K YSELYLOMAKE : FSD3205 P OLIISIBAROMETRI 2016
Q UESTIONNAIRE : FSD3205 P OLICE BAROMETER 2016

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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Poliisibarometri
Teemme sisäministeriön toimeksiannosta tutkimusta, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä ja
kokemuksia poliisitoiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Annetuista vastauksista muodostettava
sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään
käyttöön. Tietoarkisto löytyy osoitteesta www.fsd.uta.fi.
pol1 KORTTI pol1
Miten tärkeänä pidätte seuraavien viranomaisten ja tahojen roolia rikostorjunnassa ja
lähiyhteisönne turvallisuuden parantamisessa?

vapaaehtoistoiminta
kirkko ja seurakunnat
palo- ja pelastustoimi
yksityiset vartiointiliikkeet
yrityselämän toimenpiteet
terveydenhuolto
rajavartiolaitos
tulli
puolustusvoimat
koulut
sosiaalitoimi
Poliisi

1 erittäin
tärkeä













2 melko
tärkeä













3 ei kovin
tärkeä













4 ei lainkaan
tärkeä













EOS













Randomize responses

pol2 2. Missä määrin poliisi mielestänne pystyy kantamaan vastuun yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden takaamisessa Suomessa?
LUETTELE












1 kokonaan
2 pääosin
3 melko pieneltä osin
4 ei juuri lainkaan
5 EOS

pol3 3. Onko teillä omakohtaisia kokemuksia kansainvälisestä rikollisuudesta lähiympäristöstänne
tai kauempana (esim. kv. huumekauppa, terrorismi, tietoverkkojen käyttäminen rikolliseen
toimintaan)?
LUETTELE












1 erittäin paljon
2 melko paljon
3 melko vähän
4 ei lainkaan
5 EOS

pol4 KORTTI pol4
4. Miten tärkeinä pidätte seuraavia asioita poliisin hoitaman yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
kannalta …?

juopottelun kieltäminen julkisilla paikoilla

1 erittäin
tärkeä


2 melko
tärkeä


3 ei kovin
tärkeä


4 ei lainkaan
tärkeä


EOS


julkisilla paikoilla ja rappukäytävissä
virtsaamiseen puuttuminen
prostituution täyskielto ja valvonnan lisääminen
alkoholistien ja päihteiden väärinkäyttäjien
hoitoon ohjaaminen ja työllistäminen
huomion kiinnittäminen vanhempien
käyttäytymisesimerkkeihin
vaikuttaminen nuorten huumeiden käyttöä
koskeviin asenteisiin
työllisyyden parantuminen yleisesti
nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien
lisääminen
kotien ja vanhemmuuden merkityksen
lisääminen yhteiskuntapoliittisin toimin
tietoisuuden lisääminen talousrikollisuuden
yhteiskunnalle aiheuttamista vahingoista
poliisin tehokkaampi puuttuminen pieniin
rikoksiin ja rikkomuksiin ns. nollatoleranssi
kouluissa tehtävä valistustyö
rikosten sovittelu
lähestymiskiellot
kirjallinen menettely eli pienissä rikoksissa,
joissa vastaaja tunnustaa ja asianomistaja ei
vaadi pääkäsittelyä, asia ratkaistaan ilman
pääkäsittelyä




















































































































Randomize responses

pol5 KORTTI pol5
5. Miten tärkeänä pidätte seuraavia tehtäviä poliisin työssä?

autovarkauksien selvittäminen
asuntomurtojen selvittäminen
huumerikosten selvittäminen ja paljastaminen
raharikosten selvittäminen (petokset,
tunnuslukujen varastaminen yms.)
rasismiin viittaavien rikosten paljastaminen ja
tutkinta
poliisin partiointi ja muu näkyvä toiminta
liikennevalvonta
kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen
päihtyneiden huostaanotto
väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta
kotiväkivaltaan puuttuminen
viranomais- ja muu rikollisuutta ennalta estävä
yhteistyö
talousrikostorjunta
poliisin lupapalvelut

1 erittäin
tärkeä





2 melko
tärkeä





3 ei kovin
tärkeä





4 ei lainkaan
tärkeä





EOS







































































Randomize responses

pol6 KORTTI pol6
6. Arvioikaa seuraavien valvontamuotojen merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta.

nopeusvalvonta taajamissa
nopeusvalvonta pääteillä
rattijuopumusvalvonta
turvavöiden käytön valvonta
matkapuhelimen käytön valvonta
muu ajotapavalvonta (esim. ohitukset, kaistan
vaihdot)

1 erittäin
merkittävä

2 melko
merkittävä















3 melko
merkityksetö
n







4 täysin
merkityksetö
n







EOS







raskaan liikenteen valvonta (esim. kuormaautot, yhdistelmät)
kevyen liikenteen valvonta (esim. polkupyörät
ja mopot)
risteysvalvonta taajamissa































Randomize responses

pol7 KORTTI pol7
7. Mikä tai mitkä tällä kortilla mainituista asioista ovat sellaisia, joissa koette yksinolonne
turvattomaksi?
(12 maximum responses)



























01 1 kotona päiväsaikaan
02 2 kotona pimeän tultua
03 3 kodin lähistöllä päiväsaikaan
04 4 kodin lähistöllä pimeän tultua
05 5 keskustassa päiväsaikaan
06 6 keskustassa pimeän tultua
07 7 päivisin autolla liikuttaessa
08 8 öisin autolla liikuttaessa
09 9 pankkiautomaatilla asioidessanne
10 10 myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina asuinalueellanne
11 11 myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina paikkakuntanne keskustassa
12 ei mikään näistä

pol8 8. Kuinka vakavana ongelmana pidätte rikollisuutta lähiympäristössänne, onko se …?
LUETTELE












1 erittäin vakava
2 melko vakava
3 ei kovin vakava
4 ei lainkaan vakava ongelma
5 EOS

pol9 KORTTI pol9
Missä määrin seuraavat asiat ja ilmiöt huolestuttavat Teitä …?

pahoinpitelyt
seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta
asuntomurrot
autovarkaudet
ilkivalta ja vandalismi
huumeiden käyttö ja myynti
alaikäisten juopottelu
nuorison kerääntyminen keskustoihin ja julkisiin
paikkoihin
ampuma-aseella tehty rikos
rattijuoppous
juopuneet julkisilla paikoilla
tietoturvallisuus Internetissä

1 erittäin
paljon









2 melko
paljon









3 melko
vähän









4 ei lainkaan

EOS












































Randomize responses

pol10c 10c. Oletteko ollut todistajana tai asianomistajana rikosprosessissa?






1 kyllä
2 ei

If = 1, Only ask 'pol10d'

pol10d 10d. Oletteko kokenut uhkailua tai painostusta jonkun rikosprosessiin osallistuvan taholta?
Jos olette niin kenen?

(5 maximum responses)













1 Vastaajan (rikoksesta epäilty)
2 Vastaajan asiamies
3 Muu taho
4 Ei ole kokenut uhkailua/painostusta
5 Ei osaa sanoa

pol10b KORTTI pol10b
10 b. Minkä tällä kortilla mainittujen rikosten silminnäkijäksi olette joutunut?
kyllä









1 asuntomurto tai sen yritys
2 omaisuuden varastaminen
3 omaisuuden vahingoittaminen
4 pahoinpitely
5 autovarkaus tai sen yritys
6 aseellinen uhkaus
7 seksuaalinen ahdistelu tai väkivalta
8 muu rikos tai haitanteko

ei









pol10a KORTTI pol10a
Oletteko joutunut jonkin seuraavien rikosten uhriksi tai kohteeksi …?

asuntomurto tai sen yritys
omaisuuden varastaminen
omaisuuden vahingoittaminen
pahoinpitely
autovarkaus tai sen yritys
aseellinen uhkaus
seksuaalinen ahdistelu tai väkivalta
muu rikos tai haitanteko

tänä
vuonna









viime
vuonna









2 - 4 vuotta
sitten









yli 4 vuotta
sitten









ei koskaan









pol11 11. Ilmoititteko poliisille jouduttuanne viimeksi rikoksen kohteeksi?
kyllä









asuntomurto tai sen yritys
omaisuuden varastaminen
omaisuuden vahingoittaminen
pahoinpitely
autovarkaus tai sen yritys
aseellinen uhkaus
seksuaalinen ahdistelu tai väkivalta
muu rikos tai haitanteko

ei









pol11b KORTTI pol11b
11b. Mistä syystä ette ilmoittanut poliisille rikokset11b?
1 en
ajatellu
t
rikokse
n
olevan
kyllin
vakava
asuntomurrosta tai sen
yrityksestä



2
ajatteli
n
poliisin
olevan
kykene
mätön
ratkais
emaan
asian


3
ajatteli
n, ettei
poliisi
ole
kiinnos
tunut
asiasta

4
ajatteli
n, ettei
se ole
poliisia
sia

5 pidin
asiaa
yksityis
enä

6
raporto
in
asiasta
muulle
virano
maisell
e

ei osaa
sanoa











ei osaa
sanoa









omaisuuden varastamisesta
omaisuuden
vahingoittamisesta
pahoinpitelystä
autovarkaudesta tai sen
yrityksestä
aseellisesta uhkauksesta
seksuaalisesta ahdistelusta
tai väkivallasta
muusta rikoksesta tai
haitanteosta














































































pol12 KORTTI pol12
12. Mitä tässä olevista toimenpiteistä olette tehnyt rikosvaaran tai rikosriskin torjumiseksi?
(11 maximum responses)

























01 1 käytän säännöllisesti turvalukitusta asunnossani
02 2 asunnossani on hälytyslaitteet
03 3 autossani on hälytyslaite ja murtosuojaus
04 4 säilytän polkupyörääni turvalukitussa tilassa
05 5 lukitsen polkupyöräni kiinni johonkin kiinteään kohteeseen
06 6 olen hankkinut oman turvallisuuteni vuoksi sumuttimen tai vastaavan turvalaitteen
07 7 varoitan naapureitani epämääräisistä liikkujista
08 8 vältän liikkumasta yksin iltaisin keskustassa
09 9 tyhjennän kesämökkini arvotavaroista talven ajaksi
10 10 en lähetä henkilötietojani Internetissä
11 ei mitään näistä/en osaa sanoa

pol14 14. Jos olisitte kiireellisen poliisiavun tarpeessa, minkä ajan kuluttua yhteydenotosta
uskoisitte poliisin olevan tapahtumapaikalla?
LUETTELE TARVITTAESSA


















1 0-5 min
2 6-10 min
3 11-20 min
4 21-30 min
5 31-60 min
6 yli tunnin, mutta alle kaksi tuntia
7 kaksi tuntia tai enemmän
8 EOS

pol15 15. Kuinka usein olette nähnyt poliisin partioivan asuinalueellanne?














1 päivittäin
2 viikoittain
3 kerran, pari kuukaudessa
4 harvemmin
5 en koskaan
6 ei osaa sanoa

pol16 16. Kuinka pitkä matka on kotoanne lähimmälle poliisiasemalle?
(Arvioikaa matka puolen kilometrin tarkkuudella.)
(must be between 0,5 and 999)

pol16b 16b. Oletteko käyttänyt poliisin verkkopalveluita eli sivustoa www.poliisi.fi?




1 kyllä





2 ei

pol17 KORTTI pol17
Oletteko ollut yhteydessä (kontakti poliisin kanssa) poliisiin viimeksi kuluneen 12 kuukauden
aikana jossakin tällä kortilla mainituista asioista?
(10 maximum responses)

























01 1 rikoksen kohteena
02 2 rikoksen todistajana tai silminnäkijänä
03 3 järjestyshäiriön yhteydessä
04 4 liikennevalvonnan, -rikkomuksen tai onnettomuuden yhteydessä
05 5 lupa-asiassa
06 6 poliisin yleisötilaisuudessa
07 7 poliisin vierailun yhteydessä esim. asukasyhdistyksen tilaisuuteen
08 8 tavatessanne poliisin virka-asioissa
09 9 en ole ollut millään tavalla yhteydessä poliisiin
10 ei osaa sanoa
Muu (mikä)

If = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Only ask 'asioidenhoito18'

pol18 KORTTI pol18
Kun viimeksi olitte yhteydessä poliisiin, niin mitkä tällä kortilla mainituista kohdista kuvaavat
asianne hoitamista…?

1 oliko poliisin asennoituminen ymmärtäväistä ja asiallista
2 käsittelikö poliisi asiaanne ripeästi
3 selvittikö poliisi Teille tilanteenne ja mahdollisuutenne
asiassanne
4 oliko poliisi hienotunteinen Teitä ja asiaanne kohtaan
5 oliko poliisi mielestänne puolueeton Teitä ja asiaanne kohtaan
6 tunsitteko, että poliisi arvosti Teitä asiakkaana
7 antoiko poliisi riittävästi tietoa asiaanne liittyen
8 toimiko poliisi mielestänne huolellisesti ja virheettömästi
9 toimiko poliisi ammattitaitoisesti arvostettavalla tavalla

kyllä




ei




EOS

























pol19 19. Oletteko tämän tai viime vuoden aikana tehnyt ilmoituksen poliisille havaitsemastanne
häiriöstä tai epäkohdasta tai tehnyt rikosilmoituksen?






1 kyllä
2 ei

If = 1, Only ask 'asiointikoke'

pol20 KORTTI pol20
20. Mitä tällä kortilla mainituista asioista koitte tapahtuneen viimeisimmässä asioinnissanne…?

1 ilmoittamanne epäkohta tai häiriö poistettiin melko välittömästi
2 koitte ilmoituksenne johtaneen lähialueenne turvallisuuden
paranemiseen
3 tekemänne rikosilmoitus johti esitutkintaan
4 rikosilmoitusasiassanne päästiin yhteisymmärrykseen
5 poliisi ei saapunut ilmoittamallenne tapahtumapaikalle
6 poliisi ei kiinnittänyt tarpeeksi huomiota ilmoitukseenne

kyllä



ei



EOS


















pol21 21. Arveletteko poliisin Suomessa suhtautuvan eri kulttuureista lähtöisin oleviin ihmisiin
muihin suomalaisiin verrattuna…?
LUETTELE










1 tiukemmin
2 samalla tavoin
3 löysemmin
4 EOS

pol22 KORTTI pol22
Miten hyvin poliisi on mielestänne onnistunut seuraavissa tehtävissään?

autovarkauksien selvittäminen
asuntomurtojen selvittäminen
huumerikosten selvittäminen ja paljastaminen
raharikosten selvittäminen (petokset,
tunnuslukujen varastaminen yms.)
rasismiin viittaavien rikosten paljastaminen ja
tutkinta
poliisin partiointi ja muu näkyvä toiminta
liikennevalvonta
kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen
päihtyneiden huostaanotto
väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta
kotiväkivaltaan puuttuminen
viranomais- ja muu rikollisuutta ennalta estävä
yhteistyö
talousrikostorjunta
poliisin lupapalvelut

1 erittäin
hyvin





2 melko
hyvin





3 melko
huonosti





4 erittäin
huonosti





EOS







































































Randomize responses

pol22ba KORTTI pol22ba
Miten arvioitte seuraavien poliisipalveluiden kehittyneen asuinseudullanne viimeisen vuoden
aikana?
1 palvelut ovat
heikentyneet
poliisin lupapalvelut
järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät poliisin hälytysja valvontapalvelut




2 palvelut ovat
säilyneet
ennallaan



3 palvelut ovat
parantuneet

EOS







pol22bb KORTTI pol22bb
Miten arvioitte seuraavien poliisipalveluiden kehittyvän tulevan vuoden aikana?
1 palvelut
tulevat
heikentymään
poliisin lupapalvelut
järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät poliisin hälytysja valvontapalvelut




2 palvelut
tulevat
säilymään
ennallaan



3 palvelut
tulevat
parantumaan

EOS







pol23 KORTTI pol23
Missä määrin luotatte seuraavien viranomaisten tai tahojen toimintaan …?

poliisi
palo- ja pelastustoimi
hätäkeskusten toiminta
yksityiset vartiointiliikkeet
rajavartiolaitos
tulli
puolustusvoimat
oikeuslaitos/tuomioistuimet

1 erittäin
paljon









2 melko
paljon









3 melko
vähän









4 erittäin
vähän









EOS









Randomize responses

pol24 KORTTI pol24
Miten todennäköisenä pidätte, että kansalaiset, yritykset tai muut tahot yrittävät korruptoida tai
häiritä poliisin toimintaa epäeettisellä tavalla?












1 1 erittäin todennäköisenä
2 2 melko todennäköisenä
3 3 melko epätodennäköisenä
4 4 erittäin epätodennäköisenä
5 EOS

pol25 KORTTI pol24
25. Miten todennäköisenä pidätte, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa
kuten esim. sisäisiä varkauksia, petoksia tai omaisuuden väärinkäyttöä?












1 1 erittäin todennäköisenä
2 2 melko todennäköisenä
3 3 melko epätodennäköisenä
4 4 erittäin epätodennäköisenä
5 EOS

pol26 KORTTI pol24
26. Entä miten todennäköisenä pidätte, että poliisi itse yrittää toimia epäeettisesti kansalaisia tai
yhteiskunnan muita toimijoita kohtaan?












1 1 erittäin todennäköisenä
2 2 melko todennäköisenä
3 3 melko epätodennäköisenä
4 4 erittäin epätodennäköisenä
5 EOS

pol27 27. Kuinka kauan olette asunut paikkakunnallanne?














1 alle 1 vuotta
2 1-2 vuotta
3 3-5 vuotta
4 6-10 vuotta
5 11-15 vuotta
6 yli 15 vuotta

pol28 28. Kuinka usein Teillä on tapana matkustaa ulkomaille?












1 kerran vuodessa
2 useamman kerran vuodessa
3 satunnaisesti
4 ei koskaan
5 ei osaa sanoa

pol29a 29. Miten usein liikutte asuinpaikkakuntanne keskusta-alueilla iltaisin tai öisin??
jalkaisin
julkisella liikenteellä
omalla autolla
polkupyörällä

päivittäin





viikottain





satunnaisesti





ei koskaan





EOS





pol29a 29. Miten usein liikutte muiden paikkakuntien keskusta-alueilla iltaisin tai öisin??
jalkaisin
julkisella liikenteellä
omalla autolla
polkupyörällä

päivittäin





viikottain





satunnaisesti





ei koskaan





EOS





pol37 37. Asutteko asuinkuntanne …?








1 Keskustassa (myös kirkonkylässä)
2 Lähiössä / muussa taajamassa (esim. kyläkeskus)
3 Haja-asutusalueella

pol38 38. Mikä on äidinkielenne?








1 suomi
2 ruotsi
Muu (mikä)

pol39 KORTTI pol39
39. Kuinka usein käytätte internettiä yleensä?












1 useamman kerran päivässä
2 vähintään kerran päivässä
3 muutaman kerran viikossa
4 harvemmin
5 en käytä lainkaan

polscr Oletteko Te itse tai joku muu perheestänne tai lähisukulaisistanne poliisin tai poliisilaitoksen
palveluksessa?






1 Kyllä
2 Ei

poliisilopetus poliisilopetus
If true, set 'InterviewTime("Poliisibarometri","poliisilopetus")' to question 'kesto_poliisibaro'

Yhteiset taustakysymykset, sisältyvät myös poliisibarometrin 2016 aineistoon
IDNR Lomakenumero

SUKUPUOLI Sukupuoli
1 Nainen
2 Mies

IKA Vastaajan ikä?

IKARYHMA Ikäryhmä
1 15-24 vuotta
2 25-34 vuotta
3 35-49 vuotta
4 50-59 vuotta
5 60-79 vuotta

TALOUDENTYYPPI Talouden tyyppi
1 Yksinäistalous
2 Lapseton pari
3 Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita)
4 Talous, jossa lapsia

LASTEN_IAT Kotona olevien lasten iät?
1 Alle 1 v
21v
32v
43v
54v
65v
76v
87v
98v
10 9 v
11 10 v
12 11 v

13 12 v
14 13 v
15 14 v
16 15 v
17 16 v
18 17 v

LAPSIATALOUDESSA Lapsia taloudessa

TALOUDENPAAHENKILO Vastaaja on perheen eniten ansaitseva henkilö
1 Kyllä
2 Ei
3 Molemmilla yhtä suuret tulot

TALOUDENHUOLTAJA Vastaa talouden huollosta
1 Vastaaja itse
2 Vastaaja yhdessä jonkun muun kanssa
3 Joku muu kuin vastaaja

VASTTYSSA Oletteko...
1 1 Kokopäivätyössä
2 2 Osapäivätyössä
3 3 Ei ansiotyössä

PHLOTYOSSA Entä onko perheenne eniten ansaitseva henkilö...
1 1 Kokopäivätyössä
2 2 Osapäivätyössä
3 3 Ei ansiotyössä

VASTAMMATTI Vastaajan ammatti/asema?
1 Maanviljelijä
2 Työntekijä
3 Toimihenkilö
4 Ylempi toimihenkilö/asiantuntija
5 Yrittäjä

6 Johtava asema
7 Kotiäiti/-isä
8 Opiskelija, koululainen
9 Eläkeläinen
10 Työtön

VASTKOULUTUS Mikä on koulutuksenne?
1 Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu
2 Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu
3 Ylioppilas/lukio
4 Opistotaso
5 Ammattikorkeakoulu
6 Yliopisto, korkeakoulu
7 Ei halua vastata

SSAATY Mikä on siviilisäätynne?
1 1 Avioliitossa tai avoliitossa
2 2 Naimaton
3 3 Eronnut
4 4 Leski
5 Ei halua vastata

PHLOAMMATTI Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema?
1 Maanviljelijä
2 Työntekijä
3 Toimihenkilö
4 Ylempi toimihenkilö/asiantuntija
5 Yrittäjä
6 Johtava asema
7 Kotiäiti/-isä
8 Opiskelija, koululainen
9 Eläkeläinen
10 Työtön

PHLOKOULUTUS Entä mikä on perheenne eniten ansaitsevan henkilön koulutus?
1 Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu
2 Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu
3 Ylioppilas/lukio

4 Opistotaso
5 Ammattikorkeakoulu
6 Yliopisto, korkeakoulu
7 Ei halua vastata

TALTULOT Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot
vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?
1 1 Alle 10 001 euroa/vuosi
2 2 10 001-15 000 euroa/vuosi
3 3 15 001-20 000 euroa/vuosi
4 4 20 001-25 000 euroa/vuosi
5 5 25 001-30 000 euroa/vuosi
6 6 30 001-35 000 euroa/vuosi
7 7 35 001-40 000 euroa/vuosi
8 8 40 001-45 000 euroa/vuosi
9 9 45 001-50 000 euroa/vuosi
10 10 50 001-55 000 euroa/vuosi
11 11 55 001-60 000 euroa/vuosi
12 12 60 001-70 000 euroa/vuosi
13 13 70 001-80 000 euroa/vuosi
14 14 80 001-90 000 euroa/vuosi
15 15 Yli 90 000 euroa/vuosi
16 Eos/ei halua vastata

VASTTULOT Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun Teidän henkilökohtaiset tulonne
vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?
1 1 Alle 10 001 euroa/vuosi
2 2 10 001-15 000 euroa/vuosi
3 3 15 001-20 000 euroa/vuosi
4 4 20 001-25 000 euroa/vuosi
5 5 25 001-30 000 euroa/vuosi
6 6 30 001-35 000 euroa/vuosi
7 7 35 001-40 000 euroa/vuosi
8 8 40 001-45 000 euroa/vuosi
9 9 45 001-50 000 euroa/vuosi
10 10 50 001-55 000 euroa/vuosi
11 11 55 001-60 000 euroa/vuosi
12 12 60 001-70 000 euroa/vuosi
13 13 70 001-80 000 euroa/vuosi
14 14 80 001-90 000 euroa/vuosi
15 15 Yli 90 000 euroa/vuosi
16 Eos/ei halua vastata

TALKOKO Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna?

TALOUDESSAON Mitä seuraavista taloudessanne on?
1 Auto
2 Omistusasunto
3 Vapaa-ajan asunto
4 Digikamera
5 Kaapeli-TV / satelliittikanavia
6 Maksu-TV-kanavia (Canal+, Viasat, PlusTV tms.)
7 DVD-soitin tai Blu-ray -soitin
8 Tallentava digiboksi
9 Pöytätietokone
10 Kannettava tietokone
11 Tabletti/ taulutietokone
12 Konsolipelikone
13 Laajakaista internet-yhteys (ADSL/ kaapelimodeemi/ kiinteistöliittymä)
14 Mobiililaajakaista
15 Ei osaa sanoa

KAUPPARYHMA Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet?
1 K-ryhmä (K-extra, K-market, K-supermarket, K-citymarket)
2 Suomen Lähikauppa Oy (Euromarket, Valintatalo, Siwa)
3 S-ryhmä (Prisma, S-market, Alepa, Sale)
4 Tarmo-lähikauppias
5 Lidl
6 Stockmann (Stockmann Herkku)
7 M-Ketju
8 En osaa sanoa
9 Muu

ASUNNONTYYPPI Asunnon tyyppi
1 Omakotitalo / maatila-asunto
2 Rivitalo / paritalo
3 Kerrostalo

KUNTAKOODI Kuntakoodi

MAAKUNTAKOODI_DP Maakunta
1 Uusimaa
2 Varsinais-Suomi
4 Satakunta
5 Kanta-Häme
6 Pirkanmaa
7 Päijät-Häme
8 Kymenlaakso
9 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala
13 Keski-Suomi
14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa
18 Kainuu
19 Lappi

SUURALUEKOODI_DP Suuralue
1 Helsinki-Uusimaa
2 Etelä-Suomi
3 Länsi-Suomi
4 Pohjois- ja Itä-Suomi

LAANI Lääni
1 Etelä-Suomi
2 Länsi-Suomi
3 Itä-Suomi
4 Oulu
5 Lappi

KUNTARYHMITYS_DP Tilastollinen kuntaryhmitys
1 Kaupunkimaiset kunnat
2 Taajaan asutut kunnat
3 Maaseutumaiset kunnat

KAUPUNKIKUNTA_DP Kaupunki vai kunta
1 Kaupunki
2 Kunta

KUNTALUOKITUS7_DP Kuntaluokitus 7 ryhmää
1 Helsinki
2 Espoo Kauniainen Vantaa
3 Turku
4 Tampere
5 Muu yli 50000 as. kaupunki
6 Muu kaupunki
7 Muu kunta (maalaiskunta)

KUNTAKOKO Kuntakoko
1 yli 100.000 asukasta
2 50.001 - 100.000 asukasta
3 30.001 - 50.000 asukasta
4 10.001 - 30.000 asukasta
5 alle 10.001 asukasta

KOKOLUOKKA Kunnan kokoluokka
1 Helsinki
2 muut yli 100.000 asukasta
3 30.001 - 100.000 asukasta
4 alle 30.001 asukasta

KALPROG_ALUE Alue
1 Suur-Helsinki (HKI/Espoo/Vantaa/Kauniainen)
2 Muu Uusimaa
3 Varsinais-Suomi/Satakunta
4 Pirkanmaa/Päijät-/Kanta-Häme
5 Kymenlaakso/Etelä-/Pohjois-Karjala/Etelä-/Pohjois-Savo
6 Keski-Suomi/Etelä-/Keski-Pohjanmaa/Pohjanmaa
7 Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu/Lappi

MATKAPUHELIMENKAYTTO Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin?

1 Kyllä
2 Ei

INTERNETUSEUS Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin?
1 Päivittäin tai lähes päivittäin (vähintään 20 päivää/kk)
2 n. 3-4 päivänä viikossa (12-19 päivää/kk)
3 n. 1-2 päivänä viikossa (4-11 päivää/kk)
4 n. 1-3 päivänä kuukaudessa (1-3 päivää/kk)
5 Harvemmin
6 EI lainkaan

PALVELUUSEUS_1 Kuinka usein käytätte seuraavia internetissä olevia palveluita? Erilaiset
sosiaaliset nettiyhteisöt (esim. Facebook, Twitter)
1 1 päivittäin
2 2 muutaman kerran viikossa
3 3 noin kerran viikossa
4 4 noin 1-3 kertaa kuukaudessa
5 5 harvemmin
6 6 en lainkaan
7 EOS

PALVELUUSEUS_2 Kuinka usein käytätte seuraavia internetissä olevia palveluita?
Keskustelupalstat ja -foorumit
1 1 päivittäin
2 2 muutaman kerran viikossa
3 3 noin kerran viikossa
4 4 noin 1-3 kertaa kuukaudessa
5 5 harvemmin
6 6 en lainkaan
7 EOS

PALVELUUSEUS_3 Kuinka usein käytätte seuraavia internetissä olevia palveluita? Blogit
1 1 päivittäin
2 2 muutaman kerran viikossa
3 3 noin kerran viikossa
4 4 noin 1-3 kertaa kuukaudessa
5 5 harvemmin
6 6 en lainkaan

7 EOS

