K YSELYLOMAKE : FSD3431 ISSP 2019: ERIARVOISUUS V: S UOMEN AINEISTO
Q UESTIONNAIRE : FSD3431 ISSP 2019: S OCIAL I NEQUALITY V: F INNISH DATA

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

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: https://www.fsd.uta.fi/sv/

ISSP 2019: Eriarvoisuus
TK-41-1272-19
Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa
www.tilastokeskus.fi/vastaa tai QR-koodilla
Käyttäjätunnus
Salasana

Tutkimme eriarvoisuuteen liittyviä mielipiteitä
Ovatko tuloerot Suomessa mielestäsi liian suuret, vai maksavatko paremmin tienaavat liikaa veroja?
Kuinka voimakkaita ristiriitoja Suomessa vallitsee eri sosiaaliryhmien, esimerkiksi nuorten ja vanhojen
ihmisten välillä?
Eriarvoisuus Suomessa -tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä tuloeroista. Olemme
kiinnostuneita vastauksistasi riippumatta siitä, mihin sosiaaliryhmään koet kuuluvasi. Tilastokeskus
toteuttaa tutkimuksen Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan Tietoarkiston toimeksiannosta.

Osallistuminen on helppoa
Voit vastata kyselyyn verkossa 30.9.2019 mennessä. Kirjeen oikeasta yläkulmasta löydät
internetosoitteen sekä henkilökohtaiset tunnukset, joiden avulla pääset kirjautumaan lomakkeelle.
Mikäli et voi vastata verkossa, otamme sinuun uudelleen yhteyttä myöhemmin.
Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kpl 100 euron arvoisia
lahjakortteja.

Vastauksesi on tärkeä
Koska emme voi kutsua kaikkia Suomessa asuvia vastaamaan, on tutkimukseen valittu 2 500 henkilön
satunnainen joukko Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Edustat tutkimuksessa
ikäryhmääsi ja asuinaluettasi, eikä kukaan muu voi korvata sinua. Tutkimus on osa laajaa
kansainvälistä tutkimushanketta, jossa vastauksia verrataan yli 50 muun maan tuloksiin.

Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia
Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin
se luovutetaan Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon ja kansainväliseen GESIStietoarkistoon. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi tunnistaa kerätystä aineistosta julkaistavista
tuloksista.
Kiitos yhteistyöstä!
Tilastokeskus

Tietoarkisto

Jussi Heino
Tilastojohtaja

Helena Laaksonen
Johtaja

Postiosoite:
00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite:
Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin:
029 551 1000

www.tilastokeskus.fi
Y-tunnus: 0245491-1

Tietosuoja
Tutkimuksen rekisterinpitäjänä toimii Tietoarkisto (www.tietoarkisto.fi). Tilastokeskus vastaa tutkimuksessa
tiedonkeruun toteutuksesta. Henkilötietojen käsittelyperusteena on yleisen edun mukaisen tieteellisen
tutkimuksen toteuttaminen tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta
käsittelykiellosta poiketaan tietosuojalain 6 § 7-kohdan perusteella. Eduistasi on huolehdittu mm.
varmistamalla tietoturvan korkea taso. Tietojasi ei käsitellä tunnisteellisessa muodossa kauempaa kuin se on
välttämätöntä tutkimuksen toteuttamiseksi.
Tämän kirjeen lähettämiseen käytetyt yhteystiedot ja tutkimusaineistoon liitettävä tieto vastaajan
asuinmaakunnasta ja äidinkielestä on saatu Tilastokeskuksen tietokannasta, joka perustuu väestörekisteriin.
Saat lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista ottamalla yhteyttä Tietoarkistoon.
Yksityiskohtainen tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa www.fsd.uta.fi/fi/issp2019

Lisätietoja
Lisätietoja tutkimuksesta löydät internetistä osoitteesta www.tilastokeskus.fi/issp ja
www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kansainvalisia-aineistosarjoja/international-social-survey-programme
Tiedonkeruun toteutuksesta vastaavat Tilastokeskuksessa:
Anna-Riikka Aarnio
Markku Nieminen

puh.
puh.

s-posti: issp.info@tilastokeskus.fi

Tutkimuksen sisällöstä vastaa Tietoarkistossa:
Annika Valaranta

Postiosoite:
00022 TILASTOKESKUS

puh.

Käyntiosoite:
Työpajankatu 13, Helsinki

s-posti:

Puhelin:
029 551 1000

www.tilastokeskus.fi
Y-tunnus: 0245491-1

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET:
Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystäsi parhaiten vastaava vaihtoehto
laittamalla rasti ruutuun.
Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan.

Esimerkki 1. Tässä kirjoitetaan vastaus sille varatulle viivalle:
Minä vuonna olet syntynyt?
Vuonna

1964

Esimerkki 2. Tässä valitaan jokin annetuista vaihtoehdoista laittamalla rasti ruutuun:
Asutko…
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5







Suuren kaupungin keskustassa
Suuren kaupungin lähiössä tai esikaupunkialueella
Muussa kaupungissa
Kylässä tai taajamassa maaseudulla
Haja-asutusalueella maaseudulla

Esimerkki 3. Monissa kysymyksissä on useampia alakohtia (a, b jne.). Vastaa niistä jokaiseen:
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Valitse kummaltakin riviltä yksi vaihtoehto.
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri Eri mieltä
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a. Tuloerot ovat Suomessa liian suuret

1



2



3



4



5



8



b. Hallituksen velvollisuus on vähentää
pieni- ja suurituloisten välisiä tuloeroja

1



2



3



4



5



8
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Aluksi koulutustasi koskevia kysymyksiä:
1. Oletko…




1
2

Mies
Nainen

2. Minä vuonna olet syntynyt?
Vuonna

__________

3. Kuinka monta vuotta olet käynyt kouluja tai opiskellut kaiken kaikkiaan?
Mukaan luetaan kansa-, kansalais- ja peruskoulu, lukio ja muu yleissivistävä koulutus, kaikki kokopäiväinen ammattiin
tähtäävä opiskelu sekä korkea-asteen koulutus. Mikäli olet vielä koulussa tai opiskelemassa, ilmoita tähänastiset täydet
koulu- ja opiskeluvuotesi.
_____
0



vuotta
En ole käynyt koulua

4. Mikä on koulutuksesi?
Valitse korkein loppuun suoritettu koulutusaste, vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Vielä peruskoulussa
Kansakoulu tai kansalaiskoulu
Peruskoulu
Ammattikoulu tai -kurssi
Lukio tai ylioppilas
Opistotason ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto, alemman asteen tutkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto

Seuraavaksi kysymyksiä työtilanteestasi:
Ansiotyöksi katsotaan työskentely palkansaajana, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai oman perheen yrityksessä vähintään tunti
viikossa. Jos olet tilapäisesti poissa ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen
syyn vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi mukaan.
5. Oletko ansiotyössä?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3





Olen tällä hetkellä ansiotyössä → Siirry kysymykseen 6.
En ole tällä hetkellä ansiotyössä, mutta olen ollut aiemmin → Siirry kysymykseen 7.
En ole koskaan ollut ansiotyössä → Siirry kysymykseen 12.

6. Kuinka monta tuntia keskimäärin työskentelet viikoittain ylityöt mukaan lukien?
Jos sinulla on useampi kuin yksi työnantaja tai jos olet sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja/yrittäjä,
laske mukaan kaikki tunnit.
_____

tuntia viikossa
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Jos sinulla on useampi kuin yksi työnantaja tai jos olet sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja/yrittäjä, vastaa pääasiallisen
työsi mukaan. Jos et ole tällä hetkellä ansiotyössä tai olet eläkkeellä, vastaa viimeisimmän työsi mukaan. Liikkeen- ja
ammatinharjoittajat luetaan yrittäjiksi.
7. Oletko/olitko…
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5







Palkansaaja
Yrittäjä, ei muita työntekijöitä
Yrittäjä, jolla 1–9 työntekijää
Yrittäjä, jolla 10 työntekijää tai enemmän
Työssä oman perheen yrityksessä

8. Toimitko esimiehenä eli onko/oliko sinulla työssäsi alaisia?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2




Kyllä

→

Kuinka monta? ______ alaista/työntekijää

Ei

9. Oletko/olitko työssä voittoa tavoittelevassa yrityksessä vai voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2




Voittoa tavoittelevassa yrityksessä
Voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa

10. Oletko/olitko työssä julkisella vai yksityisellä sektorilla?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2




Julkisella sektorilla
Yksityisellä sektorilla

11. a) Mikä on nykyinen tai viimeisin ammattisi?
Ilmoita pääasiallisen työsi ammattinimike mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, esimerkiksi elektroniikka-asentaja
mieluummin kuin asentaja. Ilmoita ammattinimike, ei tutkintonimikettä.
Ammatti:

_________________________________________________________________________

11. b) Mitkä ovat tai olivat pääasialliset työtehtäväsi?
__________________________________________________________________________________

11. c) Mitä yritys tai organisaatio, jossa olet/olit työssä, pääasiassa tekee/teki?
__________________________________________________________________________________

12. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa tämänhetkistä tilannettasi?
Jos olet tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn
vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi mukaan. Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9











Ansiotyössä (palkansaaja, yrittäjä, työssä oman perheen yrityksessä)
Työtön työnhakija
Koululainen, opiskelija (myös oppilaitoksesta lomalla olevat)
Harjoittelussa tai oppisopimuksessa
Pysyvästi työkyvytön
Eläkkeellä
Kotiäiti, koti-isä tai omaishoitaja
Varusmies- tai siviilipalveluksessa
Jokin muu
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13. Onko sinulla puolisoa tai vakituista kumppania ja asutteko yhdessä?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3





Kyllä on, asumme yhdessä → Siirry kysymykseen 14.
Kyllä on, emme asu yhdessä → Siirry kysymykseen 15.
En ole parisuhteessa → Siirry kysymykseen 23.

14. Kuinka kauan olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi/kumppanisi kanssa?
Jos et muista tarkasti, arvioi asumisvuosien määrä. Laita rasti ruutuun, jos olette asuneet yhdessä alle vuoden.
_____
0



vuotta
Alle vuoden

15. Mikä on puolisosi/kumppanisi koulutus?
Valitse korkein loppuun suoritettu koulutusaste, vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Vielä peruskoulussa
Kansakoulu tai kansalaiskoulu
Peruskoulu
Ammattikoulu tai -kurssi
Lukio tai ylioppilas
Opistotason ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto, alemman asteen tutkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto

16. Minä vuonna puolisosi/kumppanisi on syntynyt?
Vuonna

__________

Seuraavaksi kysymyksiä puolisosi/kumppanisi työtilanteesta.
Ansiotyöksi katsotaan työskentely palkansaajana, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai oman perheen yrityksessä vähintään tunti
viikossa. Jos puolisosi/kumppanisi on tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun
samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa hänen tavanomaisen työtilanteensa mukaan.
17. Onko puolisosi/kumppanisi ansiotyössä?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3





On tällä hetkellä ansiotyössä → Siirry kysymykseen 18.
Ei ole tällä hetkellä ansiotyössä mutta on ollut aiemmin → Siirry kysymykseen 19.
Ei ole koskaan ollut ansiotyössä → Siirry kysymykseen 22.

18. Kuinka monta tuntia puolisosi/kumppanisi keskimäärin työskentelee viikoittain ylityöt mukaan lukien?
Jos hänellä on useampi kuin yksi työnantaja tai jos hän on sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja/yrittäjä,
laske mukaan kaikki tunnit.
_____

tuntia viikossa
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Jos puolisollasi/kumppanillasi on useampi kuin yksi työnantaja tai jos hän on sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja/yrittäjä,
vastaa hänen pääasiallisen työnsä mukaan. Jos puolisosi/kumppanisi ei ole tällä hetkellä ansiotyössä tai hän on eläkkeellä,
vastaa hänen viimeisimmän työnsä mukaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat luetaan yrittäjiksi.
19. Onko/oliko puolisosi/kumppanisi…
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5







Palkansaaja
Yrittäjä, ei muita työntekijöitä
Yrittäjä, jolla 1–9 työntekijää
Yrittäjä, jolla 10 työntekijää tai enemmän
Työssä oman perheen yrityksessä

20. Toimiiko/toimiko puolisosi/kumppanisi esimiehenä eli onko/oliko hänellä työssään alaisia?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2




Kyllä
Ei

21. a) Mikä on puolisosi/kumppanisi nykyinen tai viimeisin ammatti?
Ilmoita puolisosi/kumppanisi pääasiallisen työn ammattinimike mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, esimerkiksi
elektroniikka-asentaja mieluummin kuin asentaja. Ilmoita ammattinimike, ei tutkintonimikettä.
Ammatti:

_________________________________________________________________________

21. b) Mitkä ovat/olivat puolisosi/kumppanisi pääasialliset työtehtävät?
__________________________________________________________________________________

21. c) Mitä yritys tai organisaatio, jossa puolisosi/kumppanisi on/oli työssä, pääasiassa tekee/teki?
__________________________________________________________________________________

22. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa puolisosi/kumppanisi tämänhetkistä tilannetta?
Jos puolisosi/kumppanisi on tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun
samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa hänen tavanomaisen työtilanteensa mukaan. Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9











Ansiotyössä (palkansaaja, yrittäjä, työssä oman perheen yrityksessä)
Työtön työnhakija
Koululainen, opiskelija (myös oppilaitoksesta lomalla olevat)
Harjoittelussa tai oppisopimuksessa
Pysyvästi työkyvytön
Eläkkeellä
Kotiäiti, koti-isä tai omaishoitaja
Varusmies- tai siviilipalveluksessa
Jokin muu
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23. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat mielestäsi elämässä menestymiselle?
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.
Täysin
välttämätön
a. Varakas perhetausta

1

b. Hyvin koulutetut vanhemmat

1

c. Oma hyvä koulutus

1

d. Kova työnteko

1

e. Oikeiden ihmisten tunteminen

1

f. Poliittiset suhteet

1

g. Lahjusten antaminen

1

h. Etninen tausta

1

i. Uskonto

1

j. Sukupuoli

1












Erittäin
tärkeä
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2












Melko
tärkeä
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3












Ei kovin
tärkeä
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4












Ei lainkaan
tärkeä
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

En osaa
sanoa












8
8
8
8
8
8
8
8
8
8












24. Miten oikeudenmukaisia tai epäoikeudenmukaisia varallisuuserot rikkaiden ja köyhien maiden välillä
mielestäsi ovat?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
8







Erittäin oikeudenmukaisia
Oikeudenmukaisia
Epäoikeudenmukaisia
Erittäin epäoikeudenmukaisia
En osaa sanoa

25. Kuinka paljon arvelet seuraaviin ammattiryhmiin kuuluvien ansaitsevan työstään bruttona kuukaudessa?
Ilmoita euroina kuukaudessa, ennen veroja.
a)

Terveyskeskuslääkäri

__________

euroa kuukaudessa

b)

Suomalaisen suuryrityksen johtaja

__________

euroa kuukaudessa

c)

Myymäläapulainen

__________

euroa kuukaudessa

d)

Ammatillista koulutusta vailla oleva teollisuustyöntekijä

__________

euroa kuukaudessa

e)

Suomen hallituksen ministeri

__________

euroa kuukaudessa
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26. Kuinka paljon seuraavissa ammateissa toimiville tulisi maksaa riippumatta siitä, mitä he todellisuudessa saavat?
Ilmoita euroina kuukaudessa, ennen veroja.
a)

Terveyskeskuslääkäri

__________

euroa kuukaudessa

b)

Suomalaisen suuryrityksen johtaja

__________

euroa kuukaudessa

c)

Myymäläapulainen

__________

euroa kuukaudessa

d)

Ammatillista koulutusta vailla oleva teollisuustyöntekijä

__________

euroa kuukaudessa

e)

Suomen hallituksen ministeri

__________

euroa kuukaudessa

27. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri Eri mieltä
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a. Tuloerot ovat Suomessa liian suuret

1



2



3



4



5



8



b. Hallituksen velvollisuus on vähentää
pieni- ja suurituloisten välisiä tuloeroja

1



2



3



4



5



8



c. Hallituksen tulee turvata työttömille
kohtuullinen elintaso

1



2



3



4



5



8



d. Yksityisten yritysten tulee pienentää
suuripalkkaisten ja matalapalkkaisten
työntekijöidensä välisiä palkkaeroja

1



2



3



4



5



8



28. Kenellä seuraavista tulee mielestäsi olla suurin vastuu pieni- ja suurituloisten välisten tuloerojen
pienentämisestä?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
8









Yksityisillä yrityksillä
Hallituksella
Ammattijärjestöillä
Suurituloisilla henkilöillä itsellään
Pienituloisilla henkilöillä itsellään
Tuloeroja ei tarvitse pienentää
En osaa sanoa

29. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Useimmat poliitikot Suomessa eivät ole kiinnostuneita pieni- ja suurituloisten välisten tuloerojen pienentämisestä.
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
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30. Kuinka hyvin Suomen nykyinen hallitus onnistuu mielestäsi pienentämään pieni- ja suurituloisten välisiä
tuloeroja?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Erittäin hyvin
Melko hyvin
Ei hyvin eikä huonosti
Melko huonosti
Erittäin huonosti
En osaa sanoa

31. a) Pitäisikö suurituloisten maksaa suurempi osuus, sama osuus vai pienempi osuus tuloistaan veroina kuin
pienituloisten?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Paljon suurempi osuus kuin pienituloisten
Suurempi osuus
Saman suuruinen osuus
Pienempi osuus
Paljon pienempi osuus
En osaa sanoa

31. b) Yleisesti ottaen, millainen on mielestäsi suurituloisten verotuksen taso Suomessa nykyään?
Suurituloisten verotustaso on…
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Selvästi liian korkea
Liian korkea
Sopiva
Liian matala
Selvästi liian matala
En osaa sanoa

32. a) Onko oikein vai väärin, että suurituloiset voivat ostaa paremman terveydenhoidon kuin pienituloiset?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Täysin oikein
Melko oikein
Ei oikein eikä väärin
Melko väärin
Täysin väärin
En osaa sanoa

32. b) Onko oikein vai väärin, että suurituloiset voivat hankkia lapsilleen paremman koulutuksen kuin pienituloiset?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Täysin oikein
Melko oikein
Ei oikein eikä väärin
Melko väärin
Täysin väärin
En osaa sanoa
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33. Toisia varallisuuserot rikkaiden ja vähävaraisten välillä suututtavat ja toisia eivät.
Miltä sinusta itsestäsi tuntuu, kun ajattelet varallisuuseroja Suomessa rikkaiden ja vähävaraisten välillä?
Aseta itsesi asteikolle välillä 0 ja 10, jossa 0 tarkoittaa ei lainkaan vihainen ja 10 erittäin vihainen.
Valitse vain yksi vaihtoehto.























0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En lainkaan
vihainen
98



Erittäin
vihainen

En osaa sanoa

34. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.
Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri Eri mieltä
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

a. Rikkaiden ja köyhien maiden väliset
taloudelliset erot ovat nykyään liian
suuret

1



2



3



4



5



8



b. Varakkaissa maissa ihmisten tulee
maksaa ylimääräistä veroa auttaakseen
köyhien maiden ihmisiä

1



2



3



4



5



8



c. Köyhien maiden ihmisten tulee saada
työskennellä varakkaissa maissa

1



2



3



4



5



8



35. Kaikissa maissa on erimielisyyksiä ja jopa ristiriitoja eri sosiaaliryhmien välillä.
Kuinka voimakkaita ristiriitoja Suomessa mielestäsi vallitsee…
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.
Erittäin
voimakkaita

Voimakkaita

Ei kovin
voimakkaita

Ei lainkaan
ristiriitoja

En osaa
sanoa

a. köyhien ja rikkaiden välillä?

1



2



3



4



8



b. työväenluokan ja
keskiluokan välillä?

1



2



3



4



8



c. johtajien ja työntekijöiden
välillä?

1



2



3



4



8



d. nuorten ja vanhojen
ihmisten välillä?

1



2



3



4



8



e. syntyperäisten suomalaisten
ja muista maista Suomeen
muuttaneiden välillä?

1



2



3



4



8
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36. a) Yhteiskunnassamme on hyväosaisia ja huono-osaisia. Mihin sijoittaisit itsesi seuraavalla asteikolla, jossa
10 kuvaa sijoittumista hyväosaisimpiin ja 1 huono-osaisimpiin?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
10

 Hyväosaisimmat

9



8



7



6



5



4



3



2



1

 Huono-osaisimmat

36. b) Mihin lapsuudenkotisi sijoittuu samalla asteikolla?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
10

 Hyväosaisimmat

9



8



7



6



5



4



3



2



1

 Huono-osaisimmat

36. c) Entä mihin uskot itse sijoittuvasi 10 vuoden päästä samalla asteikolla?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
10

 Hyväosaisimmat

9



8



7



6



5



4



3



2



1

 Huono-osaisimmat

98

 En osaa sanoa
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37. Päätettäessä kuinka paljon ihmisten tulisi ansaita, kuinka tärkeitä seuraavien tekijöiden tulisi mielestäsi olla?
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.
Ratkaisevan
tärkeää

Erittäin
tärkeää

Melko
tärkeää

Ei kovin
tärkeää

a. Työn vastuullisuus

1



2



3



4

b. Koulutuksen pituus

1



2



3



4

c. Onko henkilöllä lapsia elätettävänään

1



2



3



4

d. Kuinka hyvin henkilö tekee työnsä

1



2



3



4

Ei lainkaan En osaa
tärkeää
sanoa










5



8



5



8



5



8



5



8



Seuraavat viisi kuviota kuvaavat erilaisia yhteiskuntia. Vastaa alla oleviin kysymyksiin 38a ja 38b.

Kuvio A

Kuvio B

Kuvio C

Kuvio D

Kuvio E

Pieni eliitti huipulla,
vähän ihmisiä
keskellä ja suurin
osa pohjalla

Kuin pyramidi,
pieni eliitti huipulla,
enemmän keskellä
ja eniten pohjalla

Muutoin kuin
pyramidi, paitsi että
alin kerros on
pienempi

Useimmat
sijoittuvat
keskivaiheille

Enemmistö
ihmisistä lähellä
huippua ja vain
pieni vähemmistö
pohjalla

38. a) Mikä kuvio mielestäsi vastaa eniten nykyistä tilannetta Suomessa?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Kuvio A
Kuvio B
Kuvio C
Kuvio D
Kuvio E
En osaa sanoa

38. b) Millainen tilanne Suomessa pitäisi mielestäsi olla?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Kuvio A
Kuvio B
Kuvio C
Kuvio D
Kuvio E
En osaa sanoa
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39. Kuinka oikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti tulot mielestäsi jakautuvat Suomessa?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
8







Erittäin oikeudenmukaisesti
Oikeudenmukaisesti
Epäoikeudenmukaisesti
Erittäin epäoikeudenmukaisesti
En osaa sanoa

40. a) Kuinka usein olet tekemisissä sinua huomattavasti köyhempien ihmisten kanssa kotisi ulkopuolella?
Esimerkiksi kadulla, julkisissa kulkuvälineissä, kaupoissa, asuinalueellasi tai työpaikallasi.
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8










En koskaan
Harvemmin kuin kerran kuussa
Kerran kuussa
Useamman kerran kuussa
Kerran viikossa
Useamman kerran viikossa
Päivittäin
En osaa sanoa

40. b) Kuinka usein olet tekemisissä sinua huomattavasti rikkaampien ihmisten kanssa kotisi ulkopuolella?
Esimerkiksi kadulla, julkisissa kulkuvälineissä, kaupoissa, asuinalueellasi tai työpaikallasi.
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8










En koskaan
Harvemmin kuin kerran kuussa
Kerran kuussa
Useamman kerran kuussa
Kerran viikossa
Useamman kerran viikossa
Päivittäin
En osaa sanoa
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Seuraavat kysymykset liittyvät kotitaloutesi rahatilanteeseen.
41. a) Kuinka vaikeaa tai helppoa kotitaloudellesi on kattaa tavanomaiset pakolliset menot
kotitalouden kokonaistuloilla? Ota huomioon kotitalouden kaikkien jäsenten kaikki tulonlähteet.
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Hyvin vaikeaa
Melko vaikeaa
Ei vaikeaa eikä helppoa
Melko helppoa
Hyvin helppoa
En osaa sanoa

41. b) Entä kuinka vaikeaa tai helppoa kotitaloudellesi on kattaa kaikki tavanomaiset pakolliset menot
seuraavan 12 kuukauden aikana?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Hyvin vaikeaa
Melko vaikeaa
Ei vaikeaa eikä helppoa
Melko helppoa
Hyvin helppoa
En osaa sanoa

41. c) Kuinka usein sinä tai joku muu kotitaloudessasi joutuu jättämään väliin aterioita sen vuoksi,
että rahat eivät riitä ruokaan?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8










Ei koskaan
Harvemmin kuin kerran kuussa
Kerran kuussa
Useamman kerran kuussa
Kerran viikossa
Useamman kerran viikossa
Päivittäin
En osaa sanoa

42. Sanoisitko, että ihmisiin voi yleensä luottaa vai että yleensä kannattaa pitää varansa muiden ihmisten kanssa?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
8







Ihmisiin voi lähes aina luottaa
Useimmiten ihmisiin voi luottaa
Useimmiten kannattaa pitää varansa muiden ihmisten kanssa
Lähes aina kannattaa pitää varansa muiden ihmisten kanssa
En osaa sanoa
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Lopuksi vielä taustakysymyksiä:
43. a) Kun olit 15-vuotias, mikä oli isäsi ammattiasema?
Jos isäsi ei ollut ansiotyössä silloin, vastaa hänen viimeisimmän työnantajansa mukaan ennen kyseistä aikaa.
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
8









Palkansaaja
Yksinäisyrittäjä
Työnantajayrittäjä
Yrittäjäperheenjäsen
Isä ei ansiotyössä
Isä ei tiedossa
En osaa sanoa

43. b) Kun olit 15-vuotias, mikä oli äitisi ammattiasema?
Jos äitisi ei ollut ansiotyössä silloin, vastaa hänen viimeisimmän työnantajansa mukaan ennen kyseistä aikaa.
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
8









Palkansaaja
Yksinäisyrittäjä
Työnantajayrittäjä
Yrittäjäperheenjäsen
Äiti ei ansiotyössä
Äiti ei tiedossa
En osaa sanoa

44. a) Mikä oli isäsi pääasiallinen ammatti, kun sinä olit 15-vuotias?
Jos isäsi ei tuolloin ollut työssä, mikä oli hänen ammattinsa ennen tätä?
Kirjoita ammatti tarkasti, esim. ei hoitaja, vaan leikkaussalihoitaja. Käytä ammattinimikettä, ei tutkintonimikettä.
Ammatti:

_________________________________________________________________________

44. b) Mikä oli äitisi pääasiallinen ammatti, kun sinä olit 15-vuotias?
Jos äitisi ei tuolloin ollut työssä, mikä oli hänen ammattinsa ennen tätä?
Kirjoita ammatti tarkasti, esim. ei hoitaja, vaan leikkaussalihoitaja. Käytä ammattinimikettä, ei tutkintonimikettä.
Ammatti:

_________________________________________________________________________

45. Usein puhutaan yhteiskuntaluokista tai sosiaaliryhmistä. Mihin yhteiskuntaluokkaan tai -ryhmään katsot itse
kuuluvasi?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6








Alaluokkaan
Työväenluokkaan
Alempaan keskiluokkaan
Keskiluokkaan
Ylempään keskiluokkaan
Yläluokkaan
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46. Oletko tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton jäsen?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3





Olen tällä hetkellä jäsen
Olen ollut jäsen, en ole tällä hetkellä
En ole koskaan ollut jäsen

47. Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













Evankelis-luterilaiseen kirkkoon
Ortodoksiseen kirkkoon
Katoliseen kirkkoon
Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön
Olen juutalainen
Olen muslimi
Olen buddhalainen
Olen hindu
Kuulun muuhun aasialaiseen uskonnolliseen yhteisöön
Kuulun muuhun uskonnolliseen yhteisöön
En kuulu kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön

48. Mikäli häitä, hautajaisia tms. ei oteta huomioon, kuinka usein osallistut jumalanpalveluksiin, kirkollisiin
toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8










Useita kertoja viikossa tai useammin
Kerran viikossa
2–3 kertaa kuukaudessa
Kerran kuukaudessa
Useita kertoja vuodessa
Kerran vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
En koskaan
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49. Yhteiskunnassamme on erilaisia luokkia. Toiset yhteiskuntaluokat sijoittuvat ylemmäksi ja toiset alemmaksi. Mihin
sijoittaisit itsesi seuraavalla yhteiskunnallista asemaa kuvaavalla asteikolla, jossa 10 kuvaa sijoittumista ylimpään
ja 1 alimpaan luokkaan?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
10

 Ylin luokka

9



8



7



6



5



4



3



2



1

 Alin luokka

50. Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö viime eduskuntavaaleissa
huhtikuussa 2019?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3





Kyllä → Siirry kysymykseen 51.
En → Siirry kysymykseen 52.
Minulla ei ollut äänioikeutta → Siirry kysymykseen 52.

51. Minkä puolueen ehdokasta äänestit eduskuntavaaleissa 2019?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
Perussuomalaiset (PS)
Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Suomen Keskusta (Kesk.)
Vihreä liitto (Vihr.)
Vasemmistoliitto (Vas.)
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
En halua sanoa
En osaa sanoa
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52. Mihin seuraavista ryhmistä katsot kuuluvasi?
Valitse korkeintaan kaksi vaihtoehtoa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













Suomenkieliset
Ruotsinkieliset
Saamelaiset
Romanit
Virolaiset
Venäläiset
Ruotsalaiset
Somalit
Maahanmuuttajat
Paluumuuttajat
Muu, mikä?____________________________________

53. Itsesi mukaan laskien, kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi normaalisti asuu?
a)

Yhteensä:

____

henkilöä,

joista:
b)

18-vuotiaita tai sitä vanhempia:

____

henkilöä

c)

7–17-vuotiaita:

____

henkilöä

d)

6-vuotiaita tai sitä nuorempia:

____

henkilöä

e)

Minkä ikäinen on nuorin taloudessasi asuva lapsi?
Jätä e-kohta tyhjäksi, jos taloudessasi ei ole lapsia.

____

-vuotias

54. Kuinka suuret keskimäärin ovat omat kuukausitulosi veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan lukien
pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?
___________

euroa kuukaudessa

→ Jos asut yksin, siirry kysymykseen 56.
55. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä (=bruttotulot)
mukaan lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?
___________

euroa kuukaudessa
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56. Kuinka vaikeaa tai helppoa kotitaloudellasi on kattaa tavanomaiset pakolliset menot kotitalouden kokonaistuloilla?
Ota huomioon kotitalouden kaikkien jäsenten kaikki tulonlähteet. Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
8








Hyvin vaikeaa
Melko vaikeaa
Ei helppoa eikä vaikeaa
Melko helppoa
Hyvin helppoa
En osaa sanoa

57. Oletko tällä hetkellä…
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5
6
7
8










Naimisissa
Avoliitossa
Rekisteröidyssä parisuhteessa
Asumuserossa (mutta vielä virallisesti naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa)
Eronnut avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta
Leski avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen jälkeen
Minulla ei ole koskaan ollut puolisoa
Ei mikään yllä olevista

58. a) Missä maassa isäsi syntyi?

58. b) Missä maassa äitisi syntyi?

59. Asutko…
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1
2
3
4
5







Suuren kaupungin keskustassa
Suuren kaupungin lähiössä tai esikaupunkialueella
Muussa kaupungissa
Kylässä tai taajamassa maaseudulla
Haja-asutusalueella maaseudulla
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Onko sinulla mielessäsi vielä jotakin, jonka haluaisit tuoda tässä yhteydessä esille?

KIITOS VASTAUKSESTASI!

Palauta kyselylomake oheisessa valmiiksi maksetussa
palautuskuoressa Tilastokeskukseen.
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