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Suomalaiset ja ympäristönsuojelu

Arvoisa vastaanottaja

Ympäristöongelmat ovat mm. ilmaston nopeutuneen lämpenemisen vuoksi muuttu-
massa maapallon laajuisiksi. Suomi kuten suuri osa maapallon maista on liittynyt YK:n
ilmastosopimukseen, joka edellyttää ympäristösuojelun tehostamista ja  hiilidioksidi-
päästöjen rajoittamista. Jotta tavoitteisiin voidaan päästä on välttämätöntä tietää, mitä
kansalaiset ajattelevat ympäristökysymyksistä. Suomi on mukana laajassa yli 30
maan kansalaisille tehtävässä kyselytutkimuksessa, jolla osaltaan pyritään vaikutta-
maan siihen, että kansalaisten mielipiteet tulee huomioon otetuksi ympäristöpolitiikkaa
suunniteltaessa.

Tähän kyselytutkimukseen on poimittu väestön keskusrekisteristä tilastollisesti edus-
tava joukko 15-74-vuotiaita suomalaisia. Te olette yksi heistä. Jokaisen otokseen
kuuluvan henkilön osallistuminen tutkimukseen on tärkeää. Tutkimus toteutetaan yh-
teistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Kyselyn tekee Tilastokeskus, joka vastaa
tietojen luottamuksellisesta tallentamisesta. Ennen aineiston luovuttamista tutkijoille ja
kansainväliselle tietoarkistolle, Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tiedot, joilla yk-
sittäinen vastaaja voitaisiin tunnistaa. Tulokset julkaistaan tutkimusraportteina ja ti-
lastotaulukkoina.

Kaikkien vastaukset ovat tärkeitä, jotta tulokset kuvaisivat mahdollisimman luotetta-
vasti suomalaisten ympäristöä koskevia näkemyksiä. Kyselytutkimuksen tilastollisen
luottavuus edellyttää,  että kysymyksiin vastaa kirjeensaaja.

Pyydämme Teitä täyttämään kyselylomakkeen ja postittamaan täytetyn lomakkeen
oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen puolentoista viikon kuluessa. Palau-
tuskuoren postimaksu on jo maksettu.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tilastokeskuksessa tutkija Marko Ylitalo
(puh. 09 – 1734 3560).

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Veijo Notkola
Kehittämispäällikkö

Irrota  kansi-
lehti ja kyse-
lyosa toisis-
taan katkovii-
van kohdalta
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Suomalaiset ja ympäristönsuojelu

Lomakkeen täyttöohjeet

Rengastakaa  jokaisen  kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne parhaiten vastaa-
van vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille va-
rattuun tilaan.

Esimerkki, jossa rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista:

Miten huolestuneita olette seuraavista asioista omassa kunnassanne?
Erittäin

huolestu-
nut

Jonkin
verran

huolestu-
nut

En lain-
kaan

huolestu-
nut

En osaa
sanoa

a) juomaveden laatu ........... 1 2 3 6

b) liikennemelu ................... 1 2 3 6

Monissa kysymyksissä on useampia osioita, vastatkaa jokaiseen niistä. Valitkaa kus-
sakin kysymyksessä tai kysymyksen osassa ainoastaan yksi vaihtoehto.

Lomakkeen loppupuolella on kysymyksiä, joihin vastaavat vain työssä käyvät tai ne,
joilla on puoliso.

Jos erehdyksessä tai muusta syystä merkitsette väärän vaihtoehdon, mitätöikää se
yliviivaten. Tarkistakaa ystävällisesti ennen lomakkeen postitusta, että olette vastan-
neet kaikkiin kysymyksiin.

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.

Tässä tutkimuksessa ympäristöllä tarkoitetaan luonnon lisäksi myös ihmisten elinym-
päristöä
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Aluksi muutama Teitä ja kotitalouttanne koskeva kysymys:
Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.

1. Sukupuolenne?
mies ................................ 1
nainen ............................. 2

2. Syntymävuotenne? 19

3. Oletteko tällä hetkellä…

naimaton ......................... 1 eronnut ........................... 5
avioliitossa ...................... 2 leski ................................ 6
avoliitossa ....................... 3 muu ................................ 7
asumuserossa................. 4

4. Kuinka monta henkilöä asuu samassa kotitaloudessa Teidän kanssanne? henkilöä
Laskekaa itsenne mukaan.

5. Kotitaloutenne 6-17-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä? 6-17-vuotiasta

6. Kotitaloutenne alle 6-vuotiaiden lasten lukumäärä? alle 6-vuotiasta

7. Asutteko?
kaupungin keskustassa ................................ 1

esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä..... 2

kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa .. 3

maaseudun haja-asutusalueella ................... 4

Seuraavaksi muutama yhteiskuntaa yleisesti koskeva kysymys:

8. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
mieltä

enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Yksityinen yritteliäisyys on
paras tapa ratkaista Suomen
taloudelliset ongelmat ............... 1 2 3 4 5 6

b) Valtiovallan tehtävä on
pienentää tuloeroja suuri ja
pienituloisten välillä ................... 1 2 3 4 5 6
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9. Mikä seuraavista on tärkein asia, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa?
Rengastakaa VAIN tärkeimpänä pitämänne vaihtoehto.

järjestyksen ylläpitämistä maassa ............................................... 1
tavallisten ihmisten vaikutusvallan lisäämistä poliittisessa
päätöksenteossa.......................................................................... 2
hinnankorotusten vastustamista .................................................. 3
sananvapauden puolustamista.................................................... 4

en osaa sanoa ............................................................................. 5

10. Entä mikä mielestänne on toiseksi tärkein asia, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa?
Rengastakaa VAIN yksi vaihtoehto.

järjestyksen ylläpitämistä maassa ............................................... 1
tavallisten ihmisten vaikutusvallan lisäämistä poliittisessa
päätöksenteossa.......................................................................... 2
hinnankorotusten vastustamista .................................................. 3
sananvapauden puolustamista.................................................... 4

en osaa sanoa ............................................................................. 5

Seuraavaksi ympäristöä koskevia kysymyksiä:

11. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
mieltä

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri mieltä

En osaa
sanoa

a) Luotamme liikaa tieteeseen ja liian vähän
tunteisiin ja vakaumukseen..................................... 1 2 3 4 5 6

b) Kaiken kaikkiaan tieteestä on enemmän haittaa
kuin hyötyä .............................................................. 1 2 3 4 5 6

c) Nykyaikainen tiede ratkaisee ympäristöongelmat
ilman että elämäntapamme muuttuu juuri
lainkaan................................................................... 1 2 3 4 5 6

12. Entä mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri mieltä

En osaa
sanoa

a) Olemme liian huolissamme ympäristön*
tulevaisuudesta, mutta kannamme liian vähän
huolta tämän päivän hintatasosta ja työpaikkojen
riittävyydestä ........................................................... 1 2 3 4 5 6

b) Melkein kaikki nykyisessä elämäntavassamme
vahingoittaa luontoa ja elinympäristöämme............ 1 2 3 4 5 6

c) Ihmiset ovat liian huolissaan siitä, että
ihmiskunnan kehitys vahingoittaa ympäristöä......... 1 2 3 4 5 6

*sanalla ”ympäristö” tarkoitetaan luonnon lisäksi myös ihmisten elinympäristöä
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13. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
mieltä

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri mieltä

En osaa
sanoa

a) Ympäristönsuojelu edellyttää Suomelta
talouskasvua ........................................................... 1 2 3 4 5 6

b) Eläimiä voidaan käyttää lääketieteellisiin
testauksiin, jos se pelastaa ihmishenkiä................. 1 2 3 4 5 6

c) Talouskasvu vahingoittaa aina ympäristöä............. 1 2 3 4 5 6
d) Maapallo ei yksinkertaisesti kestä nykyisen

kaltaista väestönkasvua.......................................... 1 2 3 4 5 6

14. Rengastakaa vaihtoehto, joka on lähinnä omaa näkemystänne.

Luonto on pyhää, koska Jumala on luonut sen ................. 1

Luonto on henkinen tai pyhä itsessään ............................. 2

Luonto on tärkeä, mutta ei henkinen tai pyhä ................... 3

En osaa sanoa................................................................... 4

15. Kuinka halukas olisitte seuraaviin uhrauksiin ympäristön puolesta?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Oletteko halukas:
Erittäin
halukas

Melko
halukas

En
halukas

enkä
haluton

Melko
haluton

Erittäin
haluton

En osaa
sanoa

a) Maksamaan paljon nykyistä korkeampia hintoja
ympäristön suojelemiseksi ...................................... 1 2 3 4 5 6

b) Maksamaan paljon korkeampia veroja
ympäristön suojelemiseksi ...................................... 1 2 3 4 5 6

c) Tinkimään omasta elintasostanne ympäristön
suojelemiseksi......................................................... 1 2 3 4 5 6

16. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
mieltä

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri mieltä

En osaa
sanoa

a) Minun kaltaiseni ihmisen on kerta kaikkiaan liian
vaikeaa tehdä juuri mitään ympäristön hyväksi ...... 1 2 3 4 5 6

b) Teen mikä on oikein ympäristön kannalta, vaikka
se maksaa enemmän ja vie enemmän aikaa ......... 1 2 3 4 5 6

c) Elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin
ympäristönsuojelu ................................................... 1 2 3 4 5 6

d) Minun ei ole järkevää toimia ympäristön puolesta,
jos muut eivät toimi samoin..................................... 1 2 3 4 5 6

e) Monet väitteet ympäristöuhkista ovat liioiteltuja...... 1 2 3 4 5 6
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17. Kuinka paikkansa pitäviä seuraavat väitteet mielestänne ovat?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

On ehdotto-
masti totta

On luulta-
vasti totta

Ei ole totta Ei missään
tapauksessa

ole totta

En osaa
sanoa

a) Antibiootit tehoavat vain bakteereihin mutta eivät
viruksiin .................................................................... 1 2 3 4 5

b) Ihmiset ovat kehittyneet varhaisemmista
eläinlajeista............................................................... 1 2 3 4 5

c) Kaikki kemikaalit voivat aiheuttaa syöpää, jos niitä
nauttii tarpeeksi paljon ............................................. 1 2 3 4 5

d) Vähäisenkin radioaktiivisuuden saaminen
aiheuttaa varman kuoleman..................................... 1 2 3 4 5

e) Kasvihuoneilmiön aiheuttaja on maan ilmakehässä
oleva aukko .............................................................. 1 2 3 4 5

f) Joka kerta kun käytämme hiiltä, öljyä tai kaasua,
kasvihuoneilmiö pahenee......................................... 1 2 3 4 5

18. Kuinka vaarallisia ovat mielestänne seuraavat asiat?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Äärimmäisen
vaarallisia

Hyvin
vaarallisia

Melko
vaarallisia

Ei kovin
vaarallisia

Ei lainkaan
vaarallisia

En osaa
sanoa

a) Autojen aiheuttama ilmansaastuminen
yleisesti ympäristölle .............................. 1 2 3 4 5 6

b) Autojen aiheuttama ilmansaastuminen
Teille tai perheellenne ............................ 1 2 3 4 5 6

19. Yleisesti ottaen kuinka vaarallisia ympäristölle ovat mielestänne seuraavat asiat?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Äärimmäisen
vaarallisia

Hyvin
vaarallisia

Melko
vaarallisia

Ei kovin
vaarallisia

Ei lainkaan
vaarallisia

En osaa
sanoa

a) Teollisuuden aiheuttama
ilmansaastuminen .................................. 1 2 3 4 5 6

b) Maanviljelyksessä käytettävät
hyönteismyrkyt ja kemikaalit .................. 1 2 3 4 5 6

c) Suomen jokien, järvien ja vesistöjen
saastuminen........................................... 1 2 3 4 5 6

d) Kasvihuoneilmiön aiheuttama
maapallon lämpötilan kohoaminen ........ 1 2 3 4 5 6

e) Joidenkin viljalajien geneettinen
muuntelu................................................. 1 2 3 4 5 6

f) Ydinvoimalat........................................... 1 2 3 4 5 6
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20. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että seuraavan viiden vuoden aikana jonkin ydinvoimalaonnettomuuden seurauk-
sena syntyy useihin maihin ulottuvia pitkäaikaisia ympäristövahinkoja?
Rengastakaa vaihtoehto, joka on lähinnä omaa näkemystänne.

hyvin todennäköisenä.............................................. 1

todennäköisenä ....................................................... 2

epätodennäköisenä ................................................. 3

hyvin epätodennäköisenä........................................ 4

en osaa sanoa ......................................................... 5

21. Rengastakaa vaihtoehto, joka on lähinnä omaa käsitystänne?

Hallituksen tulisi antaa tavallisten ihmisten päättää itse
ympäristönsuojelusta ................................................................... 1

Hallituksen tulisi lainsäädäntöteitse pakottaa tavalliset ihmiset
suojelemaan ympäristöä, vaikka se merkitsisikin puuttumista
ihmisten oikeuteen päättää omista asioistaan............................. 2

En osaa sanoa ............................................................................. 3

22. Rengastakaa vaihtoehto, joka on lähinnä omaa näkemystänne?

Hallituksen tulisi antaa liikeyritysten päättää itse
ympäristönsuojelusta, vaikka ne eivät aina toimisikaan siinä
oikein............................................................................................ 1

Hallituksen tulisi lainsäädäntöteitse pakottaa liikeyritykset
suojelemaan ympäristöä, vaikka se merkitsisikin puuttumista
niiden oikeuteen päättää omista asioistaan................................. 2

En osaa sanoa ............................................................................. 3

23. Jotkut maat toimivat muita enemmän maailman ympäristönsuojelun hyväksi. Toimiiko Suomi mielestänne maailman-
laajuisen ympäristönsuojelun hyväksi?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

enemmän kuin riittävästi................................ 1
sopivasti......................................................... 2
liian vähän...................................................... 3

en osaa sanoa ............................................... 4

24. Kaiken kaikkiaan, kumpi pyrkii mielestänne enemmän edistämään ympäristönsuojelua?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

elinkeinoelämä............................................... 1
vai

tavalliset ihmiset ............................................ 2

molemmat yhtä paljon ................................... 3
en osaa sanoa ............................................... 4
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25. Kumpi seuraavista tahoista pyrkii mielestänne enemmän edistämään ympäristönsuojelua?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

hallitus............................................................ 1
vai

elinkeinoelämä............................................... 2

molemmat yhtä paljon.................................... 3
en osaa sanoa ............................................... 4

26. Entä kumpi seuraavista kahdesta tahosta pyrkii mielestänne enemmän edistämään ympäristönsuojelua?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

tavalliset ihmiset ............................................ 1
vai

hallitus............................................................ 2

molemmat yhtä paljon.................................... 3
en osaa sanoa ............................................... 4

27. Oletteko seuraavista väitteistä samaa tai eri mieltä?
Rengastakaa joka riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri mieltä Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a) Ympäristöongelmia varten pitäisi olla
kansainvälisiä sopimuksia, joita Suomen ja
muiden maiden tulee noudattaa.................... 1 2 3 4 5 6

b) Köyhemmillä mailta ei voida edellyttää yhtä
paljon ympäristötekoja kuin rikkailta mailta... 1 2 3 4 5 6

c) Suomen talouskasvu hidastuu ellemme
huolehdi ympäristöstämme paremmin.......... 1 2 3 4 5 6

28. Miten paljon luotatte siihen, että seuraavat tahot antavat Teille oikeaa tietoa saasteiden aiheuttajista?
Rengastakaa joka riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Luotan
paljon

Luotan
melko
paljon

Luotan
jonkin
verran

En luota
kovinkaan

paljoa

En luota
lainkaan

En osaa
sanoa

a) elinkeinoelämä ............................... 1 2 3 4 5 6

b) ympäristöjärjestöt ........................... 1 2 3 4 5 6

c) ministeriöt ....................................... 1 2 3 4 5 6

d) sanomalehdet................................. 1 2 3 4 5 6

e) radio- ja televisio-ohjelmat ............. 1 2 3 4 5 6

f) yliopistot ja muut riippumattomat
tutkimusorganisaatiot ..................... 1 2 3 4 5 6

g) Euroopan unioni ............................. 1 2 3 4 5 6
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29. Rengastakaa vaihtoehto, joka on lähinnä käsitystänne.

Erittäin
paljon

Paljon En paljon
enkä
vähän

Vähän En lain-
kaan

En osaa
sanoa

a) Luotatteko ympäristöuhkia koskevissa
kysymyksissä asiantuntijoihin? ..................... 1 2 3 4 5 6

b) Vaikuttavatko asiantuntijoiden kannanotot
toimintaanne ympäristöasioissa?.................. 1 2 3 4 5 6

30. Kuinka usein lajitellette seuraavia jätteitä kierrätystä varten?
Rengastakaa joka riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Aina Usein Joskus En kos-
kaan

a) Lasia ............................... 1 2 3 4

b) Tölkkejä .......................... 1 2 3 4

c) Sanomalehtiä.................. 1 2 3 4

31. Miten usein rajoitatte omaa auton käyttöänne ympäristösyistä?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Minulla ei ole autoa tai ajokorttia ............................. 0

aina .......................................................................... 1

usein ........................................................................ 2

joskus....................................................................... 3

en koskaan .............................................................. 4

32. Oletteko jäsenenä jossakin ryhmässä, jonka tärkeimpänä tavoitteena on luonnon- tai ympäristönsuojelu?

kyllä ...................... 1
en ......................... 2

33. Oletteko viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana…
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Kyllä En
a) allekirjoittanut jotakin ympäristönsuojelua

koskeneen adressin tai vastaavan? ........................ 1 2
b) lahjoittanut rahaa jollekin

ympäristönsuojelujärjestölle tai –ryhmälle?............. 1 2
c) ottanut osaa mielenosoitukseen tai marssiin

jonkun ympäristöasian vuoksi?................................ 1 2
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34. Mikä seuraavista väitteistä on lähimpänä sitä mitä itse ajattelette Jumalasta?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

En usko Jumalaan .............................................. 1
En tiedä, onko Jumalaa olemassa, eikä siitä
yleensä voida saada varmaa tietoa .................... 2
En usko persoonalliseen Jumalaan, mutta
uskon jonkinlaiseen korkeampaan voimaan....... 3
Toisissa tilanteissa uskon Jumalaan ja
toisissa taas en ................................................... 4
Vaikka epäilenkin, uskon että Jumala on
olemassa ............................................................ 5
Jumala on olemassa, enkä epäile sitä
koskaan .............................................................. 6

En osaa sanoa.................................................... 7
En halua vastata ................................................. 8

35. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri mieltä

En osaa
sanoa

a) Hallituksen tulee jakaa tuloja uudelleen,
hyväosaisilta huono-osaisille................................... 1 2 3 4 5 6

b) Ihmiset voivat tehdä vain vähän elämänsä
muuttamiseksi ......................................................... 1 2 3 4 5 6

c) Eräs nykypäivän ihmisten ongelmista on se, että
he kyseenalaistavat auktoriteetteja liian usein........ 1 2 3 4 5 6

d) Varakkaiden pitäisi antaa nauttia rahoistaan .......... 1 2 3 4 5 6

e) Joskus ihmisten pitäisi seurata omantuntonsa
ääntä vaikka se merkitsisikin lain rikkomista .......... 1 2 3 4 5 6

f) Yksityistä liiketoimintaa tulee säännellä, jotta
kaikkien hyvinvointi voidaan turvata........................ 1 2 3 4 5 6

g) Kaikissa yhteiskunnissa on sellaistakin epätasa-
arvoa, joihin on parempi olla puuttumatta ............... 1 2 3 4 5 6

h) Kaiken kaikkiaan maailma on muuttumassa
paremmaksi............................................................. 1 2 3 4 5 6



Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset 36-43 olivat Ympäristöministeriön rahoittamia.
Kysymyksiin liittyviä muuttujia ei ole arkistoitu.



13

Seuraavassa Teitä ja jos olette avo- tai avioliitossa puolisoanne koskevia taustakysymyksiä:

44. Peruskoulutuksenne?

vielä koulussa (peruskoulu, lukio, ammattikoulu tai -kurssi, opisto) ................. 1
kansakoulu........................................................................................................ 2
peruskoulu ........................................................................................................ 3
ammattikoulu tai -kurssi .................................................................................... 4
lukio tai ylioppilas .............................................................................................. 5
opistotason ammatillinen koulutus.................................................................... 6
ammattikorkeakoulu.......................................................................................... 7
korkeakoulu, alemman asteen tutkinto ............................................................. 8
korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto ............................................................. 9

45. Kuinka monta vuotta olette käyneet koulua mukaan lukien mahdolliset yliopisto-opinnot pois lukien harjoittelujaksot?

vuotta

46. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii Teidän elämäntilanteeseenne?
Ja jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa Teidän puolisonne elämäntilanteeseen?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Itse  Puoliso
kokopäivätyössä (yli 35 tuntia viikossa) 1 1

puolipäivätyössä (15- 34 tuntia viikossa) 2 2

osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) 3 3

avustava perheenjäsen perheyrityksessä 4 4

työtön 5 5

opiskelija tai koululainen  -> siirtykää kysymykseen no. 55 6 6

eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 7 7

eläkkeellä muusta syystä 8 8

hoitaa kotitaloutta 9 9

varusmies- tai siviilipalveluksessa 10 10

vanhempainlomalla 11 11
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Seuraavat kaksi kysymystä koskevat vain ammatissa toimivia tai ammatissa toimineita

47. Mikä on Teidän nykyinen tai viimeisin ammatti tai ammatti, jota opiskelette parhaillaan?
Ja jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin mikä on Teidän puolisonne nykyinen tai viimeisin
ammatti tai ammatti, jota puolisonne opiskelee parhaillaan?
Kirjoittakaa ammatti mahdollisimman tarkasti!

Itse Puoliso

48. Missä elinkeinossa tai millä toimialalla työskentelette tai viimeksi työskentelitte?
Ja jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin missä elinkeinossa tai millä toimialalla Teidän puo-
lisonne työskentelee tai viimeksi työskenteli?
Rengastakaa sopiva toimiala.

Itse  Puoliso
maa-, metsä-, riista- tai kalatalous......................................................... 1 1

kaivos- ja kaivannaistoiminta, turpeen nosto, soran otto yms. .............. 2 2

teollisuus ................................................................................................ 3 3

sähkö- , kaasu- ja vesihuolto ................................................................. 4 4

rakentaminen ......................................................................................... 5 5

vähittäis- ja tukkukauppa sekä moottoriajoneuvojen,
henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus .................. 6 6

majoitus- ja ravitsemistoiminta............................................................... 7 7

kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ........................................................ 8 8

rahoitustoiminta...................................................................................... 9 9

kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut..... 10 10

julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä pakollinen sosiaalivakuutus ... 11 11

koulutus.................................................................................................. 12 12

terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut....................................................... 13 13

muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut ............................... 14 14

joku muu 15 15

en osaa sanoa 16 16



15

Seuraavat kysymykset koskevat vain työssä olevia. Muut siirtyvät kysymykseen numero 55 sivulle 14.

49. Mikä on säännöllinen viikoittainen työaikanne keskimäärin? tuntia

50. Mikä Teidän ammattiasemanne on?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto..

palkansaaja......................................... 1
maatalousyrittäjä................................. 2 -> Jos työntekijöitä,
muu yrittäjä ......................................... 3 -> niin kuinka monta? työntekijää

51. Onko Teillä nykyisessä työssänne alaisia (tai työntekijöitä), siis sellaisia, jotka ovat vastuussa työstään suoraan Teil-
le?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

kyllä..................................................... 1
ei ......................................................... 2

en osaa sanoa .................................... 3

52. Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan:
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Paljon Melko
paljon

Jonkin
verran

Ei lain-
kaan

En osaa
sanoa

a) Siihen, mitä työtehtäviinne kuuluu? ........................ 1 2 3 4 5

b) Siihen, missä järjestyksessä teette työnne? ........... 1 2 3 4 5

c) Työtahtiinne?........................................................... 1 2 3 4 5

d) Työmenetelmiinne?................................................. 1 2 3 4 5

e) Siihen, miten työt jaetaan ihmisten kesken?........... 1 2 3 4 5

f) Siihen, keiden kanssa työskentelette?.................... 1 2 3 4 5

g) Laitehankintoihin? ................................................... 1 2 3 4 5

53. Onko työnantajanne valtio, kunta, valtioyritys vai yksityinen?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

valtio.......................................... 1
kunta tai kuntainliitto ................. 2

julkinen yritys ............................ 3

yksityinen (tai oma yritys) ......... 4

en osaa sanoa .......................... 5

54. Oletteko jonkin ammattiliiton jäsen?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

kyllä ...................... 1
en ......................... 2



16

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia vastaajia (myös 15 – 17-vuotiaita).

55. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestäisit?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Suomen sosiaalidemokraattinen puolue (SDP)..... 1
Suomen keskusta (Kesk)....................................... 2
Kansallinen kokoomus (Kok) ................................. 3
Vasemmistoliitto (Vas) ........................................... 4
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP)........................ 5
Vihreä liitto (Vihr) ................................................... 6
Suomen kristillinen liitto (SKL) ............................... 7
Perussuomalaiset (PS) .......................................... 8
Remonttiryhmä (Rem) ........................................... 9
Jokin muu puolue tai ryhmittymä ........................... 10

En äänestäisi ......................................................... 11
En osaa sanoa ....................................................... 12
En halua sanoa ...................................................... 13

56. Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisitte oman kantanne
tällä asteikolla yleensä ottaen?
Rengastakaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

Vasemmisto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oikeisto

57. Kuulutteko kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön? Jos kuulutte niin mihin?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

evankelis-luterilaiseen kirkkoon ........................................... 1
ortodoksiseen kirkkoon ........................................................ 2
muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön.......................... 3
muuhun uskonnolliseen yhteisöön....................................... 4

En kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön .... 5

58. Usein puhutaan sosiaaliluokista tai sosiaaliryhmistä. Mihin sosiaaliluokkaan tai -ryhmään katsotte itse kuuluvanne?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

alaluokkaan............................................................ 1
työväenluokkaan .................................................... 2
alempaan keskiluokkaan ....................................... 3
ylempään keskiluokkaan........................................ 4
yläluokkaan ............................................................ 5

En osaa sanoa ....................................................... 6
Ei mihinkään näistä luokista................................... 7

59. Kuinka suuret ovat keskimääräiset kuukausitulonne veroja vähentämättä ( = bruttotulot)?

markkaa kuukaudessa

60. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä ( = bruttotulot) mu-
kaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet?

markkaa kuukaudessa KIITOKSIA VAIVANNÄÖSTÄNNE!


