K YSELYLOMAKE : FSD3216 E LÄKEBAROMETRI 2017

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/
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LOMAKE
Seuraavaksi eläkkeisiin ja eläketurvaan liittyviä kysymyksiä.
Eläketurvalla tarkoitetaan kansaneläkkeitä, takuueläkkeitä sekä ansiosidonnaisia työeläkkeitä.
K1

Kuinka hyvin sanoisitte tuntevanne eläketurvaa?

LUETTELE 1-5
Hyvin
Melko hyvin
Ei hyvin eikä huonosti
Melko huonosti
Huonosti
Ei osaa sanoa

K2

Entä kuinka paljon eläketurva kiinnostaa Teitä?

LUETTELE 1-5
Paljon
Melko paljon
Ei paljon eikä vähän
Melko vähän
Vähän
Ei osaa sanoa
K3

Oletteko saanut riittävästi eläketietoa omiin tarpeisiinne nähden?

Kyllä
Ei
Ei osaa sanoa
K4

Kuinka hyvänä eläketurvaa koskevan tiedon kanavana pidätte seuraavia?

VAIHTOEHDOT

Erittäin hyvä
Melko hyvä
Ei hyvä eikä huono
Melko huono
Erittäin huono
Ei osaa sanoa

ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA








Sanoma- tai aikakauslehdet
Radio tai televisio
Sosiaalinen media kuten Facebook, Twitter, Youtube yms.
Eläketurvasta kertovat verkkosivut tai -palvelut
Eläke-esitteet
Koulutus- ja neuvontatilaisuudet, esim. työnantajan tai ammattijärjestöjen tilaisuudet tai standit
messuilla
Henkilökohtainen neuvonta kuten työeläkeote tai puhelinpalvelu
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K5

Kuinka hyvin arvioitte tulevanne toimeen eläkeaikana?

LUETTELE 1-5
Hyvin
Melko hyvin
Ei hyvin eikä huonosti
Melko huonosti
Huonosti
Ei osaa sanoa
K6

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Kertokaa erikseen, kuinka samaa tai eri mieltä
olette kunkin kanssa.

VAIHTOEHDOT

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ei osaa sanoa

ROTATOIDAAN VÄITTÄMIÄ










Kaikille Suomessa asuville maksetaan vanhuuden tai työkyvyttömyyden perusteella vähintään
vähimmäiseläke.
Työeläkettä kertyy ansio- ja yrittäjätulojen perusteella.
Jos ihmisten elinaika pitenee, vanhuuseläkkeen ikärajakin nousee.
Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa.
Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi.
Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos perheen huoltaja kuolee.
Jo ansaittu eläke on turvattu.
Eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa.
Luotan suomalaiseen eläkejärjestelmään.

