
KYSELYLOMAKE: FSD2836 PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN AIKUISTEN USKONNOLLI-
SUUS 2004

QUESTIONNAIRE: FSD2836 RELIGIOSITY OF YOUNG ADULTS IN THE CAPITAL AREA OF

FINLAND 2004

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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PÄÄKAUPUNKISEUTU-KYSELY 
Puhelinhaastatteluna toteutettava kysely pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo tai Vantaa) asuville 
nuorille aikuisille (20–39-vuotiaat) N=1000 
Hyvää päivää olen Suomen gallupin haastattelija N.N. Teemme tänään tutkimusta 
pääkaupunkiseudun 20-39-vuotiaiden arvostuksista ja suhtautumisesta uskontoon. Voimmeko 
haastatella sinua. 
 
T1 Vastaajan ikä 
 
T2 Vastaajan sukupuoli 
 
Mies 
Nainen 
 
 
1 Miten tärkeänä pidät seuraavia elämänalueita? Voit vastata asteikolla 1–5, jossa 1=ei lainkaan 
tärkeä ja 5=erittäin tärkeä. 
  
Ei lainkaan tärkeä 
2  
3  
4  
5 Erittäin tärkeä 
 
Perhe      
Ystävät ja tuttavat      
Vapaa-aika      
Työ      
Opiskelu      
Politiikka      
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen      
Itsensä toteuttaminen      
Usko/uskonto      
Kulttuuri ja taide      
Tiede      
Musiikki      
Elokuvat      
Ravintoloissa ja baareissa käyminen      
Liikunta ja urheilu      
Matkustelu      
Luonto      
Itsensä etsiminen      
Elämäntarkoituksen pohdinta      
Hiljentyminen      
 
2 Kouluarvosanalla 4-10, kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet elämääsi kaiken kaikkiaan?  
 
______ 
 
3 Luettele seuraavaksi joukon väittämiä. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä niiden kanssa? 
 
LUETTELE 
Täysin samaa mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Ei samaa eikä eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
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Ei osaa sanoa 
 
On olemassa jokin korkeampi voima 
Jumala on olemassa      
Maailmassa tapahtuu yliluonnollisia, järjelle selittämättömiä asioita 
On olemassa vain yksi oikea uskonto      
Otan mielelläni eri uskonnoista vaikutteita ajatteluuni    
  
Olen kiinnostunut henkisyyteen liittyvistä asioista ja etsin mielelläni uusia osia omaan 
maailmankuvaani 
Voisin ostaa henkisyyteen liittyvää kirjallisuutta    
  
Olen kiinnostunut meditaatiosta      
Olen kiinnostunut vaihtoehtoisista uskonnollisista liikkeistä ja maailmankatsomuksista 
Ihminen joutuu kuoleman jälkeen vastaamaan teoistaan 
Ihminen syntyy kuoleman jälkeen uudelleen tähän maailmaan (jälleensyntyminen) 
  
Kuolema on kaiken loppu   
 
4 Katsotko olevasi uskonnollinen ihminen?  
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
5 Entä katsotko olevasi hengellinen ihminen?  
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
 
6 Entä katsotko olevasi henkinen ihminen?  
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
7 Kuulutko kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan?   
JOS KUULUU LUETTELE 1-3 
 
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
Ortodoksiseen kirkkoon 
Johonkin muuhun, mihin____________________________ 
Ei kuulu mihinkään 
Ei osaa sanoa  
 
JOS KUULUU EV. LUT. KIRKKOON K7=1 
8 Oletko ajatellut evankelis-luterilaisesta kirkosta eroamista; mikä seuraavista vaihtoehdoista 
vastaa käsitystänne? 
LUETTELE 
 
Et voisi ajatella eroavani kirkosta missään olosuhteissa  
Et ole tullut ajatelleeksi kirkosta eroamista, eikä se ole sinulle nytkään ajankohtainen 
Olet joskus ajatellut kirkosta eroamista, mutta olet aina päätynyt siihen, ettei se tule kysymykseen  
Olet usein ajatellut kirkosta eroamista, mutta et ole eroamisestasi täysin varma 
Todennäköisesti tulet joskus eroamaan kirkosta 
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Ei osaa sanoa 
 
9 Oletko liittynyt jossain vaiheessa ev. lut. kirkkoon? 
 
1 Ei 
2 Kyllä 
3 Ei osaa sanoa 
 
JOS KYLLÄ K9=2 
Minä vuonna liityitte? 
 
JOS EI KUULU EV. LUT. KIRKKOON K7=2,3,4 
10 Oletko jossain vaiheessa eronnut ev. lut. kirkosta? 
 
Ei, ei ole koskaan kuulunutkaan 
Kyllä 
Ei osaa sanoa 
 
JOS KYLLÄ K10=2 
Minä vuonna erosit kirkosta? 
 
JOS KYLLÄ K10=2 
11 Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että erosit kirkosta? 
Voit vastata asteikolla 1-5, jossa 5 tarkoittaa, että vaikutti ratkaisevasti ja 1 ei ollenkaan. Voit siis 
käyttää mitä tahansa arvoja 1-5 välillä. 
 
Asteikolla 1-5, jossa 5 tarkoittaa, että vaikutti ratkaisevasti ja 1 ei ollenkaan 
 
1 Ei lainkaan 
2 
3 
4 
5 Ratkaisevasti 
6 Ei osaa sanoa 
 
Petyit ev. lut. seurakunnan työntekijään 
Petyit ev. lut. seurakunnan toimintaan 
Kirkolla ei ole sinulle mitään merkitystä 
Muu uskonnollinen yhdyskunta vastaa paremmin ajatteluasi 
Et halua maksaa kirkollisveroa 
Muutit toiselle paikkakunnalle 
Olit eri mieltä jostain kirkon päätöksestä tai kannanotosta 
Erosit vanhempiesi mukana 
 
JOS EI KUULU EV. LUT. KIRKKOON K7=2,3,4 
12 Oletko koskaan ajatellut liittymistä evankelis-luterilaiseen kirkkoon; mikä seuraavista 
vaihtoehdoista vastaa käsitystänne? 
LUETTELE 
 
Et voisi ajatella liittyväsi kirkkoon missään olosuhteissa 
Et ole tullut ajatelleeksi kirkkoon liittymistä, eikä se ole sinulle nytkään ajankohtainen 
Olet joskus harkinnut kirkkoon liittymistä, mutta olen aina päätynyt siihen, ettei se tule 
kysymykseen 
Olet usein harkinnut kirkkoon liittymistä, mutta et ole liittymisestäsi täysin varma 
Todennäköisesti tulet joskus liittymään kirkkoon 
Ei osaa sanoa 
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KAIKILTA 
13 Seuraavaksi kysymme osallistumisestasi seurakunnalliseen ja hengelliseen elämään. Kuinka 
usein osallistut tai teet seuraavia asioita?  
 
LUETTELE 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Muutaman kerran vuodessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin kuin kerran vuodessa 
Ei lainkaan viime vuosina 
Ei osaa sanoa 
 
Osallistut jumalanpalvelukseen 
Osallistut muuhun hengelliseen tilaisuuteen 
Kirkolliseen toimitukseen kuten kaste, häät, hautajaiset 
 
14 Entä kuinka usein teet seuraavia asioita?  
 
LUETTELE 
Päivittäin 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin kuin kerran vuodessa 
Et lainkaan viime vuosina 
Ei osaa sanoa 
 
Rukoilet 
Luet Raamattua  
Luet seurakuntalehteä (esim. Kirkko  ja kaupunki, Esse, Vantaan Lauri) tai muuta kristillistä lehteä 
tai kirjallisuutta 
Seuraat hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia radiosta (esim. Radio Dei, radiojumalanpalvelukset) 
Kuuntelet hengellistä musiikkia 
 
15 Kuinka usein haluaisit käydä uskonnollisissa tilaisuuksissa, edellyttäen, että toiveittesi mukaisia 
tilaisuuksia järjestettäisiin ja omat aikataulusi ei sitä rajoittaisi?  
 
LUETTELE 
Viikoittain 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Joitakin kertoja vuodessa 
Vähintään kerran vuodessa 
Harvemmin kuin kerran vuodessa 
Et lainkaan 
Ei osaa sanoa 
 
16 Kouluasteikolla 4–10, kuinka tyytyväinen olet kokonaisuudessaan seurakunnan toimintaan? 
______ 
 
17 Kuinka myönteinen tai kielteinen yleinen mielikuva sinulla on evankelis-luterilaisesta kirkosta? 
Voit vastata asteikolla 1-5, jossa  5=erittäin myönteinen ja 1=erittäin kielteinen? 
 
1 Erittäin kielteinen 
2 
3 
4 
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5 Erittäin myönteinen 
6 Ei osaa sanoa 
 
18 Onko sinulle lapsena opetettu kotona iltarukous?  
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
19 Oletko mielestäsi saanut lapsena uskonnollisen kasvatuksen? 
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
20 Oletko mielestäsi saanut uskonnollista kasvatusta seuraavilta tahoilta? 
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
Äidiltä 
Isältä 
Kummilta  
Isoäidiltä 
Isoisältä 
Opettajalta koulussa (kuka tahansa opettaja käy) 
 
21 Mikä seuraavista pitää kohdallasi paikkansa? 
 
LUETTELE 
Olet käynyt rippikoulun 
Et ole mutta aiot suorittaa sen 
Et ole käynyt etkä aio 
Ei osaa sanoa  
 
JOS KÄYNYT RIPPIKOULUN K21=1  
22 Miten arvioit rippikoulun vaikuttaneen suhtautumiseesi kirkkoon ja seurakuntaan?  
Voi vastata asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin kielteisesti, 2=jonkin verran kielteisesti, 3=ei mitenkään, 
4=jonkin verran myönteisesti, 5=erittäin myönteisesti. 
 
1 Erittäin kielteisesti 
2 Jonkin verran kielteisesti 
3 Ei mitenkään 
4 Jonkin verran myönteisesti 
5 Erittäin myönteisesti 
6 Ei osaa sanoa 
 
JOS KÄYNYT RIPPIKOULUN K21=1  
23 Entä miten arvioit rippikoulun vaikuttaneen omaan uskonnolliseen ja hengelliseen elämääsi? 
Voita jälleen vastata asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin kielteisesti, 2=jonkin verran kielteisesti, 3=ei 
mitenkään, 4=jonkin verran myönteisesti, 5=erittäin myönteisesti. 
 
1 Erittäin kielteisesti 
2 Jonkin verran kielteisesti 
3 Ei mitenkään 
4 Jonkin verran myönteisesti 
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5 Erittäin myönteisesti 
6 Ei osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
24 Mitä seuraavia asioita olet tehnyt tai osallistunut? 
 
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
Osallistunut lapsena seurakunnan päiväkerhoon tai pyhäkouluun 
Osallistunut seurakunnan tyttö/poikakerhoon tai partioon 
Osallistunut seurakuntanuorten toimintaan 
Toiminut isosena tai kerhonohjaajana seurakunnassa 
 
25 Toimitko tai voisitko kuvitella toimivasi seuraavissa vapaaehtoistyön muodoissa?   
 
LUETTELE 
Toimit 
Et toimi mutta voisit toimia 
Et toimi etkä voisi kuvitella toimivasti 
Ei osaa sanoa 
 
Urheilu ja liikunta  
Vapaaehtoistyö vanhusten, vammaisten tai huono-osaisten auttamiseksi 
Lapsi- ja nuorisotyö     
Vapaaehtoistyö kirkossa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä     
Kulttuuriin, musiikkiin ja taiteeseen liittyvä vapaaehtoistyö     
Pelastuspalvelut tai maanpuolustus     
Ammattiyhdistystoiminta     
Ihmisoikeudet    
Eläintensuojelu tai luonnonsuojelu     
Jokin muu, mikä? 
 
EI TOIMI MISSÄÄN VAPAAEHTOISTYÖSSÄ SIIRRY KYSYMYKSEEN 27 
 
JOS K25 JOSSAKIN OSIOSSA ON VAIHTOEHTO 1 
26 Olisitko halukas osallistumaan mahdolliseen henkilökohtaiseen jatkohaastatteluun myöhemmin 
koskien vapaaehtoistyötä?  
 
Kyllä 
Ei 
 
JOS KYLLÄ K26=1 
Saisinko nimenne ja puhelinnumeronne yhteydenottoa varten? 
 
NIMI_____________________________________ 
PUHELIN: ________________________________ 
 
JOS EI TOIMI MISSÄÄN VAPAAEHTOISTYÖSSÄ 
27 Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, ettet ole mukana vapaaehtoistyössä? Voit 
vastata asteikolla 1-5, jossa 5  tarkoittaa, että vaikuttaa paljon ja 1 tarkoittaa ei vaikuta lainkaan? 
 
 
Asteikolla 1-5, jossa 5  = vaikuttaa paljon ja 1 = ei vaikuta lainkaan 
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Ei ole ylimääräistä aikaa 
Ei ole koskaan pyydetty 
Saamattomuus /laiskuus 
Ystäväni eivät toimi vapaaehtoistyössä 
En ole tullut ajatelleeksi 
Ei ole tarjolla tarpeeksi tietoa mahdollisuuksista 
Vapaaehtoistyö ei kiinnosta 
Onko joku muu syy 
 
JOS EI TOIMI MISSÄÄN VAPAAEHTOISTYÖSSÄ 
28 Jos mitkään aikataulut tai tarjonta eivät rajoittaisi, tekisitkö vapaaehtoistyötä? 
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
JOS KYLLÄ K28=1 
Missä vapaaehtoistyön muodoissa tällöin mieluiten toimisit? 
AVOIN ESIKOODATTU KYSYMYS 
  
Urheilu ja liikunta  
Vapaaehtoistyö vanhusten, vammaisten tai huono-osaisten auttamiseksi 
Lapsi- ja nuorisotyö     
Vapaaehtoistyö kirkossa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä     
Kulttuuriin, musiikkiin ja taiteeseen liittyvä vapaaehtoistyö     
Pelastuspalvelut tai maanpuolustus     
Ammattiyhdistystoiminta     
Ihmisoikeudet    
Eläintensuojelu tai luonnonsuojelu     
Jokin muu, mikä? 
Ei osaa sanoa 
 
KAIKILTA 
29 Missä määrin uskot seuraaviin luettelemiini asioihin? Voit nyt vastata asteikolla 1-5, jossa 5 
tarkoittaa että uskot vakaasti ja 1 että et usko ollenkaan. Voi käyttää kaikkia vaihtoehtoja 1-5 
välillä. 
 
Asteikko1-5, jossa 5  = uskot vakaasti ja 1 = et usko ollenkaan 
 
 
1 Et usko ollenkaan 
2 
3 
4 
5 Uskot vakaasti 
6 Ei osaa sanoa 
 
Jumala on luonut maailman 
Jeesus on Jumalan Poika 
Jeesus syntyi neitseestä 
Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat oman aikamme elämänohjeiksi 
Saatana on olemassa 
Enkeleitä on olemassa 
Taivas on olemassa 
Helvetti on olemassa 
Rukouksen avulla voi parantaa sairaita 
Kummituksia on olemassa 
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Noituuden avulla voidaan vaikuttaa toisen ihmisen elämään 
Meediot kykenevät välittämään viestejä vainajilta 
Elämää voi ennustaa astrologian ja horoskooppien avulla 
Elämää voi ennustaa pelikorttien avulla 
Ufoja on olemassa 
 
TAUSTATIEDOT 
 
TÄHÄN RISC INTERACTIVE MITTARIT 
 (7 kysymystä) 
 
T3 Miten pitkään olet asunut pääkaupunkiseudulla (Hki/Espoo/Vantaa)?  
LUETTELE 
 
Alle kaksi vuotta 
2-5 vuotta 
6-10 vuotta 
11-20 vuotta 
Yli 20 vuotta 
Ei vastausta 
 
T4 Onko sinulla lapsia?  
Kyllä 
Ei 
Ei vastausta 
 
JOS LAPSIA T=1 
T5 Montako lasta sinulla on? 
 
___ 
 
KAIKILTA 
T6 Miten asut tällä hetkellä? 
LUETTELE 
 
Asut yksin  
Asut vanhempieni luona 
Asut lapsen tai lasten kanssa yksinhuoltajana 
Asut kaksistaan avo- tai aviopuolison kanssa 
Asut avo- tai aviopuolison ja lapsen/lasten kanssa 
Joku muu, mikä________ 
Ei vastausta 
 
T7 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten elämäntilannettasi?  
LUETTELE 
 
Palkkatyössä 30 tuntia tai enemmän viikossa  
Palkkatyössä vähemmän kuin 30 tuntia viikossa 
Yksityisyrittäjä 
Kotiäiti 
Opiskelija 
Työtön  
Muu, mikä? 
Ei vastausta 
 
T8 Opiskeletko tällä hetkellä?  
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Kyllä 
EI 
Ei vastaustausta 
 
JOS OPISKELEE T8=1 
T9 Missä opiskelet? 
LUETTELE 
Yliopisto tai korkeakoulu 
Ammattikorkeakoulu 
Ammattikoulu tai -kurssi 
Jokin muu, mikä_______________________ 
Ei vastausta 
 
KAIKILTA 
T10 Mikä on korkein koulutuksesi?  
 
LUETTELE 
Peruskoulu 
Ammattikoulu tai -kurssi 
Lukio tai ylioppilas 
Opistotason ammatillinen koulutus 
Ammattikorkeakoulu 
Korkeakoulututkinto, alemman asteen tutkinto 
Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 
Korkeakoulu, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 
 
Mikä on asuinalueenne postinumero? 
 
_____ 
 
MUILTA PAITSI NIILTÄ, JOTKA VASTASIVAT KYSYMYKSEEN 27 
T11 Voimmeko säilyttää yhteystietosi mahdollisia tutkimukseen liittyviä lisäkysymyksiä ja 
tarkennuksia varten (käytetään ainoastaan tarvittaessa tutkimustarkoituksiin)? 
 
Kyllä 
Ei 
 
JOS KYLLÄ T11=1 
T12 Saisinko nimenne ja puhelinnumeronne yhteydenottoa varten? 
 
NIMI_____________________________________ 
PUHELIN: ________________________________ 
 
 
 
 


