K YSELYLOMAKE : FSD3217 E UROPEAN S OCIAL S URVEY 2016: S UOMEN AINEISTO
Q UESTIONNAIRE : FSD3217 E UROPEAN S OCIAL S URVEY 2016: F INNISH DATA

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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KYSY MEILTÄ
Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta.

On tärkeää, että kansalaiset saavat tilaisuuden

TURUN YLIOPISTO:

ilmaista, mitä ajattelevat yhteiskunnasta, jossa

Professori Heikki Ervasti, puh. (02) 333 5706

elävät. Osallistuminen on myös koettu mielen-

heikki.ervasti@utu.fi

kiintoiseksi. Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa

TILASTOKESKUS:

tapahtuvista muutoksista saadaan kattava kuva ja

Tutkija Anna-Kaarina Potila, puh. 029 551 2680

kerättyjä tietoja suomalaisten mielipiteistä hyödyntävät tutkijat, päätöksentekijät ja tiedotusvälineet.

MIKSI SINUN PITÄISI
OSALLISTUA?
Mielipiteelläsi on merkitystä! Osallistumisesi on
tärkeää, koska olet alueesi ja ikäryhmäsi edustaja
tutkimuksessa. Tilastollisista syistä johtuen emme

anna-kaarina.potila@tilastokeskus.fi

Tutkija Marika Jokinen, puh. 029 551 3270
marika.jokinen@tilastokeskus.fi
HTTP://TILASTOKESKUS.FI/ESS

TILASTOKESKUS
– tuottaa tilastoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle

TIEDOLLA TULEVAISUUTEEN –
LUOTETTAVIA TILASTOJA
ASIAKKAIDEN HYÖDYKSI

olet mukana myös rahalahjakorttien ja Ipad taulu-

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 1000

tietokoneen arvonnassa.

TILASTOKESKUS.FI

voi korvata sinua toisella henkilöllä. Osallistumalla

www.facebook.com/Tilastotohtori
https://twitter.com/tilastokeskus
https://www.instagram.com/tilastokeskus
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niitä voidaan ymmärtää paremmin. Tutkimuksessa
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MIKSI TUTKIMUS
TEHDÄÄN?
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MIKSI JUURI SINÄ TULIT VALITUKSI?

TIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA

Kaikkien suomalaisten mielipiteiden selvittäminen haastattelemalla olisi hyvin kallista ja vaikeaa. Siksi tutkimukseen on valittu tilastollisin perustein 3 400 vähintään
15-vuotiasta henkilöä. Sinä olet mukana tässä joukossa
ja edustat tutkimuksessa noin 1 300 ikäistäsi suomalaista. Antamasi tieto on korvaamatonta ja parantaa tulosten
luotettavuutta.

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.
Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista.

MITÄ SINUN TÄYTYY TEHDÄ?

pixhill.com

Osallistuminen on helppoa, eikä vastaaminen vaadi sinulta etukäteen valmistautumista. Tilastohaastattelija ottaa
sinuun yhteyttä sopiakseen haastattelusta.

Ennen aineiston luovuttamista tutkijoille, Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja kansainväliseen tietoarkistoon, kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot
poistetaan. Julkaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita, eikä niistä voi erottaa
yksittäisen vastaajan tietoja.

MITÄ TUTKIMME?

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus on osa laajaa kansainvälistä tutkimushanketta (European Social Survey,
ESS), jossa on mukana 30 maata. Tiedot kerätään haastattelemalla. Kysymykset liittyvät esimerkiksi hyvinvointiin ja
sosiaalisiin suhteisiin sekä kansalaisten näkemyksiin ympäristöasioista.

Tutkimus toteutetaan useimmissa Euroopan maissa, jolloin saadaan arvokasta vertailutietoa maiden välisistä
eroista ja niissä elävien ihmisten mielipiteistä. Kansainvälisyys tekee tutkimuksesta ainutlaatuisen. Tiedot julkaistaan loppuvuodesta 2017.
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Arvot ja mielipiteet Suomessa
Onko mielestäsi tärkeää, että suomalaisessa koulussa saa korkeatasoista opetusta?
Tekevätkö poliitikot mielestäsi oikeita päätöksiä? Entä oletko huolestunut ilmastonmuutoksesta?

Mielipiteesi on tärkeä!
Sinut on valittu suomalaisten arvoja ja mielipiteitä koskevaan tutkimukseen. Osallistumalla
haastatteluun varmistat, että ikäistesi suomalaisten mielipiteet tulevat kuulluksi ja
kerätyt tiedot ovat luotettavia.
Samalla olet mukana arvonnassa, jossa palkintona on 300 euron lahjakortteja S-ryhmän ja
K-kaupan liikkeisiin sekä Apple Ipad taulutietokone.

Miten toimit?
Haastatteluun on helppo osallistua. Se ei vaadi sinulta etukäteen valmistautumista.
Tilastokeskuksen haastattelija ottaa sinuun yhteyttä lähiaikoina sopiakseen haastattelusta
kanssasi. Voit myös itse ottaa häneen yhteyttä (yhteystiedot kirjeen yläkulmassa).

Vastauksesi ovat luottamuksellisia
Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tilastokeskuksen haastattelijoilla ja
tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.
Vastaajat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestötietokannasta,
ja sinä olet ikäryhmäsi ja alueesi edustaja tutkimuksessa. Kukaan muu ei voi korvata sinua.

Lisätietoja
Lisätietoja tutkimuksesta saat oheisesta esitteestä, tilastohaastattelijalta tai
tutkimuksen internet-sivulta: (http://tilastokeskus.fi/ess)
Tule mukaan − tähän tutkimukseen osallistuminen on ollut aiempien vastaajien mielestä
mielenkiintoista!
Kiitos yhteistyöstä

Jussi Heino
tilastojohtaja

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon liitetään
taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä
vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja.
Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.
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Arvot ja mielipiteet Suomessa
Tilastohaastattelija otti sinuun äskettäin yhteyttä sopiakseen kanssasi suomalaisten arvoja ja
mielipiteitä koskevasta haastattelusta. Lähestymme sinua nyt uudestaan. Toivomme että
saamme haastatella juuri sinua, koska emme voi vaihtaa tilallesi ketään toista. Kukaan
toinen ei voi kertoa, mitä juuri sinä ajattelet kysytyistä asioista.
Tule mukaan − tähän tutkimukseen osallistuminen on ollut aiempien vastaajien mielestä
mielenkiintoista!

Miten toimit?
Haastatteluun on helppo osallistua. Haastattelija, jonka yhteystiedot löydät kirjeen
yläkulmasta, ottaa sinuun uudelleen yhteyttä sopiakseen haastatteluajasta ja – paikasta.
Voit valita sinulle parhaiten sopivan ajankohdan. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua
etukäteen mitenkään.
Osallistumalla haastatteluun olet mukana 300 euron arvoisten S- tai K-ryhmän kauppojen
lahjakorttien ja Apple Ipad taulutietokoneen arvonnassa.

Mielipiteesi on tärkeä!
Olet asuinalueellasi harvoja ikäisiäsi, joille tilaisuutta kertoa omista mielipiteistään tarjotaan.
Mielipiteesi on korvaamaton! Osallistumalla haastatteluun varmistat, että suomalaisten arvot
ja näkemykset tulevat kuulluksi ja kerätyt tiedot ovat luotettavia myös kansainvälisessä
vertailussa.

Vastauksesi ovat luottamuksellisia
Kaikki haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia.
Tilastokeskuksen haastattelijoilla ja tutkijoilla on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja
Lisätietoja tutkimuksesta saat tilastohaastattelijalta ja
internetistä (http://tilastokeskus.fi/ess)

Kiitos yhteistyöstä!

Jussi Heino
tilastojohtaja
Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon
liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja
niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon voidaan myöhemmin
yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole
mahdollista.
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ARVOT JA MIELIPITEET SUOMESSA 2016
Käyntihaastattelun paperilomakeversio
Pyri koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti ja melko nopeasti sen vaihtoehdon
mukaan, joka ensimmäisenä tuntuu oikealta.

Tiedotusvälineet
A1_tun (M) Suurin piirtein kuinka paljon aikaa käytät politiikkaa ja ajankohtaisia asioita
käsittelevien uutisten katseluun, kuunteluun tai lukemiseen tavallisena arkipäivänä?
Anna vastauksesi tunteina ja minuutteina. Jos ei yhtään, merkitään 00.
tunnit 0-24
A1_min (M) Suurin piirtein kuinka paljon aikaa käytät politiikkaa ja ajankohtaisia asioita
käsittelevien uutisten katseluun, kuunteluun tai lukemiseen tavallisena arkipäivänä?
Anna vastauksesi tunteina ja minuutteina.
minuutit 0-59

(Kieltäytyy)
(EOS)

A2. Käytä korttia 1. Internetiä voidaan käyttää erilaisilla laitteilla, kuten tietokoneella,
tableteilla ja älypuhelimilla. Kuinka usein käytät internetiä näillä tai jollain muilla laitteilla
joko työhösi tai omiin asioihisi?

En koskaan
Melko harvoin
Muutaman kerran viikossa
Useimpina päivinä
Päivittäin
(Kieltäytyy)

1 → A4
2 → A4
3 → A4
4
5
→ A4

(EOS)

→ A4

Kysytään A3, jos A2=4,5
A3_tun (M) Suurin piirtein kuinka paljon kulutat aikaa tavallisena arkipäivänä internetin
käyttöön tietokoneella, tabletilla, älypuhelimella tai muulla laitteella joko työhösi tai omiin
asioihisi?
Anna vastauksesi tunteina ja minuutteina. Jos ei yhtään, merkitään 00, tunnit 0-24.

A3_min (M) Suurin piirtein kuinka paljon kulutat aikaa tavallisena arkipäivänä internetin
käyttöön tietokoneella, tabletilla, älypuhelimella tai muulla laitteella joko työhösi tai omiin
asioihisi?
Anna vastauksesi tunteina ja minuutteina.
minuutit 0-59

KYSYTÄÄN KAIKILTA
Sosiaalinen luottamus
A4. (M) Kortti 2. Käytä korttia. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei
ihmisten suhteen voi olla liian varovainen. Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen,
jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja 10, että useimpiin
ihmisiin voi luottaa? Käytä korttia.
Ei voi olla liian varovainen 0

10 Useimpiin ihmisiin voi luottaa

A5. (M) Kortti 3. Käytä korttia. Oletko sitä mieltä, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen
yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen vai luuletko, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja?
Useimmat ihmiset yrittäisivät 0
käyttää minua hyväkseen

10 Useimmat ihmiset yrittäisivät
olla reiluja

A6. (M) Kortti 4. Katsotko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan auttavaisia toisia
kohtaan vai että enimmäkseen he ajattelevat vain omaa etuaan? Käytä korttia.
Ihmiset ajattelevat enimmäkseen 0
omaa etuaan
(Kieltäytyy)
(EOS)

Politiikka
Seuraavaksi kysymyksiä politiikasta

B1. (M) Kuinka kiinnostunut olet politiikasta:
LUE:
Erittäin kiinnostunut

1

Melko kiinnostunut

2

Et kovin kiinnostunut

3

10 Ihmiset yrittävät enimmäkseen
olla auttavaisia

Et lainkaan kiinnostunut?

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

B2. (M) Kortti 5. Kuinka paljon mielestäsi suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä sinun
kaltaisesi ihmiset pystyvät vaikuttamaan siihen, mitä hallitus tekee?
Ohje: Käytä korttia 5.

Ei lainkaan

1

Erittäin vähän

2

Jonkin verran

3

Paljon

4

Erittäin paljon

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

B3. (M) Kortti 6. Pystyisitkö mielestäsi toimimaan aktiivisesti ryhmässä, joka on tekemisissä
poliittisten kysymysten kanssa?
Ohje: Käytä korttia 6.

En pystyisi lainkaan

1

Pystyisin jossain määrin

2

Pystyisin melko paljon

3

Pystyisin hyvin paljon

4

Pystyisin äärimmäisen paljon

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

B4. (M) Kortti 7. Entä onko mielestäsi Suomen poliittisessa järjestelmässä kaltaisillasi
ihmisillä mahdollisuuksia vaikuttaa politiikkaan?
Ohje: Käytä korttia 7.

Ei lainkaan

1

Erittäin vähän

2

Jonkin verran

3

Paljon

4

Erittäin paljon

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

B5. (M) Kortti 8. Entä kuinka paljon luotat omiin kykyihisi osallistua politiikkaan?
Ohje: Käytä korttia 8.

En luota lainkaan

1

Luotan jossain määrin

2

Luotan melko paljon

3

Luotan hyvin paljon

4

Luotan täydellisesti

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

Kortti 9. (M) Käytä tätä korttia ja kerro asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon
henkilökohtaisesti luotat seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että et luota
ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotat erittäin vahvasti kyseiseen tahoon:

B6. (M) Eduskunta?
B7. (M) Oikeusjärjestelmä?
B8. (M) Poliisi?
B9. (M) Poliitikot?
B10. (M) Poliittiset puolueet?
B11. (M) Euroopan parlamentti?
B12. (M) YK eli Yhdistyneet Kansakunnat?
En luota ollenkaan 0
(Kieltäytyy)
(EOS)

10 Luotan täysin

B13. Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö sinä viime
eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2015?
Äänioikeutettu 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 19.4.2015.
Kyllä

1

Ei

2 → B15

Ei äänioikeutettu

3 → B15

(Kieltäytyy)

→ B15

(EOS)

→ B15

B14. Mitä puoluetta äänestit?
Kansallinen Kokoomus

1

Ruotsalainen Kansanpuolue

2

Suomen keskusta

3

Perussuomalaiset

4

Suomen Kristillisdemokraatit

5

Muutos 2011

6

Piraattipuolue

7

Itsenäisyyspuolue

8

Köyhien Asialla

9

Vihreä liitto

10

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

11

Vasemmistoliitto

12

Suomen Kommunistinen Puolue

13

Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja Sosialismin puolesta

14

Suomen Työväen Puolue

15

Jokin muu

16 → B14b

Kysytään B14b, jos B14= 16
B14b. Mikä muu?

KYSYTÄÄN KAIKILTA
On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä
huonoon suuntaan. Oletko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista?
Oletko… LUE:
B15. … ottanut yhteyttä poliitikkoon tai valtion tai kunnan virkamieheen?
Henkilökohtaisten asioiden hoito ei kuulu kysymyksen piiriin.
B16. … toiminut jossakin puolueessa tai poliittisessa ryhmässä?
B17. … toiminut jossakin muussa järjestössä tai yhdistyksessä?
Mikä tahansa yhdistys tai järjestö (esim. harrastusyhdistys) kelpaa, ei siis tarvitse liittyä
politiikkaan.
B18. … käyttänyt tai pitänyt esillä kampanjatuotteita kuten rintamerkkejä, tarroja tms.?
B19. … allekirjoittanut kansalaisadressin tai -vetoomuksen?
Kansalaisadressi tai -vetoomus on nimilista, johon on kerätty suuri määrä allekirjoituksia
siinä tarkoituksessa, että vaikutetaan päätöksentekijöihin. Myös nettiadressit otetaan
mukaan.
B20. … osallistunut lailliseen mielenosoitukseen?
B21. … boikotoinut, eli kieltäytynyt tai välttänyt ostamasta tiettyjä tuotteita?
B22. … julkaissut tai jakanut netissä jotain politiikkaan liittyvää, esimerkiksi blogissa,
sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa tai Twitterissä?

Kyllä

1

En

2

B23. (M) Tuntuuko jokin poliittinen puolue sinusta läheisemmältä kuin muut puolueet?
Kyllä

1

Ei

2 → B26

(Kieltäytyy)

→ B26

(EOS)

→ B26

B24. Mikä puolue?

Kansallinen Kokoomus

1

Ruotsalainen Kansanpuolue

2

Suomen keskusta

3

Perussuomalaiset

4

Suomen Kristillisdemokraatit

5

Muutos 2011

6

Piraattipuolue

7

Itsenäisyyspuolue

8

Köyhien Asialla

9

Vihreä liitto

10

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

11

Vasemmistoliitto

12

Suomen Kommunistinen Puolue

13

Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja Sosialismin puolesta

14

Suomen Työväen Puolue

15

Jokin muu

16 → 24b

(Kieltäytyy)
(EOS)

Kysytään B24b, jos B24= 16
B24b. Mikä muu?
B25 KYSYTÄÄN, JOS B24=1 – 16.

B25. (M) Kuinka läheiseksi tunnet kyseisen puolueen:

Erittäin läheiseksi

1

Melko läheiseksi

2

Et läheiseksi

3

Et lainkaan läheiseksi?

4

KYSYTÄÄN KAIKILTA
B26. (M) Kortti 10. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Käytä korttia.
Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa
vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa? Ohje: Käytä korttia 10.

Vasemmisto 0

10 Oikeisto

(Kieltäytyy)
(EOS)

B27. (M) Kortti 11. Yleisesti ottaen, kuinka tyytyväinen olet elämääsi nykyisin.
Käytä korttia 11, jossa 0 tarkoittaa äärimmäisen tyytymätöntä ja 10 äärimmäisen tyytyväistä.
B28. (M) Edelleen kortti 11. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet tämän hetkiseen
taloudelliseen tilanteeseen Suomessa?
B29. (M) Edelleen kortti 11. Kuinka tyytyväinen olet siihen, miten Suomen nykyinen
hallitus hoitaa tehtävänsä?
B30. (M) Edelleen kortti 11. Kuinka tyytyväinen olet siihen, kuinka demokratia toimii
Suomessa?

Äärimmäisen tyytymätön 0

10 Äärimmäisen tyytyväinen

(Kieltäytyy)
(EOS)

B31. (M) Käytä korttia. Mitä mieltä olet Suomen nykyisestä koulutusjärjestelmästä (tai
koulutuksen tasosta)? Mikä tahansa arvosteluperuste kelpaa.
B32. (M) Käytä edelleen samaa korttia. Mitä mieltä olet Suomen terveyspalvelujen tasosta
nykyisin? Mikä tahansa arvosteluperuste kelpaa.

Äärimmäisen huono 0

10 Äärimmäisen hyvä

(Kieltäytyy)
(EOS)

Kortti 13. Kerro kortin avulla, missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien
kanssa.
B33. (M) Valtiovallan pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi?
B33a. (M) Kun työpaikoista on pulaa, miehillä pitäisi olla suurempi oikeus työhön kuin
naisilla?
B34. (M) Homoilla ja lesboilla pitäisi olla vapaus elää elämäänsä haluamallaan tavalla?
B35. (M) Jos joku lähisukulaiseni olisi homo tai lesbo, häpeäisin sitä?
B36. (M) Homo- ja lesbopareilla tulisi olla samanlainen adoptio-oikeus kuin heteropareilla.

Täysin samaa mieltä

1

Samaa mieltä

2

En samaa enkä eri mieltä

3

Eri mieltä

4

Täysin eri mieltä

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

B37. (M) Kortti 14. Kun ajatellaan Euroopan unionia, jotkut ihmiset sanovat, että Euroopan
yhdentymistä pitäisi viedä pidemmälle. Toisten mielestä se on jo mennyt liian pitkälle. Mikä
numero asteikolla parhaiten kuvaa sinun mielipidettäsi?
Ohje: Käytä korttia 14.
Yhdentyminen on jo mennyt 0 –––––––––––––– 10 Yhdentymistä pitäisi viedä pidemmälle
liian pitkälle
(Kieltäytyy)
(EOS)

Seuraavaksi kysyn muutamia kysymyksiä siitä, että Suomeen muuttaa ihmisiä
muualta asumaan.

B38. (M) Kortti 15. Kuinka paljon Suomen tulisi sallia sellaisten ihmisten muuttaa maahan
asumaan, jotka kuuluvat samaan rotuun tai etniseen ryhmään kuin useimmat suomalaiset?
Ohje: Käytä korttia 15.

B39. (M) Edelleen kortti 15. Entä sellaisia ihmisiä, jotka edustavat eri rotua tai etnistä
alkuperää kuin useimmat suomalaiset?
Ohje: Käytä korttia 15.

B40. (M) Edelleen kortti 15. Entä köyhemmistä Euroopan ulkopuolisista maista olevien
ihmisten muuttaa Suomeen asumaan?
Ohje: Käytä korttia 15.

Pitäisi sallia paljon

1

Pitäisi sallia melko paljon

2

Pitäisi sallia vähän

3

Ei pitäisi sallia lainkaan

4

B41. (M) Kortti 16. Onko kaiken kaikkiaan mielestäsi haitaksi vai eduksi Suomen taloudelle,
että muista maista muuttaa ihmisiä Suomeen?
Ohje: Käytä korttia 16.
Haitaksi taloudelle 0

10 Eduksi taloudelle

(Kieltäytyy)
(EOS)

B42. (M) Kortti 17. Uskotko, että kulttuurielämä Suomessa heikentyy vai rikastuu, kun
Suomeen muuttaa ihmisiä muista maista?
Ohje: Käytä korttia 17.
Kulttuurielämä heikkenee 0

10 Kulttuurielämä rikastuu

(Kieltäytyy)
(EOS)

B43. (M) Kortti 18. Muuttuuko Suomi paremmaksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun
muista maista muuttaa ihmisiä tänne?
Ohje: Käytä korttia 18.
Muuttuu huonommaksi paikaksi asua 0

10 Muuttuu paremmaksi paikaksi asua

(Kieltäytyy)
(EOS)

HYVINVOINTI JA SOSIAALISET SUHTEET
Seuraavaksi kysymyksiä elämästäsi.

C1. (M) Kortti 19. Kuinka onnellinen yleisesti ottaen olet?
Ohje: Käytä korttia 19.
Erittäin onneton 0
(Kieltäytyy)
(EOS)

10 Erittäin onnellinen

C2. (M) Kortti 20. Käytä korttia, ja kerro kuinka usein tapaat ystäviäsi, sukulaisiasi tai
työtovereitasi muuten kuin työasioissa?
Ohje: Tapaamiset kasvokkain ja vapaaehtoisesti. Kaikki yhteenlaskettuna, esim. tapaa kerran
viikossa sukulaisen ja kerran viikossa työtoverin = useita kertoja viikossa. Ei saman
kotitalouden jäseniä.

En koskaan

1

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

2

Kerran kuukaudessa

3

Useita kertoja kuukaudessa

4

Kerran viikossa

5

Useita kertoja viikossa

6

Päivittäin

7

(Kieltäytyy)
(EOS)

C3. (M) Kortti 21. Kuinka monen henkilön kanssa voit keskustella kaikkein
henkilökohtaisimmistakin asioista? Valitse vastauksesi kortilta.

Ei yhtään

0

Yksi

1

Kaksi

2

Kolme

3

4-6

4

7-9

5

10 tai enemmän

6

(Kieltäytyy)
(EOS)

C4. (M) Kortti 22. Verrattuna muihin ikäisiisi ihmisiin, kuinka usein osallistut erilaisiin
sosiaalisiin tapahtumiin tai vapaa-ajan toimintaan?
Ohje: Käytä korttia 22.

Paljon harvemmin kuin useimmat

1

Harvemmin kuin useimmat

2

Suurin piirtein saman verran

3

Useammin kuin useimmat

4

Paljon useammin kuin useimmat

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

C5. Oletko itse tai onko joku kotitaloutesi jäsenistä joutunut varkauden tai väkivallan uhriksi
viimeisen viiden vuoden aikana? Väkivallalla tarkoitetaan fyysistä väkivaltaa.

Kyllä 1
Ei

2

(Kieltäytyy)
(EOS)
C6. (M) Kuinka turvalliseksi tunnet – tai tuntisit – olosi kävellessäsi yksin illalla
asuinalueellasi. LUE:

erittäin turvalliseksi

1

turvalliseksi

2

turvattomaksi

3

vai erittäin turvattomaksi?

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

C7. (M) Mikä on terveydentilasi yleensä ottaen. LUE:
erittäin hyvä

1

hyvä

2

kohtuullinen

3

huono

4

vai erittäin huono?

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

C8. Vaikeuttaako päivittäistä elämääsi jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai
mielenterveyden ongelma? Jos kyllä: paljon vai jossain määrin?

Kyllä, paljon

1

Kyllä, jossain määrin 2
Ei

3

(Kieltäytyy)
(EOS)

Ihmisten kiintymys omaan maahansa ja Eurooppaan saattaa vaihdella.

C9. (M) Kortti 23. Miten vahva tunneside sinulla on Suomeen. Valitse luku asteilolla 0-10
jossa 0 tarkoittaa ei lainkaan tunnesidettä ja 10 erittäin vahvaa tunnesidettä?
Ei lainkaan tunnesidettä 0

10 Erittäin vahva tunneside

Ohje: Käytä korttia 23.

C10. (M) Edelleen kortti 23. Entä miten vahva tunneside sinulla on Eurooppaa kohtaan?
Ei lainkaan tunnesidettä 0

10 Erittäin vahva tunneside

Ohje: Käytä korttia 23.

C11. (M) Katsotko kuuluvasi johonkin tiettyyn uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön?

Kyllä

1

Ei

2 → C13

(Kieltäytyy)

→ C13

(EOS)

→ C13

C12.

Mihin?

Ohje: Jos kuuluu useampaan kuin yhteen, merkitse se, jonka haastateltava kokee itselleen
läheisimmäksi.
Ohje: 10=Islam: sunnit, shiat, druusit ; 11=Muu protestanttinen suuntaus: babtistit,
anglikaanit, kongregationalistit, remormoitu kirkko/presbyteerit ; 13=Itämaiset uskonnot:
buddhalaisuus, hindulaisuus, sikhismi, shintolaisuus, taolaisuus, konfutselaisuus.

Evankelisluterilainen kirkko

1

Ortodoksinen kirkko

2

Katolinen kirkko

3

Helluntailaisuus

4

Vapaakirkko

5

Adventtikirkko

6

Jehovan todistajat

7

Mormonit

8

Juutalaisuus

9

Islam

10

Muu protestanttinen suuntaus

11

Muu kristitty

12

Itämaiset uskonnot

13

Muu ei-kristitty

14

(Kieltäytyy)
(EOS)

Kysytään C13, jos C11=2, 7 tai 8
C13. (M) Oletko koskaan aikaisemminkaan katsonut kuuluvasi johonkin tiettyyn
uskontokuntaan tai uskonnollisen yhteisöön?
Ohje: Jos kuuluu useampaan kuin yhteen, merkitään, jonka vastaaja kokee itselleen
läheisimmäksi.

Kyllä

1

Ei

2 → C15

Kieltäytyy

7 → C15

EOS

→ C15

Kysytään C14, jos C13=1
C14. Mihin?
Ohje: Jos kuului aiemmin useampaan kuin yhteen, merkitään, jonka vastaaja koki itselleen
läheisimmäksi.

Ohje: 10=Islam: sunnit, shiat, druusit ; 11=Muu protestanttinen suuntaus: babtistit,
anglikaanit, kongregationalistit, remormoitu kirkko/presbyteerit ; 13=Itämaiset uskonnot:
buddhalaisuus, hindulaisuus, sikhismi, shintolaisuus, taolaisuus, konfutselaisuus.

Evankelisluterilainen kirkko

1

Ortodoksinen kirkko

2

Katolinen kirkko

3

Helluntailaisuus

4

Vapaakirkko

5

Adventtikirkko

6

Jehovan todistajat

7

Mormonit

8

Juutalaisuus

9

Islam

10

Muu protestanttinen suuntaus

11

Muu kristitty

12

Itämaiset uskonnot

13

Muu ei-kristitty

14

(Kieltäytyy)

KYSYTÄÄN KAIKILTA
C15. (M) Kortti 24. Riippumatta siitä kuulutko johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kuinka
uskonnollinen mielestäsi olet? Käytä korttia.
Ohje: Käytä korttia 24.
En lainkaan uskonnollinen 0

10 Erittäin uskonnollinen

C16. Kortti 25. Jos ei huomioida erityistilanteita, kuten häitä tai hautajaisia, kuinka usein
käyt uskonnollisissa tilaisuuksissa? Käytä korttia.
Ohje: Käytä korttia 25.

C17. Edelleen kortti 25. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen lisäksi, kuinka usein
rukoilet? Käytä korttia.
Ohje: Käytä korttia 25.

Joka päivä

1

Useammin kuin kerran viikossa

2

Kerran viikossa

3

Vähintään kerran kuukaudessa

4

Vain erityisinä pyhäpäivinä

5

Harvemmin

6

En koskaan

7

Sosiaalinen syrjintä
C18. (M) Kuulutko mielestäsi johonkin syrjityssä asemassa olevaan ryhmään tässä maassa?

Kyllä

1

Ei

2 → C20

Kieltäytyy

→ C20

EOS

→ C20

Kysytään C19, jos C18=1
C19. (M) Millä perusteella ryhmääsi syrjitään?
Ohje: HAASTATTELIJA, KYSYY LISÄÄ: Millä muilla perusteilla? Merkitään kaikki
mahdolliset vaihtoehdot.

Ihonväri tai rotu

1

Kansallisuus

2

Uskonto

3

Kieli

4

Etninen alkuperä

5

Ikä

6

Sukupuoli

7

Sukupuolinen suuntautuminen

8

Vammaisuus

9

Jokin muu, mikä?

10

(Kieltäytyy)
(EOS)

Kysytään C19b, jos C19=10
C19b. (M) Millä muilla perusteilla (ryhmääsi syrjitään)?

KYSYTÄÄN KAIKILTA
Kansallisuus ja kieli
C20. Oletko Suomen kansalainen?
Kyllä

1 → C22

Ei

2

(Kieltäytyy)

7 → C22
→ C21

(EOS)

C21. Minkä maan kansalainen olet?
Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi.
(Kieltäytyy)
(EOS)

KYSYTÄÄN KAIKILTA
C22. Oletko syntynyt Suomessa?
Kyllä 1 → C25_1
Ei
EOS

2
→ C25_1

C23. Missä maassa olet syntynyt?
Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi.
(Kieltäytyy)
(EOS)

C24. Minä vuonna muutit ensi kertaa asumaan Suomeen?

KYSYTÄÄN KAIKILTA
C25_1. Mitä kieltä tai kieliä puhut useimmiten kotona?
Ohje: Valitaan korkeintaan kaksi kieltä. Kirjoita ensimmäinen tähän. Paina
välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea kielikoodi.
C25_2. (Mitä kieltä tai kieliä puhut useimmiten kotona?)

Ohje: Kirjoita toinen kieli tähän tai paina enter.

C26. Kuulutko Suomessa johonkin etniseen vähemmistöryhmään?
Etnisellä ryhmällä tarkoitetaan rotunsa tai syntyperänsä suhteen erottuvaa ryhmää.
Tarkoitetaan ryhmään samaistumista tai ryhmän varsinaista jäsenyyttä.

Kyllä

1

Ei

2

(Kieltäytyy)
(EOS)

C27. Onko/oliko isäsi syntynyt Suomessa?
Jos isä on syntynyt Suomeen kuuluneella alueella, joka nykyisin kuuluu Venäjälle, merkitään
yksi (1).

Kyllä

1 → C29

Ei

2

(Kieltäytyy)

→ C29

(EOS)

→ C29

C28. Missä maassa isäsi on/oli syntynyt?
Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi.
(Kieltäytyy)
(EOS)

KYSYTÄÄN KAIKILTA
C29. Onko/oliko äitisi syntynyt Suomessa?
Jos äiti on syntynyt Suomeen kuuluneella alueella, joka nykyisin kuuluu Venäjälle, merkitään
yksi (1).
Kyllä

1 → C31

Ei

2

(Kieltäytyy)
(EOS)

→ C31
8 → C31

C30. Missä maassa äitisi on/oli syntynyt?
Ohje: Kirjoita maan nimi. Paina välilyöntinäppäintä. Hyväksy oikea maakoodi.
(Kieltäytyy)
(EOS)

KYSYTÄÄN KAIKILTA
OTOS JAETAAN KOLMEEN RYHMÄÄN

Ihmisiä muuttaa muista maista Suomeen monista syistä. Jollain on sukujuuret
Suomessa. Jotkut tulevat tänne tehdäkseen töitä tai perheensä luo. Jotkut tulevat
siksi, että kotimaassaan heitä uhataan. Seuraavaksi muutamia kysymyksiä tästä
aiheesta.

Kortti 26. Miten tärkeinä seuraavia asioita tulisi mielestäsi pitää, kun päätetään saako
henkilö, joka on syntynyt, kasvanut ja asuu muualla kuin Suomessa, muuttaa Suomeen
asumaan. Miten tärkeää on, että. LUE :

C33. (M) Hänellä on hyvä koulutus?
C34. (M) Edelleen kortti 26. Hän on taustaltaan kristitty?
C35. (M) Edelleen kortti 26. Hänellä on ammattitaitoa, jota Suomessa tarvitaan?

Ei lainkaan tärkeää 0

10 Äärimmäisen tärkeää

(Kieltäytyy)
(EOS)
→ SIIRRY C42

Ihmisiä muuttaa muista maista Suomeen monista syistä. Jollain on sukujuuret
Suomessa. Jotkut tulevat tänne tehdäkseen töitä tai perheensä luo. Jotkut tulevat
siksi, että kotimaassaan heitä uhataan. Seuraavaksi muutamia kysymyksiä tästä
aiheesta.

C36. (M) Kortti 27. Miten tärkeää mielestäsi on, että henkilöllä, joka on syntynyt ja kasvanut
ja asuu muualla kuin Suomessa, on hyvä koulutus, kun päätetään, saako muuttaa Suomeen
asumaan?

Ei lainkaan tärkeää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Äärimmäisen tärkeää

C37. (M) Kortti 28. Miten tärkeää sinusta on, että hän on taustaltaan kristitty, kun päätetään,
saako hän muuttaa tänne asumaan?
Ei lainkaan tärkeää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Äärimmäisen tärkeää

C38. (M) Kortti 29. Miten tärkeää sinusta on, että hänellä on Suomessa tarvittavaa
ammattitaitoa, kun päätetään, saako hän muuttaa tänne asumaan?
Ei lainkaan tärkeää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Äärimmäisen tärkeää

(Kieltäytyy)
(EOS)
→ SIIRRY C42

Ihmisiä muuttaa muista maista Suomeen monista syistä. Jollain on sukujuuret
Suomessa. Jotkut tulevat tänne tehdäkseen töitä tai perheensä luo. Jotkut tulevat
siksi, että kotimaassaan heitä uhataan. Seuraavaksi muutamia kysymyksiä tästä
aiheesta.

Kortti 30. Miten tärkeitä mielestäsi seuraavat asiat ovat, kun päätetään, saako henkilö, joka
on syntynyt ja kasvanut ja asuu muualla kuin Suomessa, muuttaa tänne asumaan?
Ensinnäkin, miten tärkeää on, että… LUE:
C39. (M) …hänellä on hyvä koulutus?
C40. (M) …hän on taustaltaan kristitty?
C41. (M) …hänellä on Suomessa tarvittavaa ammattitaitoa?

Ei lainkaan tärkeää

0 1 2 3 4 5

Erittäin tärkeää

(Kieltäytyy)
(EOS)

KYSYTÄÄN KAIKILTA
Jotkut ihmiset tulevat Suomeen ja hakevat turvapaikkaoikeutta sillä perusteella, että
he pelkäävät joutuvansa vainon kohteeksi kotimaassaan.

Kortti 31. Käytä korttia ja kerro, oletko samaa mieltä vai eri mieltä siitä, että:

C42. (M) Viranomaisten pitäisi olla myötämielisempiä käsitellessään
turvapaikkahakemuksia.
C43. (M) Edelleen kortti 31. Useimpien turvapaikanhakijoiden ei todellisuudessa tarvitse
pelätä vainoa kotimaassaan?
C44. (M) Edelleen kortti 31. Turvapaikan saavilla pakolaisilla pitäisi olla oikeus ottaa
perheensä mukaan?

Täysin samaa mieltä

1

Samaa mieltä

2

Ei samaa eikä eri mieltä

3

Eri mieltä

4

Täysin eri mieltä

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

KYSYTÄÄN KAIKILTA
ILMASTONMUUTOS JA ENERGIA
Seuraavaksi muutamia kysymyksiä eri aiheesta.
D1. (M) Kortti 32. Jos olisit hankkimassa suurta kodinkonetta, kuinka todennäköisesti
ostaisit jonkin energiatehokkaimmista koneista?
Ohje: Käytä korttia 32.
En lainkaan todennäköisesti 0
(Kieltäytyy)

10 Erittäin todennäköisesti

(EOS)
D2. (M) Kortti 33. On olemassa asioita, joilla voidaan vähentää energiankulutusta, kuten
kytkemällä virta pois laitteista, joita ei käytetä, kävelemällä tai pyöräilemällä lyhyet matkat
tai käyttämällä lämmitystä tai ilmastointia vain, kun niitä todella tarvitaan. Kuinka usein
toimit niin, että vähennät energiankulutustasi?
Ohje: Käytä korttia 33.
En koskaan

1

Tuskin koskaan

2

Joskus

3

Usein

4

Erittäin usein

5

Aina

6

(Ei voi vähentää energiankulutusta)

7

(Kieltäytyy)
(EOS)
D3. (M) Kortti 34. Kuinka paljon luotat siihen, että pystyt vähentämään energiankulutustasi
nykyisestä?
Ohje: Käytä korttia 34.
En luota lainkaan 0
(Kieltäytyy)

10 luotan täysin

(EOS)
Kortti 35. Kortin ylälaidassa olevassa laatikossa luetellaan energianlähteitä, joita Suomessa
voitaisiin käyttää. Katsele niitä hetki.
HAASTATTELIJA: ANNA HAASTATELTAVALLE AIKAA LUKEA LUETTELO.
Kuinka suuri määrä Suomessa käytetystä sähköstä pitäisi tuottaa milläkin energianlähteellä?
Valitse vastauksesi kortin 35 alareunassa olevista vaihtoehdoista.
D4. (M) Ensinnäkin, kuinka suuri määrä Suomessa käytetystä sähköstä pitäisi tuottaa
hiilivoimalla?
D5. (M) Entä maakaasulla?
D6. (M) Entä vesivoimalla, jota tuotetaan patoamalla jokien ja merien virtaavaa vettä?
D7. (M) Kuinka suuri määrä Suomessa käytetystä sähköstä pitäisi tuottaa ydinvoimalla?
D8. (M) Entä kuinka suuri määrä aurinkovoimalla?
D9. (M) Entä tuulivoimalla?
D10. (M) Entä bioenergialla, kuten puusta, kasveista tai eläinten jätöksistä saatavalla
biomassalla?
Erittäin suuri määrä
Suuri määrä
Keskisuuri määrä
Pieni määrä
Ei yhtään
(En ole aiemmin kuullut tällaisesta energianlähteestä)
(Kieltäytyy)
(EOS)

1
2
3
4
5
6

Seuraavat kysymykset koskevat energiaa, jota ihmiset käyttävät kotonaan
lämmitykseen, valaistukseen, ruoanvalmistukseen ja sähkölaitteisiin.
D11. (M) Kortti 36. Käytä korttia 36, ja kerro, kuinka huolestunut olet siitä, että Suomessa
voi olla sähkökatkoja?
D12. (M) (Kuinka huolestunut olet siitä,) että energia voi olla liian kallista monille?
D13. (M) (Kuinka huolestunut olet siitä,) että Suomi on liian riippuvainen tuontienergiasta?
D14. (M) (Kuinka huolestunut olet siitä,) että Suomi on liian riippuvainen fossiilisista
polttoaineista, kuten öljystä, kaasusta ja kivihiilestä tuotetusta energiasta?
Ohje: Käytä korttia 36.
Käytä edelleen korttia 36, ja kerro, kuinka huolestunut olet siitä, että energian saanti voisi
keskeytyä... LUE:
D15. (M) … luonnonmullistusten tai sään ääri-ilmiöiden vuoksi?
D16. (M) … tai siksi, ettei sähköä tuoteta riittävästi?
D17. (M) … tai teknisten ongelmien vuoksi?
D18. (M) Käytä edelleen korttia 36. Entä kuinka huolestunut olet siitä, että energiansaanti
voisi keskeytyä terroristi-iskujen vuoksi?
En lainkaan huolestunut
En kovin huolestunut
Jonkin verran huolestunut
Erittäin huolestunut
Äärimmäisen huolestunut
(Kieltäytyy)
(EOS)

1
2
3
4
5

D19. (M) Kortti 37. Puhutaan, että maapallon ilmasto on muuttumassa, koska lämpötila on
sadan viime vuoden aikana noussut. Mikä on sinun mielipiteesi tästä asiasta. Onko maapallon
ilmasto mielestäsi muuttumassa. Valitse vastausesi kortilta.
Ehdottomasti muuttumassa
Todennäköisesti muuttumassa
Todennäköisesti ei muuttumassa
Ehdottomasti ei muuttumassa
(Kieltäytyy)
(EOS)

1 → D21
2 → D21
3 → D21
4 → D21
→ D21
→ D21

D21. (M) Kortti 38. Kuinka paljon olet miettinyt ilmastonmuutosta ennen tätä päivää?
Ohje: Käytä korttia 38.
En lainkaan
Hyvin vähän
Jonkin verran
Melko paljon

1
2
3
4

Hyvin paljon
(Kieltäytyy)
(EOS)

5

Jos D19=4 → D30
D22. (M) Kortti 39. Aiheutuuko ilmastonmuutos mielestäsi luonnonilmiöistä, ihmisen
toiminnasta vai molemmista?
Ohje: Käytä korttia 39.
Yksinomaan luonnonilmiöistä
Pääosin luonnonilmiöistä
Yhtä paljon luonnonilmiöistä ja ihmisen toiminnasta
Pääosin ihmisen toiminnasta
Yksinomaan ihmisen toiminnasta
(Ilmastonmuutosta ei mielestäni ole tapahtumassa)
(Kieltäytyy)
(EOS)

1 → D23
2 → D23
3 → D23
4 → D23
5 → D23
6 → D30
→D23
→D23

D23. (M) Kortti 40. Missä määrin sinun pitäisi mielestäsi omalta osaltasi yrittää vähentää
ilmaston muutoksen vaikutuksia?
Ohje: Käytä korttia 40.
Ei lainkaan 0
(Kieltäytyy)
(EOS)

10 hyvin paljon

D24. (M) Kortti 41. Kuinka huolestunut olet ilmastonmuutoksesta?
Ohje: Käytä korttia 41.
En lainkaan huolestunut
En kovin huolestunut
Jonkin verran huolestunut
Erittäin huolestunut
Äärimmäisen huolestunut
(Kieltäytyy)
(EOS)

1
2
3
4
5

D25. (M) Kortti 42. Kuinka hyviä tai huonoja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat sinun
mielestäsi ihmisiin eri puolilla maailmaa?
Ohje: Käytä korttia 42.
Valitse jokin luku asteikolla 0–10, jossa 0 on äärimmäisen huono ja 10 äärimmäisen hyvä.
Äärimmäisen huonoja 0
(Kieltäytyy)
(EOS)

10 Äärimmäisen hyviä

D26. (M) Kortti 43. Kuvittele, että suuri joukko ihmisiä rajoittaa energiankulutustaan.
Kuinka todennäköisesti se mielestäsi hidastaa ilmastonmuutosta?

Ohje: Käytä korttia 43.
D27. (M) Kuinka todennäköistä mielestäsi on, että suuri joukko ihmisiä todella rajoittaa
energiankulutustaan pyrkimyksenään hidastaa ilmastonmuutosta?
Ohje: Käytä edelleen korttia 43.
D28. (M) Entä kuinka todennäköistä mielestäsi on, että riittävän monen maan hallitukset
ryhtyvät toimiin ilmastonmuutoksen vähentämiseksi?
Ohje: Käytä edelleen korttia 43.
D29. (M) Kuinka todennäköistä mielestäsi on, että oman energiankulutuksesi rajoittaminen
auttaisi hidastamaan ilmastonmuutosta?
Ohje: Käytä edelleen korttia 43.
Ei lainkaan todennäköistä 0
(Kieltäytyy)
(EOS)

10 Erittäin todennäköistä

KYSYTÄÄN KAIKILTA
Kortti 44. Missä määrin kannatat tai vastustat seuraavia toimenpiteitä Suomessa
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. LUE:
D30. (M) Fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, maakaasun ja kivihiilen verotuksen
korottaminen.
Ohje: Käytä korttia 44.
D31. (M) (Missä määrin kannatat tai vastustat seuraavia toimenpiteitä Suomessa
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi:) Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman
tukeminen julkisin varoin.
Ohje: Käytä korttia 44.
D32. (M) (Missä määrin kannatat tai vastustat seuraavia toimenpiteitä Suomessa
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi:) Energiatehokkuudeltaan huonoimpien kodinkoneiden
myynnin kieltävä laki.
Ohje: Käytä korttia 44.
Kannatan voimakkaasti
Kannatan jonkin verran
En kannata enkä vastusta
Vastustan jonkin verran
Vastustan voimakkaasti
(Kieltäytyy)

1
2
3
4
5

(EOS)

HYVINVOINTI
Kortti 45. Käytä korttia ja kerro, oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa:

E1. (M) Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja
ahkeruudessa voidaan palkita?
E2. (M) (Käytä edelleen korttia 45 ja kerro, oletko samaa vai eri mieltä väittämän kanssa:)
Jotta yhteiskunta olisi oikeudenmukainen, erot ihmisten elinoloissa tulisivat olla pienet?

Täysin samaa mieltä

1

Jokseenkin samaa mieltä

2

Ei samaa eikä eri mieltä

3

Jokseenkin eri mieltä

4

Täysin eri mieltä

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

E3. Käytä korttia 46. Kuinka moni sadasta Suomessa asuvasta työikäisestä on työtön
työnhakija. Valitse vastauksesi kortilta. Jos et ole varma, kerro arviosi?
0-4

1

5-9

2

10-14

3

15-19

4

20-24

5

25-29

6

30-34

7

35-39

8

40-44

9

45-49

10

50 tai enemmän

11

(Kieltäytyy)
(EOS)

Seuraavissa kysymyksissä kysytään, kuinka hyvin tai huonosti tietyt asiat eri
väestöryhmillä Suomessa nykyisin ovat.
E4. (M) Kortti 47. Käytä korttia. Millaisena pidät eläkeläisten keskimääräistä elintasoa.
Vastaa asteikolla 0-10, jossa 0 tarkoittaa erittäin huonoa ja 10 erittäin hyvää?

E5. (M) Edelleen kortti 47. Millaisena pidät työttömien keskimääräistä elintasoa? (Vastaa
asteikolla 0-10, jossa 0 tarkoittaa erittäin huonoa ja 10 erittäin hyvää?)
Erittäin huono 0

10 Erittäin hyvä

(Kieltäytyy)
(EOS)

Kortti 48. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitkä tehtävät kuuluvat valtion ja
kuntien vastuulle. Luen joukon tällaisia tehtäviä. Kerro jokaisen tehtävän kohdalla,
kuinka suuri julkisen vallan vastuun kustakin tehtävästä pitäisi sinun mielestäsi olla.
Vastaa asteikolla 0-10, jossa 0 tarkoittaa että tehtävän ei tulisi olla julkisen vallan
vastuulla ja 10 että tehtävän tulisi olla täysin julkisen vallan vastuulla. LUE:

E6. (M) Turvataan kohtuullinen elintaso vanhuksille?
E7. (M) (Edelleen kortti 48). Turvataan työttömille kohtuullinen toimeentulo?
E8. (M) (Edelleen kortti 48). Turvataan kunnollinen päivähoito työssäkäyvien vanhempien
lapsille?

Ei tulisi olla lainkaan julkisen 0

10 Tulisi olla täysin julkisen

vallan vastuulla

vallan vastuulla

(Kieltäytyy)
(EOS)
Ohje: Käytä korttia 48.

Kortti 49. Seuraavaksi kysytään sosiaalietuuksien ja -palveluiden vaikutuksista eri
elämänvaiheissa Suomessa. Sosiaalieduilla ja -palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi
terveydenhoitoa, eläkkeitä ja sosiaaliturvaa.

Käytä korttia ja kerro, oletko samaa vai eri mieltä siitä, että suomalaiset sosiaalietuudet ja palvelut:
E9. (M) Kuormittavat kansantaloutta liikaa?
E10. (M) Ehkäisevät laajamittaista köyhyyttä?
E11. (M) Tekevät yhteiskunnan tasa-arvoisemmaksi?
E12. (M) Aiheuttavat yrityksille liian korkeita kustannuksia veroina ja maksuina?

E13. (M) Entä oletko samaa vai eri mieltä siitä, että suomalaiset sosiaalietuudet ja – palvelut
tekevät ihmiset laiskoiksi?
E14. (M) Tekevät ihmisistä haluttomampia huolehtimaan toisistaan?

Täysin samaa mieltä

1

Samaa mieltä

2

En samaa enkä eri mieltä

3

Eri mieltä

4

Täysin eri mieltä

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

E15. (M) Kortti 50. Kun maahanmuuttajat tulevat Suomeen, kuinka nopeasti heidän pitäisi
saada samat oikeudet kuin Suomen kansalaisilla on. Valitse kortilta vaihtoehto, joka on
lähimpänä mielipidettäsi?

Heti saavuttuaan

1

Kun he ovat asuneet Suomessa vuoden riippumatta siitä,
ovatko he käyneet töissä vai eivät

2

Vasta, kun he ovat käyneet töissä ja maksaneet veroja
vähintään vuoden ajan

3

Kun he ovat saaneet Suomen kansalaisuuden

4

Heidän ei tulisi koskaan saada samoja oikeuksia

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

Kortti 51. Käytä korttia ja kerro, oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa:
LUE:

E16. (M) Suurin osa työttömistä ei tosissaan etsi töitä?
E17. (M) (Edelleen kortti 51). Monet pienituloiset ihmiset käyttävät vähemmän etuuksia
kuin mihin he olisivat oikeutettuja?
E18. (M) (Edelleen kortti 51). Monet ihmiset käyttävät etuuksia ja palveluita, joihin he eivät
ole oikeutettuja?

Täysin samaa mieltä

1

Samaa mieltä

2

En samaa enkä eri mieltä

3

Eri mieltä

4

Täysin eri mieltä

5

(Kieltäytyy)
(EOS)
E19 – E20. Otos jaetaan neljään ryhmään.

Kortti 52. Ajattele henkilöä, joka on työtön ja etsii työtä. Hän oli aiemmin työssä, mutta on
menettänyt työpaikkansa, ja saa nyt työttömyyskorvausta. Mitä mielestäsi pitäisi tapahtua
hänen työttömyyskorvaukselleen, jos… LUE:
E21. (M) …hän kieltäytyy työstä, koska siitä maksetaan paljon vähemmän kuin mitä hän
ansaitsi aiemmin?
E22. (M) (Edelleen kortti 52) … hän kieltäytyy työstä, koska siinä tarvitaan huomattavasti
alempaa koulutusta kuin mitä hänellä on?
E23. (M) (Edelleen kortti 52) … hän kieltäytyy tekemästä säännöllistä palkatonta työtä
asuinalueellaan työttömyyskorvausta vastaan?

Hänen pitäisi menettää työttömyyskorvauksensa kokonaan

1

Hänen pitäisi menettää noin puolet työttömyyskorvauksestaan

2

Hänen pitäisi menettää pieni osa työttömyyskorvauksestaan

3

Hänen pitäisi voida säilyttää työttömyyskorvauksensa kokonaan

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

Siirrytään E33

Kortti 52. Ajattele noin 50–59 -vuotiasta henkilöä, joka on työtön ja etsii työtä. Hän oli
aiemmin työssä, mutta on menettänyt työpaikkansa, ja saa nyt työttömyyskorvausta. Mitä
mielestäsi pitäisi tapahtua hänen työttömyyskorvaukselleen, jos… LUE:

E24. (M) …hän kieltäytyy työstä, koska siitä maksetaan paljon vähemmän kuin mitä hän
ansaitsi aiemmin?

E25. (M) (Edelleen kortti 52) …hän kieltäytyy työstä, koska siinä tarvitaan huomattavasti
alempaa koulutusta kuin mitä hänellä on?
E26. (M) (Edelleen kortti 52) …hän kieltäytyy tekemästä säännöllistä palkatonta työtä
asuinalueellaan työttömyyskorvausta vastaan?
Hänen pitäisi menettää työttömyyskorvauksensa kokonaan

1

Hänen pitäisi menettää noin puolet työttömyyskorvauksestaan

2

Hänen pitäisi menettää pieni osa työttömyyskorvauksestaan

3

Hänen pitäisi voida säilyttää työttömyyskorvauksensa kokonaan

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

Siirrytään E33

Kortti 52. Ajattele 20–25-vuotiasta henkilöä, joka on työtön ja etsii työtä. Hän oli aiemmin
työssä, mutta on menettänyt työpaikkansa, ja saa nyt työttömyyskorvausta. Mitä mielestäsi
pitäisi tapahtua hänen työttömyyskorvaukselleen, jos… LUE:

E27. (M) …hän kieltäytyy työstä, koska siitä maksetaan paljon vähemmän kuin mitä hän
ansaitsi aiemmin?
E28. (M) (Edelleen kortti 52) …hän kieltäytyy työstä, koska siinä tarvitaan huomattavasti
alempaa koulutusta kuin mitä hänellä on?
E29. (M) (Edelleen kortti 52) …hän kieltäytyy tekemästä säännöllistä palkatonta työtä
asuinalueellaan työttömyyskorvausta vastaan?
Hänen pitäisi menettää työttömyyskorvauksensa kokonaan

1

Hänen pitäisi menettää noin puolet työttömyyskorvauksestaan

2

Hänen pitäisi menettää pieni osa työttömyyskorvauksestaan

3

Hänen pitäisi voida säilyttää työttömyyskorvauksensa kokonaan

4

(Kieltäytyy)
(EOS)
Siirrytään E33

Kortti 52. Ajattele 3-vuotiaan lapsen yksinhuoltajaa, joka on työtön ja etsii työtä. Hän oli
aiemmin työssä, mutta on menettänyt työpaikkansa, ja saa nyt työttömyyskorvausta. Mitä
mielestäsi pitäisi tapahtua hänen työttömyyskorvaukselleen, jos… LUE:

E30. (M) …hän kieltäytyy työstä, koska siitä maksetaan paljon vähemmän kuin mitä hän
ansaitsi aiemmin?
E31. (M) (Edelleen kortti 52) …hän kieltäytyy työstä, koska siinä tarvitaan huomattavasti
alempaa koulutusta kuin mitä hänellä on?
E32. (M) (Edelleen kortti 52) …hän kieltäytyy tekemästä säännöllistä palkatonta työtä
asuinalueellaan työttömyyskorvausta vastaan?
Hänen pitäisi menettää työttömyyskorvauksensa kokonaan

1

Hänen pitäisi menettää noin puolet työttömyyskorvauksestaan

2

Hänen pitäisi menettää pieni osa työttömyyskorvauksestaan

3

Hänen pitäisi voida säilyttää työttömyyskorvauksensa kokonaan

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

KYSYTÄÄN KAIKILTA
Seuraavien 10 vuoden aikana päättäjät saattavat tehdä muutoksia sosiaalietuuksiin
ja -palveluihin muuttuvien taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen vuoksi.

E33. (M) Kortti 53. Vastustaisitko vai kannattaisitko ajatusta, että sosiaalietuuksia ja palveluja tarjotaan vain kaikkein pienituloisimmille, jolloin keski- ja suurituloiset saisivat
selviytyä omillaan?
E34. (M) Edelleen kortti 53. Ajattele nyt, että käytettävissä on kiinteä summa rahaa, joka
voidaan käyttää työttömyyden torjuntaan. Vastustaisitko vai kannattaisitko ajatusta, että
työttömien koulutukseen ja työharjoitteluun käytettäisiin enemmän rahaa
työttömyyskorvausten alentamisen kustannuksella?
E35. (M) Edelleen kortti 53. Vastustaisitko vai kannattaisitko ajatusta, että uusia
sosiaalietuuksia ja -palveluja, joilla helpotettaisiin työtä tekevien vanhempien työnteon ja
perhe-elämän yhdistämistä otettaisiin käyttöön, vaikka se merkitsisi suuria veronkorotuksia
kaikille?

Vastustan voimakkaasti

1

Vastustan

2

Kannatan

3

Kannatan voimakkaasti

4

E36. (M) Kortti 54. Joissakin maissa keskustellaan nykyisin perustulojärjestelmän
käyttöönotosta. Hetken kuluttua kysyn sinulta, vastustatko vai kannatatko tällaista
järjestelmää. Ensin kuitenkin kerron asiasta vähän lisää. Kortin 54 ylälaidassa
olevassa laatikossa esitellään tämän järjestelmän keskeisimmät ominaisuudet.
Perustulojärjestelmään kuuluvat kaikki seuraavat piirteet: LUE:


Valtio maksaa kaikille aikuiselle kuukausitulon, joka kattaa välttämättömimmät
elinkustannukset.



Se korvaa useat muut sosiaalietuudet.



Sen tarkoitus on taata jokaiselle vähimmäiselintaso.



Kaikki saavat saman summan riippumatta siitä, tekevätkö he työtä vai eivät.



Ihmiset saavat perustulon lisäksi pitää rahat, jotka he ansaitsevat työllään tai muista
lähteistä.



Järjestelmä katetaan verovaroilla.

HAASTATTELIJA: ANNA HAASTATELTAVALLE AIKAA LUKEA KORTTI.

Kaiken kaikkiaan vastustaisitko vai kannattaisitko tällaisen järjestelmän käyttöönottoa
Suomessa? Valitse vastauksesi tämän kortin alareunassa olevista vaihtoehdoista.

Vastustan voimakkaasti

1

Vastustan

2

Kannatan

3

Kannatan voimakkaasti

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

E37. (M) Kortti 55. On esitetty, että Euroopan unionissa pitäisi ottaa käyttöön unionin
laajuinen sosiaalietuusjärjestelmä kaikille vähäosaisille. Hetken kuluttua kysyn sinulta,
vastustatko vai kannatatko tällaista järjestelmää. Katso ensin tämän kortin ylälaidassa
olevaa laatikkoa, jossa esitetään mallin pääkohdat. Sosiaalietuusjärjestelmään
kuuluvat kaikki seuraavat piirteet: LUE:



Sen tarkoitus on taata kaikille Euroopan unionissa asuville vähäosaisille
vähimmäiselintaso.



Maksettavan etuuden määrä suhteutetaan kunkin maan elinkustannuksiin.



Järjestelmä edellyttäisi, että rikkaammat Euroopan unionin maat maksaisivat
järjestelmään enemmän kuin köyhemmät Euroopan unionin maat.

HAASTATTELIJA: ANNA HAASTATELTAVALLE AIKAA LUKEA KORTTI.

Kaiken

kaikkiaan

vastustaisitko

vai

kannattaisitko

Euroopan

unionin

laajuisen

sosiaalietuusjärjestelmän käyttöönottoa? Valitse vastauksesi kortin alareunassa olevista
vaihtoehdoista.

Vastustan voimakkaasti

1

Vastustan

2

Kannatan

3

Kannatan voimakkaasti

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

E38. (M) Kortti 56. Jos tulevaisuudessa päätöksiä tehdään enemmän Euroopan unionin tasolla
kuin kansallisten hallitusten tasolla, uskotko, että Suomessa tarjolla olevien sosiaalietuuksien
ja -palvelujen taso paranee vai heikkenee?

Paranee paljon

1

Paranee

2

Ei parane eikä heikkene

3

Heikkenee

4

Heikkenee paljon

5

(Kieltäytyy)
(EOS)

Seuraavissa kysymyksissä sinua pyydetään pohtimaan, mitä seuraavien 12
kuukauden aikana mahdollisesti tapahtuu.

E39. (M) Kortti 57. Käytä korttia ja kerro, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että seuraavien
12 kuukauden aikana jäät työttömäksi ja etsit työtä vähintään kuukauden ajan?

Ei ollenkaan todennäköistä

1

Ei kovin todennäköistä

2

Todennäköistä

3

Hyvin todennäköistä

4

(Ei ole koskaan ollut töissä / ei enää töissä eikä etsi työtä

5) HUOM: NÄKYY VAIN HJALLE!

(Kieltäytyy)
(EOS)

E40. (M) Edelleen kortti 57. Entä, kuinka todennäköistä on, että ajoittain seuraavien 12
kuukauden aikana sinulla ei ole tarpeeksi rahaa kotitalouden perusmenoja varten?

Ei ollenkaan todennäköistä

1

Ei kovin todennäköistä

2

Todennäköistä

3

Hyvin todennäköistä

4

(Kieltäytyy)
(EOS)

E41. (M) Kuvittele, että Suomessa järjestettäisiin huomenna kansanäänestys Euroopan
unionin jäsenyydestä. Äänestäisitkö sen puolesta, että Suomi pysyy Euroopan unionin
jäsenenä vai sen puolesta, että Suomi eroaa Euroopan unionista:
Pysyy Euroopan unionissa
Eroaa Euroopan unionista?

1
2

(Jättäisi tyhjän äänestyslipun
(Jättäisi sotketun äänestyslipun
(Ei äänestäisi
(Ei ole äänioikeutettu
(Kieltäytyy
(EOS

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Seuraavat kysymykset koskevat sinua itseäsi ja muita kotitaloutesi jäseniä.
F1. Sinut itsesi mukaan laskettuna, kuinka monta henkeä lapset mukaan lukien asuu
vakituisesti kotitaloudessasi?
Kotitalous: kaikki samaan ruokakuntaan kuuluvat, jotka asuvat virallisesti samassa
osoitteessa, eivät kuitenkaan ne, jotka käytännössä asuvat muualla.

Voitko luetella muut kotitalouden jäsenet etunimeltä vanhimmasta nuorimpaan?
Etunimi
F2. Merkitse sukupuoli nimen mukaan.
Mies

1

Nainen

2

F3. Mikä on [nimi] syntymävuosi? (Kieltäytyy, EOS)
Mieluummin hyvä arvio kuin EOS.

F4. Kortti 58. Mikä on [nimi] sukulaissuhde sinuun?
Mies/vaimo/kumppani

1

Poika/tytär (mukaan lukien lapsipuoli, adoptiolapsi,
sijaislapsi, puolison lapsi)

2

Vanhempi/appivanhempi/avopuolison vanhempi/
äiti- tai isäpuoli)

3

Veli/sisko (mukaan lukien veli-/siskopuoli, adoptoidut
ja sijaisveli/-sisko)

4

Muu sukulainen

5

Muu ei-sukulainen

6

F5. Merkintä F4 mukaan
Haastateltava asuu miehen/vaimon/kumppanin kanssa (F4=1)

1 → F6

Kaikki muut

2 → F7

F6. Kortti 59. Kerroit, että asut puolisosi/avopuolisosi kanssa. Mikä kortin 59 vaihtoehdoista
vastaa suhdettasi häneen?

Avioliitto

1 → F7

Rekisteröity parisuhde

2 → F7

Avoliitto

3 → F8

Asumuserossa (yhä virallisesti naimisissa)

4 → F8

Eronnut/ Rekisteröity parisuhde purettu

5 → F7

Kieltäytyy

→ F7

EOS

→ F7

F7. Oletko koskaan asunut yhdessä jonkun kumppanin kanssa ilman, että olet ollut naimisissa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa hänen kanssaan?
Kyllä

1

Ei

2

KYSYTÄÄN KAIKILTA
F8. Oletko koskaan eronnut avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta?
Kyllä 1
Ei

2

F9. Merkintä F5 mukaan
Haastateltava asuu miehen/vaimon/kumppanin kanssa (F5=1)

1 → F10

Kaikki muut

2 → F11

F10. Merkintä F6 mukaan.
Haastateltava avoliitossa (F6=3)

1 → F11

Kaikki muut

2 → F12

Kysytään F11, jos F9=2 tai F10= 1.

F11. Kortti 60. Seuraava kysymys koskee laillista siviilisäätyäsi, ei sitä, kenen kanssa asut.
Mikä vaihtoehto tällä kortilla vastaa laillista siviilisäätyäsi tällä hetkellä?

Avioliitto

1

Rekisteröity parisuhde

2

Asumusero (yhä virallisesti naimisissa)

3

Eronnut/ rekisteröity parisuhde purettu

4

Leski/ rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli kuollut

5

Ei mikään edellä mainituista (ei koskaan ollut naimisissa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa)

6

F12. Merkintä F4 mukaan
Haastateltavan kotitaloudessa on lapsia (F4=2)

1 → F14

Haastateltavan kodissa ei ole lapsia

2 → F13

F13. Oletko koskaan asunut samassa kotitaloudessa omien tai puolisosi lasten, adoptio- tai
sijaislasten kanssa?
Kyllä

1

Ei

2

KYSYTÄÄN KAIKILTA
F14. Kortti 61. Mikä kortin kuvauksista parhaiten kuvaa asuinympäristöäsi?

Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta)

1

Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu (suuren
kaupungin vaikutusalueella/työssäkäyntialueella)

2

Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai
kunta (20 000 - 100 000 asukasta)

3

Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta)

4

Maaseutu/ haja-asutusalue

5

F15. Kortti 62. Valitse kortista 62 korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut?
Suorittaminen tarkoittaa, että koulutuksesta on saatu todistus tai koulutus on muuten
suoritettu loppuun asti.

Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu

1

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu

2

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu

3

Lukio, ylioppilastutkinto

4

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto

5

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto

6

Erikoisammattitutkinto

7

Ammatillinen opistoasteen tutkinto

8

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

9

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto

10

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

11

Ylempi korkeakoulututkinto

12

Lisensiaatin tutkinto

13

Tohtorin tutkinto

14

Jokin muu

15

KYSYTÄÄN KAIKILTA
F16. Kuinka monta vuotta yhteensä olet ollut koulussa tai opiskelemassa kokopäiväisesti tai
osa-aikaisesti? Osa-aikainen opiskelu lasketaan siten, että vuosimäärä vastaa kokopäiväistä
opiskelua. Mukaan lasketaan myös oppivelvollisuus.
Haastattelija: Vastaus pyöristetään kokonaisiksi vuosiksi.

F17a. Kortti 63. Mitkä kortin kuvauksista sopivat siihen, mitä olet tehnyt viimeisten
seitsemän päivän aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

HAASTATTELIJA KYSY: mitä muuta?

Jos haastateltava on osa-aikaeläkeläinen, merkitään 1 (ansiotyössä) ja 6 (eläkkeellä). Jos
ikääntynyt työtön haastateltava ei tiedä tai osaa päättää onko hän jo eläkkeellä vai ei, hänen
merkitään eläkeläiseksi.

Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä,
maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)

1

Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla)

2

Työtön, hakee aktiivisesti työtä

3

Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä

4

Pysyvästi sairas tai työkyvytön

5

Eläkkeellä

6

Varusmies- tai siviilipalvelussa

7

Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/

muita henkilöitä

8

Joku muu

9

F17b. Merkintä F17a mukaan
Jos useampi kuin yksi 17a:ssa

1 → F17c

Vain yksi F17a:ssa

2 → F17d

F17c. Entä mikä kortin 63 kuvauksista parhaiten sopii siihen, mitä olet tehnyt viimeisten
seitsemän päivän aikana. Valitse vain yksi vaihtoehto?
Jos haastateltava on osa-aikaeläkeläinen, haastateltava valitsee itse vaihtoehtojen 1 ja 6
välillä. Ikääntyneet työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa olevat)
lasketaan eläkeläisiksi.

Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä,
maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)

1

Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla)

2

Työtön, hakee aktiivisesti työtä

3

Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä

4

Pysyvästi sairas tai työkyvytön

5

Eläkkeellä

6

Varusmies- tai siviilipalvelussa

7

Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/
muita henkilöitä

8

Joku muu

9

F17d. Merkintä F17a mukaan
Ansiotyössä (F17a=1) 1 → F21
Muuten

2 → F18

F18. Oletko tehnyt ansiotyötä vähintään yhden tunnin ajan viimeisten seitsemän päivän
aikana?
Kyllä

1 → F21

Ei

2 → F19

F19. Oletko koskaan ollut ansiotyössä?
Tarkoitetaan myös tilapäistöitä.
Kyllä

1 → F20

Ei

2 → F36

Kieltäytyy

7 → F36

EOS

8 → F36

Kysytään, jos F19 = 1
F20. Minä vuonna olit viimeksi ansiotyössä?
Jos haastateltava on tällä hetkellä työssä (F17a=1 tai F18=1) kysytään F21 – F34a tämän
hetkisestä työstä.
Jos haastateltava ei ole työssä tällä hetkellä, mutta on aikaisemmin ollut työssä (F19=1),
kysytään F21-F34a viimeisimmästä työstä.

Jos haastateltavalla on useampi kuin yksi työ, vastaus siitä työajasta, johon haastateltava
käyttää viikoittain eniten aikaa. Jos töihin menee yhtä paljon aikaa, kysytään sen työn
mukaan, josta saa enemmän palkkaa.

F21. Oletko/olitko pääasiallisessa työssäsi:
Palkansaaja

1 → F23

Yrittäjä

2 → F22

Työssä perheyrityksessä, maatilalla
tai avustava perheenjäsen

3 → F23

Kieltäytyy

→ F23

EOS

→ F23

Kysytään F22, jos F21 = 2

F22. Kuinka monta palkattua työntekijää, jos yhtään, yrityksessäsi/maatilallasi on/oli?
→ F24

Kysytään F23, jos F21 = 1, 3, 7 tai 8
F23. Onko/oliko työsi?

Työantajan ja työntekijän välisessä kirjallisessa tai suullisessa työsopimuksessa sovitaan mm.
siitä, onko työsuhde voimassa toistaiseksi vai määräajan.
Vakituinen

1

Määräaikainen

2

Vai eikö sinulla ole/ollut työsopimusta?

3

F24. Kuinka monta ihmistä työpaikallasi työskentelee/työskenteli sinut itsesi mukaan lukien:
Tarkoitetaan fyysistä työpaikkaa, siten kuin haastateltava sen itse mieltää tai määrittelee.
Epäselvässä tapauksessa valitaan mieluummin isompi kuin pienempi yksikkö.
alle 10

1

10 – 24

2

25 – 99

3

100 – 499

4

500 tai enemmän?

5

F25. Onko/oliko sinulla päätyössäsi alaisia tai kuuluiko tehtäviisi ohjata muiden tekemää
työtä eli oletko/olitko esimiesasemassa?
Kyllä

1 → F26

Ei

2 → F27

Kieltäytyy

→ F27

EOS

→ F27

F26. Kuinka monta alaista sinulla on/oli?

Kortti 64. Luen seuraavaksi työelämään liittyviä asioita. Kuinka paljon työpaikkasi johto
antaa/antoi sinun…

F27. Kortti 64. Päättää siitä, kuinka päivittäinen työsi järjestetään/järjestettiin?
F28. Edelleen kortti 64. (Kuinka paljon työpaikkasi johto antaa/antoi sinun:) Vaikuttaa
organisaation toiminnasta tehtäviin periaateratkaisuihin?

En voi/voinut vaikuttaa ollenkaan 0
(Kieltäytyy)
(EOS)

10 Voin päättää kokonaan itse

F29. Mikä on/oli säännöllinen viikkotyöaikasi päätyössäsi (joko työsopimuksessa määritelty
tai käytännössä muotoutunut) pois lukien palkalliset ja palkattomat ylityöt?
Jos haastateltavalla ei ole / ei ole ollut säännöllistä työaikaa, pyydä arviomaan
keskimääräinen työaika. Jos se ei onnistu, merkitse EOS.
______ Merkitse täysinä tunteina

F30. Riippumatta sovitusta työajasta, kuinka monta tuntia työskentelet/työskentelit
päätyössäsi tavallisesti normaalin viikon aikana mukaan lukien kaikki palkalliset ja
palkattomat ylityöt?

Jos haastateltavalla ei ole / ei ole ollut säännöllistä työaikaa, pyydä arviomaan
keskimääräinen työaika. Jos se ei onnistu, merkitse EOS.
_____ Merkitse täysinä tunteina

F31. Mitä yritys tai organisaatio, jossa olet/olit pääasiassa tekee/teki?
Kirjoita ylös…

F32. Kortti 65. Minkä tyyppisen työnantajan palveluksessa olet/olit?
Valitse kortilta sopivin vaihtoehto.

Keskus- tai paikallishallinto

1

Muu julkinen sektori (esim. koulutus- tai terveyspalvelut)

2

Julkisen sektorin omistama yritys

3

Yksityinen yritys

4

Yksityisyrittäjä

5

Muu

6

F33. Mikä on/oli ammattinimikkeesi päätyössäsi?
Paina välilyöntiä ja koodaa.

Kysytään F34 ja F34a, jos F33 tuntematon.
F34. Mitkä ovat/olivat pääasialliset tehtäväsi päätyössäsi?
F34a. Mitä koulutusta ja pätevyysvaatimuksia työsi edellyttää/edellytti?

F35. Oletko viimeisen 10 vuoden aikana ollut ansiotyössä ulkomailla vähintään 6 kuukauden
pituisen jakson?
Kyllä 1
Ei

2

KYSYTÄÄN KAIKILTA
F36. Oletko koskaan ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti yli kolmen kuukauden
pituisen jakson?
Kyllä

1 → F37

Ei

2 → F39

Kieltäytyy

→ F39

EOS

→ F39

F37. Onko mikään näistä jaksoista kestänyt 12 kuukautta tai kauemmin?
Kyllä

1

Ei

2

F38. Onko jokin näistä jaksoista ollut viimeisen viiden vuoden aikana?
Viitataan yli 3kk:n jaksoihin.
Kyllä

1

Ei

2

KYSYTÄÄN KAIKILTA

F39. Oletko nykyisin tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton tai vastaavan jäsen?
Jos kyllä, kysy: nykyään vai aiemmin?

Kyllä, olen tällä hetkellä

1

Kyllä, olen aiemmin ollut

2

En

3

Taloudellinen tilanne
F40. Kortti 66. Jos mietit koko kotitaloutesi jäsenten tuloja, mikä on kotitaloutesi
pääasiallisin toimeentulon lähde?

Palkkatulot

1

Tulot omasta yrityksestä (ei maatilalta)

2

Tulot maatilalta

3

Eläketulot

4

Työttömyysturva

5

Muut sosiaalietuudet tai määrärahat/tuet

6

Sijoitustulot, säästöt, pääomatulot

7

Muut tulot

8

F41 Kortti 67. Kun lasket yhteen kotitaloutesi kaikki tulot, kuinka paljon taloutesi nettotulot
eli tulot verojen jälkeen yhteensä kuukaudessa ovat. Jos et tiedä tarkkaa lukua, voit kertoa
arviosi?
Haastateltava ilmoittaa kortissa 67 olevan tuloluokan kirjaimen. Merkitse kirjainta vastaava
numero.

J (alle 1115 euroa)

1

R (1115–1376 euroa)

2

C (1377–1749 euroa)

3

M (1750–2165 euroa)

4

F (2166–2646 euroa)

5

S (2647–3211 euroa)

6

K (3212–3840 euroa)

7

P (3841–4580 euroa)

8

D (4581–5709 euroa)

9

H (vähintään 5710 euroa)

10

F42. Kortti 68. Mikä kortilla olevista kuvauksista on lähimpänä sitä, minkälaiset
kotitaloutesi tulot ovat tällä hetkellä?

Nykyisillä tuloilla elää mukavasti

1

Nykyisillä tuloilla tulee toimeen

2

Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen

3

Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen

4

F43. Merkintä F5 mukaan
Haastateltava asuu yhdessä puolison tai kumppanin kanssa (F5=1)

1 → F44

Haastateltava ei asu yhdessä puolison tai kumppanin kanssa

2 → F52

F44. Kortti 69. Mikä on korkein koulutus, jonka puolisosi/kumppanisi on suorittanut?
Suorittaminen tarkoittaa, että koulutuksesta on saatu todistus tai koulutus on muuten
suoritettu loppuun asti.

Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu

1

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu

2

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu

3

Lukio, ylioppilastutkinto

4

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto

5

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto

6

Erikoisammattitutkinto

7

Ammatillinen opistoasteen tutkinto

8

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

9

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto

10

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

11

Ylempi korkeakoulututkinto

12

Lisensiaatin tutkinto

13

Tohtorin tutkinto

14

Jokin muu

15

F45a. Kortti 70. Mitkä tällä kortilla esitetyistä kuvauksista sopivat siihen, mitä hän on tehnyt
viimeisten seitsemän päivän aikana?
Haastattelija kysy: mitä muuta?
Jos puoliso on osa-aikaeläkeläinen, merkitään 1 (ansiotyössä) ja 6 (eläkkeellä). Jos puoliso
on ikääntynyt työtön ja haastateltava ei tiedä tai osaa päättää, onko puoliso jo eläkkeellä vai
ei, puoliso merkitään eläkeläiseksi.

Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä,
maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)

1

Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla)

2

Työtön, hakee aktiivisesti työtä

3

Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä

4

Pysyvästi sairas tai työkyvytön

5

Eläkkeellä

6

Varusmies- tai siviilipalvelussa

7

Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/
muita henkilöitä

8

Joku muu

9

F45b. Merkintä F45a mukaan
Jos enemmän kuin yksi F45a:ssa

1 → F45c

Vain yksi F45a:ssa

2 → F45d

F45c. Mikä tämän kortin kuvauksista parhaiten sopii siihen, mitä hän on tehnyt viimeisten
seitsemän päivän aikana?

Jos puoliso on osa-aikaeläkeläinen, haastateltava valitsee itse vaihtoehtojen 1 ja 6 välillä.
Ikääntyneet työttömät, jotka eivät palaa enää työelämään (eläkeputkessa olevat), lasketaan
eläkeläisiksi.

Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä,
maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)

1

Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla)

2

Työtön, hakee aktiivisesti työtä

3

Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä

4

Pysyvästi sairas tai työkyvytön

5

Eläkkeellä

6

Varusmies- tai siviilipalvelussa

7

Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä/
muita henkilöitä

8

Joku muu

9

F45d. Merkintä F45a mukaan.
Ansiotyössä (F45a=1)

1 → F47

Muuten

2 → F46

F46. Tekikö puolisosi/kumppanisi ollenkaan ansiotyötä vähintään yhden tunnin ajan
viimeisten seitsemän päivän aikana?

Kyllä

1 → F47

Ei

2 → F52

EOS

→ F52

Kysytään F47, jos F45d=1 tai F46=1
F47. Mikä on hänen ammattinimikkeensä?
Kirjoita ja koodaa

Kysytään F48 ja F49, jos F47 tuntematon.
F48. Mitkä ovat hänen pääasialliset tehtävänsä päätyössään?
F49. Mitä koulutusta tai pätevyysvaatimuksia hänen työnsä edellyttää?

F50. Onko hän päätyössään:
Palkansaaja

1

Yrittäjä

2

Vai työssä perheyrityksessä, maatilalla, tai avustava perheenjäsen

3

(Kieltäytyy)
(EOS)

F51. Kuinka monta tuntia hän tavallisesti työskentelee normaalin viikon aikana?
Laske mukaan kaikki palkalliset ja palkattomat ylityöt.
_____ Merkitse täysinä tunteina

KYSYTÄÄN KAIKILTA
F52. Kortti 71. Mikä on korkein koulutus, jonka isäsi on suorittanut?

Suorittaminen tarkoittaa, että koulutuksesta on saatu todistus tai koulutus on muuten
suoritettu loppuun asti.

Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu

1

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu

2

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu

3

Lukio, ylioppilastutkinto

4

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto

5

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto

6

Erikoisammattitutkinto

7

Ammatillinen opistoasteen tutkinto

8

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

9

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto

10

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

11

Ylempi korkeakoulututkinto

12

Lisensiaatin tutkinto

13

Tohtorin tutkinto

14

Jokin muu

15

F53. Kun olit 14-vuotias, oliko isäsi tuolloin:
Avustava perheenjäsen on yrittäjä.
Palkansaaja

1 → F54

Yrittäjä tai maanviljelijä

2 → F54

Vai oliko hän työvoiman ulkopuolella?

3 → F56

Isä kuollut/poissa, kun haastateltava oli 14v

4 → F56

Kieltäytyy

7 → F54

EOS

8 → F54

Kysytään F54, jos F53 = 1, 2, 7 tai 8
F54. Mikä on/oli hänen ammattinimikkeensä?
Kirjoita ja koodaa

F55. Kortti 72. Mikä kortilla esitetyistä kuvauksista parhaiten sopii siihen työhön, jota isäsi
teki silloin, kun olit 14-vuotias? EOS on täysin hyväksyttävä vastaus.

Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala
(esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja)

1

Ylemmän tason johtajat
(esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja kuntien
ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat)

2

Hallinto- ja toimistoala
(esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä)

3

Kaupallinen ala
(esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä)

4

Palveluala
(esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturi-kampaaja,
puolustusvoimien henkilökunta)

5

Erityistason ammattitaitoiset työntekijät
(esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja, sähköasentaja)

6

Ammattitaitoiset työntekijät
(esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri)

7

Ammattitaidottomat työntekijät
(esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä)

8

Maatalousammatit
(esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja, kalastaja)

9

KYSYTÄÄN KAIKILTA
F56. Kortti 73. Mikä on korkein koulutus, jonka äitisi on suorittanut?
Suorittaminen tarkoittaa, että koulutuksesta on saatu todistus tai koulutus on muuten
suoritettu loppuun asti.

Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu

1

Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu

2

Peruskoulun yläaste tai keskikoulu

3

Lukio, ylioppilastutkinto

4

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto

5

Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto

6

Erikoisammattitutkinto

7

Ammatillinen opistoasteen tutkinto

8

Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

9

Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto

10

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

11

Ylempi korkeakoulututkinto

12

Lisensiaatin tutkinto

13

Tohtorin tutkinto

14

Jokin muu

15

F57. Kun olit 14-vuotias, oliko äitisi tuolloin:
Avustava perheenjäsen on yrittäjä.

Palkansaaja

1 → F58

Yrittäjä tai maanviljelijä

2 → F58

Vai oliko hän työvoiman ulkopuolella?

3 → F60

Äiti kuollut/poissa, kun haastateltava oli 14v 4 → F60
Kieltäytyy

7 → F58

EOS

8 → F58

F58. Mikä on/oli hänen ammattinimikkeensä?
Kirjoita, ei koodausta

F59. Kortti 74. Mikä tällä kortilla esitetyistä kuvauksista parhaiten sopii siihen työhön, jota
äitisi teki silloin, kun olit 14-vuotias? EOS on täysin hyväksyttävä vastaus.

Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala
(esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja)

1

Ylemmän tason johtajat
(esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja kuntien
ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat)

2

Hallinto- ja toimistoala
(esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä)

3

Kaupallinen ala
(esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä)

4

Palveluala
(esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturi-kampaaja,
puolustusvoimien henkilökunta)

5

Erityistason ammattitaitoiset työntekijät
(esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja, sähköasentaja)

6

Ammattitaitoiset työntekijät
(esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri)

7

Ammattitaidottomat työntekijät
(esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä)

8

Maatalousammatit
(esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja, kalastaja)

9

KYSYTÄÄN KAIKILTA
F60. Oletko viimeisten 12 kuukauden aikana osallistunut jollekin kurssille, luennoille tai
konferenssiin parantaaksesi tietojasi tai ammattitaitoasi?
Kyllä 1
Ei

2

F61. Kortti 75. Miten kuvailet omaa syntyperääsi? Valitse kortilta korkeintaan kaksi
syntyperääsi kuvaavaa kansallisuutta.

Suomalainen

1

Suomenruotsalainen

2

Inkeriläinen

3

Saamelainen

4

Romani

5

Saksalainen

6

Ruotsalainen

7

Virolainen

8

Venäläinen

9

Irakilainen

10

Kurdi

11

Somali

12

Kiinalainen

13

Joku muu

14

H1. (M) Kortti 76. Kuvailen lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Kuuntele jokainen kuvaus ja
kerro, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa sinua itseäsi.
Ohje: Käytä korttia 76.

a) Ideoiden tuottaminen ja luovuus ovat hänelle tärkeitä. Hän haluaa tehdä asiat
omaperäisesti.
b) Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa, että hänellä on paljon rahaa ja kalliita
tavaroita.
c) Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hän
katsoo, että kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet elämässä.
d) Hänestä on tärkeää saada näyttää muille taitojaan. Hän haluaa, että hänen tekemisiään
ihaillaan.
e) Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä. Hän välttää kaikkea, mikä voisi
uhata hänen turvallisuuttaan.
f) Hän pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, joita voisi tehdä. Hänestä on tärkeätä tehdä
erilaisia asioita elämässään.
g) Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten käsketään. Hänen mielestään sääntöjä
pitää noudattaa aina, vaikka kukaan ei ole näkemässä.
h) Hänestä on tärkeätä kuunnella ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin hän itse. Vaikka hän
olisi heidän kanssaan eri mieltä, hän haluaa silti ymmärtää heitä.
i) Hänestä on tärkeätä olla nöyrä ja vaatimaton. Hän ei pyri keräämään huomiota
osakseen.
j) Hänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää itsensä hemmottelemisesta.
k) Hänestä on tärkeätä päättää itse omista asioistaan. Hän haluaa olla vapaa ja
riippumaton toisista.
l) Hänestä on tärkeätä auttaa ympärillään olevia ihmisiä. Hän haluaa huolehtia heidän
hyvinvoinnistaan.
m) Menestyminen on hänelle tärkeätä. Hän haluaa, että hänen saavutuksensa huomataan.
n) Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen turvallisuutensa kaikkia uhkia vastaan.
Hän haluaa, että valtio on niin vahva, että se voi suojella kansalaisiaan.
o) Hän etsii seikkailuja ja haluaa ottaa riskejä. Hän haluaa jännitystä elämäänsä.

p) Hänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomasti. Hän haluaa välttää tekemästä mitään,
mikä toisen mielestä on väärin.
q) Hänestä on tärkeätä nauttia toisten ihmisten kunnioituksesta. Hän haluaa ihmisten
tekevän, kuten hän sanoo.
r) Hänestä on tärkeätä olla uskollinen ystävilleen. Hän haluaa omistautua läheisilleen.
s) Hän on voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten pitäisi välittää luonnosta. Ympäristöstä
huolehtiminen on hänelle tärkeää.
t) Perinteet ovat hänelle tärkeitä. Hän pyrkii noudattamaan uskonnollisia sekä sukunsa
tapoja.
u) Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa. Hänelle ovat tärkeitä asiat, jotka tuottavat
iloa.

Erittäin paljon samanlainen kuin minä

1

Melko samanlainen kuin minä

2

Jonkin verran samanlainen kuin minä

3

Vain hieman samanlainen kuin minä

4

Ei juuri lainkaan samanlainen kuin minä

5

Ei lainkaan samanlainen kuin minä

6

KOEASETELMAT, SATUNNAISTETTU OSIO
I1=Otos jaetaan kolmeen ryhmään
KYSY JOS I1=1
Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme seuraavaksi
muutamia kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa aiemmin esitetyt
kysymykset.
Älä muistele, mitä vastasit edellä, vaan vastaa kysymyksiin aivan kuin kuulisit ne
ensimmäistä kertaa.
Ihmisiä muuttaa muista maista Suomeen monista syistä. Joillain on sukujuuret Suomessa.
Jotkut tulevat tänne tehdäkseen töitä tai perheensä luo. Jotkut tulevat siksi, että kotimaassaan
heitä uhataan.
Seuraavaksi muutamia kysymyksiä tästä aiheesta.

I2. Kortti 77. Miten tärkeää mielestäsi on, että henkilöllä, joka on syntynyt ja kasvanut ja
asuu muualla kuin Suomessa, on hyvä koulutus, kun päätetään, saako hän muuttaa Suomeen
asumaan?
Ei lainkaan tärkeää
0
1 2
3
4

5

6

7

8

Äärimmäisen tärkeää
9
10

Ohje: Käytä korttia 77.
I3. Kortti 78. Miten tärkeää sinusta on, että hän on taustaltaan kristitty, kun päätetään saako
hän muuttaa tänne asumaan?
Ei lainkaan tärkeää
0
1 2
3
4

5

6

7

8

Äärimmäisen tärkeää
9
10

Ohje: Käytä korttia 78.

I4. Kortti 79. Miten tärkeää sinusta on, että hänellä on Suomessa tarvittavaa ammattitaitoa,
kun päätetään saako hän muuttaa tänne asumaan?
Ei lainkaan tärkeää
0
1 2
3
4

5

6

7

8

Äärimmäisen tärkeää
9
10

Ohje: Käytä korttia 78.
LOPETUSAIKA
(pv/kk/vv)
(KAIKKI maat)
SIIRRY HAASTATTELIJAN KYSYMYKSIIN
------------------------------------------------------------KYSY JOS I1=2
Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme
seuraavaksi muutamia kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa
aiemmin esitetyt kysymykset.
Älä muistele, mitä vastasit edellä, vaan vastaa kysymyksiin aivan kuin kuulisit ne
ensimmäistä kertaa.
Ihmisiä muuttaa muista maista Suomeen monista syistä. Joillain on sukujuuret Suomessa.
Jotkut tulevat tänne tehdäkseen töitä tai perheensä luo. Jotkut tulevat siksi, että kotimaassaan
heitä uhataan.

Seuraavaksi muutamia kysymyksiä tästä aiheesta.
Kortti 80. Miten tärkeitä seuraavat asiat mielestäsi ovat, kun päätetään, saako henkilö, joka
on syntynyt ja kasvanut ja asuu muualla kuin Suomessa, muuttaa tänne asumaan?
Ensinnäkin, miten tärkeää on, että… LUE:
I5. …hänellä on hyvä koulutus?
I6. …hän on taustaltaan kristitty?
I7. ...hänellä on ammattitaitoa, jota Suomessa tarvitaan?
Ei lainkaan tärkeää
0
1
2

3

4

Erittäin tärkeää
5

(EOS)
8

Ohje: Käytä korttia 80.
LOPETUSAIKA
(pv/kk/vv)
(KAIKKI maat)
SIIRRY HAASTATTELIJAN KYSYMYKSIIN
------------------------------------------------------------KYSY JOS I1=3
Voidaksemme kehittää kysymyksiämme seuraavia tutkimuksia varten, kysymme
seuraavaksi muutamia kysymyksiä, jotka ovat melko samanlaisia kuin haastattelussa
aiemmin esitetyt kysymykset.
Älä muistele, mitä vastasit edellä, vaan vastaa kysymyksiin aivan kuin kuulisit ne
ensimmäistä kertaa.
Ihmisiä muuttaa muista maista Suomeen monista syistä. Joillain on sukujuuret Suomessa.
Jotkut tulevat tänne tehdäkseen töitä tai perheensä luo. Jotkut tulevat siksi, että kotimaassaan
heitä uhataan.
Seuraavaksi muutamia kysymyksiä tästä aiheesta.
Kortti 81. Miten tärkeitä seuraavat asiat mielestäsi ovat, kun päätetään, saako henkilö, joka
on syntynyt ja kasvanut ja asuu muualla kuin Suomessa, muuttaa tänne asumaan?
Ensinnäkin, miten tärkeää on, että… LUE:
I8. …hänellä on hyvä koulutus?
I9. …hän on taustaltaan kristitty?
I10 ...hänellä on ammattitaitoa, jota Suomessa tarvitaan?

Ei lainkaan tärkeää
0
1 2 3
4
(Kieltäytyy)
(EOS)

5

6

7

8

Äärimmäisen tärkeää
9
10

LOPETUSAIKA
(pv/kk/vv)
(KAIKKI maat)
SIIRRY HAASTATTELIJAN KYSYMYKSIIN
-------------------------------------------------------------

HAASTATTELUTILANNE (J-osio)
J1. Pyysikö haastateltava lisäselvityksiä kysymyksistä?
Ei ollenkaan
1
Ei juurikaan
2
Joitain kertoja
3
Usean kysymyksen osalta
4
Hyvin usean kysymyksen osalta 5

J2. Tuntuiko sinusta, että haastateltava ei ollut halukas vastaamaan joihinkin
kysymyksiin?
Ei ollenkaan
Ei juurikaan
Joitain kertoja
Usean kysymyksen osalta
Hyvin usean kysymyksen osalta

1
2
3
4
5

J3. Tuntuiko sinusta, että haastateltava pyrki vastaamaan kysymyksiin parhaan
kykynsä mukaan?
Ei ollenkaan
Ei juurikaan
Joitain kertoja
Usean kysymyksen osalta
Hyvin usean kysymyksen osalta

1
2
3
4
5

J4. Kaiken kaikkiaan tuntuiko sinusta siltä, että haastateltava ymmärsi esitetyt
kysymykset?
Ei ollenkaan
Ei juurikaan
Joitain kertoja
Usean kysymyksen osalta
Hyvin usean kysymyksen osalta

1
2
3
4
5

J5. Oliko paikalla muita henkilöitä, jotka puuttuivat haastattelun kulkuun?
Kyllä
Ei

1
2  J6a

J6. Kuka tai ketkä?

MERKITSE KAIKKI SOPIVAT VAIHTOEHDOT.

Avo- tai aviopuoliso
Poika/tytär (mukaan lukien lapsipuolet ja adoptiolapset,
sijais- ja puolison lapset)
Vanhempi/appivanhempi
Muu sukulainen
Muu ei-sukulainen

1
2
3
4
5

J6a. Missä määrin haastateltava käytti vastauskortteja?

Haastateltava käytti jokaista korttia
Haastateltava käytti vain osaa korteista
Haastateltava kieltäytyi käyttämästä kortteja / ei kyennyt
käyttämään niitä

1
2
3

J7. Millä kielellä haastattelu tehtiin?
Suomi 1
Ruotsi 2

J9. Jos sinulla on jotain muuta kommentoitavaa haastattelusta, kirjoita tähän.
__________________________________________________

ASUINYMPÄRISTÖ (N-osio)
N1.

Minkälaisessa talossa haastateltava asuu?

1

Maatila

2

Omakotitalo / pientalo

3

Paritalo

4

Rivitalo

5

Ainoa asuinyksikkö rakennuksessa, jolla on toinen käyttötarkoitus (liikekiinteistö)

6

Kerrostalo, asunto

7

Opiskelija-asunto, huoneita

8

Vanhainkoti tai palvelutalo

9

Asuntovaunu tai -vene

10

Muu, mikä? ______________________________

N2.
Onko pääsy haastateltavan asunnon ovelle estetty lukitun oven, portin, summerin,
ovipuhelimen tms. avulla? Tarkoitetaan pääsyn estämistä sillä hetkellä, kun paikan päällä
käydään.
1

Kyllä, ovipuhelin

2

Kyllä, lukittu portti/ovi

3

Kyllä, ovipuhelin JA lukittu portti/ovi

4

Ei

N3.

Minkälaisessa fyysisessä kunnossa talo tai rakennus on?

1

Erinomaisessa kunnossa

2

Hyvässä kunnossa

3

Ei hyvässä eikä huonossa kunnossa

4

Huonossa kunnossa

5

Erittäin huonossa kunnossa

N4.

Kuinka paljon asunnon välittömässä läheisyydessä on havaittavissa roskia ja jätteitä?

’Oma arviosi. Jos et käynyt paikan päällä ja olet epävarma, vastaa EOS’
'Välittömässä läheisyydessä' tarkoittaa noin 15 metriä rakennuksen ulkoseinistä.
1
2
3
4

Erittäin paljon
Paljon
Vähän
Ei lainkaan tai hyvin vähän

N5.
Kuinka paljon asunnon välittömässä läheisyydessä on havaittavissa ilkivaltaa tai
graffiteja?
’Oma arviosi. Jos et käynyt paikan päällä ja olet epävarma, vastaa EOS’ 'Välittömässä
läheisyydessä' tarkoittaa noin 15 metriä rakennuksen ulkoseinistä.
1

Erittäin paljon

2

Paljon

3

Vähän

4

Ei lainkaan tai hyvin vähän
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Arvot ja mielipiteet Suomessa

VASTAUSKORTIT

KORTTI 1

En koskaan
Melko harvoin
Muutaman kerran viikossa
Useimpina päivinä
Päivittäin

KORTTI 2

Ei voi olla
liian
varovainen
0

1

Useimpiin
ihmisiin
voi luottaa
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 3

Useimmat
ihmiset
yrittäisivät
käyttää
minua
hyväkseen

0

1

Useimmat
ihmiset
yrittäisivät
olla reiluja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 4

Ihmiset
ajattelevat
enimmäkseen
omaa etuaan

0

1

Ihmiset
yrittävät
enimmäkseen
olla
auttavaisia
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 5

Ei lainkaan
Erittäin vähän
Jonkin verran
Paljon
Erittäin paljon

KORTTI 6

En pystyisi lainkaan
Pystyisin jossain määrin
Pystyisin melko paljon
Pystyisin hyvin paljon
Pystyisin äärimmäisen paljon

KORTTI 7

Ei lainkaan
Erittäin vähän
Jonkin verran
Paljon
Erittäin paljon

KORTTI 8

En luota lainkaan
Luotan jossain määrin
Luotan melko paljon
Luotan hyvin paljon
Luotan täydellisesti

KORTTI 9

En luota
ollenkaan

0

1

Luotan
täysin

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 10

Vasemmisto
0

1

Oikeisto
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 11

Äärimmäisen
tyytymätön
0

1

Äärimmäisen
tyytyväinen
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 12

Äärimmäisen
huono
0

1

Äärimmäisen
hyvä
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 13

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

KORTTI 14

Yhdentyminen
on jo mennyt
liian pitkälle

0

1

2

Yhdentymistä
pitäisi viedä
pidemmälle

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 15

Pitäisi sallia paljon
Pitäisi sallia melko paljon
Pitäisi sallia vähän
Ei pitäisi sallia lainkaan

KORTTI 16

Haitaksi
taloudelle

0

1

Eduksi
taloudelle

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 17

Kulttuurielämä
heikkenee

0

1

2

Kulttuurielämä
rikastuu

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 18

Muuttuu
huonommaksi
paikaksi asua

0

1

2

Muuttuu
paremmaksi
paikaksi
asua
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 19

Erittäin
onneton

0

1

Erittäin
onnellinen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 20

En koskaan
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
Kerran kuukaudessa
Useita kertoja kuukaudessa
Kerran viikossa
Useita kertoja viikossa
Päivittäin

KORTTI 21

En yhtään
Yksi
Kaksi
Kolme
4–6
7–9
10 tai enemmän

KORTTI 22

Paljon harvemmin kuin useimmat
Harvemmin kuin useimmat
Suurin piirtein saman verran
Useammin kuin useimmat
Paljon useammin kuin useimmat

KORTTI 23

Ei lainkaan
tunnesidettä

0

1

Erittäin
vahva
tunneside
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 24

En lainkaan
uskonnollinen

0

1

2

Erittäin
uskonnollinen

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 25

Joka päivä
Useammin kuin kerran viikossa
Kerran viikossa
Vähintään kerran kuukaudessa
Vain erityisinä pyhäpäivinä
Harvemmin
En koskaan

KORTTI 26

Ei lainkaan
tärkeää

0

1

Äärimmäisen
tärkeää

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 27

Miten tärkeää mielestäsi on, että henkilöllä, joka on syntynyt ja
kasvanut ja asuu muualla kuin Suomessa, on hyvä koulutus, kun
päätetään, saako hän muuttaa Suomeen asumaan?

Ei
lainkaan
tärkeää
1
2

Äärimmäisen
tärkeää
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 28

Miten tärkeää sinusta on, että hän on taustaltaan kristitty, kun
päätetään, saako hän muuttaa tänne asumaan?

Ei
lainkaan
tärkeää
1
2

Äärimmäisen
tärkeää
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 29

Miten tärkeää sinusta on, että hänellä on Suomessa tarvittavaa
ammattitaitoa, kun päätetään, saako hän muuttaa tänne asumaan?

Ei
lainkaan
tärkeää
1
2

Äärimmäisen
tärkeää
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 30

Ei lainkaan
tärkeää
0

Erittäin
tärkeää
1

2

3

4

5

KORTTI 31

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

KORTTI 32

En lainkaan
todennäköisesti

0

1

2

Erittäin
todennäköisesti

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 33

En koskaan
Tuskin koskaan
Joskus
Usein
Erittäin usein
Aina

KORTTI 34

En luota
lainkaan
0

1

Luotan täysin

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 35
Energianlähteet

Hiilivoima
Maakaasu
Vesivoima, jota tuotetaan patoamalla jokien ja
merien virtaavaa vettä
Ydinvoima
Aurinkovoima
Tuulivoima
Bioenergia, kuten puusta, kasveista tai eläinten
jätöksistä saatava biomassa

Erittäin suuri määrä
Suuri määrä
Keskisuuri määrä
Pieni määrä
Ei yhtään

KORTTI 36

En lainkaan huolestunut
En kovin huolestunut
Jonkin verran huolestunut
Erittäin huolestunut
Äärimmäisen huolestunut

KORTTI 37

Ehdottomasti muuttumassa
Todennäköisesti muuttumassa
Todennäköisesti ei muuttumassa
Ehdottomasti ei muuttumassa

KORTTI 38

En lainkaan
Hyvin vähän
Jonkin verran
Melko paljon
Hyvin paljon

KORTTI 39

Yksinomaan luonnonilmiöistä
Pääosin luonnonilmiöistä
Yhtä paljon luonnonilmiöistä ja ihmisen
toiminnasta
Pääosin ihmisen toiminnasta
Yksinomaan ihmisen toiminnasta

KORTTI 40

Ei lainkaan

0

1

Hyvin paljon

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 41

En lainkaan huolestunut
En kovin huolestunut
Jonkin verran huolestunut
Erittäin huolestunut
Äärimmäisen huolestunut

KORTTI 42

Äärimmäisen
huonoja
0

1

Äärimmäisen
hyviä
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 43

Ei lainkaan
todennäköistä
0

1

2

Erittäin
todennäköistä
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 44

Kannatan voimakkaasti
Kannatan jonkin verran
En kannata enkä vastusta
Vastustan jonkin verran
Vastustan voimakkaasti

KORTTI 45

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

KORTTI 46

0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50 tai enemmän

KORTTI 47

Erittäin
huono
0

Erittäin hyvä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 48

Ei tulisi olla
lainkaan
julkisen vallan
vastuulla
0

1

Tulisi olla täysin
julkisen vallan
vastuulla

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 49

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

KORTTI 50

Heti saavuttuaan
Kun he ovat asuneet Suomessa vuoden riippumatta
siitä, ovatko he käyneet töissä vai eivät
Vasta, kun he ovat käyneet töissä ja maksaneet
veroja vähintään vuoden ajan
Kun he ovat saaneet Suomen kansalaisuuden
Heidän ei tulisi koskaan saada samoja oikeuksia

KORTTI 51

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

KORTTI 52

Hänen pitäisi menettää
työttömyyskorvauksensa kokonaan
Hänen pitäisi menettää noin puolet
työttömyyskorvauksestaan
Hänen pitäisi menettää pieni osa
työttömyyskorvauksestaan
Hänen pitäisi voida säilyttää
työttömyyskorvauksensa kokonaan

KORTTI 53

Vastustan voimakkaasti
Vastustan
Kannatan
Kannatan voimakkaasti

KORTTI 54
Perustulojärjestelmä

 Valtio maksaa kaikille kuukausitulon, joka kattaa
välttämättömimmät elinkustannukset.
 Se korvaa useat muut sosiaalietuudet.
 Sen tarkoitus on taata jokaiselle vähimmäiselintaso.
 Kaikki saavat saman summan riippumatta siitä,
tekevätkö he työtä vai eivät.
 Ihmiset saavat perustulon lisäksi pitää rahat, jotka he
ansaitsevat työllään tai muista lähteistä.
 Järjestelmä katetaan verovaroilla.

Vastustan voimakkaasti
Vastustan
Kannatan
Kannatan voimakkaasti

KORTTI 55

Euroopan unionin laajuinen sosiaalietuusjärjestelmä

 Sen tarkoitus on taata kaikille Euroopan unionissa
asuville vähäosaisille vähimmäiselintaso.
 Maksettavan etuuden määrä suhteutetaan kunkin
maan elinkustannuksiin.
 Järjestelmä edellyttäisi, että rikkaammat Euroopan
unionin maat maksaisivat järjestelmään enemmän kuin
köyhemmät Euroopan unionin maat.

Vastustan voimakkaasti
Vastustan
Kannatan
Kannatan voimakkaasti

KORTTI 56

Paranee paljon
Paranee
Ei parane eikä heikkene
Heikkenee
Heikkenee paljon

KORTTI 57

Ei ollenkaan todennäköistä
Ei kovin todennäköistä
Todennäköistä
Hyvin todennäköistä

KORTTI 58

Mies/vaimo/kumppani
Poika/tytär (mukaan lukien lapsipuoli,
adoptiolapsi, sijaislapsi, puolison lapsi)
Vanhempi/appivanhempi/avopuolison
vanhempi/äiti- tai isäpuoli)
Veli/sisko (mukaan lukien veli-/siskopuoli,
adoptoidut ja sijaisveli/-sisko)
Muu sukulainen
Muu ei-sukulainen

KORTTI 59

Avioliitto
Rekisteröity parisuhde
Avoliitto
Asumuserossa (yhä virallisesti naimisissa)
Eronnut/ Rekisteröity parisuhde purettu

KORTTI 60

Avioliitto
Rekisteröity parisuhde
Asumusero (yhä virallisesti naimisissa)
Eronnut/ rekisteröity parisuhde purettu
Leski/ rekisteröidyn parisuhteen toinen
osapuoli kuollut
Ei mikään edellä mainituista (ei koskaan ollut
naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa)

KORTTI 61

Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta)
Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu (suuren
kaupungin vaikutusalueella/työssäkäyntialueella)
Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta (20 000–
100 000 asukasta)
Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta)
Maaseutu/ haja-asutusalue

KORTTI 62
Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän
kuin kansakoulu
Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu
Peruskoulun yläaste tai keskikoulu
Lukio, ylioppilastutkinto
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Ammatillinen opistoasteen tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Lisensiaatin tutkinto
Tohtorin tutkinto
Jokin muu

KORTTI 63

Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä,
yrittäjä, maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)
Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan
lukien lomalla)
Työtön, hakee aktiivisesti työtä
Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä
Pysyvästi sairas tai työkyvytön
Eläkkeellä
Varusmies- tai siviilipalvelussa
Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta
henkilöä/muita henkilöitä

KORTTI 64

En voi/voinut
vaikuttaa
ollenkaan

0

1

Voin
päättää
kokonaan
itse

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 65

Keskus- tai paikallishallinto
Muu julkinen sektori (esim. koulutus- tai
terveyspalvelut)
Julkisen sektorin omistama yritys
Yksityinen yritys
Yksityisyrittäjä
Muu

KORTTI 66

Palkkatulot
Tulot omasta yrityksestä (ei maatilalta)
Tulot maatilalta
Eläketulot
Työttömyysturva
Muut sosiaalietuudet tai määrärahat/tuet
Sijoitustulot, säästöt, pääomatulot
Muut tulot

KORTTI 67

J (alle 1115 euroa)
R (1115–1376 euroa)
C (1377–1749 euroa)
M (1750–2165 euroa)
F (2166–2646 euroa)
S (2647–3211 euroa)
K (3212–3840 euroa)
P (3841–4580 euroa)
D (4581–5709 euroa)
H (vähintään 5710 euroa)

KORTTI 68

Nykyisillä tuloilla elää mukavasti
Nykyisillä tuloilla tulee toimeen
Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen
Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen

KORTTI 69

Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän
kuin kansakoulu
Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu
Peruskoulun yläaste tai keskikoulu
Lukio, ylioppilastutkinto
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Ammatillinen opistoasteen tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Lisensiaatin tutkinto
Tohtorin tutkinto
Jokin muu

KORTTI 70

Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä,
yrittäjä, maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.)
Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan
lukien lomalla)
Työtön, hakee aktiivisesti työtä
Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä
Pysyvästi sairas tai työkyvytön
Eläkkeellä
Varusmies- tai siviilipalvelussa
Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta
henkilöä/muita henkilöitä

KORTTI 71

Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän
kuin kansakoulu
Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu
Peruskoulun yläaste tai keskikoulu
Lukio, ylioppilastutkinto
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Ammatillinen opistoasteen tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Lisensiaatin tutkinto
Tohtorin tutkinto
Jokin muu

KORTTI 72

Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala
(esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja)
Ylemmän tason johtajat
(esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja
kuntien ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat)
Hallinto- ja toimistoala
(esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä)
Kaupallinen ala
(esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä)
Palveluala
(esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturi-kampaaja,
puolustusvoimien henkilökunta)
Erityistason ammattitaitoiset työntekijät
(esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja,
sähköasentaja)
Ammattitaitoiset työntekijät
(esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri)
Ammattitaidottomat työntekijät
(esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä)
Maatalousammatit
(esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja,
kalastaja)

KORTTI 73
Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän
kuin kansakoulu
Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu
Peruskoulun yläaste tai keskikoulu
Lukio, ylioppilastutkinto
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Ammatillinen opistoasteen tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Lisensiaatin tutkinto
Tohtorin tutkinto
Jokin muu

KORTTI 74

Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala
(esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja)
Ylemmän tason johtajat
(esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja
kuntien ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat)
Hallinto- ja toimistoala
(esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä)
Kaupallinen ala
(esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä)
Palveluala
(esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturi-kampaaja,
puolustusvoimien henkilökunta)
Erityistason ammattitaitoiset työntekijät
(esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja,
sähköasentaja)
Ammattitaitoiset työntekijät
(esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri)
Ammattitaidottomat työntekijät
(esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä)
Maatalousammatit
(esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja,
kalastaja)

KORTTI 75

Suomalainen
Suomenruotsalainen
Inkeriläinen
Saamelainen
Romani
Saksalainen
Ruotsalainen
Virolainen
Venäläinen
Irakilainen
Kurdi
Somali
Kiinalainen
Jokin muu

KORTTI 76

Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin sinä?
Erittäin paljon samanlainen kuin minä
Melko samanlainen kuin minä
Jonkin verran samanlainen kuin minä
Vain hieman samanlainen kuin minä
Ei juuri lainkaan samanlainen kuin minä
Ei lainkaan samanlainen kuin minä

KORTTI 77

Miten tärkeää mielestäsi on, että henkilöllä, joka on syntynyt ja
kasvanut ja asuu muualla kuin Suomessa, on hyvä koulutus, kun
päätetään, saako hän muuttaa Suomeen asumaan?

Ei
lainkaan
tärkeää
1
2

Äärimmäisen
tärkeää
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 78

Miten tärkeää sinusta on, että hän on taustaltaan kristitty, kun
päätetään, saako hän muuttaa tänne asumaan?

Ei
lainkaan
tärkeää
1
2

Äärimmäisen
tärkeää
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 79

Miten tärkeää sinusta on, että hänellä on Suomessa tarvittavaa
ammattitaitoa, kun päätetään, saako hän muuttaa tänne asumaan?

Ei
lainkaan
tärkeää
1
2

Äärimmäisen
tärkeää
3

4

5

6

7

8

9

10

KORTTI 80

Ei lainkaan
tärkeää

0

Erittäin
tärkeää

1
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3
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5

KORTTI 81

Ei lainkaan
tärkeää

0

1

Äärimmäisen
tärkeää
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