
KYSELYLOMAKE: FSD3462 NUORTEN NAISTEN ONNELLISUUSKYSELYT 2016 JA 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3462 FSD3462 YOUNG WOMEN’S HAPPINESS SURVEY 2016 AND

2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.





Hyvä vastaanottaja, 

Tämä kyselylomake liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jossa tutkin onnellisuutta. Toivon että vastaat kaikkiin 
seuraaviin kysymyksiin. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista, mutta tutkimuksen onnistumisen kannalta 
jokainen vastaus on hankkeeni onnistumisen kannalta tärkeä.  Tulokset tullaan esittelemään ryhmittäin siten, 
ettei kenenkään yksittäisen vastaajan henkilöllisyys tule paljastumaan. Aineistoa käytetään vain 
tutkimustarkoitukseen. Vastaan mielelläni kyselyä koskeviin mahdollisiin kysymyksiin. 

Helsingissä 16. tammikuuta 2016 

Jennifer De Paola 

[yhteystiedot poistettu]

Jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto 

!
Seuraaviin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä juuri 
sinä ajattelet kysyttävistä asioista.  

!
I 

 Kirjoita viisi sanaa, käsitettä, ajatusta tai mielikuvaa jotka virikesana tuo ensimmäisenä mieleesi sanasta 
ONNELLISUUS. 

 Älä mieti liikaa, kirjoita vain mitä ensimmäisenä mieleesi juolahtaa. Merkitse jokaisen kirjoittamasi sanan 
perään, onko se luonteeltaan positiivinen [+], neutraali [0] vai negatiivinen [-]. 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

4._______________________ 

5._______________________ 

!
II 

.Mikä on mielestäsi onnellisuuden vastakohta?_________________________________________ 

Nimeä 5 sanaa, käsitettä, ajatusta tai mielikuvaa jotka tulevat mieleesi valitsemastasi onnellisuuden 
vastakohta sanasta. 

 Älä mieti liikaa, kirjoita vain mitä ensimmäisenä mieleesi juolahtaa. Merkitse jokaisen kirjoittamasi sanan 
perään, onko se luonteeltaan positiivinen [+], neutraali [0] vai negatiivinen [-]. 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 



III 

Jatka seuraavia virkkeiden alkuja omin ajatuksin ja sanoin. 

1. Olen onnellinen kun… 

!
!
!
!
!

2. Merkittävin asia, joka tekee minut onnelliseksi on…. 

!
!
!
!
!

3. Merkittävin asia, joka tekee minut onnettomaksi on…. 

!
!
!
!
!
      4. Naiset ovat onnellisia kun… 

!
!
!
!
!
      5. Miehet ovat onnellisia kun… 

!
!
!
!
!
   



 6. Jos vastasit kahteen viimeiseen kysymykseen eri lailla, mistä tämä ero johtuu? 

!
!
!
!
!
!
IV 

1. Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka onnellinen olet?_________ 

2. Mikäli et vastannut 10, mikä pitäisi muuttua, jotta voisit vastata 10? 

!
!
!
!
!
!
!
!

3. Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka onnellisia uskot kanssasi samassa elämäntilanteessa ja –
vaiheessa olevien naisten olevan?______ 

4. Jos annoit itsellesi ja muille eri numeron, mistä tämä ero johtuu? 

!
!
!
!
!!!!!!
Vastaa vielä seuraaviin taustakysymyksiin : 

1. Minkä ikäinen olet? 

2. Missä koulussa opiskelet tällä hetkellä? 

3. Millä luokka-asteella olet?  

4. kansalaisuus: 



5. Missä kaupungissa sinä asut? 

6. Suunnitteletko jatkavasi opintojasi tämän koulun jälkeen? 

ei ( ) 

kyllä ( ), missä_________________ 

!
7. Äitisi koulutus. Jos et muista tai tiedä äitisi koulutusta, vastaa sen mukaan, mitä vaihtoehtoa pidät 

todennäköisimpänä. 

( ) Perusaste (kansa- keski- tai peruskoulu) 

( ) Keskiaste (ylioppilastutkinto tai ammatillinen peruskoulutus) 

( ) Alin korkea-aste (2-4 vuotinen koulutus keskiasteen jälkeen) 

( ) Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopiston alempi korkeakoulututkinto) 

( ) Ylempi korkeakouluaste (ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai yliopiston ylempi korkeakoulututkinto) 

( ) Tutkijakouluaste (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto) 

!
           8. Oletko uskonnollinen? 

( ) kyllä 

( ) jossain määrin/ en osaa sanoa 

( ) en 

!
9. Onko sinulla sisaruksia? 

( ) ei 

( ) kyllä. Montako? 

!
10. Kenen kanssa asut yhdessä?____________________ 

11. Onko sinua kiusattu koulussa? 

( ) ei koskaan 

( ) aiemmin, muttei enää tällä hetkellä 

( ) minua kiusataan tällä hetkellä 

!
12. Pidätkö yhtä tai useampaa tuntemaasi ihmistä hyvänä ystävänäsi? 

            ( ) ei 

            ( ) kyllä 

Kiitos vastaamisestasi!


