
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD1232 Unrecorded Alcohol Consumption in Finland 1996

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



 

KOTONA VALMISTETUT 
ALKOHOLIJUOMAT 11-12/96 

Suomen Gallup Oy 



 

 
Bl      Kuinka usein kaikenkaikkiaan nautitte alkoholia? Koettakaa ottaa arvioonne mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte 

hyvin pieniä määriä alkoholia, vaikkapa vain puoli pulloa keskiolutta tai tilkan viiniä. (Kortti Bl) 
Päivittäin...........................................…□ 1 
4-5 kertaa viikossa ........................... … □ 2 
Pari kertaa viikossa........ .................. … □ 3 
Kerran viikossa ................................ .  .□ 4 

Pari kertaa kuukaudessa ................. .. .□ 5 
Noin kerran kuukaudessa ................ . ..□ 6  
Noin kerran parissa kuukaudessa ... … □ 7 
3-4 kertaa vuodessa .........................  .  □ 8 

Kerran pari vuodessa........................  .  □ .9 
Harvemmin kuin kerran vuodessa.....  .  □ 10 
En koskaan .......................................  . .□ 11 
Ei osaa sanoa ................................... .   □ 12 

B2      Aika ajoin keskustellaan siitä, nauttivatko ihmiset kotona tehtyjä alkoholijuomia aiempaa enemmän tai vähemmän. 
Oletteko nauttinut sahtia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
Kyllä ...........................................................□ 1 
En................................................................□ 2 
En osaa sanoa...................................□ 3 

B3      Entä oletteko nauttinut kotona tehtyä alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
Kyllä...................................................□ 1 
En......................................................□ 2 
En osaa sanoa....................................□ 3 

B4      Entä oletteko nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
Kyllä ............................................................□ 1 
En................................................................□ 2 
En osaa sanoa ...........................................□ 3 

B5      Entä oletteko nauttinut kiljua viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
Kyllä ...........................................................□ 1 
En ..............................................................□ 2 
En osaa sanoa..........................................□ 3 
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B6      Entä oletteko nauttinut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
Kyllä.......................................................□  1 
En..........................................................□ 2 
En osaa sanoa........................................□ 3  

t 

B7      Entä oletteko nauttinut salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
Kyllä ............................................................... □ 1 
En..........................................................  □ 2 
En osaa sanoa........................................  □ 3 

B8      Seuraavaksi pari kysymystä oluesta. Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu alkoholipitoista olutta 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

Kyllä ......................................................□ 1 

Ei...........................................................□ 2 => Siirry kys B10 

Jos valmistanut alkoholipitoista olutta (kys 8. Kohta 1) kysy B9 

B9      Kuinka paljon alkoholipitoista olutta perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (Kirjoita 
litramäärä. Ei osaa sanoa /arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut = 999) 

 
BIO    Sitten muutama kysymys viinien valmistamisesta. Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu 

kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

Kyllä.......................................................□ 1 

Ei...........................................................□ 2 => Siirry kys B13 

Jos valmistanut kotiviiniä (Kys 10. Kohta 1), kysy B11-B12. 

Bl 1    Kuinka monta litraa kotiviiniä on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kirjoita litramäärä. Ei osaa 
sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut = 999 

 

Kysytään kaikilta. 

B13    Tunnetteko jonkun, joka on ostanut salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana? 
Kyllä.......................................................  □ 1 
En..........................................................  □ 2 
En osaa sanoa ........................................  □  3  

B14    Onko Teille viimeksi-kuluneiden 12 kuukauden aikana tarjottu ostettavaksi salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai 
spriitä? 
Kyllä.......................................................  □ 1 
Ei...........................................................  □ 2 
En osaa sanoa ........................................  □  3  

B15    Tiedättekö jonkun henkilön, jolta voisitte halutessanne ostaa salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä? 
Kyllä.......................................................  □ 1 
En..........................................................  □ 2 
En osaa sanoa ........................................  □ 3 

________________________________________________________________________________ 

B12    Kuinka suuri prosenttiosuus valmistetusta kotiviinistä on niin kutsuttua pikaviiniä eli viiniä jonka valmistusaineet on
ostettu valmiina pakettina? Kirjoita prosenttiosuus. Ei tehnyt pikaviiniä - 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei 
vastausta = 998 

 



 

B16    Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä? 
Kyllä, olen ostanut väkeviä alkoholijuomia ....................  □ 1 
Kyllä, olen ostanut spriitä ............................................  □ 2 
En ole ostanut ...........................................................  □ 3 
En osaa sanoa..........................................................  □ 4 

Jos ostanut väkeviä salakuljetettuja alkoholijuomia. 
Kuinka monta litraa viimeksi kuluneiden 12 kk. aikana? (Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa /arvioida = 0, kieltäytyi/e 
vastannut = 999) 

  

Jos ostanut spriitä. 
Kuinka monta litraa viimeksi kuluneiden 12 kk. aikana?,) (Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa /arvioida = 0, kieltäytyi/* 
vastannut = 999) 

B17    Tunnetteko jonkun, joka on ostanut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
Kyllä...................................................... □ 1 
En .........................................................□ 2 
En osaa sanoa……………………………□ 3 

B18    Onko Teille viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tarjottu ostettavaksi pontikkaa? 
Kyllä................................................................□ 1 
Ei ...........................................................□ 2 
En osaa sanoa ......... ,....................... ... □ 3 

B19    Tiedättekö jonkun henkilön, jolta voisitte halutessanne ostaa pontikkaa? 
Kyllä ....................................................    □ 1 
En.................................................……    □ 2 
En osaa sanoa ...............................……    □ 3 

B20    Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut pontikkaa? 
Kyllä, olen ostanut ...............................  □  1 
En ole ostanut ......................................  □  2 =>Siirry kys. B21  
En osaa sanoa .....................................  □  3 =>Siirry kys. B21 

Jos ostanut pontikkaa.. 
Kuinka monta litraa viimeksi kuluneiden 12 kk. aikana? (Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa /arvioida = 0, kieltäytyi/e, 
vastannut = 999) 
 
 

 

B21     Tunnetteko jonkun, joka osaa valmistaa pontikkaa? 
Kyllä ...............................................................□ 1 
En..................................................................  □ 2 
En osaa sanoa..............................................  □ 3 

B22    Osaisitteko itse valmistaa pontikkaa? 
Kyllä ...............................................................□ 1 
En..... .............................................................□ 2 
En osaa sanoa ..............................................□ 3 
 
 

 

 

 

 



 
B23    Oletteko itse valmistanut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

Kyllä olen valmistanut..................................□ 1 
En.................................................................□ 2 
En osaa sanoa.............................................□ 3 

Jos valmistanut pontikkaa. 
Kuinka monta litraa viimeksi kuluneiden 12 kk. aikana? (Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa /arvioida - 0, kieltäytyi/ei 
vastannut = 999) 

 
 


