

mäisen 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Oikeuden

mukainen 

palkka 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 

 

KYSY JOS G11a > 0 TAI G11a = kieltäytyy, eos 

G14a EDELLEEN KORTTI 59   Onko nettopalkkasi mielestäsi epäoikeudenmukaisen pieni, oikeudenmukainen 

vai epäoikeudenmukaisen suuri? 

 

HAASTATTELIJA: Jos haastateltava tarvitsee lisäohjeita asteikon käyttöön, sano: 

 

- "Jos palkkasi on mielestäsi epäoikeudenmukaisen pieni, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos palkkasi on mielestäsi oikeudenmukainen, valitse 0. 

- Jos palkkasi on mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuri, valitse soveltuva numero oikealta.” 

 
Epäoikeudenmukaisen pieni palkka 

 

Epäoikeudenmukaisen suuri palkka   

  

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Oikeuden

mukainen 

palkka 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 

KYSY JOS G13a > 0 TAI G13a < 0 TAI G13a = kieltäytyy, eos 

G15a Mikä olisi mielestäsi sinulle oikeudenmukainen kuukausi-/vuosibruttopalkka? 

 

 

MERKITSE 

SUMMA 

euroina 

 

  
 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  

KYSY JOS G14a > 0 TAI G14a < 0 TAI G14a = kieltäytyy, eos 

 

G16a Mikä olisi mielestäsi sinulle oikeudenmukainen kuukausi-/vuosinettopalkka? 

 

MERKITSE 

SUMMA 

euroina 

 

  
 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  
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KYSY JOS F42a = 01, 02, 03 TAI JOS F1 = 1 JA F40 = 01, 02, 03 

G17a EDELLEEN KORTTI 59  Yleisesti ottaen katsotko, että ihmisillä, jotka työskentelevät samassa ammatissa 

kuin sinä, on Suomessa epäoikeudenmukaisen pieni, oikeudenmukainen vai epäoikeudenmukaisen suuri 

palkka? 

 

HAASTATTELIJA: Jos haastateltava tarvitsee lisäohjeita asteikon käyttöön, sano: 

 

- "Jos tämä palkkaon mielestäsi epäoikeudenmukaisen pieni, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos tämä palkka on mielestäsi oikeudenmukainen, valitse 0. 

- Jos tämä palkka on mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuri, valitse soveltuva numero oikealta.” 

 
Epäoikeudenmukaisen pieni palkka 

 

Epäoikeudenmukaisen suuri palkka   

  

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Hieman 

epäoi-

keude-

nmukainen 

Oikeuden

mukainen 

palkka 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 

 

KYSY JOS F42a = 04 TAI JOS F1 = 1 JA F40 = 04 

(G8b Eläkkeet maksetaan Suomessa kuukausittain, joten kysymystä ei tarvita.)  

 

G11b Mikä on tavanomainen nettoeläkkeesi verojen jälkeen kuukaudessa?  
 

HAASTATTELIJA: Merkitse 0, jos haastateltava ei saa lainkaan eläkettä. Jos haastateltavan eläketulot 

eivät ole säännöllisiä, pyydä häntä arvioimaan eläkettään tyypillisen kuukauden pohjalta.  

 

MERKITSE 

SUMMA 

euroina 

 

  
 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  

KYSY JOS G11b = kieltäytyy, eos 

G12b KORTTI 61 Osaatko sanoa, mikä kirjain vastaa luokkaa, johon nettoeläkkeesi kuuluut? Jos et tiedä tarkkaa 

summaa, voit kertoa arviosi. Käytä kuukausieläkettä. 

 

K    korkeintaan alle 999 eur 

S   1 000–1 099 eur 

D   1 100–1 199 eur 

N   1 200–1 299 eur 

G   1 300–1 399 eur 

T   1 400–1 599 eur 

L   1 600–1 699 eur 

Q   1 700–1 999 eur 

F   2 000–2 499 eur 

J   vähintään 2 500 eur 

   (Kieltäytyy)  

   (EOS)  
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KYSY JOS G11b > 0 TAI G11b = kieltäytyy, eos 

 

G14b KORTTI 62   Onko nettoeläkkeesi mielestäsi epäoikeudenmukaisen pieni, oikeudenmukainen vai 

epäoikeudenmukaisen suuri? 

 

- "Jos eläkkeesi on mielestäsi epäoikeudenmukaisen pieni, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos eläkkeesi on mielestäsi oikeudenmukainen, valitse 0. 

- Jos eläkkeesi on mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuri, valitse soveltuva numero oikealta.” 

 

 
Epäoikeudenmukaisen pieni eläke 

 

Epäoikeudenmukaisen suuri eläke   

  

Äärim-

mäisen 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Oikeuden

mukainen 

eläke 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 

KYSY JOS G14b > 0 TAI G14b < 0 TAI G14b = kieltäytyy, eos 

G16b Mikä olisi mielestäsi sinulle oikeudenmukainen eläke kuukaudessa? 

 

MERKITSE 

SUMMA  

omana valuuttana 

 

  
 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  

 

KYSY JOS F42a = 04 TAI JOS F1 = 1 JA F40 = 04 

G17b EDELLEEN KORTTI 62 Yleisesti ottaen katsotko, että, ihmisillä jotka ovat työskennelleet samassa 

ammatissa kuin sinä, on Suomessa epäoikeudenmukaisen pieni, oikeudenmukainen vai epäoikeudenmukaisen 

suuri eläke? 

 

HAASTATTELIJA: Jos haastateltava tarvitsee lisäohjeita asteikon käyttöön, sano: 

- "Jos nämä tulot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen pienet, valitse soveltuva numero vasemmalta.  

- Jos nämä tulot ovat mielestäsi oikeudenmukaiset, valitse 0. 

- Jos nämä tulot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuret, valitse soveltuva numero oikealta.” 

 

 
Epäoikeudenmukaisen pieni eläke 

 

Epäoikeudenmukaisen suuri eläke   

  

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Oikeuden

mukainen 

eläke 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukainen 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukainen 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 
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KYSY JOS F42a = 05, 06 TAI JOS F1 = 1 JA F40 = 05, 06 

(G8c Suomessa ei muita kuin kuukausittain maksettavia sosiaalietuuksia. Kysymystä ei tarvita.)  

G11c Kuinka paljon sosiaalietuuksia tai -tukia saat kuukaudessa nettona verojen jälkeen? 

 

HAASTATTELIJA: Merkitse 0, jos haastateltava ei saa sosiaalietuuksia tai -tukia. Jos 

haastateltavan sosiaalietuudet eivät ole säännöllisiä, pyydä häntä arvioimaan etuuksiaan 

tyypillisen kuukauden pohjalta.  
 

MERKITSE 

SUMMA omana 

valuuttana 

 

  

 (Kieltäytyy)  

 (EOS)  

 

KYSY JOS G11c =kieltäytyy, eos 

G12c KORTTI 64   Osaatko sanoa, mikä kirjain vastaa luokkaa, johon nettososiaalietuutesi tai -tukesi kuuluvat? 

Jos et tiedä tarkkaa summaa, voit kertoa arviosi. Käytä kuukausituloja. 

 

K  korkeintaan 49  

S  50–199  

D  200–499  

N  500–699  

G  700–899  

T  900–999  

L  1 000–1 199  

Q  1 200–1 299  

F  1 300–1 699  

J  vähintään 1 700  

                                                                               (Kieltäytyy)  

                                                                               (EOS)  

 

KYSY JOS G11c > 0 TAI G11c = kieltäytyy, eos 

G14c KORTTI 65   Sanoisitko, että nettotulosi sosiaalietuuksista tai -tuista ovat epäoikeudenmukaisen pienet, 

oikeudenmukaiset vai epäoikeudenmukaisen suuret? 

 

- Jos tulosi sosiaalietuuksista tai -tuista ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen pienet, valitse soveltuva 

numero vasemmalta. 

- Jos tulosi sosiaalietuuksista tai -tuista ovat mielestäsi oikeudenmukaiset, valitse 0. 

- Jos tulosi sosiaalietuuksista tai -tuista ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuret, valitse soveltuva 

numero oikealta. 

 
Epäoikeudenmukaisen pienet tulot 

 

Epäoikeudenmukaisen suuret tulot   

  

Äärim-

mäisen 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden 

mukaiset 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Oikeuden

mukaiset 

tulot 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Äärimmäis

en epäoi-

keude-

nmukaiset 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 
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KYSY JOS G14c > 0 TAI G14c < 0 TAI G14c =kieltäytyy, eos 

G16c Mitkä olisivat mielestäsi sinulle oikeudenmukaiset nettotulot sosiaalietuuksista tai -tuista kuukaudessa? 

 

MERKITSE SUMMA 

omana valuuttana 
 

  
 (Kieltäytyy) 

 (EOS) 

 

KYSY JOS F42a = 05, 06 TAI JOS F1 = 1 JA F40 = 05, 06 

G17c EDELLEEN KORTTI 65   Yleisesti ottaen, katsotko että sosiaalietuuksista saatavat tulot Suomessa ovat 

epäoikeudenmukaisen pienet, oikeudenmukaiset vai epäoikeudenmukaisen suuret? 

 

HAASTATTELIJA: Jos haastateltava tarvitsee lisäohjeita asteikon käyttöön, sano: 

 

- Jos nämä tulot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen pienet, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos nämä tulot oikeudenmukaiset, valitse 0. 

- Jos nämä tulot epäoikeudenmukaisen suuret, valitse soveltuva numero oikealta. 

 
Epäoikeudenmukaisen pienet tulot 

 

Epäoikeudenmukaisen suuret tulot    

  

 

Äärim-

mäisen 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keudenm

ukaiset 

Melko 

epäoi-

keudenm

ukaiset 

Hieman 

epäoi-

keudenm

ukaiset 

Oikeuden

mukaiset 

tulot 

Hieman 

epäoi-

keudenm

ukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Äärim-

mäisen 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

 
(Kieltäy

tyy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4    

 

 

KYSY KAIKILTA 

 

Nyt muutama kysymys tuloeroista Suomessa. 

 

Tulonjakotilaston mukaan eniten ansaitseva 10 % palkansaajista ansaitsee Suomessa keskimäärin yli 6 000 

euroa kuukaudessa ja vähinten ansaitseva 10 % alle 2 400 euroa kuukaudessa. 

 

Nämä luvut ovat kokopäivätyötä tekevien palkansaajien bruttopalkkoja ennen veroja. Seuraavaksi 

kysyn, miten oikeudenmukaisia kunkin ryhmän tulot ovat. 

 

G18 KORTTI 65  Ajattele Suomen ylintä 10 prosentin osuutta kokopäivätyötä tekevistä palkansaajista, jotka 

ansaitsevat enemmän kuin 6 000 euroa kuukaudessa. Ovatko nämä tulot mielestäsi epäoikeudenmukaisen 

pienet, oikeudenmukaiset vai epäoikeudenmukaisen suuret? Ajattele yleisesti ihmisiä, joiden tulot ovat tätä 

suuruusluokkaa. 

 

HAASTATTELIJA: Jos haastateltava tarvitsee lisäohjeita asteikon käyttöön, sano: 

 

- ‘"Jos nämä tulot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen pienet, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos nämä tulot ovat mielestäsi oikeudenmukaiset, valitse 0. 

- Jos nämä tulot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuret, valitse soveltuva numero oikealta.” 
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Epäoikeudenmukaisen pienet tulot 

 

Epäoikeudenmukaisen suuret tulot   

  

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Oikeuden

mukaiset 

tulot 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukaiset 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 

G19 EDELLEEN KORTTI 65   Ajattele nyt Suomen alinta 10 prosentin osuutta kokopäivätyötä tekevistä 

palkansaajista, jotka ansaitsevat vähemmän kuin 2 400 kuukaudessa. Ovatko nämä tulot mielestäsi 

epäoikeudenmukaisen pienet, oikeudenmukaiset vai epäoikeudenmukaisen suuret? Ajattele yleisesti ihmisiä, joiden 

tulot ovat tätä suuruusluokkaa. 

 

HAASTATTELIJA: Jos haastateltava tarvitsee lisäohjeita asteikon käyttöön, sano: 

 

- ‘"Jos nämä tulot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen pienet, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos nämä tulot ovat mielestäsi oikeudenmukaiset, valitse 0. 

- Jos nämä tulot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuret, valitse soveltuva numero oikealta.” 

 
Epäoikeudenmukaisen pienet tulot 

 

Epäoikeudenmukaisen suuret tulot   

  

Äärimmäis

en epäo-

ikeude-

nmukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Oikeuden

mukaiset 

tulot 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukaiset 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 

 

G20 KORTTI 66   Ovatko varallisuuserot Suomessa mielestäsi epäoikeudenmukaisen pienet, oikeudenmukaiset 

vai epäoikeudenmukaisen suuret? 

 

- "Jos nämä erot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen pienet, valitse soveltuva numero vasemmalta. 

- Jos nämä erot ovat mielestäsi oikeudenmukaiset, valitse 0. 

- Jos nämä erot ovat mielestäsi epäoikeudenmukaisen suuret, valitse soveltuva numero oikealta.” 

 
Epäoikeudenmukaisen pienet erot 

 

Epäoikeudenmukaisen suuret erot   

  

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Oikeuden

mukaiset 

erot 

Hieman 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Melko 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Erittäin 

epäoi-

keuden-

mukaiset 

Äärimmäis

en epäoi-

keuden-

mukaiset 

(Kieltäyt

yy) 
(EOS) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 
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Seuraavaksi kysyn siitä, millä tavalla työnantajat valitsevat työntekijöitä Suomessa. 

Monet tekijät voivat vaikuttaa siihen, palkataanko henkilö vai ei.  

Nyt kysyn, kuinka suuri merkitys milläkin tekijällä on.  

Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, kerro vain, mitä ajattelet. 

 

KORTTI 67 Kuinka paljon mielestäsi seuraavilla tekijöillä on Suomessa vaikutusta siihen, palkataanko henkilö vai 

ei? 

  

Ei paljon tai ei 

ollenkaan 

vaikutusta 

1 

Jonkin verran 

vaikutusta 

2 

Melko paljon 

vaikutusta 

3 

Hyvin paljon 

vaikutusta 

4 

(Kieltäyty

y) (EOS) 

G21 

 

Henkilön tiedot ja taidot 

 

 

 

 

 

G22 Henkilön työkokemus 

 

 

 

 

 

G23 Tunteeko henkilö jonkun kyseisessä organisaatiossa 

 

 

 

 

 

G24 Onko henkilö maahanmuuttajataustainen 

 

 

 

 

 

G25 Henkilön sukupuoli 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi muutama kysymys yhteiskunnasta yleisesti. 

 

KORTTI 68   On monia näkemyksiä siitä, mikä tekee yhteiskunnasta oikeudenmukaisen tai epäoikeudenmukaisen. 

          Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

 

  

Täysin 

samaa 

mieltä 

1 

Samaa 

mieltä 

2 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

3 

Eri mieltä 

4 

Täysin eri 

mieltä 

5 

(Kieltäy

tyy) 

 

(EOS) 

  
 

 

G26 Yhteiskunta on oikeudenmukainen, kun tulot ja varallisuus jakautuvat tasaisesti kaikkien kesken. 

   

G27 Yhteiskunta on oikeudenmukainen, kun ahkerat henkilöt ansaitsevat enemmän kuin muut. 

   

G28 Yhteiskunta on oikeudenmukainen, kun se pitää huolta köyhistä ja puutteenalaisista riippumatta siitä, mikä   

heidän panoksensa yhteiskunnan hyväksi on. 

   

G29 Yhteiskunta on oikeudenmukainen, kun korkeassa asemassa olevilla perheillä on etuoikeuksia. 

   

  

    

 

EDELLEEN KORTTI 68   Entä missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

 

G30 Mielestäni ihmiset saavat yleensä sen, minkä ansaitsevat. 

 

G31 Luotan siihen, että oikeudenmukaisuus voittaa aina epäoikeudenmukaisuuden. 

 

G32 Uskon, että ihmisten kohtaamat epäoikeudenmukaisuudet korjautuvat ajan myötä. 
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OSIO H  

 
 

 

H1 Kortti 69 Kuvailen lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Kuuntele jokainen kuvaus ja kerro, kuinka paljon tai vähän 

kuvaus muistuttaa sinua itseäsi. 

Ohje: Käytä korttia 69. 

(i)   
Erittäin 

paljon 

samanlainen 

kuin minä 

1 

Melko 

saman- 

lainen 

kuin minä 

2 

Jonkin 

verran 

saman-

lainen 

kuin minä 

3 

Vain 

hieman 

saman-

lainen 

kuin minä 

4 

Ei juuri 

lainkaan 

saman-

lainen kuin 

minä           

5 

Ei 

lainkaan 

saman-

lainen 

kuin minä 

6 

(Ki

eltä

yty

y) 

(E

O

S) 

A Ideoiden tuottaminen ja luovuus ovat hänelle tärkeitä. Hän haluaa tehdä asiat omaperäisesti. 

B Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa, että hänellä on paljon rahaa ja kalliita tavaroita.    

C Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hän katsoo, että kaikilla pitäisi olla 

samat mahdollisuudet elämässä.     

D Hänestä on tärkeää saada näyttää muille taitojaan. Hän haluaa, että hänen tekemisiään ihaillaan. 

E Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä. Hän välttää kaikkea, mikä voisi uhata hänen turvallisuuttaan.     

FHän pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, joita voisi tehdä. Hänestä on tärkeätä tehdä erilaisia asioita elämässään.    

G Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten käsketään. Hänen mielestään sääntöjä pitää noudattaa aina, vaikka 

kukaan ei ole näkemässä.    

H Hänestä on tärkeätä kuunnella ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin hän itse. Vaikka hän olisi heidän kanssaan eri mieltä, 

hän haluaa silti ymmärtää heitä.   

IHänestä on tärkeätä olla nöyrä ja vaatimaton. Hän ei pyri keräämään huomiota osakseen.    

JHänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää itsensä hemmottelemisesta.    

K Hänestä on tärkeätä päättää itse omista asioistaan. Hän haluaa olla vapaa ja riippumaton toisista. 

L Hänestä on tärkeätä auttaa ympärillään olevia ihmisiä. Hän haluaa huolehtia heidän hyvinvoinnistaan.     

M Menestyminen on hänelle tärkeätä. Hän haluaa, että hänen saavutuksensa huomataan.   

N Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen turvallisuutensa kaikkia uhkia vastaan. Hän haluaa, että valtio on niin 

vahva, että se voi suojella kansalaisiaan.    

O Hän etsii seikkailuja ja haluaa ottaa riskejä. Hän haluaa jännitystä elämäänsä.    

PHänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomasti. Hän haluaa välttää tekemästä mitään, mikä toisen mielestä on väärin.    

Q Hänestä on tärkeätä nauttia toisten ihmisten kunnioitusta. Hän haluaa ihmisten 

tekevän, kuten hän sanoo.     

R Hänestä on tärkeätä olla uskollinen ystävilleen. Hän haluaa omistautua läheisilleen.    

SHän on voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten pitäisi välittää luonnosta. Ympäristöstä huolehtiminen on hänelle 

tärkeää.    

T Perinteet ovat hänelle tärkeitä. Hän pyrkii noudattamaan uskonnollisia sekä sukunsa tapoja.    

U Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa. Hänelle ovat tärkeitä asiat, jotka tuottavat iloa.   

 

 

SIIRRY OSIOON I 
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OSIO I  

 

KYSY JOS C31 = 1 

 

Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme seuraavaksi muutamia 

kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa aiemmin esitetyt kysymykset. Älä muistele, mitä 

vastasit edellä, vaan vastaa kysymyksiin aivan kuin kuulisit ne ensimmäistä kertaa. 

 

Nyt muutama kysymys siitä, miten demokratia mielestäsi nykyään toimii Suomessa. 

 

I1 KORTTI 70 Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin hallitsevat puolueet Suomessa mielestäsi menettävät 

kannatustaan vaaleissa, jos ne hoitavat työnsä huonosti? 

 

Hallitsevat 

puolueet eivät 

menetä lainkaan 

kannatustaan 

vaaleissa, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

      Hallitsevat 

puolueet 

menettävät 

kannatuksensa 

kokonaan, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
  

 

 

I2 KORTTI 71 Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus suojelee kansalaisia 

köyhyydeltä? 

 

Hallitus ei suojele 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

lainkaan 

      Hallitus suojelee 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

täydellisesti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
  

 

 

I3 KORTTI 72 Käytä nyt tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus perustelee päätöksiään 

äänestäjille? 

 

Hallitus ei 

perustele 

päätöksiään 

äänestäjille 

lainkaan 

      Hallitus 

perustelee 

päätöksiään 

äänestäjille 

täydellisesti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
  

 

 

KIITOS 

 

 

 

 
    SIIRRY OSIOON J 
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KYSY JOS C31 = 2  

 

Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme seuraavaksi muutamia 

kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa aiemmin esitetyt kysymykset. Älä muistele, mitä 

vastasit edellä, vaan vastaa kysymyksiin aivan kuin kuulisit ne ensimmäistä kertaa. 

 

Seuraavaksi kysymyksiä siitä, kuinka demokratia mielestäsi toimii Suomessa nykyään. 

 

I4 KORTTI 73 Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi hallitsevat puolueet Suomessa menettävät 

kannatustaan vaaleissa, jos ne hoitavat työnsä huonosti. 

 

Hallitsevat 

puolueet eivät 

menetä lainkaan 

kannatustaan 

vaaleissa, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

        Hallitsevat 

puolueet 

menettävät 

kannatustaan 

vaaleissa, jos ne 

hoitavat työnsä 

huonosti 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
  

 

 

I5 KORTTI 74 Käytä tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus suojelee kansalaisia 

köyhyydeltä? 

 

Hallitus ei suojele 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

lainkaan 

        

Hallitus suojelee 

kansalaisia 

köyhyydeltä 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
 

 

 

 

I6 KORTTI 75 Käytä nyt tätä korttia ja kerro, missä määrin mielestäsi Suomessa hallitus perustelee päätöksiään 

äänestäjille? 

 

Hallitus ei perustele 

päätöksiään 

äänestäjille 

lainkaan 

        

Hallitus perustelee 

päätöksiään 

äänestäjille 

(Kieltäytyy) (EOS) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
 

 

 

 

KIITOS 

 

 

 

 

    SIIRRY OSIOON J 
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KYSY JOS C31 = 3 

  

Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme seuraavaksi muutamia 

kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa aiemmin esitetyt kysymykset. Älä muistele, mitä 

vastasit edellä, vaan vastaa kysymyksiin aivan kuin kuulisit ne ensimmäistä kertaa. 

 

 

Seuraavaksi kysymyksiä siitä, kuinka demokratia mielestäsi toimii Suomessa nykyään. 

 

KORTTI 76  Kerro tämän kortin avulla, miten hyvin seuraavat väittämät mielestäsi sopivat Suomeen.  

LUE 

 

   

Ei sovi 

lainkaan 

         

Sopii 

täydellisesti 

 

(Kieltäytyy) 

 

(EOS) 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

  

 

I7 Suomessa hallitsevat puolueet menettävät kannatustaan vaaleissa, jos ne hoitavat työnsä huonosti? 

 

I8  Suomessa hallitus suojelee kansalaisia köyhyydeltä? 

 

I9  Suomessa hallitus perustelee päätöksiään äänestäjille? 

 

 

 

KIITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIIRRY OSIOON J 
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OSIO J 

  

 

J1 Pyysikö haastateltava lisäselvityksiä kysymyksistä? 

J2 Tuntuiko sinusta, että haastateltava ei ollut halukas vastaamaan joihinkin 

kysymyksiin? 

J3 Tuntuiko sinusta, että haastateltava pyrki vastaamaan kysymyksiin parhaan 

kykynsä mukaan? 

4  Kaiken kaikkiaan tuntuiko sinusta siltä, että haastateltava ymmärsi esitetyt 

kysymykset? 

   

   Ei ollenkaan 1 

   Ei juurikaan 2 

   Joitain kertoja 3 

   Usean kysymyksen osalta 4 

   Hyvin usean kysymyksen osalta 5 

   EOS 8 

  

J5 Oliko paikalla muita henkilöitä, jotka puuttuivat haastattelun kulkuun? 

 

    Kyllä 1 -> J6 

    Ei 2 -> J6a 

KYSY JOS J5 = 1 

J6 Kuka tai ketkä? MERKITSE KAIKKI SOPIVAT VAIHTOEHDOT. 

    Avo- tai aviopuoliso 1 

    Poika/tytär (mukaan lukien lapsipuolet ja adoptiolapset, 

    sijais- ja puolison lapset) 2 

 Vanhempi/appivanhempi 3 

 Muu sukulainen 4 

 Muu ei-sukulainen 5 

 EOS 8 

 

J6a Missä määrin haastateltava käytti vastauskortteja? 

    Haastateltava käytti jokaista korttia 1 

    Haastateltava käytti vain osaa korteista 2 

 Haastateltava kieltäytyi käyttämästä kortteja / ei kyennyt 

 käyttämään niitä 3 

 EOS 8 

 

J7 Millä kielellä haastattelu tehtiin?  

Suomi 1 Ruotsi 2 

 

J8 Haastattelijanumero________________________ 

 

 

J9 Jos sinulla on jotain muuta kommentoitavaa haastattelusta, kirjoita tähän. 
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ASUINYMPÄRISTÖ (osio N) 

N1. Minkälaisessa talossa haastateltava asuu? 

1Maatila 

2Omakotitalo / pientalo 

3Paritalo 

4Rivitalo 

5Ainoa asuinyksikkö rakennuksessa, jolla on toinen käyttötarkoitus (liikekiinteistö) 

6Kerrostalo, asunto 

7Opiskelija-asunto, huoneita 

8Vanhainkoti tai palvelutalo 

9Asuntovaunu tai -vene 

10 Muu, mikä? ________ 

 

N2. Onko pääsy haastateltavan asunnon ovelle estetty lukitun oven, portin, summerin, ovipuhelimen tms. avulla? 

Tarkoitetaan pääsyn estämistä sillä hetkellä, kun paikan päällä käydään. 

1    Kyllä, ovipuhelin 

2   Kyllä, lukittu portti/ovi 

3    Kyllä, ovipuhelin JA lukittu portti/ovi 

4    Ei 

 

N3. Minkälaisessa fyysisessä kunnossa talo tai rakennus on? 

1  Erinomaisessa kunnossa 

2  Hyvässä kunnossa 

3  Ei hyvässä eikä huonossa kunnossa 

4  Huonossa kunnossa 

5  Erittäin huonossa kunnossa 

  

N4. Kuinka paljon asunnon välittömässä läheisyydessä on havaittavissa roskia ja jätteitä? 

’Oma arviosi. Jos et käynyt paikan päällä ja olet epävarma, vastaa EOS’ 

'Välittömässä läheisyydessä' tarkoittaa noin 15 metriä rakennuksen ulkoseinistä. 

1  Erittäin paljon 

2   Paljon 

3   Vähän 

4   Ei lainkaan tai hyvin vähän 

 

N5. Kuinka paljon asunnon välittömässä läheisyydessä on havaittavissa ilkivaltaa tai graffiteja? 

’Oma arviosi. Jos et käynyt paikan päällä ja olet epävarma, vastaa EOS’ 'Välittömässä läheisyydessä' tarkoittaa noin 15 metriä 

rakennuksen ulkoseinistä. 

 1   Erittäin paljon 

2    Paljon 

3    Vähän 

4  Ei lainkaan tai hyvin vähän 

 

 

 

 



 
1 

 

 
 

ARVOT JA MIELIPITEET SUOMESSA 2018 
OSIO J 

  

J1 Pyysikö haastateltava lisäselvityksiä kysymyksistä? 

J2 Tuntuiko sinusta, että haastateltava ei ollut halukas vastaamaan joihinkin 

kysymyksiin? 

J3 Tuntuiko sinusta, että haastateltava pyrki vastaamaan kysymyksiin parhaan 

kykynsä mukaan? 

4  Kaiken kaikkiaan tuntuiko sinusta siltä, että haastateltava ymmärsi esitetyt 

kysymykset? 

   

   Ei ollenkaan 1 

   Ei juurikaan 2 

   Joitain kertoja 3 

   Usean kysymyksen osalta 4 

   Hyvin usean kysymyksen osalta 5 

   EOS 8 

  

J5 Oliko paikalla muita henkilöitä, jotka puuttuivat haastattelun kulkuun? 

    Kyllä 1 -> J6 

    Ei 2 -> J6a 

KYSY JOS J5 = 1 

J6 Kuka tai ketkä? MERKITSE KAIKKI SOPIVAT VAIHTOEHDOT. 

    Avo- tai aviopuoliso 1 

    Poika/tytär (mukaan lukien lapsipuolet ja adoptiolapset, 

    sijais- ja puolison lapset) 2 

 Vanhempi/appivanhempi 3 

 Muu sukulainen 4 

 Muu ei-sukulainen 5 

 EOS 8 

 

J6a Missä määrin haastateltava käytti vastauskortteja? 

    Haastateltava käytti jokaista korttia 1 

    Haastateltava käytti vain osaa korteista 2 

 Haastateltava kieltäytyi käyttämästä kortteja / ei kyennyt 

 käyttämään niitä 3 

 EOS 8 

 

J7 Millä kielellä haastattelu tehtiin? Suomi 1 Ruotsi 2 

 

J8 Haastattelijanumero________________________ 

 

 

J9 Jos sinulla on jotain muuta kommentoitavaa haastattelusta, kirjoita tähän. 
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Arvot ja mielipiteet Suomessa (ESS) 2018: validointilomake 
 
 
K1 kysytään, jos kohde on haastateltu ESS:ssä. 
 
K1. N.N. Tilastokeskuksesta hyvää päivää/iltaa. Tilastokeskuksen haastattelija on aiemmin haas-

tatellut sinua Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimukseen. Sinulta kysyttiin muun muassa 
hyvinvoinnista, elämäntapahtumien ajoittumisesta ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta. 
Haluaisin esittää muutaman lyhyen kysymyksen tutkimuksen laadun varmistamiseksi. Muis-
tatko vastanneesi kyseiseen tutkimukseen (haastattelun päivämäärä)? 

    1  Kyllä 
            2  Ei 
 
K2. Ennen haastattelua sinulle lähetettiin kirje. Kirjeen mukana oli purkkapussi ja kaksi esitettä, 

joissa annettiin lisätietoa tutkimuksesta ja tietosuojasta. Muistatko saaneesi kyseisen kir-
jeen? 

            1  Kyllä 
            2  Ei 
 
Jos  muistaa sekä haastattelijan että kirjeen (K1 = Kyllä ja K2 = Kyllä )  K5 

muistaa haastattelijan muttei kirjettä (K1 = Kyllä ja K2 = Ei )   K6 
ei muista haastattelijaa mutta muistaa kirjeen (K1 = Ei ja K2 = Kyllä )  K3 
ei muista haastattelijaa eikä kirjettä (K1 = Ei ja K2 = Ei )    K4 

 
K3. Muistat kirjeen ja esitteet, mutta et siis muista, että Tilastokeskuksen haastattelija olisi haas-

tatellut sinua? 

 1  En muista       K5  Kuvaus  Loppu 
 2  Muistan myös haastattelijan    K5 
 
K4.  Haluaisin vielä varmistaa, että et siis muista, että Tilastokeskuksen haastattelija olisi haasta-

tellut sinua, etkä muista saaneesi kirjettä, jossa kerrotaan kyseisestä tutkimuksesta? 

 1  En muista         Kuvaus  Loppu 
 2  Muistan haastattelijan, mutta en kirjettä tai esitteitä  K6 
 3  Muistan kirjeen tai esitteet, mutta en haastattelijaa  K5  Kuvaus  Loppu 
 4  Muistan molemmat       K5 

    Varmista, että kohteena on oikea henkilö! 

 

K5. Kuinka hyvin tutustuit kirjeen mukana tulleisiin esitteisiin: 

         1  luit esitteet, 
         2  silmäilit esitteitä, 
         3  vai et lukenut niitä lainkaan? 
 

K6. Vastasitko haastatteluun: 

 1 kotona, 
        2 työpaikalla, 
         3  kahvilassa, kirjastossa tai muussa vastaavassa paikassa, 
         4 vai jossain muualla? 
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K7. Mitkä seuraavista asioista vaikuttivat siihen, että päätit suostua haastatteluun. Vaikuttiko se, 
että: 

a. Sinusta on mukavaa keskustella ihmisten kanssa? 
b.  Et tohtinut kieltäytyä? (Et halunnut kieltäytyä kohteliaisuussyistä?) 
c.  Tutkimuksen tekijänä oli valtion laitos? 
d.  Tutkimusaihe oli kiinnostava? 
e. Osallistumalla voit vaikuttaa? 
f.  Pidit osallistumista velvollisuutenasi? 

            1 Kyllä 
            2  Ei 
 
K8. Minkälainen kuva sinulle jäi haastattelijan toiminnasta hänen ottaessaan sinuun yhteyttä. Ei 

siis varsinaisen haastattelun yhteydessä. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä: 

a. Ottaessaan sinuun yhteyttä haastattelija oli mielestäsi ammattitaitoinen: 
b. Ottaessaan sinuun yhteyttä haastattelija oli luottamusta herättävä:      
c. Ottaessaan sinuun yhteyttä haastattelija oli kohtelias: 

1 täysin samaa mieltä 
2 osittain samaa mieltä 
3 ei samaa eikä eri mieltä 
4 osittain eri mieltä 
5 täysin eri mieltä? 
 

K9. Minkälainen mielikuva sinulle jäi varsinaisesta haastattelusta. 

a.  Haastattelu oli sopivan pituinen: 
b.  Haastattelu oli liian vaikea: 
c.  Haastattelu oli miellyttävä: 
d.  Haastattelu oli kiinnostava: 

1 täysin samaa mieltä 
2 osittain samaa mieltä 
3 ei samaa eikä eri mieltä 
4 osittain eri mieltä 
5 täysin eri mieltä? 

 
Jos K3=1 ja K5=mitä vain tai K4=1 tai K4=3 ja K5=mitä vain  kuvaus 
Kuvaus. Kirjoita lyhyt kuvaus tilanteesta 
 
Loppu. Tässä tarvitsemamme tiedot olivatkin. Kiitoksia vaivannäöstäsi ja hauskaa päivän/illan 

jatkoa. 
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