
KYSELYLOMAKE: FSD3219 LAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3219 CHARITY PARTICIPATION SURVEY 2017

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

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

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

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

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

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

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



 

 

vala: Sitten seuraavaan aiheeseen 

 

 

la1: KORTTI la1 
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten suhtautumistanne lahjoittamiseen?  

  1 Lahjoitan säännöllisesti rahaa yhdelle järjestölle 
  2 Lahjoitan säännöllisesti rahaa useille eri järjestöille 
  3 Lahjoitan satunnaisesti rahaa eri keräyksiin / järjestöille 
  4 Osallistun kolehtikeräyksiin 
  5 En lahjoita rahaa, osallistun muuten (vapaaehtoistyö, tavaralahjoitukset, myyjäiset etc.) 
  6 En yleensä osallistu tai tue keräyksiä / järjestöjä 
If = 1, 2, 3, 4, Only ask 'la2' 
If = 5, 6, Only ask 'la6' 
 

 

la2: 2. Kun ajattelette viimeisintä lahjoitustapahtumaa, mitkä olivat tärkeimmät syyt, että teitte lahjoituksen? 
(13 maximum responses) 

  Halusin liittyä/kuulua lahjoituskohteeni yhteisöön (kummi, jäsen) 
  Halusin olla mukana muuttamassa ja parantamassa maailmaa 
  Julkisuudenhenkilön mukana olo herätti kiinnostuksen osallistua 
  Järjestö julkaisee taloustietonsa avoimesti 
  Järjestö on minulle tuttu esim. vapaaehtoistyön kautta 
  Järjestö on suomalainen 
  Kohde oli minulle henkilökohtaisesti tärkeä  
  Koin velvollisuudekseni auttaa 
  Lahjoitin, koska pyydettiin apua (hetkellinen, spontaani päätös) 
  Olen saanut tietoa järjestön / keräystahon toiminnasta 
  Osallistun yleensä eri hyväntekeväisyyskeräyksiin 
  Rahaa keräävä järjestö / keräystaho on luotettava  
  Tunsin henkilön, joka pyysi lahjoitusta 
  Muu (mikä)     
 
 

la3: KORTTI la3 
Kun ajattelette lahjoittamista, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat teille? 

 

 3 Erittäin 
tärkeä 

2 Melko 
tärkeä 

1 Ei lainkaan 
tärkeä 

EOS 

Rahaa keräävä taho on luotettava     

Rahaa keräävä taho on saanut aikaan 
merkittäviä tuloksia 

    

Lahjoitusten käytöstä saa riittävästi tietoa 
lahjoitusta pyydettäessä 

    

Lahjoitussumman maksaminen on tehty helpoksi     

Lahjoituksen pyytäjällä on rahankeräyslupa 
näkyvissä 

    

Lahjoitus käytetään hyväntekeväisyyteen / 
yleiseen hyvään (yleishyödylliseen toimintaan) 

    

 

la4: 4. Kun ajattelette viimeisintä lahjoitustapahtumaa, kuinka hyvin olette perillä siitä, mitä lahjoitusvaroilla on saatu 
aikaan? 

  Tiedän tarkalleen 
  Tiedän suurin piirtein 
  En tiedä lainkaan 
 
 

la5: KORTTI la5 
Mistä saatte tietoa lahjoituskohteestanne, rahaa keräävän tahon toiminnasta ja aikaansaaduista tuloksista?  
(8 maximum responses) 



 

 

  1 Minulle tulevan lehden kautta 
  2 Kotiin tulevista kirjeistä 
  3 Minulle lähetetyistä sähköposti- ja uutiskirjeistä 
  4 Keräystahon verkkosivuilta 
  5 Keräystahon järjestämistä tilaisuuksista 
  6 Sosiaalisesta mediasta 
  7 Keräystahon toiminta- ja vuosikertomuksista 
  En saa tietoa mistään 
  Muu (mikä)     
 
 

la6: 6. Miksi ette tee lahjoituksia?  
(5 maximum responses) 

  Ei kiinnosta / En halua olla mukana 
  Ei ole kiinnostavia kohteita 
  En luota rahaa kerääviin tahoihin 
  Lahjoitusten käytöstä ei ole riittävästi tietoa 
  Oma taloudellinen tilanne ei mahdollista sitä 
  Muu (mikä)     
 
 

la7: KORTTI la7 
7. Mikä motivoisi teitä lahjoittamaan jatkossa?  
(13 maximum responses) 

   1 Koen, että rahaa keräävä taho on luotettava 
   2 Lahjoituksella saatavista tuloksista saa riittävästi tietoa 
   3 Lahjoituksella tuetaan hyväntekeväisyyttä (yleishyödyllisyys) 
   4 Lahjoituksella tuetaan julkisia palveluita (kunta, valtio, julkisyhteisöt) 
   5 Lahjoituksella tuetaan kansalais- ja harrastustoimintaa  
   6 Lahjoituksella tuetaan kirkollista tai uskonnollista toimintaa 
   7 Lahjoituksella tuetaan vaaliehdokkaiden kampanjointia 
   8 Lahjoituksella tuetaan yritystoimintaa 
   9 Lahjoituksesta voi saada verohyödyn 
  10 Lahjoitussumman maksaminen on helppoa 
  11 Rahaa keräävä taho on minulle entuudestaan tuttu esim. mediasta 
  12 Rahaa keräävästä tahosta ei ole ollut negatiivisia uutisia 
  Ei mikään 
  Muu (mikä)     
If true, set 'InterviewTime("vala","la7")' to question 'kesto_vala' 
 


