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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.
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Osallistu tutkimukseen kulutustottumuksista 
 
 

Oletko sinä tai kotitaloutesi antanut tai saanut naapuriapua? Entä myynyt tai ostanut 
tavaroita kirpputorilta? Oletteko käyttäneet kimppakyytiä, tai vuokranneet autoa tai 
asuntoa yksityishenkilöltä? 
 

Jakamistalouden kyselytutkimus selvittää kotitalouksien kuluttamiseen liittyviä asioita. 
Olemme kiinnostuneita vastauksistasi riippumatta siitä, millaiset ovat oman 
kotitaloutesi kulutustottumukset. Vastausten perusteella saadaan käsitys erilaisten 
kulutustapojen yleisyydestä suomalaisten arjessa. 

Vastaaminen on helppoa 
Kyselyyn vastataan verkossa (tietokoneella, tabletilla tai puhelimella). Oikeasta yläkulmasta 
löydät internetosoitteen sekä henkilökohtaiset tunnukset, joiden avulla voit kirjautua 
lomakkeelle. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Toivomme vastaustasi viikon kuluessa. 
Vastaamattomia tavoittelemme myöhemmin myös puhelinhaastatteluilla. 

Kukaan muu ei voi korvata sinua 
Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 3 000 iältään 18–65 -vuotiasta henkilöä Tilasto-
keskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Sinä olet ikäryhmäsi ja alueesi 
edustaja tutkimuksessa, eikä kukaan muu voi korvata sinua. Jakamistalouden ilmiöistä 
saadaan oikea kuva vain, jos vastaajina on eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 
Tutkimuksen tulokset julkaistaan taulukkoina ja kuvioina, joista ei voi tunnistaa yksittäistä 
vastaajaa. 

Vastaamalla osallistut arvontaan 
Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kappaletta 100 euron 
arvoisia lahjakortteja. 
 
Kiitos yhteistyöstä! 
 
 
 
Jussi Heino 
tilastojohtaja    
 
                 Käännä → 

Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa 
www.tilastokeskus.fi/jata/lomake 

Käyttäjätunnus   
  

Salasana  
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Tietosuojasi 
Tilastokeskuksen lakiin perustuvana tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia 
tilastoja. Tilastokeskuksen oikeus käsitellä henkilötietojasi perustuu tietosuoja-asetuksen 
tarkoittamaan yleisen edun mukaiseen tehtävään. Osoitetietosi ovat peräisin 
Tilastokeskuksen tietokannasta, joka perustuu väestörekisteriin. 
 
Tilastojen tuottamista varten täydennämme antamiasi tietoja hallinnollisista rekistereistä 
saatavilla tiedoilla. Näitä tietoja ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, kotitalouden rakenne, 
koulutus- ja tulotiedot sekä asuinpaikkatiedot. 
 
Tilastokeskus voi luovuttaa tutkimusaineiston talous- ja yhteiskuntatieteellisiin 
tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tietoja luovutettaessa tutkimukseen 
osallistuneiden nimiä ei kerrota eikä henkilöiden suora tunnistaminen aineistosta ole 
mahdollista. Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@tilastokeskus.fi 
 

Lisätietoja 
 
Lisätietoja tutkimuksesta ja tietosuojaselosteen löydät internetistä osoitteesta 
www.tilastokeskus.fi/keruu/jata 
 
Tiedonkeruun toteutuksesta vastaavat Tilastokeskuksessa 
 
Tuomas Parikka   
Markku Nieminen  
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Jakamistalous -kysely (syksy 2019) 
 
Web-lomakkeen paperilomakeversio 
 
Kysymykset koskevat omaa kotitalouttasi eli kaikkien kotitaloutesi jäsenten toimintaa. Tässä 
tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat tai muuten 
käyttävät tulojaan yhdessä. 
 

Jos et ole aivan varma jostakin vastauksista, arviokin riittää. 
 
 

Kirpputorit ja huutokaupat 
 
Aluksi kysytään kirpputoreilta ja huutokaupoista ostamisesta ja sen jälkeen myymisestä. 
 

1. Oletko sinä tai joku muu kotitaloutesi jäsen ostanut tai saanut viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana jotain… 

   a) Perinteiseltä kirpputorilta tai huutokaupasta? 
   Tässä tarkoitetaan kauppatilaan tai esimerkiksi puistoon järjestettävää toimintaa, johon 
   mennään paikan päälle asioimaan. Kierrätyskeskuksessa asiointia ei lasketa mukaan. 

   b) Kirpputorilta internetistä tai nettihuutokaupasta? 
    Ostopaikkoja ovat esim. huuto.net, tori.fi, eBay.com 
    Älä huomioi tässä yhteisöpalveluiden kautta tehtyjä ostoksia, niistä kysytään erikseen. 

   c) Facebookin tai muiden yhteisöpalvelujen kirpputori- tai kierrätysryhmästä? 
   Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi asuinalueeseen tai harrastukseen perustuvat ryhmät. 

    1  Kyllä  → kysymys 2-3 
    2  Ei   → kysymys 4 
    3  EOS  → kysymys 4 

 
2. Mitä kotitaloutesi osti tai sai viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana… 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

   a) Perinteiseltä kirpputorilta tai huutokaupasta? 
   b) Kirpputorilta internetistä tai nettihuutokaupasta? 
   c) Facebookin tai muiden yhteisöpalvelujen kirpputori- tai kierrätysryhmästä? 
       1  Aikuisten vaatteet tai kengät  
       2  Lasten vaatteet tai kengät  
       3  Lastentarvikkeet, lelut  
       4  Urheiluvälineet  
       5  Muut harrastusvälineet  
       6  Musiikki, elokuvat, pelit 
       7  Kirjat, lehdet 
       8  Huonekalut 
       9  Astiat, kodinkoneet  
       10 Keräily- tai taide-esineet, antiikki, kellot, korut 
       11 Sisustustavarat, koriste-esineet 
       12 Puhelimet, tietotekniikka, elektroniikka 
       13 Työkalut, rakennustarvikkeet 
       14 Jotain muuta → Mitä muuta? ______________________________ 
  



 

 

3. Kuinka paljon kotitaloutesi käytti rahaa ostoksiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
   aikana yhteensä… Arviokin riittää. 
   a) Perinteiseltä kirpputorilta tai huutokaupasta? 
   b) Kirpputorilta internetistä tai nettihuutokaupasta? 
   c) Facebookin tai muiden yhteisöpalvelujen kirpputori- tai kierrätysryhmästä? 
       __________ euroa / EOS 
 
4. Oletko sinä tai joku muu kotitaloutesi jäsen myynyt tai antanut viimeksi kuluneiden 
   12 kuukauden aikana jotain… 

   a) Perinteisellä kirpputorilla tai huutokaupassa? 
   Tässä tarkoitetaan kauppatilaan tai esimerkiksi puistoon järjestettävää toimintaa, johon 
   mennään paikan päälle asioimaan. Kierrätyskeskuksessa asiointia ei lasketa mukaan 

   b) Kirpputorilla internetissä tai nettihuutokaupassa? 
    Myyntipaikkoja ovat esim. huuto.net, tori.fi, eBay.com 
    Älä huomioi tässä myyntiä yhteisöpalveluiden kautta, niistä kysytään erikseen alla. 

   c) Facebookin tai muiden yhteisöpalvelujen kirpputori- tai kierrätysryhmässä? 
   Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi asuinalueeseen tai harrastukseen perustuvat ryhmät. 

    1  Kyllä  → kysymys 5-6 
    2  Ei   → kysymys 7 
    3  EOS  → kysymys 7 

 

5. Mitä kotitaloutesi myi tai antoi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana… 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

   a) Perinteisellä kirpputorilla tai huutokaupassa? 
   b) Kirpputorilla internetissä tai nettihuutokaupassa? 
   c) Facebookin tai muiden yhteisöpalvelujen kirpputori- tai kierrätysryhmässä? 
       1  Aikuisten vaatteet tai kengät  
       2  Lasten vaatteet tai kengät  
       3  Lastentarvikkeet, lelut  
       4  Urheiluvälineet  
       5  Muut harrastusvälineet  
       6  Musiikki, elokuvat, pelit 
       7  Kirjat, lehdet 
       8  Huonekalut 
       9  Astiat, kodinkoneet  
       10 Keräily- tai taide-esineet, antiikki, kellot, korut 
       11 Sisustustavarat, koriste-esineet 
       12 Puhelimet, tietotekniikka, elektroniikka 
       13 Työkalut, rakennustarvikkeet 
       14 Jotain muuta → Mitä muuta? ______________________________ 
 
6. Kuinka paljon kotitaloutesi sai rahaa myynnistä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
   aikana yhteensä… Arviokin riittää. 
   a) Perinteisellä kirpputorilla tai huutokaupassa? 
   b) Kirpputorilla internetissä tai nettihuutokaupassa? 
   c) Facebookin tai muiden yhteisöpalvelujen kirpputori- tai kierrätysryhmässä? 
       __________ euroa / EOS 
  



 

 

Avun saaminen ja muiden auttaminen 
 
Seuraavaksi kysytään ensin avun saamisesta ja sen jälkeen muiden auttamisesta. 
 
7. Onko kotitaloutesi saanut apua kotitaloutesi ulkopuoliselta yksityishenkilöltä joko 
   ilmaiseksi tai vastapalvelusta vastaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
  Kotitalouden ulkopuolisilla henkilöillä tarkoitetaan sekä sukulaisia että muita ihmisiä. 

Taloyhtiön talkoot eivät kuulu apuun mukaan. Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

   1  Pihatyöt, esim. nurmenleikkuu tai lumityöt 
   2  Kotityöt, esim. siivous, ikkunoiden pesu, ruoan laitto 
   3  Kauppa-asioiden hoitaminen 
   4  Lastenhoito tai auttaminen koulutehtävissä  

  5  Lemmikin hoito tai ulkoilutus 
  6  Korjaus- tai huoltotyöt 
  7  Erilaisten laitteiden, esim. tietokoneen käyttö 
  8  Kyydin tai kuljetuksen järjestäminen 
  9  Jokin muu vaihtoehto → Mikä muu? ______________________________ 
 

  10 EI MIKÄÄN EDELLISISTÄ → kysymys 11 
 
8. Onko kotitaloutesi saanut tai lainannut tavaroita kotitaloutesi ulkopuoliselta yksityis- 
  henkilöltä joko ilmaiseksi tai vastapalvelusta vastaan viimeksi kuluneiden 12 
  kuukauden aikana? 

Lahjoja (joulu, syntymäpäivä tms.) ei lasketa mukaan. 
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

  1  Vaatteet, kengät, lastentarvikkeet, harrastusvälineet yms. 
  2  Kirjat, lehdet, levyt, elokuvat, pelit, taide, antiikki yms. 
  3  Sisustustavarat, kodinkoneet, kalusteet, elektroniikka yms. 
  4  Työkalut, rakennustarvikkeet, koneet yms. 
  5  Auto tai peräkärry 
  6  Elintarvikkeet 
  7  Jokin muu vaihtoehto → Mikä muu? ______________________________ 
 

  8  EI MIKÄÄN EDELLISISTÄ → kysymys 11 
 
9. Keneltä kotitaloutesi sai apua tai sai/lainasi tavaroita viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
  aikana? 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

  1  Sukulainen 
  2  Perhetuttu tai ystävä 
  3  Naapuri tai saman taloyhtiön tai pihapiirin asukas  
  4  Tuntematon henkilö, johon otitte yhteyttä esim. internet/mobiili -sovelluksen tai 

  yhteisöpalvelun  kautta 
  5  Jokin muu vaihtoehto → Mikä muu? ______________________________ 

 
10.  Kuinka usein kotitaloutesi sai mitä tahansa edellä mainittua ilmaista apua tai tavaraa 
    viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana yhteensä? 

  1  Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
  2  Noin kerran kuukaudessa 
  3  Useita kertoja kuukaudessa 
  4  Noin kerran viikossa 
  5  Useita kertoja viikossa 
  6  Päivittäin 

  



 

 

11.  Onko kotitaloutesi antanut apua kotitaloutesi ulkopuoliselle yksityishenkilölle joko 
    ilmaiseksi tai vastapalvelusta vastaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
   Kotitalouden ulkopuolisilla henkilöillä tarkoitetaan sekä sukulaisia että muita ihmisiä. 

 Taloyhtiön talkoot eivät kuulu apuun mukaan. Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

   1  Pihatyöt, esim. nurmenleikkuu tai lumityöt 
   2  Kotityöt, esim. siivous, ikkunoiden pesu, ruoan laitto 
   3  Kauppa-asioiden hoitaminen 
   4  Lastenhoito tai auttaminen koulutehtävissä  

  5  Lemmikin hoito tai ulkoilutus 
  6  Korjaus- tai huoltotyöt 
  7  Erilaisten laitteiden, esim. tietokoneen käyttö 
  8  Kyydin tai kuljetuksen järjestäminen 
  9  Jokin muu vaihtoehto → Mikä muu? ______________________________ 
 

  10 EI MIKÄÄN EDELLISISTÄ → kysymys 15 
 
12.  Onko kotitaloutesi antanut tai lainannut tavaroita kotitaloutesi ulkopuoliselle 
    yksityishenkilölle joko ilmaiseksi tai vastapalvelusta vastaan viimeksi kuluneiden 
   12 kuukauden aikana? 

 Lahjoja (joulu, syntymäpäivä tms.) ei lasketa mukaan. 
 Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

  1  Vaatteet, kengät, lastentarvikkeet, harrastusvälineet yms. 
  2  Kirjat, lehdet, levyt, elokuvat, pelit, taide, antiikki yms. 
  3  Sisustustavarat, kodinkoneet, kalusteet, elektroniikka yms. 
  4  Työkalut, rakennustarvikkeet, koneet yms. 
  5  Auto tai peräkärry 
  6  Elintarvikkeet 
  7  Jokin muu vaihtoehto → Mikä muu? ______________________________ 
 

  8  EI MIKÄÄN EDELLISISTÄ → kysymys 15 
 
13.  Kenelle kotitaloutesi antoi apua tai antoi/lainasi tavaroita viimeksi kuluneiden 
   12 kuukauden aikana? 

 Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

  1  Sukulainen 
  2  Perhetuttu tai ystävä 
  3  Naapuri tai saman taloyhtiön tai pihapiirin asukas 
  4  Tuntematon henkilö, johon otitte yhteyttä esim. internet/mobiili -sovelluksen tai 

  yhteisöpalvelun  kautta 
  5  Jokin muu vaihtoehto → Mikä muu? ______________________________ 

 
14.  Kuinka usein kotitaloutesi antoi mitä tahansa edellä mainittua ilmaista apua tai tavaraa 
    viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana yhteensä? 

  1  Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
  2  Noin kerran kuukaudessa 
  3  Useita kertoja kuukaudessa 
  4  Noin kerran viikossa 
  5  Useita kertoja viikossa 
  6  Päivittäin 
 

  



 

 

Hävikkiruoka ja suoraan tuottajilta ostettava ruoka 
 

Seuraavat kysymykset koskevat hävikkiruokaa ja suoraan tuottajilta ostettavaa ruokaa. 
Hävikkiruoalla tarkoitetaan syömäkelpoista ruokaa, jota uhkaa pois heittäminen. 
 

15.  Kuinka usein sinä tai joku muu kotitaloutesi jäsen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
    aikana… 
    a) Osti hävikkiruokaa kaupasta, ruokalasta tai sovelluksen (esim. ResQ- tai 
       Lunchie) kautta? 
      Mukaan lasketaan ’parasta ennen’ päiväyksen takia alennuksessa olevat tuotteet. 
    b) Sai hävikkiruokaa ilmaiseksi jostakin, esim. suoraan ravintolasta, hävikki- 
       ruokaringistä tai ilmaisjakelusta? 
    c) Osti elintarvikkeita suoraan tuottajilta perinteisen ruokapiirin kautta? 
    d) Osti elintarvikkeita suoraan tuottajilta REKO-renkaan kautta? 
    e) Osti elintarvikkeita suoraan tuottajilta muun suoramyynnin 
      (esim. tilamyynti, verkkokauppa) kautta? 

     1  Joka päivä tai lähes joka päivä  → kysymys 16 
     2  Vähintään kerran viikossa     → kysymys 16 
     3  Vähintään kerran kuukaudessa  → kysymys 16 
     4  Vähintään kerran vuodessa    → kysymys 17 
     5  Ei kertaakaan            → kysymys 17 
     6  EOS                 → kysymys 17 

 

16.  Kuinka suuren osan ruoasta arvioit kotitaloutesi hankkineen keskimäärin 
    kuukaudessa... 
    a) Hävikkiruokana? 
    b) Suoraan tuottajilta? 

     1  0 - 10 %  
     2  11 - 20 % 
     3  21 - 30 %  
     4  Yli 30 % 
     5  EOS 

 
 

Yhteiskäyttöautot 
 

Seuraavaksi kysytään auton vuokrauksesta ja kimppakyydeistä. 
 

17.  Oletko sinä tai joku muu kotitaloutesi jäsen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
    aikana… 

a) Vuokrannut auton autovuokraamosta? 
Tässä tarkoitetaan perinteistä tapaa vuokrata auto. 

    b) Vuokrannut yhteiskäyttöauton, kuten esim. DriveNow? 
    Yhteiskäyttöauto on yrityksen tai muun yhteisön omistama auto, joka hankitaan 
     pääsääntöisesti lyhyttä ajoa varten. 

    c) Vuokrannut vertaisvuokra-auton, kuten esim. BloxCar? 
    Vertaisvuokra-auto on yksityisen ihmisen omistama auto, jota vuokrataan muille 
     pääsääntöisesti lyhyttä ajoa varten. 
  d) Antanut oman auton vuokralle muiden käyttöön joko suoraan tai vertaisvuokra- 
    autopalvelun kautta? 

     1  Kyllä, Suomessa 
     2  Kyllä, ulkomailla 
     3  Kyllä, Suomessa ja ulkomailla 
     4  Ei, mutta kotitaloudella on auto 
     5  Ei, kotitaloudella ei ole autoa 
     6  EOS 

  



 

 

Kysymys 18 kysytään, jos kysymys 17d=1-3. 
18.  Kuinka paljon tuloja arvioit kotitaloutesi saaneen auton vuokraamisesta muiden 
   käyttöön viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
     __________ euroa / EOS 
 
19.  Oletko sinä tai joku muu kotitaloutesi jäsen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 
   käyttänyt tai tarjonnut kimppakyytiä… 
    a) Tuttavien kanssa? 
    b) Tuntemattomien kanssa yhteisöpalvelujen, esim. Facebook -ryhmän kautta? 

      1  Kyllä  → kysymys 20-21 
      2  Ei   → kysymys 22 
     3  EOS  → kysymys 22 

 

20.  Mitä matkoja varten kimppakyyti järjestettiin? 
 Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

  1  Työmatka 
  2  Aikuisten harrastukset 
  3  Lasten harrastukset 
  4  Lomamatka 
  5  Jokin muu matka → Mikä muu? ______________________________ 

 

21.  Kuinka usein arvioit kotitaloutesi käyttäneen tai tarjonneen kimppakyytiä viimeksi 
    kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

  1  Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
  2  Noin kerran kuukaudessa 
  3  Useita kertoja kuukaudessa 
  4  Noin kerran viikossa 
  5  Useita kertoja viikossa 
  6  Päivittäin 

 
 

Asuntojen lyhytaikainen vuokraus 
 
Seuraavat kysymykset koskevat asuntojen lyhytaikaista vuokrausta. 
 

22.  Onko kotitaloutesi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana vuokrannut muille 
    lyhytaikaisesti vertaismajoituksen sovelluksen (esim. Airbnb) kautta… 
    a) Vakituista asuntoa? 
    b) Kakkosasuntoa tai sijoitusasuntoa? 
    c) Kesämökkiä tai vapaa-ajan asuntoa? 

     1  Kyllä, yhden kerran       → kysymys 23 
     2  Kyllä, 2 - 5 kertaa        → kysymys 23 
     3  Kyllä, useammin kuin 5 kertaa → kysymys 23 
     4  Ei                 → kysymys 24 

 
23.  Kuinka paljon tuloja arvioit kotitaloutesi saaneen vertaismajoituksen (esim. Airbnb) 
    kautta vuokraamisesta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
     __________ euroa / EOS 
 
  



 

 

24.  Onko kotitaloutesi vuokrannut omaan käyttöön jonkun muun omistamaa asuntoa tai 
    vapaa-ajan asuntoa vertaismajoituksen sovelluksen (esim. Airbnb) kautta viimeksi 
    kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

  1  Kyllä, Suomessa         → kysymys 25 
  2  Kyllä, ulkomailla         → kysymys 25 
  3  Kyllä, Suomessa ja ulkomailla → kysymys 25 
  4  Ei                 → kysymys 27 
  5  EOS                → kysymys 27 

 

25.  Millaisella matkalla kotitaloutesi käytti vertaismajoitusta viimeksi kuluneiden 
 12 kuukauden aikana? 
 Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

  1  Lomamatka            → kysymys 26 
  2  Työmatka             → kysymys 27 
  3  Jokin muu matka, mikä? _____ → kysymys 27 

 

26.  Kuinka suuren osan kaikista yöpymisistä (öistä) arvioit kotitaloutesi yöpyneen 
   vertaismajoituksessa lomamatkoilla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

  1  0 - 20 % 
  2  21 - 40 % 
  3  41 - 60 % 
  4  61 - 80 % 
  5  81 - 100  % 
  6  EOS 

 
 

Joukkorahoitus ja kryptovaluutat 
 
Seuraavaksi kysytään uusista rahoitustavoista ja valuutoista. 
 

27.  Onko kotitaloudellasi korollista vertaislainaa? 
 Vertaislaina tarkoittaa korollista lainaa, jonka myöntää toinen yksityishenkilö tai sijoittaja 
 suoraan tai vertaislainapalvelun kautta. Pankkirahoitus ei ole vertaislaina. 

  1  Kyllä  → kysymys 28 
  2  Ei   → kysymys 29 
  3  EOS  → kysymys 29 

 
28.  Kuinka paljon arvioit vertaislainaa olevan yhteensä? 
     __________ euroa / EOS 
 
29.  Onko kotitaloutesi antanut korollista vertaislainaa muille? 

Vertaislaina tarkoittaa korollista lainaa, joka on annettu toiselle yksityishenkilölle suoraan 
   tai vertaislainapalvelun kautta. 

   1  Kyllä  → kysymys 30 
    2  Ei   → kysymys 31 

  3  EOS  → kysymys 31 
 
30.  Kuinka paljon arvioit kotitaloutesi antaneen vertaislainaa muille yhteensä? 
     __________ euroa / EOS 
  



 

 

31.  Omistaako kotitaloutesi kryptovaluuttaa? 
   1  Kyllä, Bitcoineja                    → kysymys 32 
   2  Kyllä, jotain muuta kryptovaluuttaa          → kysymys 32 
   3  Kyllä, sekä Bitcoineja että muuta kryptovaluuttaa  → kysymys 32 
  4  Ei                            → kysymys 33 
  5  EOS                           → kysymys 33 

 
32.  Kuinka paljon arvioit kotitaloutesi omistamien kryptovaluuttojen arvon olevan tällä 
   hetkellä yhteensä? 
     __________ euroa / EOS 
 
33.  Onko kotitaloutesi antanut rahaa, joko vastikkeellisesti tai vastikkeetta, joukko- 
   rahoitusyhteisön kautta rahoitusprojektiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
   aikana? 

  Joukkorahoituksella tarkoitetaan yksityishenkilöiden hoitamaa rahankeruuta ennalta määritellyn 
  kohteen, esim. kahvilan hyväksi. Joukkorahoittajapalveluita ovat esimerkiksi mesenaatti.me, 
  Kickstarter, Indiegogo ja GoFundMe. 
  Kysymys ei koske internetin ja sosiaalisen median hyväntekeväisyyskeräyksiä. 

  1  Kyllä  → kysymys 34 
  2  Ei   → kysymys 35 
  3  EOS  → kysymys 35 

 
34.  Kuinka paljon arvioit kotitaloutesi antaneen rahaa yhteensä? __________ euroa / EOS 
 
35.  Onko joku kotitaloutesi jäsen toteuttanut rahoitusprojektin joukkorahoitus- 
   yhteisön kautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

   1  Kyllä 
   2  Ei 
   3  EOS 

 

Laitteet ja palvelut 
 

Seuraavaksi kysytään erilaisista laitteista ja palveluista. 
 

36.  Onko jollakin kotitaloutesi jäsenellä käytössä tällä hetkellä seuraavia laitteita tai 
    palveluja? 
   Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 
     1  Älypuhelin 
     2  Mobiilimaksusovellus (esim. Mobile Pay, Apple Pay) 
     3  PayPal -tili tai vastaava 
     4  Äly-TV tai Smart-TV (tv jonka voi kytkeä internetiin) 
     5  Ultra HD -televisio 
     6  Maksullinen netti-tv-palvelu (esim. Netflix, DNA TV, Ruutu+) 
     7  Pelikonsoli (kotikonsoli tai käsikonsoli) 
     8  Tabletti-tietokone (esim. iPad, Samsung Galaxy) 
     9  Kamerakopteri (drone) 
     10  Älykello, aktiivisuusranneke tms. 
     11  Sähköavusteinen polkupyörä 
     12  Sähkökäyttöinen tasapainoskootteri (Hoverboard, Segway yms.) 
     13  Sähkö- tai hybridiauto 
     14  AR- tai VR-lasit (erilliset tai älypuhelimille tarkoitetut) 
     15  Puheohjauksella toimiva älykaiutin (esim. Amazon Echo, Google Home) 
     16 EI MITÄÄN EDELLISISTÄ 



 

 

37.  Kuinka paljon arvioit kotonasi olevan käytöstä poistettuja, kierrätyskelpoisia 
    elektroniikka- tms. laitteita? 
   Monissa tuotteissa on kierrätykseen sopivia osia, kuten akkuja ja metalleja. 

  1  Ei yhtään 
  2  1-2 laitetta 
  3  3-5 laitetta 
  4  6-10 laitetta 
  5  Yli 10 laitetta 
  6  EOS 

 
Taustakysymykset 
 
Lopuksi vielä taustakysymyksiä. 
 
38.  Minä vuonna olet syntynyt? __________ 
 
39.  Oletko… 

  1  Mies 
  2  Nainen 
  3  Muu 

 
40.  Kenen kanssa asut tällä hetkellä samassa kotitaloudessa? 

  1  Asun yksin 
  2  Kaksin puolison kanssa 
  3  Puolison ja lapsen/lasten kanssa 
  4  (Yksin) lapsen/lasten kanssa 
  5  Joku muu tilanne 

 
41.  Asutko… 

  1  Suuren kaupungin keskustassa 
  2  Suuren kaupungin lähiössä tai esikaupunkialueella 
  3  Muussa kaupungissa 
  4  Kylässä tai taajamassa maaseudulla 
  5  Haja-asutusalueella maaseudulla 

 
42.  Mikä seuraavista kuvaa tämän hetkistä tilannettasi parhaiten? Oletko... 

  1  Työssä 
  2  Työtön 
  3  Opiskelija 
  4  Osa-aikaeläkkeellä 
  5  Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 
  6  Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 
  7  Hoidat omia alle 15-vuotiaita lapsia 
  8  Hoidat iäkästä, sairasta tai vammaista omaista 
  9  Jokin muu tilanne 
 

  



 

 

Kysymys 43 kysytään, jos kysymys 40=2-3. 

43.  Mikä seuraavista kuvaa puolisosi tämän hetkistä tilannettasi parhaiten? Onko hän... 
  1  Työssä 
  2  Työtön 
  3  Opiskelija 
  4  Osa-aikaeläkkeellä 
  5  Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 
  6  Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 
  7  Hoitaa omia alle 15-vuotiaita lapsia 
  8  Hoitaa iäkästä, sairasta tai vammaista omaista 
  9  Jokin muu tilanne 

 
44.  Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? 

  1  Osa perus- tai kansakoulua tai vähemmän 
  2  Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 
  3  Ylioppilastutkinto 
  4  Ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto 
  5  Ammatillinen opistoasteen tutkinto 
  6  Ammattikorkeakoulu tai muu alempi korkeakoulututkinto 
  7  Ylempi korkeakoulututkinto 
  8  Lisensiaatti tai tohtorin tutkinto 
  9  Jokin muu 

 
45.  Miten suuret ovat kotitaloutesi nettotulot eli tulot verojen jälkeen keskimäärin 
    kuukaudessa? 

  1  Alle 1 500 
  2  1 500 - 2 299 
  3  2 300 - 3 299 
  4  3 300 - 4 499 
  5  Vähintään 4 500 

 


