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JOKAISESSA KYSYMYKSESSÄ YMPÄRÖIKÄÄ OIKEA
VASTAUSVAIHTOEHTO / OIKEAT VASTAUSVAIHTOEHDOT.

I. TAUSTATIEDOT

1. Mikä on sukupuolenne?

mies 1
nainen 2

2. Oletteko:

avoliitossa 1
avioliitossa, asutte yhdessä 2
avioliitossa, asutte erillään 3
eronnut, asutte yhdessä 4
eronnut, asutte erillään 5
leski 6

ette ole koskaan ollut avo- tai avioliitossa? 0 → K 5

3. Kuinka monta kertaa olette solminut avio- tai avoliiton? Nykyinen avio- tai
avoliitto lasketaan mukaan. ____ kertaa

4. Minkä ikäinen olitte mennessänne avio- tai avoliittoon ensimmäisen kerran? ____ vuotias

5. Mikä on ammattinne? koodi
(merkitään
instituutissa)

________________________________________________________________________ ____

6. Työskentelettekö jossakin muussa ammatissa kuin edellisessä kohdassa (5)
mainitsemassanne? Jos työskentelette, niin mikä on tämä ammattinne, ja missä sitä
harjoitatte? (Merkitkää myös, jos tämä työ on Teille päätoimen oheinen sivutyö.)

a)
ei muuta työtä 1
kyllä 2
b) mikä ammatti, missä sitä harjoitatte?_________________________________________

______________________________________________________________________

7. Mitkä ovat työtehtävänne päätoimessanne?
koodi

________________________________________________________________________ ____
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8. Onko nykyinen työpaikkanne:

valtion omistama yritys 1
yksityisyritys (joka oli aiemmin valtion omistuksessa) 2
yksityisyritys (joka ei ole ollut aiemmin valtion omistuksessa) 3
valtion tai kaupungin palveluksessa? 4

Vai oletteko:

eläkeläinen 5
opiskelija 6
työtön 7
kotiäiti / kotirouva 8
joku muu? 9

9. Työskentelisittekö mieluummin valtion omistamassa yrityksessä vai
yksityisyrityksessä?

valtion yrityksessä 1
yksityisyrityksessä 2

ei merkitystä 0

10. Onko Teillä lapsia? Jos on, kuinka monta? ____ lasta

vastaajalla ei ole lapsia 0 → K 14

11. Minkä ikäisiä lapsenne ovat?

a) ____, b) ____, c) ____, d) ____, e) ____

12. JOS VASTAAJALLA ON ALLE KOULUIKÄISIÄ LAPSIA:
Missä alle kouluikäiset lapsenne ovat hoidossa työaikana?

ei ole alle kouluikäisiä lapsia 0

äiti hoitaa kotona 1
isä hoitaa kotona 2
isovanhemmat hoitavat 3
muut sukulaiset hoitavat 4
valtion lastentarhassa 5
yksityisessä lastentarhassa 6
muu vaihtoehto, mikä? ______________________________________________________ 7
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13. JOS VASTAAJALLA ON KOULUIKÄISIÄ LAPSIA:
Minkälaista koulua lapsenne käyvät?

ei ole kouluikäisiä lapsia 0

kyllä ei

a) normaali valtion koulu 2 1
b) valtion erikoiskoulu 2 1
c) yksityinen, maksullinen koulu 2 1

14. a) Minkä ikäinen te olette? ____ vuotias
JOS VASTAAJA ON AVO- TAI AVIOLIITOSSA, KYSYKÄÄ MYÖS:
b) Minkä ikäinen puolisonne on? ____ vuotias

koodi
15. a) Mitä kansallisuutta te edustatte? ____________________ ____
JOS VASTAAJA ON AVO- TAI AVIOLIITOSSA, KYSYKÄÄ MYÖS: koodi
b) Mitä kansallisuutta puolisonne edustaa? ____________________ ____

JOS VASTAAJA EI OLE AVO- TAI AVIOLIITOSSA, SIIRTYKÄÄ
KYSYMYKSEEN 19 (KATSOKAA KYSYMYKSESTÄ 2). → K 19

16. Työskenteleekö puolisonne tai asuinkumppaninne?

kyllä 2
ei 1 → K 19

17. Mikä on puolisonne ammatti?
koodi

________________________________________________________________________ ____

18. Mitkä ovat puolisonne pääasialliset työtehtävät?
koodi

________________________________________________________________________ ____
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19. Millaisessa asunnossa asutte?

KORTTI 1.

Teillä ei ole vakituista asuinsijaa 00

omassa tai puolison talossa 01
omassa tai puolison huoneistossa 02
sukulaisten asunnossa 03
valtion vuokra-asunnossa 04
yksityisen omistamassa vuokra-asunnossa 05
työsuhdeasunnossa 06
osuuskunnan omistamassa asunnossa 07
kommunaali-asunnossa 08
asuntolassa 09
jokin muu asumismuoto 10

20. Millä raionilla (= kaupunginosassa) te asutte?
koodi

________________________________________________________________________ ____

21. Asutteko yksin vai asuuko kanssanne muita henkilöitä?

KORTTI 2. kyllä ei

a) asutte yksin 2 1
b) puoliso 2 1
c) avopuoliso 2 1

Kuinka monta seuraavista ihmisistä asuu kanssanne?

d) alle 18-vuotiaita lapsia ____ henkeä
e) yli 18-vuotiaita lapsia ____ henkeä
f) miniä / vävy , lapsenlapsia ____ henkeä
g) Teidän tai puolisonne vanhemmat ____ henkeä
h) Teidän tai puolisonne joku / jotkut sisaruksista ____ henkeä
i) muu Teidän tai puolisonne sukulainen ____ henkeä
j) huonetoveri / 'kämppäkaveri' ____ henkeä
k) vuokralainen ____ henkeä
l) muita ____ henkeä

m) taloudessa asuvien lukumäärä yhteensä (vastaaja mukaanlaskettuna) ____ henkeä

22a. Kuinka suuri asuntonne pinta-ala on? Jos asutte kommunaali-asunnossa,
ilmoittakaa oman asuintilanne pinta ala. ____ m2

22b. Kuinka monta huonetta asunnossanne on? ____ huonetta

23. Kuinka kauan olette asunut Pietarissa? ____ vuotta
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24. Kuka huolehti pääasiassa elatuksestanne, kun olitte 16 vuoden ikäinen?

isä 1
äiti 2
molemmat vanhemmat 3
isovanhemmat 4
muu sukulainen 5
joku muu 6

25. Mikä oli isänne ammatti, kun olitte 16 vuoden ikäinen?

a) ei isää 0 → K 27

koodi
b) ______________________________________________________________________ ____

26. Mitkä olivat isänne pääasialliset työtehtävät siihen aikaan?
koodi

________________________________________________________________________ ____

27. Mikä oli äitinne ammattiasema kun olitte 16 vuoden ikäinen?

ei äitiä 0 → K 30

kotiäiti 1
työssä 2

28. Mikä oli äitinne ammatti siihen aikaan?
koodi

________________________________________________________________________ ____

29. Mitkä olivat äitinne pääasialliset työtehtävät siihen aikaan?
koodi

________________________________________________________________________ ____

II. KOULUTUS

30. Kuinka monta vuotta olette käynyt yleissivistävää koulua? Mukaan ei oteta
ammatillista koulutusta. ____ vuotta
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31. Mikä on ammatillinen koulutuksenne?

KORTTI 3.

ei ammattikoulutusta 0
ammattikurssi tai vastaava (alle 6 kuukautta) 1
ammattikurssi tai vastaava (6 kuukautta - 2 vuotta) 2
alempi keskiasteen ammattitutkinto (esim. ammattikoulu) 3
ylempi keskiasteen ammattitutkinto (esim. opisto, teknikum) 4
kesken jäänyt korkeakoulututkinto 5
korkeakoulututkinto 6
tutkijakoulutus (aspirantuuri, tohtorintutkinto) 7

32. Vastaako saamanne koulutus mielestänne nykyisen työnne vaatimuksia?

ette ole työssä 0 → K 33b

koulutuksenne on korkeampi kuin työnne edellyttää 4
koulutuksenne vastaa työnne vaatimuksia 3
koulutuksenne on alhaisempi kuin työnne edellyttää 2
EOS 1

III. AMMATTI

33a. Millä talouden lohkolla työskentelette pääasiallisesti tällä hetkellä?

KORTTI 4.

ette ole työssä 00

teollisuus (teollisuushenkilöstö) 01
maatalous 02
liikenne 03
tietoliikenne 04
rakennustoiminta 05
tukku- ja vähittäiskauppa, julkinen ravitsemus, materiaalinen ja tekn. hankinta, varastointi 06
kunnallinen sähkö-, kaasu-, vesi- ja asuntojen huolto 07
terveydenhuolto, sosiaaliturva 08
koulutus, kulttuuri ja urheilu, tiede ja tutkimustoiminta 09
luotto- ja vakuutuslaitokset 10
valtionhallinto ja talouden, ko-operatiivien ja julkisten laitosten hallintoelimet 11
muu, mikä? _______________________________________________________________ 12



8

33b. Millä talouden lohkolla työskentelitte pääasiallisesti viisi vuotta sitten (1990)?

KORTTI 4.

ette olleet työssä viisi vuotta sitten 00

teollisuus (teollisuushenkilöstö) 01
maatalous 02
liikenne 03
tietoliikenne 04
rakennustoiminta 05
tukku- ja vähittäiskauppa, julkinen ravitsemus, materiaalinen ja tekn. hankinta, varastointi 06
kunnallinen sähkö-, kaasu-, vesi- ja asuntojen huolto 07
terveydenhuolto, sosiaaliturva 08
koulutus, kulttuuri ja urheilu, tiede ja tutkimustoiminta 09
luotto- ja vakuutuslaitokset 10
valtionhallinto ja talouden, ko-operatiivien ja julkisten laitosten hallintoelimet 11
muu, mikä? ______________________________________________________________ 12

34. Toimitteko tällä hetkellä yksityisyrittäjänä?

kyllä 2
ei 1 → K 37

35. Kuinka monta työntekijää yrityksessänne on yhteensä (mukaan luettuna myös
tilapäiset)? ____ työntekijää

36. Mikä oli tärkein syy sille, että ryhdyitte yksityiseksi yrittäjäksi? Valitkaa vain
yksi vaihtoehto.

KORTTI 5.

tyytymättömyys mahdollisuuksiinne hyödyntää tietojanne ja taitojanne 1
työpaikan menetys tai sen uhka 2
halu ansaita enemmän 3
halu tulla itsenäiseksi 4
halu päästä parempaan asemaan yhteiskunnassa 5
muu, mikä? _______________________________________________________________ 6
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SEURAAVAT KYSYMYKSET ON TARKOITETTU MUILLE KUIN
YRITTÄJILLE (KATSOKAA VASTAUKSESTA KYSYMYKSEEN 34).
YRITTÄJÄT SIIRTYVÄT KYSYMYKSEEN 39. → K 39

37. Ajatelkaamme lähitulevaisuutta. Haluaisitteko ryhtyä yksityisyrittäjäksi tai
yksityiseksi ammatinharjoittajaksi?

kyllä 3
EOS 2
ei 1

38. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että joskus työskentelette yksityisenä
ammatinharjoittajana tai omassa yrityksessänne:

varmasti 4
todennäköisesti 3
EOS 2
se ei ole todennäköistä 1
ette varmasti? 0

39. Kumman näistä kahdesta työstä valitsisitte?

vähemmän kiinnostavan ja houkuttelevan, mutta erittäin hyväpalkkaisen 1
erittäin kiinnostavan ja houkuttelevan, mutta keskiverto-palkkaisen 2

SEURAAVAT KYSYMYKSET OVAT VAIN TÄLLÄ HETKELLÄ TYÖSSÄ
OLEVILLE (KATSOKAA KYSYMYKSESTÄ 8).
MUUT SIIRTYVÄT KYSYMYKSEEN 62. → K 62

IV. TYÖYHTEISÖ

40. Jos ajatellaan niitä työtehtäviä, joita Te teette työpaikallanne, niin ovatko
suunnilleen samankaltaisia työtehtäviä tekevät työtoverinne:

kukaan muu ei tee samankaltaista työtä 0

kaikki naisia 1
enimmäkseen naisia 2
sekä miehiä että naisia 3
enimmäkseen miehiä 4
kaikki miehiä 5
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41a. Minkälaisista asioista puhutte miestyötovereittenne kanssa:

teillä ei ole miestyötovereita, tai ette puhu heidän kanssaan 0

puhutte pääasiassa työhön liittyvistä asioista 1
puhutte pääasiassa asioista, jotka eivät liity työhön 2
puhutte molemmista suurinpiirtein yhtä paljon? 3
41b. Minkälaisista asioista puhutte naistyötovereittenne kanssa:

teillä ei ole naistyötovereita, tai ette puhu heidän kanssaan 0

puhutte pääasiassa työhön liittyvistä asioista 1
puhutte pääasiassa asioista, jotka eivät liity työhön 2
puhutte molemmista suurinpiirtein yhtä paljon? 3

42. Miltä tuntuisi, jos teidät siirrettäisiin toiseen samantyyppiseen työhön
työpaikassanne pois nykyisten työtovereittenne luota? Olisitteko silloin:

erittäin järkyttynyt 1
melko järkyttynyt 2
ette juurikaan välittäisi 3
ette välittäisi lainkaan? 4

43a. Kuinka usein vietätte vapaa-aikaanne yhdessä miestyötovereittenne kanssa (edes
yhden heistä)?

Teillä ei ole miestyötovereita 0

lähes päivittäin 6
suunnilleen joka viikko 5
suunnilleen joka kuukausi 4
muutaman kerran vuodessa 3
kerran vuodessa tai harvemmin 2
ette koskaan 1

43b. Kuinka usein vietätte vapaa-aikaanne yhdessä naistyötovereittenne kanssa (edes
yhden heistä)?

Teillä ei ole naistyötovereita 0

lähes päivittäin 6
suunnilleen joka viikko 5
suunnilleen joka kuukausi 4
muutaman kerran vuodessa 3
kerran vuodessa tai harvemmin 2
ette koskaan 1



11

44a. Kuinka hyvin tunnette miestyötovereittenne perhettä (edes yhden)?

Teillä ei ole miestyötovereita 0

erittäin hyvin 4
melko hyvin 3
vain tervehditte 2
ette lainkaan 1

44b. Kuinka hyvin tunnette naistyötovereittenne perhettä (edes yhden)?

Teillä ei ole naistyötovereita 0

erittäin hyvin 4
melko hyvin 3
vain tervehditte 2
ette lainkaan 1

45. Kuinka suuri osa läheisistä ystävistänne on työtovereitanne?

Teillä ei ole läheisiä ystäviä 0

kaikki 5
enemmistö 4
noin puolet 3
vähemmistö 2
ei kukaan 1

46. Onko lähin esimiehenne mies vai nainen?

ei esimiestä 0 → K 48

mies 1
nainen 2

47. Miten tulette toimeen lähimmän esimiehenne kanssa?

erittäin hyvin 4
melko hyvin 3
melko huonosti 2
erittäin huonosti 1
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48. Onko työnne sen kaltainen, että Teidän tulee  suunnitella työtänne ja soveltaa
siihen omia ideoitanne?

kyllä 2
ei 1 → K 52

49. Missä määrin Teillä on mahdollisuus suunnitella työnne tuotetta?

vähän 1
jonkin verran 2
paljon 3

50. Entä omaa työsuoritustanne?

vähän 1
jonkin verran 2
paljon 3

51. Missä määrin joudutte työssänne kohtaamaan sellaisia pulmia, jotka eivät
hoidu pelkästään rutiinilla, vaan joudutte käyttämään omia ideoitanne ongelmien
ratkaisemiseen?

vähän 1
jonkin verran 2
paljon 3

52. Jos työskentelitte tässä yrityksessä jo viisi vuotta sitten, kuinka työnne on
muuttunut? (Jos ette ole ollut tässä yrityksessä vielä viittä vuotta, siirtykää
kysymykseen 53.) → K 53

huonontunut ei muutosta parantunut

a) mahdollisuus hyödyntää omaa tietoa
ja harjaantuneisuutta 1 2 3

b) palkka 1 2 3

c) konfliktisuus työpaikalla 1 2 3

d) sosiaaliset edut (esim. lastentarha,
matkat jne.) 1 2 3
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53. Miten määrittelisitte työpaikkanne taloudellista tilannetta?

erittäin huono 1
huono 2
EOS 3
keskinkertainen 4
hyvä 5
erittäin hyvä 6

54. Kuinka usein jokin esimiehistänne tarkistaa työtänne?

Teillä ei ole esimiestä 0

ei koskaan 1
harvemmin kuin kerran viikossa 2
viikottain 3
monta kertaa viikossa 4
päivittäin 5
useammin kuin kerran päivässä 6
EOS 7
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55. Miten usein työnne on ruumiillisesti rasittavaa?

melkein aina 4
usein 3
joskus 2
harvoin 1

ei koskaan 0

56. Kuinka usein työnne on henkisesti rasittavaa?

melkein aina 4
usein 3
joskus 2
harvoin 1

ei koskaan 0

57. Onko Teillä työssänne kiire?

melkein aina 4
usein 3
joskus 2
harvoin 1

ei koskaan 0

58. Kuinka monet asemassanne työskentelevät henkilöt saavat työpaikallanne
tiettyjen vuosien jälkeen ylennyksiä?

useat 2
jotkut 1
ei juuri kukaan 0

59. Kuuluuko nykyisen päätoimenne toimenkuvaan toisten työn johtaminen tai
tehtävien jakaminen muille työntekijöille?

kyllä 2
ei 1
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60. Oletteko työssänne suoranaisesti vastuussa jostain seuraavista seikoista: kyllä ei

a) työtehtävien määrääminen alaisillenne? 2 1
b) alaistenne työmenetelmistä, työvälineistä tai työmateriaaleista päättäminen? 2 1
c) alaistenne työtahdista, työajan pituudesta tai tehtävän työn määrästä päättäminen? 2 1

61. Osallistutteko henkilökohtaisesti seuraavista asioista päättämiseen omalla
työpaikallanne?

KORTTI 6.

Vastausvaihtoehdot:
4 = päätän asian
3 = kuulun asiasta päättävään elimeen / ryhmään
2 = esitän asian hyväksymistä
1 = mielipidettäni kysytään
0 = en osallistu päätöksentekoon

a) työpaikkanne vakituisen henkilökunnan lisäämiseen tai
supistamiseen 4 3 2 1 0

b) päätöksiin, jotka koskevat yrityksen / organisaation
tuotteiden / palveluiden olennaista muuttamista 4 3 2 1 0

c) työpaikallanne kokonaisbudjetin puitteissa tapahtuvaan
määrärahoista päättämiseen 4 3 2 1 0

d) uusien koneiden tai laitteiden hankinnasta päättämiseen 4 3 2 1 0

e) päätöksiin, jotka olennaisesti vaikuttavat työpaikan
päivittäiseen työtahtiin tai työmäärään 4 3 2 1 0

f) muihin mielestänne tärkeisiin, koko työpaikkaa koskeviin
päätöksiin, minkälaisiin? _______________________ 4 3 2 1 0
___________________________________________
___________________________________________



16

KAIKILLE:

V. TOIMEENTULO

62. Kuinka tärkeitä seuraavat tulonlähteet olivat kotitaloudellenne viime kuussa:

KORTTI 7.
tärkeä ei kovin vailla kyseistä

tärkeä merkitystä tulonlähdettä
ei ole

a) palkka päätyöstä kokonaisuudessaan 3 2 1 0
b) tulot yrittäjyydestä tai yksilöllisestä

työstä 3 2 1 0
c) tulot muista töistä 3 2 1 0
d) sijoitus- ja osaketulot 3 2 1 0
e) viljelypalsta 3 2 1 0
f) vuokratulot 3 2 1 0
g) stipendi 3 2 1 0
h) elatusapu 3 2 1 0
i) sukulaisten ja ystävien apu 3 2 1 0
j) avustusjärjestöjen apu 3 2 1 0
k) satunnaiset myyntitulot 3 2 1 0
l) eläkkeet 3 2 1 0
m) muut? 3 2 1 0

63. Mihin perheenne budjetti kului viime kuussa?
VALITKAA VAIN YKSI KOHTA.

yksinkertaisimpaan ruokaan ja asumiskuluihin 1
raha riitti tavallisiin juokseviin kuluihin ja joihinkin ylimääräisiin ostoksiin 2
raha riitti myös joihinkin kalliimpiin ostoksiin 3
ei tarvinnut säästellä siinä, mistä piti 4

64. Onko syömänne ruoka mielestänne tasoltaan:

erittäin huonoa 1
huonoa 2
keskinkertaista 3
hyvää 4
erittäin hyvää? 5
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65a. Mitkä seuraavista asioista ovat työpaikkaanne nykyisin kuuluvia etuja tai
järjestyvät työpaikkanne avulla? Mainitkaa myös, jos kyseiset asiat järjestyvät tätä
kautta tavallista halvemmalla tai ilmaiseksi.

ette ole työssä tällä hetkellä 0 → K 65b

kyllä ei

a) asunto 2 1
b) lastentarha 2 1
c) lomailu 2 1
d) ruokailu työpaikalla 2 1
e) työvaatetus 2 1
f) matkat työpaikalle 2 1
g) elintarvikkeiden hankinta 2 1
h) muiden kulutustavaroiden hankinta 2 1

65b. Mitkä seuraavista asioista olivat työpaikkaanne 10-15 vuotta sitten kuuluvia
etuja tai järjestyivät työpaikkanne avulla? Mainitkaa myös, jos kyseiset asiat
järjestyivät tätä kautta tavallista halvemmalla tai ilmaiseksi.

ette olleet työssä 10-15 vuotta sitten 0 → K 66

kyllä ei

a) asunto 2 1
b) lastentarha 2 1
c) lomailu 2 1
d) ruokailu työpaikalla 2 1
e) työvaatetus 2 1
f) matkat työpaikalle 2 1
g) elintarvikkeiden hankinta 2 1
h) muiden kulutustavaroiden hankinta 2 1

66. Oletteko saaneet yksityistämiskuponkeja, vouchereita, kansallisia obligaatioita?

ei 0 → K 68
kyllä 2

67. Mitä olette tehneet näillä yksityistämiskupongeilla, vouchereilla, kansallisilla
obligaatioilla?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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68. Millaisena pidätte privatisaation taloudellista arvoa/merkitystä yleensä?

erittäin suuri arvo 6
melko suuri arvo 5
ei erityisen suuri eikä pieni arvo 4
melko vähäinen arvo 3
ei minkäänlaista arvoa 2
EOS 1

69. Onko Teillä, tai aiotteko hankkia jotain seuraavista:

kyllä, Teillä kyllä, aiotte ei ole,
on jo hankkia eikä hankita

a) maata, aa) ____ aaria 2 1 0
b) maatila 2 1 0
c) tehdas tai työpaja 2 1 0
d) omistusasunto 2 1 0
e) liikeyritys 2 1 0
f) yrityksenne osakkeita 2 1 0

VI. SOSIAALISET VERKOSTOT

70. Kuka tavallisesti huolehtii kotitaloudessanne seuraavista kotitöistä tai
tehtävistä?
VASTAAJA VOI VALITA USEAMMANKIN VAIHTOEHDON.

KORTTI 8.

Te itse puoli- Teidän tai Teidän tai muut Teillä ei tehdä koodi
sonne puolisonne puolisonne tätä kotityötä

lapset, vanhemmat,
lastenlapset isovanhemmat

a) ruoan valmistus 1 2 3 4 5 0 ____
b) ruoan hankinta 1 2 3 4 5 0 ____
c) pyykkien pesu 1 2 3 4 5 0 ____
d) siivoaminen 1 2 3 4 5 0 ____
e) pikkuremontit 1 2 3 4 5 0 ____
f) lastenhoito 1 2 3 4 5 0 ____
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71. Onko suhteenne seuraaviin henkilöihin läheinen?

KORTTI 9.

läheinen ei erityisen ei lainkaan henkilöä ei ole
läheinen läheinen

a) puoliso 3 2 1 0
b) isä 3 2 1 0
c) äiti 3 2 1 0
d) tyttäret 3 2 1 0
e) pojat 3 2 1 0

72. Onko Teillä jännittyneet suhteet seuraaviin henkilöihin?

KORTTI 10.

jatkuvasti joskus ei koskaan henkilöä ei ole

a) puoliso 3 2 1 0
b) isä 3 2 1 0
c) äiti 3 2 1 0
d) tyttäret 3 2 1 0
e) pojat 3 2 1 0

73. Jos vertaatte tilannetta viiden vuoden takaiseen, tapaatteko nykyisin läheisimpiä
ystäviänne:

enemmän 3 → K 75
yhtä paljon 2 → K 75
vähemmän? 1

74. Jos olette tavannut ystäviänne vähemmän, onko syynä: kyllä ei

a) ajanpuute? 2 1
b) vieraiden kestitseminen on entistä kalliimpaa? 2 1
c) välinne ovat huonontuneet? 2 1
d) aineellinen tasonne on tullut huonommaksi? 2 1
e) ajattelette eri tavalla poliittisista asioista? 2 1
f) arvomaailmanne ovat erilaiset? 2 1
g) olette saanut uusia ystäviä? 2 1
h) Teidän tai ystävienne muuttaminen? 2 1
i) sairaus, kuolema 2 1
HUOM! ALUNPERIN SUOMENKIELISESSÄ LOMAKKEESSA TÄSSÄ KYSYMYKSESSÄ
OLI YKSI VASTAUSVAIHTOEHTO VÄHEMMÄN (KAKSI VIIMEISTÄ KOHTAA OLIVAT
YHTENÄ KOHTANA). TALLENNUSPOHJASSA OLIKIN VAIN 8 SARAKETTA, JOTEN
TALLENTAJAT OVAT JÄTTÄNEET VIIMEISEN KOHDAN TALLENTAMATTA. NÄMÄ
SEKAVUUDET OVAT VOINEET VAIKUTTAA JOLLAIN TAVALLA MYÖS KYSYMYK-
SEN 75 TALLENTAMISEEN.
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75. Oletteko joskus auttanut joitakin seuraavista henkilöistä joissain allamainituissa
asioissa? Voitte valita samassa kohdassa myös useampia henkilöitä.

KORTTI 11.
sukulaiset ystävät työkaverit naapurit muut en ole auttanut koodi

ketään tässä
asiassa

a) työpaikan hankkiminen 1 2 3 4 5 0 ____

b) edullisten elintarvikkei-
den hankkiminen 1 2 3 4 5 0 ____

c) lasten koulutuksen
järjestäminen 1 2 3 4 5 0 ____

d) kestokulutustavaroiden
(TV, video, auto yms.)
hankkiminen 1 2 3 4 5 0 ____

e) lääkkeiden tai lääkärin
hoidon hankkiminen 1 2 3 4 5 0 ____

f) asunnon tai kesämökin
hankkiminen tai
remontointi 1 2 3 4 5 0 ____

VII. YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA

76a. Kuulutteko tällä hetkellä johonkin seuraavista ryhmistä, yhdistyksistä tai
järjestöistä?

KORTTI 12. kyllä ei

a) urheilu 2 1
b) nuoriso 2 1
c) hyväntekeväisyys 2 1
d) ortodoksisen kirkon 2 1
e) jonkin muun uskonnon 2 1
f) opiskelu 2 1
g) taide ja kulttuuri 2 1
h) ympäristö 2 1
i) puolueet 2 1
j) ammattiyhdistykset 2 1
k) kansalliset yhteisöt 2 1
l) naisjärjestöt 2 1
m) professionaaliset yhdistykset

(esim. tieteelliset seurat) 2 1
n) jokin muu, mikä? ________________________________________________________ 2
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76b. Kuuluitteko 10-15 vuotta sitten johonkin seuraavista ryhmistä, yhdistyksistä tai
järjestöistä?

KORTTI 12. kyllä ei

a) urheilu 2 1
b) nuoriso 2 1
c) hyväntekeväisyys 2 1
d) ortodoksisen kirkon 2 1
e) jonkin muun uskonnon 2 1
f) opiskelu 2 1
g) taide ja kulttuuri 2 1
h) ympäristö 2 1
i) puolueet 2 1
j) ammattiyhdistykset 2 1
k) kansalliset yhteisöt 2 1
l) naisjärjestöt 2 1
m) professionaaliset yhdistykset

(esim. tieteelliset seurat) 2 1
n) jokin muu, mikä? ________________________________________________________ 2

77. Oletteko jonkin uskonnollisen aatesuunnan kannattaja?

ette minkään 0
ortodoksi 1
muslimi 2
juutalainen 3
protestantti 4
muu, mikä? _______________________________________________________________ 5

78. Katsotteko uskonnon elämässänne?

hyvin tärkeäksi 4
tärkeäksi 3
EOS 2
ei kovin tärkeäksi 1
ei lainkaan tärkeäksi 0

79. Katsotteko politiikan tärkeäksi elämässänne?

hyvin tärkeäksi 4
tärkeäksi 3
EOS 2
ei kovin tärkeäksi 1
ei lainkaan tärkeäksi 0
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80. Onko naisten poliittinen aktiivisuus mielestänne tärkeää yhteiskunnalle?
(Tällä tarkoitetaan naisten ryhtymistä poliittisten puolueiden tai liikkeiden
aktivisteiksi tai edustajiksi.)

se on hyvin tärkeää 4
se on tärkeää 3
EOS 2
se ei ole kovin tärkeää 1
se ei ole lainkaan tärkeää 0

81. Minkä puolueen tai poliittisen liikkeen ehdokasta äänestitte viimeisissä
parlamenttivaaleissa?
VASTAUSVAIHTOEHDOT OVAT VAIN KORTILLA!
VASTAAJA VOI VASTATA ILMOITTAMALLA PELKÄN VAIHTOEHDON
NUMERON. TARKASTAKAA VALITTU VAIHTOEHTO LUKEMALLA
PUOLUEEN NIMI VASTAAJALLE.

KORTTI 13.

Vaihtoehdon numero: ________
Puolueen nimi: ____________________________________________________________

82. Oletteko ennen perestroikaa tai nykyisin milloinkaan joutunut konfliktiin
viranomaisten kanssa poliittisten, etnisten tai uskonnollisten syiden johdosta? Mistä
vaikeudet johtuivat?

en ole joutunut olen, ennen olen, sekä että
vaikeuksiin perestroikaa nykyisin

a) poliittisista syistä 0 1 2 3
b) etnisistä / kansallisista syistä 0 1 2 3
c) uskonnollisista syistä 0 1 2 3
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83a. Seuraavassa on lista asioista, jotka voivat olla tärkeitä pärjätäksenne
yhteiskunnassamme. Voisitteko kertoa miten tärkeitä mielestänne kukin niistä on
nykyisin?

KORTTI 14.

erittäin melko EOS ei kovin ei lainkaan
tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä

a) on lähtöisin varakkaasta
perheestä 4 3 2 1 0

b) hyvä koulutus 4 3 2 1 0
c) kunnianhimo 4 3 2 1 0
d) kova työ, ahkeruus 4 3 2 1 0
e) että tuntee oikeat (vaikutus-

valtaiset) ihmiset 4 3 2 1 0
g) halu ottaa riskejä 4 3 2 1 0
h) että on paikallista alkuperää 4 3 2 1 0
i) nuoruus 4 3 2 1 0
j) että on mies 4 3 2 1 0

HUOM! KYSYMYKSESTÄ 83a ON ’PUDONNUT’ VAIHTOEHTO f POIS, 83b:SSÄ
SE ON MUKANA.

83b. Entä 10-15 vuotta sitten, eli ennen perestroikaa?

KORTTI 14.

erittäin melko EOS ei kovin ei lainkaan
tärkeä tärkeä tärkeä tärkeä

a) on lähtöisin varakkaasta
perheestä 4 3 2 1 0

b) hyvä koulutus 4 3 2 1 0
c) kunnianhimo 4 3 2 1 0
d) kova työ, ahkeruus 4 3 2 1 0
e) että tuntee oikeat (vaikutus-

valtaiset) ihmiset 4 3 2 1 0
f) että on poliittisia yhteyksiä 4 3 2 1 0
g) halu ottaa riskejä 4 3 2 1 0
h) että on paikallista alkuperää 4 3 2 1 0
i) nuoruus 4 3 2 1 0
j) että on mies 4 3 2 1 0
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VIII. ELÄMÄNTYYLI, TERVEYS JA KULUTUS

84. Muistutatteko tällä hetkellä isäänne, äitiänne tai molempia seuraavissa asioissa:

KORTTI 15.
isää äitiä molempia ette kumpaakaan

a) pukeutumistyyli? 1 2 3 0
b) lastenkasvatusperiaatteet? 1 2 3 0
c) yhteiskunnalliset mielipiteet,
elämän arvot? 1 2 3 0
d) työn tärkeys elämässä? 1 2 3 0
e) suhtautuminen toiseen sukupuoleen? 1 2 3 0
f) tapa ilmaista tunteensa? 1 2 3 0

85. Kuinka usein olette viimeisen puolen vuoden aikana käynyt seuraavissa
paikoissa?
JOS VASTAAJA EI OLE OLLUT KYSEISESSÄ PAIKASSA OLLENKAAN
PUOLEN VUODEN AIKANA, MERKITKÄÄ VASTAUKSEKSI 0. kertaa

a) teatterissa, oopperassa tai baletissa ____
b) klassisen musiikin konsertissa ____
c) kevyen musiikin konsertissa ____
d) kansanmusiikin konsertissa ____
e) elokuvissa ____
f) ravintolassa ____
g) urheilukilpailussa katselijana ____
h) taidenäyttelyssä tai museossa ____
i) diskossa tai yökerhossa ____
j) runoillassa ____
k) kahvilassa ____

86. Kuinka monta kirjaa olette lukenut viimeisen puolen vuoden aikana? ____ kirjaa

87. Mistä kirjallisuuden hahmosta pidätte eniten?
VALITKAA VAIN YKSI.

KORTTI 16.

Nastasia Filippovna (Dostojevski, 'Idiootti') 01
Anna Karenina (Tolstoi, 'Anna Karenina') 02
Natasha Rostova (Tolstoi, 'Sota ja rauha') 03
Andrei Bolkonovski (Tolstoi, 'Sota ja rauha') 04
Oblomov (Gontsarov, 'Oblomov') 05
Petsorin (Lermontov, 'Aikamme sankari') 06
Vera Pavlovna (Tshernishevski, 'Mitä on tehtävä') 07
Tatjana Larina (Jevgeni Onegin, 'Pushkin') 08
Raskolnikov (Dostojevski, 'Rikos ja rangaistus') 09
Sonja Marmeladova (Dostojevski, 'Rikos ja rangaistus') 10
EOS 11
ette mistään edellämainituista 00
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88. Mitä sanomalehtiä perheessänne luetaan ainakin toisinaan?

a) Pravda 01
b) Snamja 02
c) Delovoi Peterburg 03
d) Ogonok 04
e) Izvestija 05
f) Nevskoje vremja 06
g) Argumentyi i facty 07
h) Literaturnaja gazeta 08
i) Moskovskie novosti 09
j) Sankt-Peterburskie vedomosti 10
k) Nezavisimaja gazeta 11
l) Smena 12
m) Segodnja 13
n) Kriminalnye novosti 14
o) Rossiiskaja gazeta 15
p) Trud 16
q) Zavtra 17
r) Moskovski komsomolets 18
s) To da so 19
t) Pulse 20
u) Dvoe 21
v) Kommersant 22
w) Trud 23
x) Tsentr + 24
y) Rabotnitsa 25
z) Novoe vremja 26
aa) Televidenie i radio 27
bb) Novyi mir 28
cc) Sport Express 29
dd) Vetshernii Peterburg 30
ee) Soroka 31
ff) Tsas Pik 32

gg) jotain muuta, mitä? ______________________________________________________ 33

hh) ette lue sanomalehtiä 00

HUOM! ’TRUD’ ON MAINITTU KAHTEEN KERTAAN (KOHDAT p (16) JA w (23)).
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89. Kuinka usein käytätte seuraavia tuotteita?

KORTTI 17.

Vastausvaihtoehdot:
6 = päivittäin
5 = 2-3 kertaa viikossa
4 = kerran viikossa
3 = 1-3 kertaa kuukaudessa
2 = muutaman kerran vuodessa
1 = kerran vuodessa tai harvemmin
0 = ette koskaan

a) deodoranttia 6 5 4 3 2 1 0
b) hajuvettä / partavettä 6 5 4 3 2 1 0
c) hammastahnaa 6 5 4 3 2 1 0
d) saippuaa 6 5 4 3 2 1 0
e) shampoota 6 5 4 3 2 1 0
f) hiustenhoitoainetta 6 5 4 3 2 1 0
g) huulipunaa 6 5 4 3 2 1 0
h) silmämeikkiä 6 5 4 3 2 1 0

SEURAAVA KYSYMYS ON TARKOITETTU VAIN NAISILLE.
MIEHET SIIRTYVÄT KYSYMYKSEEN 91. → K 91

90. Käytättekö meikkiä (huulipunaa, ripsiväriä, luomiväriä, puuteria jne.)
seuraavissa tilanteissa aina, joskus, vai ette koskaan?

aina joskus ette koskaan

a) juhlatilaisuuksissa 2 1 0
b) ostoksilla 2 1 0
c) kotona yksin tai perheen parissa 2 1 0
d) lomalla/matkoilla 2 1 0
e) työpaikalla 2 1 0

KAIKILLE:

91. Mistä syystä naiset mielestänne meikkaavat? kyllä ei

a) saavuttaakseen etuja työssään 2 1
b) herättääkseen sukupuolista kiinnostusta 2 1
c) koska muutkin naiset meikkaavat 2 1
d) naisten täytyy huolehtia ulkonäöstään 2 1
e) meikkaaminen antaa itsevarmuutta 2 1
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92. Tupakoitteko? Jos tupakoitte, montako savuketta päivässä?

ette polta ollenkaan 0
poltatte, savukkeitten lukumäärä ____ kpl

93. Kuinka usein käytätte seuraavia alkoholijuomia?

KORTTI 17.

Vastausvaihtoehdot:
6 = päivittäin
5 = 2-3 kertaa viikossa
4 = kerran viikossa
3 = 1-3 kertaa kuukaudessa
2 = muutaman kerran vuodessa
1 = kerran vuodessa tai harvemmin
0 = ette koskaan

a) votka 6 5 4 3 2 1 0
b) konjakki 6 5 4 3 2 1 0
c) olut 6 5 4 3 2 1 0
d) viini 6 5 4 3 2 1 0
e) likööri 6 5 4 3 2 1 0
f) samppanja 6 5 4 3 2 1 0

94. Kuinka usein käytätte alkoholia niin että se tuntuu oikein toden teolla?
(HUOM! VENÄJÄNKIELISESSÄ LOMAKKEESSA: ’JUOPUMUKSEEN ASTI’.)

KORTTI 17.
päivittäin 6
2-3 kertaa viikossa 5
kerran viikossa 4
1-3 kertaa kuukaudessa 3
muutaman kerran vuodessa 2
kerran vuodessa tai harvemmin 1

ette koskaan 0

95. Kuinka pitkä olette? ____ cm

96. Kuinka paljon painatte? ____ kg
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97. Kuinka usein harrastatte liikuntaa, jonka tarkoituksena on fyysisen kuntonne
kohottaminen tai ylläpitäminen, vähintään puoli tuntia kerrallaan? Fyysisen
kunnon hoitamisena ei pidetä kävelyä lasten tai perheen kanssa tai muuta kevyttä
liikuntaa.

KORTTI 18.

päivittäin 6
2-3 kertaa viikossa 5
kerran viikossa 4
2-3 kertaa kuukaudessa 3
muutaman kerran vuodessa 2
ette koskaan 1

ette voi vamman tai sairauden takia harrastaa liikuntaa 0

98. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä
terveydentilaanne?

erittäin hyvä 5
hyvä 4
keskinkertainen 3
huono 2
erittäin huono 1

IX. PERHE JA SUKUPUOLIELÄMÄ

99. Millainen oli lapsuudenkotinne? Sanokaa se numero, joka on lähinnä sitä
ominaisuutta jollaisena lapsuudenkotianne pääasiallisesti pidätte. Jos
lapsuudenkotinne oli esim. erittäin varakas, tätä kuvaa ensimmäisessä sanaparissa
numero 1.

KORTTI 19.
EOS

a) varakas 1 2 3 4 5 varaton 6

b) yhteiskunnallisesti yhteiskunnallisesti
aktiivinen 1 2 3 4 5 passiivinen 6

c) riitaisa 1 2 3 4 5 ei riitaisa 6

d) sukupuoliasioissa sukupuoliasioissa
salaileva 1 2 3 4 5 avomielinen 6

e) uskonnollinen 1 2 3 4 5 ei-uskonnollinen 6

f) kommunistisiin ihantei- ei suuntautunut kommu-
siin suuntautunut 1 2 3 4 5 nistisiin ihanteisiin 6
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100. Saitteko lapsuudenkodissanne tietoja sukupuolielämään liittyvistä asioista:

riittävästi 2
liian vähän 1
ette lainkaan? 0

101. Oletteko saanut sukupuolivalistusta koulussa:

riittävästi 2
liian vähän 1
ette lainkaan? 0

102. Keiden pitäisi Teidän mielestänne vastata teini-ikäisten seksuaalivalistuksesta? kyllä ei

a) vanhempien 2 1
b) koulun 2 1
c) ystävien 2 1
d) tiedotusvälineiden (tv, radio, lehdet jne.) 2 1
e) asiantuntijoiden 2 1

103. Jos ajattelette nykyistä elämäänne yleisesti tällä hetkellä, niin oletteko siihen:

erittäin tyytyväinen 4
melko tyytyväinen 3
melko tyytymätön 2
erittäin tyytymätön? 1

104. Entä jos ajattelette aikaa viisi vuotta sitten ja vertaatte sitä nykyiseen
elämäänne, niin oletteko nyt:

tyytyväisempi kuin viisi vuotta sitten 3
ei ole tapahtunut muutosta 2
tyytymättömämpi kuin viisi vuotta sitten 1
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HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ:

a) Haastattelijan nimi: ____________________

b) Haastattelijan numero: ____________________

c) Haastattelupäivä: __________

d) Haastattelu-käynnin kesto: klo __________ - __________ (= __________ min)

e) Suullisen haastattelun kokonaiskesto: __________ min

f) Luottamuksellisen kyselylomakkeen täyttämisen kesto: __________ min

g) Kahdenkeskinen haastattelutilanne:

sain järjestettyä 2
en saanut järjestettyä 1

keitä oli läsnä? __________________________________________________________
______________________________________________________________________

h) Luottamuksellinen kyselylomake:

täytetty 1
täytetty osittain 2
kieltäytyi täyttämästä kyselyä 3
ei pystynyt täyttämään kyselylomaketta 4
kyselylomake tehty haastattelemalla 5

i) Aiheuttivatko jotkut kysymyksistä vastaajassa kiusaantuneisuutta? Mitkä?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

j) Muita haastatteluun liittyviä kommentteja: _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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X. LUOTTAMUKSELLISET KYSYMYKSET

MIEHET
TÄYTTÖOHJEET:

Lomakkeessa on useimpien kysymysten kohdalla valmiit vastausvaihtoehdot. Ympyröikää tällöin se
vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa Teidän tilannettanne tai mielipidettänne.

Jos kysymykseen sisältyy useampia osia, vastatkaa jokaiseen niistä erikseen.

Mikäli kysymykseen merkitsemänne vaihtoehdon jäljessä kehotetaan siirtymään tiettyjen kysymysten yli,
ei Teidän tarvitse vastata välissä oleviin kysymyksiin. Tarkastakaa kuitenkin, että siirrytte oikeaan
kysymykseen!

1. Onko teillä nykyään vakituinen sukupuolisuhde (avioliitossa tai muuten)?

kyllä 2
ei 1 → K 6
(Jos vastaus on siis 'ei', siirtykää kysymykseen 6.)

2. Millaisena pidätte nykyistä vakituista sukupuolisuhdettanne?

hyvin onnellisena 5
melko onnellisena 4
ei onnellisena eikä onnettomana 3
melko onnettomana 2
hyvin onnettomana 1

3. Onko sukupuoliasioista keskusteleminen kumppaninne kanssa helppoa vai
vaikeaa?

hyvin vaikeaa tai mahdotonta 1
melko vaikeaa tai vaivautunutta 2
ei kovin vaikeaa, kunhan alkuun pääsee 3
ei lainkaan vaikeaa, avointa ja helppoa 4

4. Onko sukupuoliasioista kumppaninne kanssa keskustelemisen helppous muuttunut
viiden vuoden aikana?

ei kumppania viisi vuotta sitten 0

nyt on helpompi keskustella 3
ei muutosta 2
nyt on vaikeampi keskustella 1
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5. Jos teillä on vakituisen parisuhteenne lisäksi joku muu sukupuolikumppani,
millaisena pidätte tätä sukupuolisuhdettanne?

ei muuta sukupuolisuhdetta 0

hyvin onnellisena 5
melko onnellisena 4
ei erityisen onnellisena eikä onnettomana 3
melko onnettomana 2
hyvin onnettomana 1

6. Puhutteko sukupuoliasioista ystävienne kanssa? kyllä ei

a) miesystävien kanssa 2 1
b) naisystävien kanssa 2 1

7. Onko tällä hetkellä olemassa mies tai nainen, jota todella rakastatte?

kyllä 3
EOS 2
ei 1

8. Onko olemassa mies tai nainen, joka todella rakastaa Teitä?

kyllä 3
EOS 2
ei 1

Nyt seuraa joukko väitteitä, joiden suhteen ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.
Pyydämme Teitä merkitsemään sen vastausvaihtoehdon numeron, joka parhaiten
vastaa juuri Teidän henkilökohtaista mielipidettänne.

9. Naisilla on täysi oikeus tehdä aloitteita halutessaan seksuaaliseen kanssakäymiseen
miesten kanssa?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

10. Homoseksuaalinen käyttäytyminen aikuisten kesken on ihmisten yksityisasia,
johon viranomaisten ja lainsäädännön ei tulisi mitenkään puuttua?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1
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11. Täysin tilapäinenkin sukupuolisuhde saattaa olla onnellinen ja molempia
osapuolia tyydyttävä?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

12. Aviomiehen tilapäinen syrjähyppy tulee voida hyväksyä?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

13. Monissa maissa abortti (raskauden keskeytys) ei ole vapaa, toisin kuin Venäjällä.
Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: En hyväksy vapaata aborttia?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 3
vaikea sanoa 2
hiukan eri mieltä 1
ehdottomasti eri mieltä 0

14. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset ansaitsevat Venäjällä rahaa
myymällä seksuaalisia palveluksia (eli harjoittamalla prostituutiota)?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

15. Aviovaimon tilapäinen syrjähyppy täytyy voida hyväksyä?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1
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16. Milloin on mielestänne sopivaa, että nuoret ovat keskenään sukupuoliyhteydessä?

kun he tapaavat ensimmäistä kertaa 1
kun he ovat tavanneet muutaman kerran 2
kun he seurustelevat vakituisesti 3
kun he seurustelevat avioliittotarkoituksella 4
kun he ovat kihloissa 5
ainoastaan naimisissa 6

EOS 7

17. Tuleeko miehen ottaa vapaata työstä pienen tai sairaan lapsen hoitamiseksi?

ei 1
kyllä, jos äiti ei voi tehdä sitä 2
kyllä, mutta se on käytännössä vaikeaa 3
kyllä, ilman muuta 4

18. Oletteko joskus ihastunut tai rakastunut työtoveriinne tai työssä tapaamaanne
henkilöön?

kyllä, olen tällä hetkellä 1
kyllä, olen joskus ollut 2
en ole koskaan ollut ihastunut tai rakastunut työtoveriini 3 → K 20
minulla ei ole koskaan ollut työtovereita 4 → K 20

19. Mitä seuraamuksia viimeisimmästä työtoveriin tai -tuttuun ihastumisesta tai
rakastumisesta Teille on tai oli: (Voitte valita useammankin vaihtoehdon.) kyllä ei

a) onnea 2 1
b) surua 2 1
c) mustasukkaisuutta 2 1
d) miellyttävä ystävyyssuhde 2 1
e) sukupuolisuhde 2 1
f) kateutta ja kaunaa työpaikalla 2 1
g) menimme naimisiin / avoliittoon 2 1
h) avioero 2 1
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20. Mikä ehkäisymenetelmä on ollut käytössänne viimeisimmässä yhdynnässänne?
Mitä ehkäisymenetelmää käytätte nykyisin yleensä?
Entä mitä käytitte yleisimmin 5-10 vuotta sitten?

VASTATKAA KAIKKIIN KOLMEEN KOHTAAN.
MERKITKÄÄ KAIKKI KÄYTETYT VAIHTOEHDOT.

a) b) c)
viime yhdynnät 5-10 vuotta
yhdyntä yleensä sitten

nykyään

a) kondomi 01 01 01
b) e-pillerit, minipilleri 02 02 02
c) kierukka, kohdunsisäinen ehkäisin 03 03 03
d) keskeytetty yhdyntä 04 04 04
e) rytmimenetelmä ("varmat päivät") 05 05 05
f) ehkäisyvaahto, -puikot tai -tyyny 06 06 06
g) ns. katumuspilleri, otetaan yhdynnän jälkeen 07 07 07
h) abortti 08 08 08

i) ei mikään vaikka tarvitsisin / olisin tarvinnut 09 09 09
j) en tarvitse / en tarvinnut ehkäisyä 10 10 10
k) en muista 11 11 11
l) EOS 12 12 12

m) ei yhdyntöjä 13 13 13

21a. Onko jokin seuraavista seikoista aiheuttanut Teille vaikeuksia raskauden
ehkäisyssä nykyisin?

en käytä ehkäisyä nykyisin 0 → K 21b

kyllä ei

a) ehkäisyvälineiden kalleus 2 1
b) lääkärissä käyminen ehkäisyn takia on epämiellyttävää 2 1
c) ehkäisyvälineiden ostaminen on kiusallista 2 1
d) ehkäisyvälineiden huono saatavuus 2 1
e) tiedon puute ehkäisymenetelmistä 2 1
f) pelko ehkäisymenetelmän terveydellisistä haitoista 2 1
g) erimielisyys ehkäisyasioista kumppanin kanssa 2 1
h) en ole löytänyt sopivaa ehkäisykeinoa 2 1
i) jokin muu syy, mikä? ________________________ 2
__________________________________________
__________________________________________
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21b. Onko jokin seuraavista seikoista aiheuttanut Teille vaikeuksia raskauden
ehkäisyssä 5-10 vuotta sitten?

en käyttänyt ehkäisyä silloin 0 → K 22

kyllä ei

a) ehkäisyvälineiden kalleus 2 1
b) lääkärissä käyminen ehkäisyn takia on epämiellyttävää 2 1
c) ehkäisyvälineiden ostaminen on kiusallista 2 1
d) ehkäisyvälineiden huono saatavuus 2 1
e) tiedon puute ehkäisymenetelmistä 2 1
f) pelko ehkäisymenetelmän terveydellisistä haitoista 2 1
g) erimielisyys ehkäisyasioista kumppanin kanssa 2 1
h) en ole löytänyt sopivaa ehkäisykeinoa 2 1
i) jokin muu syy, mikä? ________________________ 2
__________________________________________
__________________________________________

22. Onko joku mainituista ehkäisymenetelmistä joskus pettänyt, niin että
seurauksena on ollut raskaus?

ei ole koskaan käyttänyt ehkäisyä 0

ei 1
kyllä, mikä tai mitkä? _____________________________________________________ 2

23. Onko pelko ei-toivotusta raskaudesta painanut mieltänne tai aiheuttanut
haluttomuutta sukupuolielämää kohtaan?

jatkuvasti 4
usein 3
joskus 2
ei juuri lainkaan 1

ei koskaan 0

24. Minkä ikäinen olitte, kun ensimmäisen kerran seurustelitte vakituisesti?

ikä (ellette muista tarkkaan, ilmoittakaa arvio) ____ vuotias
en ole koskaan seurustellut vakituisesti (rasti ruutuun)

ARVO 99: EI OLE SEURUSTELLUT KOSKAAN.

25. Oletteko ollut sukupuoliyhdynnässä?

kyllä 2
en 1 → K 33
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26. Minkä ikäisenä olitte sukupuoliyhdynnässä ensimmäisen kerran?

ikä ____ vuotiaana

27. Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut sukupuoliyhteydessä (sukupuoliyhteys:
yhdyntä, oraaliseksi, anaaliseksi, partnerin / partnereiden kiihottaminen käsin)
ELÄMÄNNE AIKANA? ____ henkilön

kanssa

28. Milloin viimeksi olitte sukupuoliyhdynnässä?

viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 11
1-2 vrk sitten 10
3-4 vrk sitten 09
5-7 vrk sitten 08
1-2 viikkoa sitten 07
3-4 viikkoa sitten 06
1-3 kk sitten 05
4-12 kk sitten 04
1-2 vuotta sitten 03
3-10 vuotta sitten 02
yli 10 vuotta sitten 01

29. Missä asennossa viimeinen yhdyntänne tapahtui?

maaten kasvotusten, mies päällä ja nainen alla 1
maaten kasvotusten, nainen päällä ja mies alla 2
sivuttain (kyljellään) 3
muussa asennossa 4
kahta tai useampaa asentoa käyttäen 5

en muista 6

30. Ovatko kokemanne sukupuoliyhteydet enimmäkseen olleet:

hyvin miellyttäviä 6
melko miellyttäviä 5
ei miellyttäviä eikä epämiellyttäviä 4
melko epämiellyttäviä 3
hyvin epämiellyttäviä 2

vaikea arvioida 1
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31. Oletteko tyytyväinen sukupuoliyhdyntöjen lukumäärään nykyisessä
parisuhteessanne?
HUOM! VENÄJÄNKIELISESSÄ LOMAKKEESSA VAIN: ’NYKYÄÄN’!

ei parisuhdetta 0

haluaisin yhdyntöjä selvästi useammin 5
haluaisin yhdyntöjä jonkin verran useammin 4
yhdyntöjä on juuri sopiva määrä 3
haluaisin yhdyntöjä jonkin verran harvemmin 2
haluaisin yhdyntöjä selvästi harvemmin 1

32. Sukupuolisen nautinnon päättymistä laukeamiseen ja hyvänolon tunteeseen
sanotaan orgasmiksi. Oletteko saanut yhdynnässä orgasmin?

aina 5
melkein aina tai useimmiten 4
suunnilleen joka toinen kerta 3
melko harvoin 2
harvoin 1

en koskaan 0

33. Kuinka usein olette sukupuolisuhteessa ollessanne kokenut tai harjoittanut ns.
suuseksiä eli joko miehen siittimen hyväilyä suulla tai naisen sukupuolielinten
hyväilyä suulla VIIMEISTEN VIIDEN VUODEN AIKANA?

HUOM! VENÄJÄNKIELISESSÄ LOMAKKEESSA EI OLE TEKSTIÄ ’... JOKO MIEHEN
SIITTIMEN HYVÄILYÄ SUULLA TAI...’!

a) kumppani b) minä
tehnyt tehnyt
minulle kumppanille

useimmiten 4 4
silloin tällöin 3 3
harvoin 2 2
1-5 vuotta sitten 1 1
en lainkaan 0 0

34. Itsetyydytyksellä (masturbaatiolla, onanialla) tarkoitetaan omien
sukupuolielinten hyväilyä tai kiihottamista, joka aiheuttaa mielihyvää ja voi
johtaa laukeamiseen eli orgasmiin. Hyvin monet ihmiset harjoittavat
itsetyydytystä ainakin jossain elämänsä vaiheessa. Milloin viimeksi olette
harjoittanut itsetyydytystä?

viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 6
viimeksi kuluneen viikon aikana 5
viimeksi kuluneen kuukauden aikana 4
viimeksi kuluneen vuoden aikana 3
1-10 vuotta sitten 2
yli 10 vuotta sitten 1
en ole milloinkaan harjoittanut 0
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35. Ihmiset tuntevat joskus sukupuolista kiinnostusta paitsi toiseen, myös omaan
sukupuoleensa. Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne tällä hetkellä:

yksinomaan miessukupuoleen 1
voittopuolisesti miessukupuoleen 2
yhtä paljon molempiin sukupuoliin 3
voittopuolisesti naissukupuoleen 4
yksinomaan naissukupuoleen? 5

KYSYMYSTEN 35 & 36 TALLENNUKSESSA ON OLLUT EPÄSELVYYKSIÄ, JOTKA
OVAT VOINEET VAIKUTTAA KYSYMYSTEN SAAMIIN ARVOIHIN.

SEURAAVA KYSYMYS ON TARKOITETTU VAIN NIILLE, JOTKA OVAT
OLLEET TYÖSSÄ VIIMEISTEN 24 KUUKAUDEN AIKANA.
MUUT SIIRTYVÄT KYSYMYKSEEN 37. → K 37

36. Onko Teihin kohdistunut työssänne viimeksi kuluneiden 24 kuukauden
aikana seuraavanlaista sukupuolista toimintaa ja aloitteellisuutta, jota ette ole
pyrkinyt aiheuttamaan?

kyllä, kyllä, ei ole
pidin pidin kohdistunut
sitä sitä
myöntei- loukkaa-
senä vana

a) seksuaalisesti värittyneet kirjeet, puhelinsoitot 3 2 1
b) pornoaineistot 3 2 1
c) härskit puheet, kaksimieliset vitsit,

huomautukset tai kysymykset 3 2 1
d) sukupuolisesti vihjailevat katseet,

ilmeet tai eleet 3 2 1
e) kopelointi tai nipistely 3 2 1
f) painostus yhdyntään tai vastaavaan sukupuoliseen

toimintaan 3 2 1
HUOM! NAISTEN LOMAKKEESSA ’KIRJEET, PUHELINSOITOT JA PORNO-
AINEISTOT’ OVAT SAMASSA KOHDASSA a, MIEHILLÄ KYSEINEN VASTAUS-
VAIHTOEHTO ON JAETTU KAHTEEN OSAAN, a JA b. NAISILLA EI OLE
OLLENKAAN KOHTAA b.

37. Onko Teitä joskus suostuteltu sukupuoliyhteyteen tarjoamalla rahaa tai
vastaavia taloudellisia etuuksia?
ei 0
kyllä, mutta olen kieltäytynyt 1
kyllä, ja olen suostunut kerran 2
kyllä, ja olen suostunut useampia kertoja 3

38. Oletteko itse joskus tarjonnut rahaa tai vastaavia taloudellisia etuuksia
sukupuoliyhteydestä?

en 0
kyllä, mutta kohteet (tai kohde) eivät suostuneet 1
kyllä, ja yksi kohde on suostunut 2
kyllä, ja useampi kohde on suostunut 3
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39. Jos olette avo- tai avioliitossa: Onko Teillä ollut nykyisen avo- tai avioliittonne
aikana muita sukupuolisuhteita?

en ole avo- tai avioliitossa 0 → K 41

kyllä, tilapäisiä 4
kyllä, vakituisia 3
kyllä, sekä tilapäisiä että vakituisia 2
minulla ei ole ollut muita sukupuolisuhteita 1

40. Miten oma puolisonne on suhtautunut Teidän ulkopuolisiin suhteisiinne?

hän ei ole tiennyt niistä 1
hän on hyväksynyt ne 2
suhtautunut välinpitämättömästi 3
suhtautunut mustasukkaisesti 4
hän haluaisi päättää oman suhteemme 5
muuten, miten? _________________________________________________________ 6

41. Kun viimeksi saitte lapsen, pyrittekö tietoisesti tekemään kumppaninne
raskaaksi?

JOS TEILLÄ EI OLE TAI OLE OLLUT LAPSIA, SIIRTYKÄÄ
KYSYMYKSEEN 46. → K 46

pyrin tietoisesti tekemään kumppanini raskaaksi 1
tein kumppanini raskaaksi sattumalta 2

SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT VIIMEKSI SYNTYNYTTÄ
LASTANNE:

42. Tekikö kumppaninne raskaaksi tultuaan päätöksen synnyttää tämä lapsi itse
(yksin), yhteisymmärryksessä kanssanne vai painostuksen alaisena? kyllä ei

a) hän päätti itse (yksin) 2 1
b) päätin yhdessä kumppanin kanssa 2 1
c) painostin kumppaniani 2 1
d) hänen vanhempansa painostivat häntä 2 1
g) muu syy, mikä? _________________________________________________________ 2

HUOM! TÄSTÄ KYSYMYKSESTÄ PUUTTUVAT MIEHILTÄ KOHDAT E JA F. TÄMÄ
ON MAINITTU MYÖS TALLENNUSOHJEESSA. (TALLENTAJAT OVAT KUITENKIN
TALLENTANEET MIEHILLE MYÖS NÄIHIN KOHTIIN ARVOJA...)
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43a. Oliko päätös sallia kumppanin synnyttää lapsi vaikea seuraavista syistä: kyllä ei

a) opinnot tai työ kärsisivät 2 1
b) en halunnut lasta 2 1
c) häpesin tätä raskautta 2 1
d) taloudellinen tilanteeni oli huono 2 1
e) kumppanini ei halunnut lasta 2 1

43b. Oliko päätös sallia kumppanin synnyttää lapsi helppo seuraavista syistä: kyllä ei

a) halusin lapsen 2 1
b) ympäristöni tuki minua 2 1
c) se oli moraalisesti oikein 2 1
d) se sopi elämäntilanteeseeni 2 1
e) kumppanini halusi lapsen 2 1

44. Oliko uskonnolla vaikutusta päätökseenne?

ei 1
kyllä 2

millä tavoin? ___________________________________________________________

45. Mitä seurauksia tämän lapsen syntymisestä on ollut teille? kyllä ei

a) urani tai työni kärsi 2 1
b) olen tullut onnelliseksi 2 1
c) tunnen itseni todelliseksi mieheksi 2 1
d) taloudellinen tilanteeni vaikeutui huomattavasti 2 1
e) olin tyytyväinen kun kumppanini ei tarvinnut käydä työssä 2 1
f) tunsin että lapsi vei kaikki voimani 2 1
g) suhde kumppaniini kärsi 2 1

KAIKKI MIEHET:

46. Onko yhtään sukupuolisuhteestanne alkanutta raskautta keskeytetty (eli tehty
abortti)?

a)
ei 1
kyllä 2
b) montako kertaa? ____ kertaa

47. Oletteko joskus halunnut jonkun kumppaninne tekevän raskauden
keskeytyksen (abortin)?
en 1
kyllä, ja kumppanini suostui siihen 2
kyllä, mutta kumppanini ei suostunut siihen 3
kyllä, kumppanini ovat sekä suostuneet että kieltäytyneet 4
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58. Kun arvioitte omaa sukupuolielämäänne kokonaisuutena katsottuna, niin
pidättekö sitä:

hyvin tyydyttävänä 5
melko tyydyttävänä 4
ei tyydyttävänä eikä epätyydyttävänä 3
melko epätyydyttävänä 2
hyvin epätyydyttävänä 1

59. Mitä mieltä olette seuraavista sukupuolielämäänne ja ominaisuuksianne
koskevista väitteistä? Vastaa jokaiseen kohtaan (a, b, c).

täysin jokseenkin ei samaa hiukan täysin
samaa samaa eikä eri eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä mieltä

a) olen seksuaaliasioissa
varsin taitava 5 4 3 2 1

b) olen seksuaalisesti
aktiivinen 5 4 3 2 1

c) olen sukupuolisesti
puoleensavetävä 5 4 3 2 1
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NAISET

TÄYTTÖOHJEET:

Lomakkeessa on useimpien kysymysten kohdalla valmiit vastausvaihtoehdot. Ympyröikää tällöin se
vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa Teidän tilannettanne tai mielipidettänne.

Jos kysymykseen sisältyy useampia osia, vastatkaa jokaiseen niistä erikseen.

Mikäli kysymykseen merkitsemänne vaihtoehdon jäljessä kehotetaan siirtymään tiettyjen kysymysten yli,
ei Teidän tarvitse vastata välissä oleviin kysymyksiin. Tarkastakaa kuitenkin, että siirrytte oikeaan
kysymykseen!

1. Onko teillä nykyään vakituinen sukupuolisuhde (avioliitossa tai muuten)?

kyllä 2
ei 1 → K 6
(Jos vastaus on siis 'ei', siirtykää kysymykseen 6.)

2. Millaisena pidätte nykyistä vakituista sukupuolisuhdettanne?

hyvin onnellisena 5
melko onnellisena 4
ei onnellisena eikä onnettomana 3
melko onnettomana 2
hyvin onnettomana 1

3. Onko sukupuoliasioista keskusteleminen kumppaninne kanssa helppoa vai
vaikeaa?

hyvin vaikeaa tai mahdotonta 1
melko vaikeaa tai vaivautunutta 2
ei kovin vaikeaa, kunhan alkuun pääsee 3
ei lainkaan vaikeaa, avointa ja helppoa 4

4. Onko sukupuoliasioista kumppaninne kanssa keskustelemisen helppous muuttunut
viiden vuoden aikana?

ei kumppania viisi vuotta sitten 0

nyt on helpompi keskustella 3
ei muutosta 2
nyt on vaikeampi keskustella 1
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5. Jos teillä on vakituisen parisuhteenne lisäksi joku muu sukupuolikumppani,
millaisena pidätte tätä sukupuolisuhdettanne?

ei muuta sukupuolisuhdetta 0

hyvin onnellisena 5
melko onnellisena 4
ei erityisen onnellisena eikä onnettomana 3
melko onnettomana 2
hyvin onnettomana 1

6. Puhutteko sukupuoliasioista ystävienne kanssa? kyllä ei

a) miesystävien kanssa 2 1
b) naisystävien kanssa 2 1

7. Onko tällä hetkellä olemassa mies tai nainen, jota todella rakastatte?

kyllä 3
EOS 2
ei 1

8. Onko olemassa mies tai nainen, joka todella rakastaa Teitä?

kyllä 3
EOS 2
ei 1

Nyt seuraa joukko väitteitä, joiden suhteen ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.
Pyydämme Teitä merkitsemään sen vastausvaihtoehdon numeron, joka parhaiten
vastaa juuri Teidän henkilökohtaista mielipidettänne.

9. Naisilla on täysi oikeus tehdä aloitteita halutessaan seksuaaliseen kanssakäymiseen
miesten kanssa?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

10. Homoseksuaalinen käyttäytyminen aikuisten kesken on ihmisten yksityisasia,
johon viranomaisten ja lainsäädännön ei tulisi mitenkään puuttua?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1
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11. Täysin tilapäinenkin sukupuolisuhde saattaa olla onnellinen ja molempia
osapuolia tyydyttävä?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

12. Aviomiehen tilapäinen syrjähyppy tulee voida hyväksyä?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

13. Monissa maissa abortti (raskauden keskeytys) ei ole vapaa, toisin kuin Venäjällä.
Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: En hyväksy vapaata aborttia?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

14. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset ansaitsevat Venäjällä rahaa
myymällä seksuaalisia palveluksia (eli harjoittamalla prostituutiota)?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1

15. Aviovaimon tilapäinen syrjähyppy täytyy voida hyväksyä?

ehdottomasti samaa mieltä 5
jokseenkin samaa mieltä 4
vaikea sanoa 3
hiukan eri mieltä 2
ehdottomasti eri mieltä 1
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16. Milloin on mielestänne sopivaa, että nuoret ovat keskenään sukupuoliyhteydessä?

kun he tapaavat ensimmäistä kertaa 1
kun he ovat tavanneet muutaman kerran 2
kun he seurustelevat vakituisesti 3
kun he seurustelevat avioliittotarkoituksella 4
kun he ovat kihloissa 5
ainoastaan naimisissa 6

EOS 7

17. Tuleeko miehen ottaa vapaata työstä pienen tai sairaan lapsen hoitamiseksi?

ei 1
kyllä, jos äiti ei voi tehdä sitä 2
kyllä, mutta se on käytännössä vaikeaa 3
kyllä, ilman muuta 4

18. Oletteko joskus ihastunut tai rakastunut työtoveriinne tai työssä tapaamaanne
henkilöön?

kyllä, olen tällä hetkellä 1
kyllä, olen joskus ollut 2
en ole koskaan ollut ihastunut tai rakastunut työtoveriini 3 → K 20
minulla ei ole koskaan ollut työtovereita 4 → K 20

19. Mitä seuraamuksia viimeisimmästä työtoveriin tai -tuttuun ihastumisesta tai
rakastumisesta Teille on tai oli: kyllä ei

a) onnea 2 1
b) surua 2 1
c) mustasukkaisuutta 2 1
d) miellyttävä ystävyyssuhde 2 1
e) sukupuolisuhde 2 1
f) kateutta ja kaunaa työpaikalla 2 1
g) menimme naimisiin / avoliittoon 2 1
h) avioero 2 1
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20. Mikä ehkäisymenetelmä on ollut käytössänne viimeisimmässä yhdynnässänne?
Mitä ehkäisymenetelmää käytätte nykyisin yleensä?
Entä mitä käytitte yleisimmin 5-10 vuotta sitten?

VASTATKAA KAIKKIIN KOLMEEN KOHTAAN.
MERKITKÄÄ KAIKKI KÄYTETYT VAIHTOEHDOT.

a) b) c)
viime yhdynnät 5-10 vuotta
yhdyntä yleensä sitten

nykyään

a) kondomi 01 01 01
b) e-pillerit, minipilleri 02 02 02
c) kierukka, kohdunsisäinen ehkäisin 03 03 03
d) keskeytetty yhdyntä 04 04 04
e) rytmimenetelmä ("varmat päivät") 05 05 05
f) ehkäisyvaahto, -puikot tai -tyyny 06 06 06
g) ns. katumuspilleri, otetaan yhdynnän jälkeen 07 07 07
h) abortti 08 08 08

i) ei mikään vaikka tarvitsisin / olisin tarvinnut 09 09 09
j) en tarvitse / en tarvinnut ehkäisyä 10 10 10
k) en muista 11 11 11
l) EOS 12 12 12

m) ei yhdyntöjä 13 13 13

21a. Onko jokin seuraavista seikoista aiheuttanut Teille vaikeuksia raskauden
ehkäisyssä nykyisin?

en käytä ehkäisyä nykyisin 0 → K 21b

kyllä ei

a) ehkäisyvälineiden kalleus 2 1
b) lääkärissä käyminen ehkäisyn takia on epämiellyttävää 2 1
c) ehkäisyvälineiden ostaminen on kiusallista 2 1
d) ehkäisyvälineiden huono saatavuus 2 1
e) tiedon puute ehkäisymenetelmistä 2 1
f) pelko ehkäisymenetelmän terveydellisistä haitoista 2 1
g) erimielisyys ehkäisyasioista kumppanin kanssa 2 1
h) en ole löytänyt sopivaa ehkäisykeinoa 2 1
i) jokin muu syy, mikä? _______________________ 2
__________________________________________
__________________________________________
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21b. Onko jokin seuraavista seikoista aiheuttanut Teille vaikeuksia raskauden
ehkäisyssä 5-10 vuotta sitten?

en käyttänyt ehkäisyä silloin 0 → K 22

kyllä ei

a) ehkäisyvälineiden kalleus 2 1
b) lääkärissä käyminen ehkäisyn takia on epämiellyttävää 2 1
c) ehkäisyvälineiden ostaminen on kiusallista 2 1
d) ehkäisyvälineiden huono saatavuus 2 1
e) tiedon puute ehkäisymenetelmistä 2 1
f) pelko ehkäisymenetelmän terveydellisistä haitoista 2 1
g) erimielisyys ehkäisyasioista kumppanin kanssa 2 1
h) en ole löytänyt sopivaa ehkäisykeinoa 2 1
i) jokin muu syy, mikä? _______________________ 2
__________________________________________
__________________________________________

22. Onko joku mainituista ehkäisymenetelmistä joskus pettänyt, niin että
seurauksena on ollut raskaus?

en ole koskaan käyttänyt ehkäisyä 0

ei 1
kyllä, mikä tai mitkä? _____________________________________________________ 2

23. Onko pelko ei-toivotusta raskaudesta painanut mieltänne tai aiheuttanut
haluttomuutta sukupuolielämää kohtaan?

jatkuvasti 4
usein 3
joskus 2
ei juuri lainkaan 1

ei koskaan 0

24. Minkä ikäinen olitte, kun ensimmäisen kerran seurustelitte vakituisesti?

ikä (ellette muista tarkkaan, ilmoittakaa arvio) ____ vuotias
en ole koskaan seurustellut vakituisesti (rasti ruutuun)

ARVO 99: EI OLE SEURUSTELLUT KOSKAAN.

25. Oletteko ollut sukupuoliyhdynnässä?
kyllä 2
en 1 → K 33
26. Minkä ikäisenä olitte sukupuoliyhdynnässä ensimmäisen kerran?
ikä ____  vuotiaana
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27. Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut sukupuoliyhteydessä (sukupuoliyhteys:
yhdyntä, oraaliseksi, anaaliseksi, partnerin / partnereiden kiihottaminen käsin)
ELÄMÄNNE AIKANA? ____ henkilön

kanssa

28. Milloin viimeksi olitte sukupuoliyhdynnässä?

viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 11
1-2 vrk sitten 10
3-4 vrk sitten 09
5-7 vrk sitten 08
1-2 viikkoa sitten 07
3-4 viikkoa sitten 06
1-3 kk sitten 05
4-12 kk sitten 04
1-2 vuotta sitten 03
3-10 vuotta sitten 02
yli 10 vuotta sitten 01

29. Missä asennossa viimeinen yhdyntänne tapahtui?

maaten kasvotusten, mies päällä ja nainen alla 1
maaten kasvotusten, nainen päällä ja mies alla 2
sivuttain (kyljellään) 3
muussa asennossa 4
kahta tai useampaa asentoa käyttäen 5

en muista 6

30. Ovatko kokemanne sukupuoliyhteydet enimmäkseen olleet:

hyvin miellyttäviä 6
melko miellyttäviä 5
ei miellyttäviä eikä epämiellyttäviä 4
melko epämiellyttäviä 3
hyvin epämiellyttäviä 2

vaikea arvioida 1
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31. Oletteko tyytyväinen sukupuoliyhdyntöjen lukumäärään nykyisessä
parisuhteessanne?
HUOM! VENÄJÄNKIELISESSÄ LOMAKKEESSA VAIN: ’NYKYÄÄN’!

ei parisuhdetta 0

haluaisin yhdyntöjä selvästi useammin 5
haluaisin yhdyntöjä jonkin verran useammin 4
yhdyntöjä on juuri sopiva määrä 3
haluaisin yhdyntöjä jonkin verran harvemmin 2
haluaisin yhdyntöjä selvästi harvemmin 1

32. Sukupuolisen nautinnon päättymistä laukeamiseen ja hyvänolon tunteeseen
sanotaan orgasmiksi. Oletteko saanut yhdynnässä orgasmin?

aina 5
melkein aina tai useimmiten 4
suunnilleen joka toinen kerta 3
melko harvoin 2
harvoin 1

en koskaan 0

33. Kuinka usein olette sukupuolisuhteessa ollessanne kokenut tai harjoittanut ns.
suuseksiä eli joko miehen siittimen hyväilyä suulla tai naisen sukupuolielinten
hyväilyä suulla VIIMEISTEN VIIDEN VUODEN AIKANA?

a) kumppani b) minä
tehnyt tehnyt
minulle kumppanille

useimmiten 4 4
silloin tällöin 3 3
harvoin 2 2
1-5 vuotta sitten 1 1
en lainkaan 0 0
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34. Itsetyydytyksellä (masturbaatiolla, onanialla) tarkoitetaan omien
sukupuolielinten hyväilyä tai kiihottamista, joka aiheuttaa mielihyvää ja voi
johtaa laukeamiseen eli orgasmiin. Hyvin monet ihmiset harjoittavat
itsetyydytystä ainakin jossain elämänsä vaiheessa. Milloin viimeksi olette
harjoittanut itsetyydytystä?

viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 6
viimeksi kuluneen viikon aikana 5
viimeksi kuluneen kuukauden aikana 4
viimeksi kuluneen vuoden aikana 3
1-10 vuotta sitten 2
yli 10 vuotta sitten 1

en ole milloinkaan harjoittanut 0

35. Ihmiset tuntevat joskus sukupuolista kiinnostusta paitsi toiseen, myös omaan
sukupuoleensa. Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne tällä hetkellä:

yksinomaan miessukupuoleen 1
voittopuolisesti miessukupuoleen 2
yhtä paljon molempiin sukupuoliin 3
voittopuolisesti naissukupuoleen 4
yksinomaan naissukupuoleen? 5

KYSYMYSTEN 35 & 36 TALLENNUKSESSA ON OLLUT EPÄSELVYYKSIÄ, JOTKA
OVAT VOINEET VAIKUTTAA KYSYMYSTEN SAAMIIN ARVOIHIN.

SEURAAVA KYSYMYS ON TARKOITETTU VAIN NIILLE, JOTKA OVAT
OLLEET TYÖSSÄ VIIMEISTEN 24 KUUKAUDEN AIKANA.
MUUT SIIRTYVÄT KYSYMYKSEEN 37. → K 37

36. Onko Teihin kohdistunut työssänne viimeksi kuluneiden 24 kuukauden
aikana seuraavanlaista sukupuolista toimintaa ja aloitteellisuutta, jota ette ole
pyrkinyt aiheuttamaan?

kyllä, kyllä, ei ole
pidin pidin kohdistunut
sitä sitä
myöntei- loukkaa-
senä vana

a) seksuaalisesti värittyneet kirjeet, puhelinsoitot
tai pornoaineistot 3 2 1

c) härskit puheet, kaksimieliset vitsit,
huomautukset tai kysymykset 3 2 1

d) sukupuolisesti vihjailevat katseet,
ilmeet tai eleet 3 2 1

e) kopelointi tai nipistely 3 2 1
f) painostus yhdyntään tai vastaavaan sukupuoliseen

toimintaan 3 2 1

HUOM! NAISTEN LOMAKKEESSA ’KIRJEET, PUHELINSOITOT JA PORNOAINEIS-
TOT’ OVAT SAMASSA KOHDASSA a, MIEHILLÄ KYSEINEN VASTAUSVAIHTOEHTO
ON JAETTU KAHTEEN OSAAN, a JA b. NAISILLA EI OLE OLLENKAAN KOHTAA b.
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37. Onko Teitä joskus suostuteltu sukupuoliyhteyteen tarjoamalla rahaa tai
vastaavia taloudellisia etuuksia?

ei 0
kyllä, mutta olen kieltäytynyt 1
kyllä, ja olen suostunut kerran 2
kyllä, ja olen suostunut useampia kertoja 3

38. Oletteko itse joskus tarjonnut rahaa tai vastaavia taloudellisia etuuksia
sukupuoliyhteydestä?

en 0
kyllä, mutta kohteet (tai kohde) eivät suostuneet 1
kyllä, ja yksi kohde on suostunut 2
kyllä, ja useampi kohde on suostunut 3

39. Jos olette avo- tai avioliitossa: Onko Teillä ollut nykyisen avo- tai avioliittonne
aikana muita sukupuolisuhteita?

en ole avo- tai avioliitossa 0 → K 41

kyllä, tilapäisiä 4
kyllä, vakituisia 3
kyllä, sekä tilapäisiä että vakituisia 2
minulla ei ole ollut muita sukupuolisuhteita 1

40. Miten oma puolisonne on suhtautunut Teidän ulkopuolisiin suhteisiinne?

hän ei ole tiennyt niistä 1
hän on hyväksynyt ne 2
suhtautunut välinpitämättömästi 3
suhtautunut mustasukkaisesti 4
hän haluaisi päättää oman suhteemme 5
muuten, miten? _________________________________________________________ 6

41. Kun viimeksi saitte lapsen, pyrittekö tietoisesti tulemaan raskaaksi?

JOS TEILLÄ EI OLE TAI OLE OLLUT LAPSIA, SIIRTYKÄÄ
KYSYMYKSEEN 46. → K 46

pyrin tietoisesti tulemaan raskaaksi 1
tulin raskaaksi sattumalta 2
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SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT VIIMEKSI SYNTYNYTTÄ
LASTANNE:

42. Teittekö raskaaksi tultuanne päätöksen synnyttää tämä lapsi itse (yksin),
yhteisymmärryksessä kumppaninne kanssa vai painostuksen alaisena? kyllä ei

a) päätin itse (yksin) 2 1
b) päätin yhdessä kumppanin kanssa 2 1
c) kumppanini painosti minua 2 1
d) vanhempani painostivat minua 2 1
e) lääkäri / hoitaja suositteli sitä 2 1
f) se sopi työtilanteeseeni 2 1
g) muu syy, mikä? _________________________________________________________ 2

HUOM! TÄSTÄ KYSYMYKSESTÄ PUUTTUVAT MIEHILTÄ KOHDAT E JA F. TÄMÄ
ON MAINITTU MYÖS TALLENNUSOHJEESSA. (TALLENTAJAT OVAT KUITENKIN
TALLENTANEET MIEHILLE MYÖS NÄIHIN KOHTIIN ARVOJA...)

43a. Oliko synnyttämispäätös vaikea seuraavista syistä: kyllä ei

a) opinnot tai työ kärsisivät 2 1
b) en halunnut lasta 2 1
c) häpesin tätä raskautta 2 1
d) taloudellinen tilanteeni oli huono 2 1
e) kumppanini ei halunnut lasta 2 1

43b. Oliko synnyttämispäätös helppo seuraavista syistä: kyllä ei

a) halusin lapsen 2 1
b) ympäristöni tuki minua 2 1
c) se oli moraalisesti oikein 2 1
d) se sopi elämäntilanteeseeni 2 1
e) kumppanini halusi lapsen 2 1

44. Oliko uskonnolla vaikutusta päätökseenne?

ei 1
kyllä 2

millä tavoin? ___________________________________________________________

45. Mitä seurauksia tämän lapsen syntymisestä on ollut teille? kyllä ei
a) urani tai työni kärsi 2 1
b) olen tullut onnelliseksi 2 1
c) tunnen itseni todelliseksi naiseksi 2 1
d) taloudellinen tilanteeni vaikeutui huomattavasti 2 1
e) olin tyytyväinen kun minun ei tarvinnut käydä työssä 2 1
f) tunsin että lapsi vei kaikki voimani 2 1
g) suhde kumppaniini kärsi 2 1
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KAIKKI NAISET:

46. Onko yhtään raskauttanne keskeytetty (eli tehty abortti)?
a)
ei 1
kyllä 2
b) montako kertaa? ____ kertaa

47. Onko joku kumppaninne joskus halunnut Teidän tekevän raskauden
keskeytyksen (abortin)?

ei 0
kyllä, ja suostuin siihen 1
kyllä, mutten suostunut siihen 2
kyllä, olen sekä suostunut että kieltäytynyt 3

SEURAAVAT KYSYMYKSET ON TARKOITETTU VAIN NIILLE NAISILLE,
JOILLE ON TEHTY ABORTTI.
NE NAISET, JOILLE EI OLE KOSKAAN TEHTY ABORTTIA, SIIRTYVÄT
KYSYMYKSEEN 58. → K 58

48. Oletteko tehnyt päätöksen viimeisimmästä raskauden keskeytyksestä itse,
yhteisymmärryksessä kumppaninne kanssa, vai painostuksen alaisena? kyllä ei

a) päätin itse (yksin) 2 1
b) päätin yhdessä kumppanin kanssa 2 1
c) kumppanini painosti minua 2 1
d) vanhempani painostivat minua 2 1
e) joku muu painosti minua 2 1
f) lääkäri / hoitaja suositteli 2 1
g) se oli työtilanteeni kannalta suositeltavaa 2 1

49. Milloin teille tehtiin viimeisin aborttinne? vuonna ______

50. Maksoiko viimeisin aborttinne?

kyllä 2
ei 1

51. Käytettiinkö puudutusta tai anestesiaa viimeisimmän aborttinne yhteydessä?

kyllä 2
ei 1
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52. Missä teille tehtiin viimeisin aborttinne?

valtion sairaalassa 1
yksityisellä klinikalla 2
lääkäri teki kotonaan 3

53. Oletteko koskaan järjestänyt aborttianne tuttavan kautta?

kyllä 2
ei 1

54a. Oliko joku aborttipäätöksistänne vaikea seuraavista syistä: kyllä ei

a) en voinut puhua siitä kenenkään kanssa 2 1
b) pelkäsin tulevani hedelmättömäksi 2 1
c) halusin synnyttää lapsen 2 1
d) häpesin raskauttani 2 1
e) abortin tekeminen on moraalisesti väärin 2 1
f) kumppanini halusi minun synnyttävän lapsen 2 1
g) muusta syystä, mistä? ____________________________________________________ 2

54b. Oliko joku aborttipäätöksistänne helppo seuraavista syistä: kyllä ei

a) se on yksinkertainen toimenpide 2 1
b) muutkin tekevät abortteja 2 1
c) lähiympäristöni tuki aborttiani 2 1
d) en halunnut lasta 2 1
e) pidin aborttia valitettavana mutta täysin hyväksyttävänä asiana 2 1
f) se oli opintojeni tai työni takia välttämätön 2 1
g) kumppanini ei halunnut lasta 2 1

55. Onko uskonnolla ollut vaikutusta aborttipäätöksiinne?

ei 1
kyllä 2

millä tavoin? ___________________________________________________________

56. Onko joku aborteistanne ollut: kyllä ei

a) kivulias 2 1
b) nöyryyttävä 2 1
c) syyllisyyttä aiheuttava 2 1
d) helppo 2 1
e) itsestäänselvyys tilanteessani 2 1
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57. Onko jostakin abortistanne ollut teille vaikeita psyykkisiä tai fyysisiä
jälkiseurauksia?

ei ole ollut 0

on ollut, psyykkisiä 1
on ollut, fyysisiä 2
on ollut sekä psyykkisiä että fyysisiä 3

KAIKKI NAISET:

58. Kun arvioitte omaa sukupuolielämäänne kokonaisuutena katsottuna, niin
pidättekö sitä:

hyvin tyydyttävänä 5
melko tyydyttävänä 4
ei tyydyttävänä eikä epätyydyttävänä 3
melko epätyydyttävänä 2
hyvin epätyydyttävänä 1

59. Mitä mieltä olette seuraavista sukupuolielämäänne ja ominaisuuksianne
koskevista väitteistä? Vastaa jokaiseen kohtaan (a, b, c).

täysin jokseenkin ei samaa hiukan täysin
samaa samaa eikä eri eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä mieltä

a) olen seksuaaliasioissa
varsin taitava 5 4 3 2 1

b) olen seksuaalisesti
aktiivinen 5 4 3 2 1

c) olen sukupuolisesti
puoleensavetävä 5 4 3 2 1


