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*** KOTITALOUDEN RAKENNE *** 
 

*** ASUMINEN *** 
 

 

 

1. Mikä on syntymävuotesi ?________ .

2. Mikä on sukupuolesi ? 1. Mies
2. Nainen

1. Naimisissa 
2. Avoliitossa 
3. Naimaton 
4. Eronnut/asumuserossa 
5. Leski 

3. Mikä on tämänhetkinen siviilisäätysi ?

4. Huollettavien lastesi lukumäärä? _______

Kotitaloudessa jäseniä yhteensä_______
0-6 vuotiaiden lasten lukumäärä ______  
7-17 vuotiaiden lasten lukumäärä _______ 
Kotona asuvien yli 17-vuotiaiden lasten lukumäärä_____  

5. Kotitalouden rakenne ? 

 

6. Kuinka pitkään olet asunut Turussa ? ___________vuotta, joista nykyisellä asuinalueella 
________ vuotta. 

7. Onko asuntosi ?     1. Kerrostalossa
2. Rivitalossa 
3. Omakotitalossa 
4. Muussa, missä ______________________________________  

8. Mikä on nykyinen asumismuotosi ?

1. Omistusasunto 
2. Alivuokralaisasunto 
3. Päävuokralaisasunto 
4. Asumisoikeusasunto 
5. Laitos, mikä _______________________________________________________  
6. Yhdessä vanhempien, sisarusten tms. kanssa 
7. Muu asumismuoto, mikä_____________________________________________  
8. Ei vakituista asuntoa 

9. Kuuluvatko kaikki seuraavat asumismukavuudet asuntoosi; sähkö, vesijohto (läm-
min/kylmä vesi), sisä WC, kylpyhuone tai suihku ? 

1. Kyllä 
2. Ei 

10. Asuntosi asuinpinta-alan koko ? ______         neliömetriä.



 

 

 

11. Asunnon huoneiden lukumäärä (keittiötä lukuunottamatta)?____________ kpl.

12. Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen asumistilanteeseesi ja -ympäristöösi?

erittäin      tyytyväinen     tyytymätön       erittäin         en osaa 
tyytyväinen tyytymätön         sanoa 

1. Asumisväljyys 

2. Asumismukavuudet 

3. Asumiskustannukset 

4. Asuinympäristön yleinen viihtyvyys 

5. Asuinympäristön siisteys 

6. Asuinympäristön turvallisuus, 
(ei järjestyshäiriöitä tai vast.) 

7. Asukkaiden viihtyminen, yhteen 
kuuluvuuden tunne asuinalueella 

8. Puistot ja viheralueet 

9. Julkiset liikenneyhteydet 
 

10. Vapaa-ajan viettomahdollisuudet 

11. Kauppapalveluiden saatavuus 

12. Pankkipalveluiden saatavuus 

13. Postipalveluiden saatavuus 

14. Apteekkipalveluiden saatavuus 

15. Terveydenhoitopalveluiden saata- 
vuus ja laatu 

16. Lasten päivähoitopalveluiden saata- 
vuus ja laatu 

17. Vanhustenhuoltopalveluiden saata- 
vuus ja laatu 

18. Koulut ja koulupalveluiden saata- 
vuus ja laatu 



 

 

13. Mitkä ovat keskimääräiset kuukausittaiset asumiskulusi (vuokra, yhtiövastike, vesi, 
sähkö) ilman lainanhoitokuluja ?  

_____________ mk kuukaudessa, 

14. Jos omistat asunnon, paljonko arvelet sen markkinahinnan olevan tällä hetkellä ? 
_____________ mk.   ,

*** KOULUTUS JA AMMATISSATOIMIMINEN ***

15. Mika on korkein koulutuksesi ? 1. Ei peruskoulutusta
2. Kansakoulu/kansalaiskoulu 
3. Peruskoulu/oppikoulu 
4. Ammattikoulu 
5. Keskiasteen opisto tai lukio 
6. Akateeminen tutkinto 

16. Mikä on nykyinen tai työssäoloaikainen ammattisi ? (esim. sairaanhoitaja, varastomies, 
kuvaile tarvittaessa useammalla sanalla). ________________________________________  

17. Oletko tällä hetkellä ? 

1. Töissä kokopäiväisenä 
2. Töissä osa-aikaisena 
3. Työtön 
4. Lomautettu 
5. Eläkkeellä 

 

6. Opiskelemassa 
7. Kotiäitinä/isänä tms. 
8. Jokin muu, mikä ________________________________________________  

18. Onko nykyisen työsi jatkuvuus turvattu ? 

1. En ole työssä tällä hetkellä 
2. Alle vuodeksi 
3.1-3 vuodeksi 
4. Nykyisen työni jatkuvuus on turvattu pidempään 

19. Oletko ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ? 

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

20. Mikä on/oli isäsi (tai lapsuutesi pääasiallisen huoltajan) ammatti? : 



 

 

SEURAAVAT NELJÄ KYSYMYSTÄ VAIN AVIO/AVOLIITOSSA OLEVILLE !!!

21. Onko puolisosi tällä hetkellä ?

1. Töissä kokopäiväisenä 
2. Töissä osa-aikaisena 
3. Työtön 
4. Lomautettu 
5. Eläkkeellä 
6. Opiskelemassa 
7. Kotiäitinä/isänä tms. 
8. Jokin muu, mikä ________________________________________  

22. Mikä on puolisosi nykyinen tai työssäoloaikainen ammatti ?(kuvaile tarvittaessa 
useammalla sanalla) ______________________________________________________  

23. Onko puolisosi nykyisen työn jatkuvuus turvattu ? 

1. Puolisoni ei ole työssä tällä hetkellä 
2. Alle vuodeksi 
3.1-3 vuodeksi 
4. Puolisoni nykyisen työn jatkuvuus on turvattu pidempään 

24. Onko puolisosi ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden viiden vuoden 
aikana? 

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

*** TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN ELINTASOON ***

25. Elintaso koostuu suurelta osin mahdollisuudesta ostaa ja hankkia erilaisia tavaroita ja 
palveluita. Oletko tyytyväinen nykyiseen elintasoosi ja kulutusmahdollisuuksiisi ? 

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

26. Onko nykyinen elintasosi verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen... 

1. Paljon korkeampi 
2. Jonkin verran korkeampi 
3. Suunnilleen ennallaan 
4. Jonkin verran matalampi 
5. Paljon matalampi 



 

  

  

 

27. Jos elintasosi on pudonnut, niin mikä on mielestäsi tärkein syy siihen ? _____________ 

28. Entä millainen arvelet elintasosi olevan seuraavan viiden vuoden kuluttua ? 
 

1. Paljon korkeampi 
2. Jonkin verran korkeampi 
3. Suunnilleen ennallaan 
4. Jonkin verran matalampi 
5. Paljon matalampi 

 

29. Oletko joutunut tinkimään viimeisen vuoden aikana seuraavista asioista?

erittäin paljon   melko paljon     melko vähän     en lainkaan

1. Ruoka 

2. Vaatteiden hankinta 

3. Vapaa-ajan harrastukset 

4. Terveydenhoito 

5. Lomamatkat 

6. Kulkuneuvojen käyttö 

7. Kodin käyttöesineet 

8. Asuminen 

9. Sanomalehdet, tiedotusvälineet 

10. Lahjojen osto, merkkipäivien 
vietto 

 

30. Kuinka vaikeaa tai helppoa sinun/perheesi toimeentulo nykyisillä tuloilla on ?

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



 

*** TERVEYS *** 
 

 

31. Mitä seuraavista tavaroista/asioista on sinun tai perheesi omistuksessa tai muuten 
henkilökohtaisessa käytössäsi?

sinulla on, etkä     sinulla on, mutta sinulla ei ole        haluaisit, mutta 
tule toimeen tulisit toimeen etkä haluakaan       sinulla ei ole 
ilman ilmankin varaa

1. Tiskikone 

2. Pesukone| 

3. Pakastin 

4. Mikroaaltouuni 

5. Pölynimuri 

6. Puhelin 

7. Televisio 

8  Videonauhuri 

9. Stereot 

10. Kotitietokone 

11. Päivittäinen sanomalehti 

12. Juhlavaatteet 
 

13. Kotivakuutus 

14. Tilava asunto 

15. Auto 

16. Asuntovaunu, makuusi- 
joilla varustettu vene tms. 

17. Kesämökki tai lomaosake 

 

32. Onko sinulla todettu jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma, joka on vähentänyt 
työkykyäsi tai pakottanut sinut vaihtamaan ammattia?

1. Ei ole 
2. Kyllä on, mikä? (esim. diabetes, selkävika jne)_____________________________ 



 

***TULOT*** 
 

 

33. Käytätkö säännöllisesti lääkärin määräämää lääkitystä tai kuntoutusta johonkin 
pitkäaikaissairauteen ? 

l.En käytä 
2. Kyllä käytän yhteen sairauteen 
3. Kyllä käytän useampaan sairauteen 

34. Entä onko sinulla ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana jotakin seuraavista:

erittäin usein     melko usein      harvoin     ei lainkaan 

1. Hermostuneisuutta 

2. Ahdistusta 

3. Unettomuutta 

4. Masentuneisuutta 

5. Ylirasitusta 

6. Yleistä väsymystä 

35. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä terveydentilaasi ? 

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

 

36. Mitä ja kuinka paljon seuraavista tulomuodoista verojen jälkeen sinä/ perheesi 
jäsenet vastaanotatte keskimäärin kuukaudessa ? 

1. Palkkatulot nettona _______________ mk/kk 

2. Yrittäjätulot nettona _______________ mk/kk 

3. Kansaneläke _______________ mk/kk 

4. Työeläke _______________ mk/kk 

5. Kansaneläkelaitoksen työttömyyskorvaus 

(peruspäiväraha) _______________________________________     mk/kk 

6. Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus ______________ mk/kk 

7. Sairauspäiväraha ______________ mk/kk 



 

 

8. Toimeentulotuki        __________mk/kk 

9. Asumistuki        __________mk/kk 
 

10. Opintotuki        __________mk/kk 

11. Kotihoidontuki       __________mk/kk 

12. Lapsilisät        __________mk/kk 

13. Korko- ja vuokratulot      __________mk/kk 

14. Jokin muu tulo, mikä       

          __________mk/kk 

37. Luuletko, että sinä ja perheesi olisitte oikeutettuja toimeentulotukeen tällä hetkellä  
1. Saan tällä hetkellä toimeentulotukea, 
2. Tiedän, etten ole oikeutettu toimeentulotukeen. 
3. Luulen, että en ole oikeutettu toimeentulotukeen. 
4. Luulen, että olen oikeutettu toimeentulotukeen, mutta en halua hakea sitä. 

38. Oletko sinä tai joku perheesi jäsen saanut viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana 
toimeentulotukea ? 

1. Kyllä 
2. Ei 

***MENOT*** 

39. Paljonko seuraavia kuluja sinä/perheesi maksatte keskimäärin kuukaudessa ? 

1. Päivähoitomaksut __________ mk/kk 

2. Työmatkakulut __________ mk/kk 

3. Sairauden- ja terveydenhoito- 
menot keskimäärin kuukaudessa    __________ mk/kk 

40. Jos sinulla/perheelläsi on lainoja, niin kuinka paljon sinulla on niitä jäljellä ? 

1. Ei lainoja 
2. Asuntolainaa ________      mk 
3. Opintolainaa ___________ mk 
4. Yritystoimintaan liittyvää lainaa ___________ mk 
5. Muuta lainaa ___________ mk 



 

 

41. VAIN OPISKELIJAT VASTAAVAT TÄHÄN KYSYMYKSEEN!!! 
Oletko ottanut opintolainaa kuluvan lukuvuoden opintojasi varten ? 

l.En 
2. Kyllä, _______________markkaa 

*** SOSIAALISET SUHTEET ***

42. Meidän jokaisen elämässä tulee tilanteita, jolloin yllättäen kohtaa vaikeita ja 
ongelmallisia asioita. Onko sinulla henkilöä, jonka kanssa voit luottamuksel- 
lisesti keskustella tällaisista asioista ? (ympyröi tärkein vaihtoehto) 

1. Ei ole 
2. Kyllä on: avio/avopuoliso 
3. Kyllä on äiti, isä, sisko, veli tai oma lapsi 
4. Kyllä on: muu sukulainen 
5. Kyllä on: ystävä 
6. Kyllä on: ammattiauttaja (sosiaalityöntekijä, psykologi tms.) 

43. Montako ystävää tai luottamuksellista ihmissuhdetta katsot itselläsi olevan? 
(Jos samat henkilöt kuuluvat useampaan ryhmään sijoita heidät vain yhteen ) 

ei yhtään yksi         kaksi-kolme      neljä tai enemmän 

1. Perhepiirissä (puoliso 
ja lapset) 

2. Omaisten parissa (vanhemmat 
ja sisarukset) 

3. Muiden sukulaisten parissa 

4. Työ-/opiskeluyhteisössä 

5. Harrastusten parissa 

6. Naapurustossa 

7. Ammattiauttajien parissa 

8. Muissa yhteyksissä 

44. Kuinka usein keskimäärin tapaat sinulle läheisiä ihmisiä? (ei kanssasi 
samassa taloudessa asuvia) 

1. Päivittäin 
2. Vähintään kerran viikossa 
3. Kerran parissa viikossa 
4. Kerran kuukaudessa 
5. Pari kertaa puolen vuoden aikana 
6. Harvemmin 



 

 

 

45. Onko ihmissuhteittesi määrä huomattavasti vähentynyt parin viimeisen vuoden 
aikana? 

1. Ei 
2. Kyllä 

 

46. Jos vastasit kyllä, mikä on mielestäsi tärkein syy siihen? ________________________  

47. Onko mahdollisilla viimeaikaisilla taloudellisilla vaikeuksilla ollut vaikutusta 
perheesi jäsenten välisiin suhteisiin? 

 

1. Ei perhettä 
2. Ei ole ollut taloudellisia vaikeuksia 
3. Eivät ole vaikuttaneet millään lailla perhesuhteisiin 
4. Ovat yhdistäneet ja vahvistaneet perhettä 
5. Ovat kiristäneet ilmapiiriä jonkin verran 
6. Ovat kiristäneet ilmapiiriä hyvin paljon 

48. Miten tyytyväinen olet seuraaviin asioihin sosiaalisissa suhteissasi ?

erittäin tyytyväinen      tyytymätön       erittäin 
tyytyväinen tyytymätön 

1. Mahdollisuus tavata ystäviä ja 
muita läheisiä ihmisiä 

2. Lämpimien ja rehellisten ihmis- 
suhteiden toteutuminen 

3. Ystävä/tuttavapiirin laajuus 

4. Mahdollisuus luoda kontakteja 
uusiin ihmisiin 

5. Ihmissuhteiden tuottama tyy- 
dytys 

6. Mahdollisuus tavata riittävän 
usein läheisiä ihmisiä 

***OSALLISTUMINEN JA VAPAA-AJAN KÄYTTÖ***

49. Oletko käyttänyt äänioikeuttasi seuraavissa vaaleissa? (ympyröi kaikki ne vaalit joissa 
olet äänestänyt) 

1. Eduskuntavaalit 1991 
2. Presidentinvaalit 1994 
3. EU-kansanäänestys 1994 
4. En ole äänestänyt missään mainituissa vaaleista 



 

  

50. Kuulutko johonkin järjestöön tai yhdistykseen ja/tai miten aktiivisesti 
osallistut niiden toimintaan? 

en kuulu olen jäsen         toimin aktiivisesti

1. Ammatti- tai työmarkkinajärjestö 

2. Uskonnollinen järjestö 

3. Poliittinen järjestö 

4. Muu aatteellinen järjestö (esim. rotary 
tai hyväntekeväisyysjärjestö) 

5. Urheiluseura 

6. Asukasjärjestö 

7. Harrastusyhteisö (ei organisoidut yhteisöt 
kuten kuorot, pelijoukkueet jne.) 

8. Muu järjestö (esim. metsästys- ja kalastus 
seurat, opiskelija- ja koululaisjärjestöt) 

51. Miten usein vietät vapaa-aikaasi seuraavien asioiden parissa?

päivittäin    usean kerran    kerran pari  jonkun ker-    harvemmin 
viikossa       kuukaudessa    ran vuodessa

1. Television katselu 

2. Sanomalehtien lukeminen 

3. Kirjojen lukeminen (muut 
kuin työ- tai opiskelukirjat) 

4. Vapaa-ajan opiskelu 

5. Kuntoilu, urheilu 

6. Harrastukset (käsityöt, 
postimerkkeily yms.) 

7. Järjestöjen ja yhdistysten 
toimintaan osallistuminen 

8. Kulttuuriharrastukset (teatte- 
rit, konsertit, näyttelyt yms.) 

9. Ulkona käyminen (ravintolat, 
diskot, tanssipaikat yms.) 



***YHTEISKUNNALLISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ*** 
 

*** ELÄMÄN KOKEMINEN *** 
 

  

 

52. Mitä seuraavista kunnallisista palveluista sinä/perheesi olette käyttäneet 
viimeisen vuoden aikana?

1. Kasvatus ja perheneuvonta 
2. Lasten päivähoito 
3. Terveys- ja sairaalapalvelut, mitä? ________________________________________  
4. Erilaiset koti- ja tukipalvelut 
5. Vammaisten huoltopalvelut 
6. Erilaiset asumispalvelut, mitä? (esim. vanhusten palvelutalot)____________________  

7. Päihdehuollon klinikat, hoito- ja huoltokodit 
8. Muu, mikä? _____________ ;_________________________________________________________________________ 
9. En ole käyttänyt mitään kunnallisia palveluja 

 

53.0nko elämässäsi tapahtunut viimeisen vuoden aikana jokin seuraavista tärkeistä 
elämäntapahtumista, jotka voivat aiheuttaa muutoksia elämässä? (ympyröi, kaikki 
ne tapahtumat, joita sinulle on tapahtunut) 

1. Opiskelun aloittaminen 
 2. Avioliiton solmiminen 
 3. Avio- tai asumusero 
4. Muutto parempaan asuinympäristöön 
5. Asunnon menetys 

 

5. Muu vakava taloudellinen takaisku (tulipalo, konkurssi tms.) 
6. Ensimmäisen lapsen syntymä 
7. Läheisen henkilön vakava sairastuminen, tapaturma tai kuolema 
8. Oma vakava sairastuminen tai onnettomuus 
9. Yli 10 000 mk perintö tms. satunnainen lisätulo 

 

10. Eläkkeelle siirtyminen 
11. Jokin muu tärkeä tapahtuma, mikä? ___________________________________________  

 
 

54. Miten tyytyväinen olet seuraaviin asioihin?

erittäin tyytyväinen       tyytymätön       erittäin 
tyytyväinen  tyytymätön 

1. Mahdollisuuksiisi käyttää ja kehit- 
tää omia erityistaipumuksiasi 

2. Mahdollisuuksiisi vaikuttaa omaa 
elämääsi koskeviin asioihin 

3. Muiden kanssaihmisten sinua koh- 
taan osoittamaan arvostukseen 



 

  

  

  

erittäin tyytyväinen       tyytymätön       erittäin
tyytyväinen tyytymätön 

4. Mahdollisuuksiisi mielekkääseen 
vapaa -ajan toimintaan 

5. Mahdollisuuksiisi vaikuttaa yh- 
teiskunnallisiin asioihin 

6. Mahdollisuuksiisi menestyä elä- 
mässä 

7. Elämääsi nyt verrattuna viiden vuo- 
den takaiseen tilanteeseen 

8. Mahdollisuuksiisi tiedon saantiin 
eri tiedotusvälineistä 

9. Omiin elintapoihisi 

 

55. Jos olet tällä hetkellä tyytyväinen elämäntilanteeseesi, niin osaatko sanoa mikä on 
tärkein syy siihen? _____________________________________________________ 

56. Jos olet tällä hetkellä tyytymätön elämäntilanteeseesi, niin osaatko sanoa mikä on 
tärkein syy siihen? ____________

 

57. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

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

1. Tällä hetkellä tunnen olevani 
onnellinen 

2. Elämäni on ollut tähän saakka 
hyvin raskasta 

3. Minulla on enemmän huolia 
ja murheita kuin muilla ihmisillä 

4. Elämäni paras aika on vielä edessä 

5. Nykyään ei voi tehdä pitkiä suun- 
nitelmia tulevaisuutta varten 

6. Elämäni on tällä hetkellä kiin- 
nostavaa 



 

 

58. Ihmisillä on usein erilaisia käsityksiä siitä, mikä heidän elämässään on tärkeätä. 
Miten paljon seuraavat asiat merkitsevät sinulle?

erittäin        melko       siltä       melko       erittäin 
paljon       paljon      väliltä     vähän       vähän

1. Uskonto ja elämänarvot 

2. Kulutusmahdollisuudet 

3. Vapaa-aika ja lepo 

4. Poliittinen toiminta 

5. Terveyspalvelut 

6. Työ, yrittäminen ja ansiotoiminta 

7. Luonto ja luontoharrastukset 

8. Hyvä asumistaso 

9. Koulutus- ja opiskelumahdol- 
lisuudet 

 

10. Läheiset ihmissuhteet ja ystävät 

11. Asuinympäristö 

12. Harrastusmahdollisuudet 

13. Sosiaalipalvelut 

14. Tiedonvälitys, TV, radio, lehdet 

15. Kulttuuri, taiteet ja taideharras- 
tukset 

16. Maailmanrauha, -ongelmat 

17. Järjestötoiminta 

18. Korkea elintaso 

19. Tieteet ja tiedeharrastukset 

20. Liikenne  ja liikkumismahdol- 
lisuudet 



Mahdollisia kommentteja ____________________________________________________  

 

KIITOKSET YHTEISTYÖSTÄ!!! 


