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BAROMETRI
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TURUN YLIOPISTON SOSIAALIPOLITIIKAN LAITOS
KANSANELÄKELAITOS



LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Kysymyksiin vastataan

1. Ympyröimällä tai rastittamalla sen vaihtoehdon numero, joka mielestänne sopii
parhaiten tai vastaa käsitystänne asiasta, tai

2. Kirjoittamalla kysytty asia sitä varten varattuun tilaan.

Jos ette muista tarkasti jotain kysyttyä asiaa, merkitkää
joka tapauksessa vastaukseksi oma arvionne.

Jos erehdyksessä tai muusta syystä merkitsette väärän vaihtoehdon,
mitätöikää se esim. yliviivaten.

Kysymyksiin ei ole "oikeita" tai "vääriä" vastauksia lukuunottamatta taustatietoja
kuten sukupuolta, ikää tai kotikuntaa. Täyttäkää lomake omien kokemustanne ja
mielipiteidenne mukaisesti.

Osa lomakkeen kysymyksistä on tarkoitettu ainoastaan tietyille vastaajaryhmille
(kuten työttömille, joten vastatkaa näihin kysymyksiin vain, mikäli täytätte
kysymyksen yhteydessä mainitut ehdot).

Kysymyksiin vastataan valitsemalla ainoastaan yksi vaihtoehto, ellei toisin ole
mainittu kysymyksen yhteydessä!



1. Mikä on syntymävuotenne? 19 __ .

2. Oletteko?
1. Mies
2. Nainen

3. Oletteko?
1. Naimaton
2. Naimisissa
3. Avoliitossa
4. Asumuserossa tai
eronnut
5. Leski

4. Oletteko?
1. Yksin asuva
2. Yksinhuoltaja
3. Avio/avoliitossa EI lapsia
4. Avio/avoliitossa JA lapsia
5. Yhdessä vanhempien kanssa
6. Muu mikä? _____________________________

5. Montako henkilöä on kotitaloudessanne?

1. Kotitaloudessa jäseniä yhteensä _______
2.0-6-vuotiaiden lasten lukumäärä_______
3.7-17-vuotiaiden lasten lukumäärä______
4. Kotona asuvien yli 17-vuotiaiden lasten lukumäärä_____

6. Mikä on tämänhetkinen asuinkuntanne? ____________________________

7. Entä kauanko olette asunut siellä?  ______vuotta

8. Mikä on korkein koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto)

1. Peruskoulu/oppikoulu/kansakoulu
2. Ammattikurssi, oppisopimus tms.
3. Ammattikoulu
4. Keskiasteen opisto tai lukio
5. Akateeminen tutkinto



9. Mikä seuraavista vastaa parhaiten nykyistä tilannettanne?
(valitkaa vain yksi vaihtoehto)

1. Työssä kokopäiväisesti
2. Työssä osapäiväisestä
3. Tukityöllistettynä
4. Työttömänä
5. Lomautettuna
6. Työllisyyskoulutuksessa/kurssilla
7. Opiskelija tai koululainen
8. Omaa kotitaloutta hoitava (kotiäiti tai -isä)
9. Eläkkeellä
10. Jokin muu, mikä ? ____________________________

10. Entä viimeisen 2 vuoden aikana, missä seuraavista tilanteista olette ollut ja kuinka pitkään?
(Ympyröikää kaikkien sopivien vaihtoehtojen numerot ja ilmoittakaa kuinka pitkään olette ollut
kyseisessä tilanteessa viimeisen 2 vuoden aikana)

1. Työssä kokopäiväisesti .................2 v:n aikana yhteensä n. _____vuotta         kuukautta

2. Työssä osapäiväisesti ..................... 2 v:n aikana yhteensä n. vuotta        kuukautta

3. Tukityöllistettynä...........................2 v:n aikana yhteensä n. vuotta        kuukautta

4. Työttömänä.................................. .2 v:n aikana yhteensä n. _____ vuotta        kuukautta

5. Lomautettuna................................2 v:n aikana yhteensä n. _____ vuotta        kuukautta

6. Työllisyyskurssilla/koulutuksessa... .2 v:n aikana yhteensä n. ______vuotta        kuukautta

7. Opiskelija tai koululainen................2 v:n aikana yhteensä n. _____vuotta       kuukautta

8. Omaa kotitaloutta hoitava

(kotiäiti tai-isä).............................2 v:n aikana yhteensä n._____ vuotta        kuukautta

9. Eläkkeellä .....................................2 v:n aikana yhteensä n. ____ vuotta        kuukautta

10. Jotain muuta, mitä?________________________________________

2 v:n aikana yhteensä n.______vuotta          kuukautta

11. Mikä on nykyinen ammattinne? (merkitkää mahdollisimman tarkkaan esim. ei metallimies vaan
hitsaaja, ei FM vaan opettaja. Jos olette eläkkeellä, niin merkitkää viimeisin työssäoloaikainen ammattinne.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Oletteko tällä hetkellä tai olitteko
työssäoloaikananne...

1. Palkansaaja
2. Yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
3. Maanviljelijä
4. Avustava perheenjäsen maatilalla
5. Avustava perheenjäsen muussa yrityksessä
6. Ei mikään edellä mainituista



HUOMIO!!!

TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VAIN AVIO/AVOLIITOSSA OLEVILLE

MUUT VOIVAT SIIRTYÄ SEURAAVALLE SIVULLE

13. Onko puolisonne tällä hetkellä pääasiallisesti?

1 Työssä kokopäiväisesti
2 Työssä osapäiväisesti
3 Työttömänä
4 Lomautettuna
5 Eläkkeellä
6 Opiskelija
7 Omaa kotitaloutta hoitava (kotiäiti tai-isä)
8 Jokin muu, mikä?_______________

14. Onko puolisonne... (jos hän on eläkkeellä, niin oliko häh työssäoloaikanaan)?

1 Palkansaaja
2 Yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
3 Maanviljelijä
4 Avustava perheenjäsen maatilalla
5 Avustava perheenjäsen muussa yrityksessä
6 Ei mikään edellä mainituista

15. Mikä on puolisonne nykyinen tai työssäoloaikainen ammatti? (kuten kysymyksessä 11.)

16. Onko puolisonne nykyisen työn jatkuvuus turvattu?

1. Puolisoni ei ole työssä tällä hetkellä
2. Alle vuodeksi
3. 1-3 vuodeksi
4. Puolisoni nykyisen työnjatkuvuus on turvattu pidempään

17. Onko puolisonne ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden kahden
vuoden aikana?

1. Ei
2. Kyllä, kerran lyhyen aikaa (alle 3 kk)
3. Kyllä, useita lyhytkestoisia (alle 3 kk) aikoja
4. Kyllä, kerran pidemmän aikaa (yli 3 kk)
5. Kyllä, useita pidempikestoisia (yli 3 kk) aikoja



HUOMIO!!!

TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VAIN TÄLLÄ HETKELLÄ PÄÄASIALLISESTI

TYÖSSÄ KÄYVILLE.

MUUT VOIVAT SIIRTYÄ SEURAAVALLE SIVULLE

18. Millä sektorilla työskentelette?

1. Yksityisellä sektorilla ( yksityinen yritys, järjestö, maatila yms.)
2 Julkisella sektorilla (valtio, kunta, kirkko, valtion liikelaitos)

19.Kuinka kauan nykyinen työsuhteenne on kestänyt?

Noin_______ vuotta.

20.Miten hyvin nykyisen työnne jatkuvuus on turvattu?

1. Alle vuodeksi
2. 1-3 vuodeksi
3. Nykyisen työni jatkuvuus on turvattu pidempään

21.Jos yllättäen joutuisitte työttömäksi, niin saisitteko työttömyyden aikana…

1. Työttömyysturvan peruspäivärahaa
2. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa
3. En kumpaakaan
4. En osaa sanoa

22. Oletteko ollut työttöminä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana

1.En
2.Kyllä, kerran lyhyen aikaa (alle 3 kk)
3.Kyllä, useita lyhytkestoisia (alle 3 kk) jaksoja
4.Kyllä, kerran pidemmän aikaa (yli 3 kk)
5 Kyllä, useita pidempikestoisia (yli 3 kk) aikoja



HUOMIO!!!

TÄMÄN SIVUN KYSYMYKSET VAIN

TYÖTTÖMÄNÄ TAI LOMAUTETTUNA

OLEVILLE

MUUT VOIVAT SIIRTYÄ SEURAAVALLE SIVULLE.

23. Kuinka kauan nykyinen työttömyytenne/lomautuksenne on kestänyt?

1. Alle puoli vuotta
2. Yli puoli vuotta mutta alle vuoden
3. Yli vuoden mutta alle kaksi vuotta
4. Yli kaksi vuotta

24. Oletteko ollut aikaisemmin työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden kahden
vuoden aikana?

1. En, tämä on ensimmäinen kerta
2. Kyllä, kerran lyhyen aikaa (alle 3 kk)
3. Kyllä, useita lyhytkestoisia (alle 3 kk) jaksoja
4. Kyllä, kerran pidemmän aikaa (yli 3 kk)
5 Kyllä, useita pidempikestoisia (yli 3 kk) aikoja

25. Mistä tämänhetkinen työttömyytenne ensisijaisesti johtuu (ympyröikää vain yksi
vaihtoehto)?

1. Irtisanomisesta työnantajan taholta
2. Määräaikaisen työsuhteen päättymisestä
3. Oman yrityksen hakemisesta konkurssiin tai lakkauttamisesta
4. Opintojen jälkeen ei ole löytynyt työsuhdetta
5. Sairastumisen vuoksi omasta heikentyneestä työmarkkina-asemasta
6. Omasta valinnasta jättäytyä työelämän ulkopuolelle
7. Muu syy, mikä? ______________________________________

26. Miten pitkään arvioitte nykyisen työttömyytenne kestävän?

1. Alle 3 kuukautta
2. 3-6 kuukautta
3. 6kk-l  vuosi
4. 1-3 vuotta
5. En usko enää palaavani työelämään



KAIKILLE YHTEISET KYSYMYKSET!

27.Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä terveydentilaanne?

1. Erittäin hyvä
2. Hyvä
3. Keskinkertainen
4. Huono
5. Erittäin huono

28.Onko teillä jokin vaiva tai vamma, joka vähentää työ- tai toimintakykyä, tai jokin
pitkäaikainen sairaus? (Kirjoittakaa tarvittaessa useita)

1. Ei ole
2. Kyllä on, mikä? (esim. diabetes, selkävika tms.

kirjoita tarvittaessa useita)    

29. Oletteko käynyt viimeisen vuoden aikana lääkärin vastaanotolla jonkin sairautenne, vammanne
tai jonkin oireenne vuoksi?

1. En ole
2. Kyllä olen, noin _____ kertaa

30.Meidän jokaisen elämässä tulee tilanteita, jolloin yllättäen kohtaa vaikeita ja ongelmallisia asioita.
Onko teillä henkilöä, jonka kanssa voitte luottamuksellisesti keskustella tällaisista asioista?

1. Ei ole
2. Kyllä on

31. Onko teitä viime aikoina vaivannut jokin seuraavista?

Lähes Silloin         Hyvin Ei koskaan
jatkuvasti     tällöin harvoin

1. Ylirasittuneisuus 1 2 3 4

2. Alakuloisuus 1 2 3 4

3. Hermostuneisuus 1 2 3 4

4. Voimattomuus tai

väsymys 1 2 3 4

5. Unettomuus 1 2 3 4

6. Huonomuistisuus 1 2 3 4



32. Kuinka usein elämänne tuntuu mielekkäältä ja elämisen arvoiselta?

1 Erittäin usein
2 Melko usein
3 Joskus
4 Erittäin harvoin tai ei milloinkaan

33. Rajoittavatko jotkin seuraavista tekijöistä mahdollisuuksienne mielekkääseen elämään?

rajoittaa       rajoittaa       ei rajoita      en osaa
huomatta-    jossain         lainkaan       sanoa
vasti määrin

_____________________________________

1. Terveydentila 1 2 3 4

2. Taloudellinen tilanteenne 1 2 3 4

3. Asuntonne sijainti 1 2 3 4

4. Asuntonne varustetaso 1 2 3 4

5. Asuntonne tilavuus 1 2 3 4

6. Ihmissuhdeongelmat 1 2 3 4

7. Vapaa-ajan toimintamahdollisuudet 1 2 3 4

8. Työn kuormittavuus 1 2 3 4

9. Elämäntilanteessa tapahtunut
radikaali muutos, mikä? 1 2 3 4

34. Miettiessänne tämänhetkistä tilannettanne, minkä asian koette eniten aiheuttavan vaikeuksia

elämäänne? __________________________



Seuraavaksi tullaan esittämään joitakin yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä ja väitteitä.

35. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisitte?

1. Kansallinen Kokoomus
2. Nuorsuomalaiset
3. Ruotsalainen
kansanpuolue
4. Suomen Keskusta
5. Suomen Kristillinen liitto

6. Suomen Sosialidemokraattinen puolue
7. Vasemmistoliitto
8. Vihreä Liitto
9. En äänestäisi lainkaan
10. Jokin muu, mikä? ______________

36. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?
(Merkitkää kultakin vaakariviltä vain yksi kohta)

täysin osittain en osaa osittain täysin
samaa samaa sanoa eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

1. Veroja pitäisi Suomessa alentaa, vaikka se
johtaisikin sosiaaliturvan tuntuvaan leikkaamiseen

2. Kansalaisten väliset toimeentuloerot Suomessa
ovat tällä hetkellä liian suuret

3. Pimeiden töiden teettäminen ilman kuittia ja
kuutamourakointi on mielestäni hyväksyttävää, koska
tavallinen ihminen joutuu maksamaan esim. muurarin
palkkaamisesta aivan liikaaveroja ja muita
työvoimakustannuksia.

4. Viranomaisyhteistyötä tulisi lisätä sosiaaliturvan
väärinkäytösten estämiseksi, vaikka tämä lisäisikin
kansalaistenvalvontaa ja vähentäisi siten yksityisyyden
suojaa.

5. Minulla on tunne, että sairauden sattuessa voin
täysin luottaa julkiseen
terveydenhuoltojärjestelmään

6. On hyvä säilyttää terveys- ja koulutuspalvelut pääosin
julkisella sektorilla, koska näin voidaan varmistaa
palveluidenriittävä laatu ja alueellinen saatavuus

7. Sosiaaliturva ei nykyisin vastaa ihmisten
tarpeisiin, koska se on liian byrokraattinen



Täysin osittain en osaa  osittain täysin
samaa samaa sanoa  eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

8. Sosiaaliturvaan lamavuosina kohdistuneet
leikkaukset ovat mielestäni kohdistuneet
oikeudenmukaisesti

9. Suomalainen asuntopolitiikka on epäonnistunut
tavoitteissaan turvata kansalaisille kohtuuhintaisten ja
korkealaatuisten asuntojen saatavuus

10. Suomalainen yhteiskunta avustaa aivan liikaa
pakolaisia ja muualta tulleita

11. TV-lupamaksu pitäisi poistaa, ja rahoittaa yleisradio
toimintaa verovaroin, koska jokaiselle kansalaisella
tulisi olla oikeus perustiedonvälitykseen.

12. Aluepolitiikkaan tulisi entistä enemmän kiinnittää
huomiota, jotta jokaiselle kansalaiselle voidaan taata
asuinpaikasta riippumatta samat peruspalvelut.

13. Olen valmis maksamaan liha-ja maitotuotteista
enemmän jos ne on tuotettu eläinten hyvinvointia
paremmin huomioon ottaen

14. Työnantajat ovat unohtaneet kansallisen edun ja
keskittyneet liiaksi kansainväliseen voitontavoitteluun

1 S. Työttömällä on ehdoton oikeus etsiä ja odotella
oman ammattialansa työn löytymistä

16. Jokaisen perheen on voitava valita, jääkö puoliso
hoitamaan lapsia kotona hoitorahan turvin vai
käyttääkö päivähoitopalveluita

17. Jokaisen työikäisen ihmisen on voitava halutessaan
jäädä vapaaehtoisesti työelämän ulkopuolelle
elämään yhteiskunnan tarjoaman minimi
toimeentulon varassa

18. Nykyiset puolueet ovat ajautuneet liian kauas
tavallisen ihmisen ongelmista ja tarpeista



37. Erilaisille työvoimapoliittisille toimenpiteille, kuten tukityöllistämiselle, työllisyyskoulutukselle,
kuntoutukselle jne. voidaan asettaa useita eri tavoitteita. Miten tärkeinä pidätte seuraavia
tavoitteita?

erittäin         melko en osaa        melko täysin
tärkeä tärkeä sanoa tarpeeton      tarpeeton

1. Entisten ammattitaitojen ylläpitäminen

2. Uusien ammattitaitojen hankkiminen

3. Työmarkkinoilta syrjäytymisen estäminen

4. Sosiaalisen syrjäytymisen estäminen

5. Lyhytaikaiseen työttömyyteen
valmentautuminen

6. Pitkäaikaiseen tai pysyvään
työttömyyteen valmentautuminen

1  2 3 4 5

1  2 3 4 5

1  2 3 4 5

1  2 3 4 5

1  2 3 4 5

1  2 3 4 5

38. Toimeentulotuki (huoltoapu) yhden aikuisen ruokakunnalle on tällä hetkellä 1900 markkaa
kuukaudessa sen jälkeen, kun vuokra on maksettu. Onko tämä mielestänne…

1. Liian korkea
2. Sopiva
3. Liian matala

39. Kuinka paljon mielestänne yhden aikuisen ruokakunta tarvitsee kuukaudessa toimeentulotukea
elääkseen sen jälkeen kun vuokra on maksettu?

Noin____________markkaa kuukaudessa

40. Mikäli kotitaloutenne joutuisi pelkästään sosiaaliturvan varaan mikä olisi tuolloin kohtuulliseksi
katsomanne nettotulo joka sosiaaliturvan tulisi teille taata sen jälkeen kun asumiskulut on
maksettu?

Noin____________markkaa kuukaudessa



SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT KOKO KOTITALOUTTANNE.

JOS OLETTE YKSIN ASUVA, VASTATKAA OMAN TILANTEENNE MUKAISESTI

41. Mitä ja kuinka paljon seuraavista tulomuodoista verojen jälkeen (nettona) kotitaloutenne
(=sinä ja perheesi jäsenet) yhteensä vastaanottaa tällä hetkellä keskimäärin kuukaudessa.

1 Palkkatulot nettona (myös puolison) _______________ mk/kk
2 Yrittäjätulot nettona _______________ mk/kk
3 Kansaneläke _______________ mk/kk
4 Työeläke _______________ mk/kk
5 Yksityiset eläkkeet _______________ mk/kk
6 Jokin muu eläke, mikä?

____________ _______________ mk/kk
7 Työttömyysturvan peruspäiväraha _______________ mk/kk
8 Työmarkkinatuki _______________ mk/kk
9 Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus _______________ mk/kk
10. Sairauspäiväraha _______________ mk/kk
11 Toimeentulotuki _______________ mk/kk
12. Opintoraha _______________ mk/kk
13. Asumistuki tai asumislisä _______________ mk/kk
14 Lapsilisät _______________ mk/kk
15 Lasten hoitoraha ja -lisä

(entinen kotihoidontuki) _______________ mk/kk
16. Elatusapu ja/tai elatustuki _______________ mk/kk
17. Vanhempainraha (äitiys-, isyysraha) _______________ mk/kk

 18. Korko- ja vuokratulot _______________ mk/kk
19 Vanhempien tai sukulaisen maksama

avustus _______________ mk/kk

20. Jokin muu tulo, mikä? (esim. stipendi,
omaishoidontuki, sotilasavustus,
vapaaehtoinen vakuutus)



42. Miten suuria ovat kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausittaiset kulut
seuraavien menojen osalta, jos teillä ei ole kyseisiä kuluja merkitkää
kohtaan 0 mk/kk.

1. Lainanhoitokulut (korot + lyhennykset)? _______________ mk/kk

2. Asumiskustannukset kuukaudessa
ilman
lainanhoitokuluja?
(vuokra, yhtiövastike, vesi, sähkö yms.) _______________ mk/kk

3. Lasten päivähoitomaksut? _______________ mk/kk

4. Lääkekulut kuukaudessa? _______________ mk/kk

5. Työmatkakulut kuukaudessa? _______________ mk/kk

43. Paljonko näin ollen kotitaloudellenne jää rahaa käytettäväksi kuukaudessa edellä
esitettyjen menoerien jälkeen?

_______________ mk/kk

44. Elintaso koostuu suurelta osin mahdollisuudesta ostaa ja hankkia erilaisia tavaroita ja
palveluita. Oletteko tyytyväinen kotitaloutenne nykyiseen elintasoon ja
kulutusmahdollisuuksiin ?

1. Erittäin tyytyväinen
2. Melko tyytyväinen
3. Sekä että
4. Melko tyytymätön
5. Erittäin tyytymätön

45. Kuinka helppoa/vaikeaa kotitaloutenne toimeentulo nykyisillä tuloilla on ?

1. Hyvin helppoa
2. Helppoa
3. Vain pieniä vaikeuksia
4. Jonkin verran vaikeuksia
5. Todella vaikeaa

46. Ovatko seuraavat tekijät aiheuttaneet teille/kotitaloudellenne viimeisen
vuoden aikana taloudellista turvattomuutta?

ei kyllä kyllä kyllä
kertaakaan   joskus usein

jatkuvasti

1. Kotitaloutenne tulotaso

2. Kotitaloutenne tulojen epäsäännöllisyys

3. Kelan maksamien etuuksien viivästyminen

4. Jokin muu, mikä? _____________________

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



47. Säästääkö kotitaloutenne kuukausittain jonkin tavoitteen saavuttamiseksi?

1. Kyllä, paljonko? n.___________ mk/kk
2. Kyllä, mutta epäsäännöllisesti (ei kuukausittain)
3. Ei, mutta se olisi mahdollista
4. Ei ole mahdollista säästää

48. Mihin kotitaloutenne säästää? (Ympyröikää kaikki ne kohteet joihin säästätte)

1. Kotitaloutemme ei säästä
2. Lomamatkaan
3. Omistusasuntoon tai asumisoikeusasuntoon
4. Kesämökkiin tai lomaosakkeeseen
5. Yksityiseen eläkkeeseen
6. Autoon, moottoripyörään tai muuhun kulkuneuvoon
7. Harrastukseen liittyviin kuluihin
8. Sijoituskohteeseen (esim. osakkeisiin, arvopapereihin tms.)
9. Odottamattomien menojen varalle
10. Johonkin muuhun, mihin?   __________________________

49. Onko kotitaloudellenne nykytilanteessa halutessanne mahdollista ottaa yli 50.000 mk: n
pankkilaina ja selviytyä sen aiheuttamista kuluista?

1. Kyllä
2. Ei

50. Entä lähitulevaisuudessa? (2-3 vuoden kuluttua)

1. Kyllä on mahdollista
2. Kyllä todennäköisesti on mahdollista
3. Ei todennäköisesti ole mahdollista
4. Ei ole mahdollista
5. En osaa sanoa

51. Millaisen arvioitte kotitaloutenne tulotason olevan vuoden kuluttua verrattuna tämänhetkiseen
tilanteeseen?

1. Selvästi korkeampi
2. Jonkin verran korkeampi
3. Suunnilleen sama
4. Jonkin verran matalampi
5. Selkeästi matalampi
6. En osaa sanoa

52. Mikäli ilmoititte edellisessä kysymyksessä tulotasonne mahdollisesti muuttuvan, mikä on
muutoksen suurin syy? (Mikäli tulotasonne ei muutu siirtykää seuraavaan kysymykseen)

Muuttuu, miksi? ____________________________________________



53. Onko kotitaloutenne viimeisen vuoden aikana ollut joissakin seuraavista tilanteista?

ei ker-         kerran         muutaman    usein jatkuvasti
taakaan kerran

1. Kuukausitulot ovat olleet
epäsäännölliset

2. Kelan maksamat etuudet
ovat viivästyneet

3. Harrastus/virkistysmenoja on
jouduttu vähentämään

4. Vuokran maksu tai asumiseen (vesi,
sähkö, jäte, lämmitys) liittyvät käyttö
maksut ovat viivästyneet maksu
vaikeuksien vuoksi

5. Muiden laskujen maksaminen on
viivästynyt tai jäänyt maksamatta
maksuvaikeuksien vuoksi

6. Pankkilainan lyhennystä/korkoja
ei olla pystytty maksamaan

7. Omaisuuttanne tai tulojanne
on ulosmitattu

8. Lääkärin määräämiä lääkkeitä on
jätetty hankkimatta niiden kalleuden
vuoksi

9. Myös muusta sairaudenhoidosta
kuin lääkärin määräämistä lääkkeistä
on rahanpuutteen vuoksi jouduttu
tinkimään

10. Olette joutunut olemaan nälässä
rahan puutteen vuoksi

11. Kuluneiden vaatteiden tilalle ei ole
voitu hankkia uusia

12. Lasten hankkimista on perheessä
lykätty taloudellisten vaikeuksien
vuoksi

13. Joitakin muita taloudellisia
vaikeuksia, mitä?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



54. Miten olette yrittäneet ratkaista edellisessä kysymyksessä mahdollisesti ilmoittamanne
taloudelliset vaikeudet? (Jos kotitaloudellanne ei ole ollut taloudellisia vaikeuksia siirtykää
seuraavaan kysymykseen)

ei kerran muutaman    toistu-
kertaakaan kerran vasti

1. Velkojen takaisinmaksua on uudelleenjärjestelty 1 2 3 4

2. Rahan lainaaminen ystäviltä, tutuilta tai suku-

laisilta 1 2 3 4

3. Pankkilainan ottaminen selviytyäksenne joka-

päiväisistä menoista 1 2 3 4

4. Ruoan ostaminen luotolla 1 2 3 4

5. Omien säästöjen käyttäminen 1 2 3 4

6. Omaisuuden myyminen 1 2 3 4

7. Toimeentulotuen anominen 1 2 3 4

8. Elintarvikkeiden hakeminen ilmaiseksi (esim.

Pelastusarmeijan tai muun sellaisen jakelusta) 1 2 3 4

9. Asuinpaikkakunnan vaihtaminen 1 2 3 4

10. Lisätulojen hankkiminen (esim. ylityöt,

toinen työ tms.) 1 2 3 4

11. Muu ratkaisu, mikä?

_______________________________________ 1 2 3 4

55. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä ? (Vastatkaa siten, että huomioitte koko nykyisen
kotitaloutenne)

täysin osittain osittain täysin
samaa samaa eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

1. Ottaen huomioon nykyisen elämäntilanteeni, koen eläväni
köyhyydessä.

2. Tulot ja lainanhoitokulut huomioon ottaen koen olevani
ylivelkaantunut

1 2 3 4

1 2 3 4



Palautteenne on tärkeää tämän lomakkeen kehittämiselle.

Seuraaviin kysymyksiin vastaamalla Teillä on tilaisuus vaikuttaa

tämän kysymyslomakkeen muotoutumiseen.

56. Kyselylomake oli kokonaisuudessaan.,

1. Mielenkiintoinen
2. Ei kovin kiinnostava
3. En osaa sanoa

57. Mitä mieltä olitte kyselylomakkeen pituudesta?
1. Liian lyhyt
2. Sopivan pituinen
3. Liian pitkä

58. Kyselylomakkeen kysymysten aihealue on tärkeä tutkimisen kohde

1. Samaa mieltä
2. Eri mieltä
3. En osaa sanoa

59 Mitkä kysymykset olivat mielestänne erittäin tärkeitä? kysymykset nrot   ________  

60. Oliko vastaaminen liian vaikeaa?

1. Kyllä
2. Ei

61.Mitkä kysymykset olivat mielestänne erityisen vaikeita vastattaviksi? kysymykset nrot _

Miksi mainitsemanne kysymykset olivat liian vaikeita?



Mahdollisia muita kommentteja_

Teillä on myös mahdollisuus lisätä tutkimuksen luotettavuutta sallimalla yhdistää Kelan
rekisteritietoja kysymyslomakkeen tietoihin. Tämä tapahtuu siten, että kirjoitatte oheisessa
vastauspostikortissa olevan numeron alla olevaan laatikkoon. Rekisteritietojen yhdistäminen
tehdään siten, että muodostettavaan aineistoon ei jää nimeä, henkilötunnusta tai muita
tunnisteita joista yksittäinen vastaus voitaisiin erottaa. Yksityisyyden suojanne on siis täysin
turvattu. Tietoja käytetään vain tieteellisiin tutkimustarkoituksiin.

Numero:


