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Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
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Vielä ehdit osallistua tutkimukseen!  
Emme ole saaneet ympäristöasenteita kartoittavaan kyselyymme niin paljon vastauksia kuin 
toivoimme, vaikka tutkimuksen aihe koskee meitä kaikkia. Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää, 
että kyselyyn saadaan kattavasti eri taustaisten ihmisten näkemyksiä. 

Mikäli olet jo vastannut, kiitämme aktiivisuudestasi! Jos et ole ehtinyt vastata, pyydämme sinua 
vielä kerran osallistumaan. 

Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kpl 100 euron arvoisia 
lahjakortteja. 

Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn verkossa 18.12.2020 mennessä. Löydät internetosoitteen 
sekä henkilökohtaiset tunnuksesi tämän sivun oikeasta yläkulmasta. 

Saat lisätietoja kyselystä sähköpostitse: issp.info@tilastokeskus.fi. Saat lisää tietoa henkilötietojen 
käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista ottamalla yhteyttä Tietoarkistoon. Yksityiskohtainen 
tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa www.fsd.tuni.fi/fi/issp2020/ 

Kiitos yhteistyöstä! 

Tilastokeskus  Tietoarkisto 
 

 
Jussi Heino  Helena Laaksonen 
osastopäällikkö  johtaja 
 

Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa 
www.tilastokeskus.fi/vastaa 

Käyttäjätunnus  
 

  Salasana  

   

http://www.tilastokeskus.fi/vastaa


Ympäristöasenteet

Kohdenumero

Kohdenumero

Tervetuloa vastaamaan Ympäristöasenteet -tutkimukseen!

Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaukset avoimiin kohtiin.

Lomakkeella edetään painamalla "Seuraava" (ei "Enter"). Seuraavalle sivulle siirtyminen voi joskus
kestää hetkisen. Pääset tarkistamaan ja korjaamaan vastauksiasi painamalla "Edellinen". Älä käytä
internetselaimen edellinen/seuraava-painikkeita.

Vastauksesi tallentuvat automaattisesti edetessäsi lomakkeella. Jos vastaaminen keskeytyy, pääset
kirjautumaan lomakkeelle uudestaan käyttäjätunnuksella ja salasanallasi.

Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, paina "Lähetä", jolloin tiedot tallentuvat.

Aluksi taustatietoja ja koulutustasi koskevia kysymyksiä:

Oletko…

Minä vuonna olet syntynyt? *

Vuonna

Mies

Nainen



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.

Kysymys \"Kuinka monta vuotta olet käynyt kouluja tai opiskellut kaiken
kaikkiaan?\":
Kenttien yhteenlasketun summan tulee olla pienempi kuin 0"
data-validation-mode="0" data-validation-
name="numericOptionsSumLessThan">

Olen käynyt kouluja tai
opiskellut kaiken
kaikkiaan...

vuotta

en ole käynyt koulua

Mikä on koulutuksesi?
Valitse korkein loppuun suoritettu koulutusaste.

Seuraavaksi kysymyksiä työtilanteestasi:

Vielä peruskoulussa

Kansakoulu tai kansalaiskoulu

Peruskoulu

Ammattikoulu tai -kurssi

Lukio tai ylioppilas

Erikoisammattitutkinto

Opistotason ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulututkinto (AMK)

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Yliopisto, alempi korkeakoulututkinto (esim. kandidaatin tutkinto)

Yliopisto, ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterin tutkinto)

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto



Ansiotyöksi katsotaan työskentely palkansaajana, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai oman perheen
yrityksessä vähintään tunti viikossa. Jos olet tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun loman,
palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi mukaan.

Oletko ansiotyössä? *

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

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 sekä freelancerit luetaan yrittäjiksi.

Oletko/olitko…

Olen tällä hetkellä ansiotyössä

En ole tällä hetkellä ansiotyössä, mutta olen ollut aiemmin

En ole koskaan ollut ansiotyössä

Palkansaaja

Yrittäjä, ei muita työntekijöitä

Yrittäjä, jolla 1–9 työntekijää

Yrittäjä, jolla 10 työntekijää tai enemmän

Työssä oman perheen yrityksessä



Toimitko esimiehenä eli onko/oliko sinulla työssäsi alaisia?

Oletko/olitko työssä voittoa tavoittelevassa yrityksessä vai voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa?

Oletko/olitko työssä julkisella vai yksityisellä sektorilla?

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:

Mitkä ovat tai olivat pääasialliset työtehtäväsi?

Mitä yritys tai organisaatio, jossa olet/olit työssä, pääasiassa tekee/teki?

Kyllä, kuinka monta?

Ei

Voittoa tavoittelevassa yrityksessä

Voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa

Julkisella sektorilla

Yksityisellä sektorilla



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.

Onko sinulla puolisoa tai vakituista kumppania ja asutteko yhdessä? *

Kuinka kauan olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi/kumppanisi kanssa?
Jos et muista tarkasti, arvioi asumisvuosien määrä. Valitse kohta "alle vuoden", jos olette asuneet yhdessä alle
vuoden.

Kysymys \"Kuinka kauan olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi/kumppanisi
kanssa?\":
Kenttien yhteenlasketun summan tulee olla pienempi kuin 0" data-validation-
mode="0" data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Olemme asuneet
yhdessä...

vuotta

alle vuoden

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

Kyllä on, asumme yhdessä

Kyllä on, emme asu yhdessä

En ole parisuhteessa



Mikä on puolisosi/kumppanisi koulutus?
Valitse korkein loppuun suoritettu koulutusaste.

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.

Onko puolisosi/kumppanisi ansiotyössä? *

Vielä peruskoulussa

Kansakoulu tai kansalaiskoulu

Peruskoulu

Ammattikoulu tai -kurssi

Lukio tai ylioppilas

Erikoisammattitutkinto

Opistotason ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulututkinto (AMK)

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Yliopisto, alempi korkeakoulututkinto (esim. kandidaatin tutkinto)

Yliopisto, ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterin tutkinto)

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto

On tällä hetkellä ansiotyössä

Ei ole tällä hetkellä ansiotyössä mutta on ollut aiemmin

Ei ole koskaan ollut ansiotyössä



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

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 sekä freelancerit luetaan yrittäjiksi.

Onko/oliko puolisosi/kumppanisi…

Toimiiko/toimiko puolisosi/kumppanisi esimiehenä eli onko/oliko hänellä työssään alaisia?

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:

Mitkä ovat/olivat puolisosi/kumppanisi pääasialliset työtehtävät?

Palkansaaja

Yrittäjä, ei muita työntekijöitä

Yrittäjä, jolla 1–9 työntekijää

Yrittäjä, jolla 10 työntekijää tai enemmän

Työssä oman perheen yrityksessä

Kyllä

Ei



Mitä yritys tai organisaatio, jossa puolisosi/kumppanisi on/oli työssä, pääasiassa tekee/teki?

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.

Mikä seuraavista asioista on Suomen kannalta tärkein kysymys tällä hetkellä?

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

Terveydenhuolto

Koulutus

Rikollisuus

Ympäristö

Maahanmuutto

Talous

Terrorismi

Köyhyys

Ei mikään näistä

En osaa sanoa



Entä mikä on toiseksi tärkein?

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

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

a. Yksityinen yritteliäisyys on paras tapa
ratkaista Suomen taloudelliset ongelmat

b. Valtiovallan tehtävä on pienentää
tuloeroja suuri- ja pienituloisten välillä

c. Suomen tulisi suojella talouttaan
rajoittamalla ulkomaalaisten tuotteiden
maahantuontia

d. Suomen tulisi rajoittaa
maahanmuuttoa suojellakseen
kansallista elämäntapaamme

e. Kansainväliset organisaatiot ja
järjestöt vievät liikaa valtaa Suomelta

Terveydenhuolto

Koulutus

Rikollisuus

Ympäristö

Maahanmuutto

Talous

Terrorismi

Köyhyys

Ei mikään näistä

En osaa sanoa



Mikä seuraavista on tärkein asia, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa?

Entä mikä mielestäsi on toiseksi tärkein asia, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa?

Sanoisitko, että ihmisiin voi yleensä luottaa vai että yleensä kannattaa pitää varansa muiden ihmisten
kanssa?

Arvioi asteikolla yhdestä viiteen, jossa (1) tarkoittaa, että lähes aina kannattaa pitää varansa ja viisi (5)
tarkoittaa, että ihmisiin voi lähes aina luottaa.

Lähes aina
kannattaa

pitää
varansa

1 2 3 4

Ihmisiin
voi lähes

aina
luottaa

5 En osaa sanoa

Järjestyksen ylläpitäminen maassa

Tavallisten ihmisten vaikutusvallan lisääminen poliittisessa päätöksenteossa

Hinnankorotusten vastustaminen

Sananvapauden puolustaminen

En osaa sanoa

Järjestyksen ylläpitäminen maassa

Tavallisten ihmisten vaikutusvallan lisääminen poliittisessa päätöksenteossa

Hinnankorotusten vastustaminen

Sananvapauden puolustaminen

En osaa sanoa



Kuinka paljon luotat seuraaviin instituutioihin?
Arvioi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla (0) tarkoittaa, ettet luota instituutioon lainkaan ja kymmenen (10)
tarkoittaa, että luotat siihen täysin.

Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

En luota
lainkaan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luotan
täysin

10

En
osaa

sanoa

a. Yliopistoihin ja muihin
tutkimusorganisaatioihin

b. Tiedotusvälineisiin

c. Teollisuuteen ja muuhun
elinkeinoelämään

d. Eduskuntaan

Kuinka huolestunut yleensä ottaen olet ympäristöasioista?

Arvioi asteikolla yhdestä viiteen, jossa (1) tarkoittaa, ettet ole lainkaan huolestunut ja viisi (5) tarkoittaa,
että olet erittäin huolestunut.

En lainkaan
huolestunut

1 2 3 4

Erittäin
huolestunut

5 En osaa sanoa



Seuraavassa luetellaan joitakin ympäristöongelmia. Mikä näistä ongelmista, jos mikään, on Suomen
kannalta merkittävin?

Maapallon ilmastosta ja ilmastomuutoksesta on keskusteltu paljon viime vuosikymmeninä. Mikä
seuraavista väittämistä on lähimpänä omaa näkemystäsi? *

Kuinka huonoja tai hyviä vaikutuksia ilmastonmuutoksella tulee mielestäsi olemaan koko maailmalle?
Arvioi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla (0) tarkoittaa erittäin huonoja ja kymmenen (10) erittäin hyviä.

Erittäin
huonoja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erittäin
hyviä

10 En osaa sanoa

Ilman saastuminen

Kemikaalit ja torjunta-aineet

Vesipula

Veden saastuminen

Ydinjätteet

Kotitalousjätteet

Ilmastonmuutos

Geenimuunnellut elintarvikkeet

Luonnonvarojen kuluttaminen loppuun

Ei mikään näistä

En osaa sanoa

Ilmasto ei ole muuttunut

Ilmasto on muuttunut pääosin luonnollisista syistä

Ilmasto on muuttunut yhtä paljon luonnollisista syistä kuin ihmisten toiminnan
vaikutuksesta

Ilmasto on muuttunut pääosin ihmisten toiminnan vaikutuksesta

En osaa sanoa



Kuinka huonoja tai hyviä vaikutuksia ilmastonmuutoksella tulee mielestäsi olemaan Suomelle?
Arvioi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla (0) tarkoittaa erittäin huonoja ja kymmenen (10) erittäin hyviä.

Erittäin
huonoja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erittäin
hyviä

10 En osaa sanoa

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

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

a. Nykytiede ratkaisee
ympäristöongelmat ilman, että
elämäntapamme muuttuu juuri lainkaan

b. Olemme liian huolissamme
ympäristön tulevaisuudesta, mutta
kannamme liian vähän huolta tämän
päivän hintatasosta ja työpaikkojen
riittävyydestä

c. Melkein kaikki nykyisessä
elämäntavassamme vahingoittaa
luontoa ja elinympäristöämme

d. Ihmiset ovat liian huolissaan siitä,
että ihmiskunnan kehitys vahingoittaa
ympäristöä

e. Ympäristönsuojelu edellyttää
Suomelta talouskasvua

f. Talouskasvu vahingoittaa aina
ympäristöä



Kuinka halukas olisit maksamaan paljon nykyistä korkeampia hintoja ympäristön suojelemiseksi?

Kuinka halukas olisit maksamaan paljon nykyistä korkeampia veroja ympäristön suojelemiseksi?

Kuinka halukas olisit tinkimään omasta elintasostasi ympäristön suojelemiseksi?

Erittäin halukas

Melko halukas

En halukas enkä haluton

Melko haluton

Erittäin haluton

En osaa sanoa

Erittäin halukas

Melko halukas

En halukas enkä haluton

Melko haluton

Erittäin haluton

En osaa sanoa

Erittäin halukas

Melko halukas

En halukas enkä haluton

Melko haluton

Erittäin haluton

En osaa sanoa



Kuinka halukas olisit supistamaan Suomen luonnonsuojelualueiden kokoa, jotta niitä voitaisiin ryhtyä
hyödyntämään taloudellisesti?

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

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

a. Minun kaltaiseni ihmisen on kerta
kaikkiaan liian vaikeaa tehdä juuri
mitään ympäristön hyväksi

b. Teen, mikä on oikein ympäristön
kannalta, vaikka se maksaisi enemmän
ja veisi enemmän aikaa

c. Elämässä on tärkeämpiäkin asioita
kuin ympäristönsuojelu

d. Minun ei ole järkevää toimia
ympäristön puolesta, jos muut eivät
toimi samoin

e. Monet väitteet ympäristöuhkista ovat
liioiteltuja

f. Minun on vaikea sanoa, ovatko
elintapani ympäristölle hyödyksi vai
haitaksi

g. Ympäristöongelmat vaikuttavat
suoraan jokapäiväiseen elämääni

Erittäin halukas

Melko halukas

En halukas enkä haluton

Melko haluton

Erittäin haluton

En osaa sanoa



Yleisesti ottaen, kuinka vaarallisia seuraavat asiat ovat mielestäsi ympäristölle?
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Äärimmäisen
vaarallista

Hyvin
vaarallista

Melko
vaarallista

Ei kovin
vaarallista

Ei
lainkaan

vaarallista

En
osaa
sanoa

a. Autojen aiheuttama
ilmansaastuminen

b. Teollisuuden aiheuttama
ilmansaastuminen

c. Maanviljelyksessä käytettävät
torjunta-aineet ja kemikaalit

d. Suomen jokien, järvien ja
vesistöjen saastuminen

e. Ilmastonmuutoksen aiheuttama
maapallon lämpötilan
kohoaminen

f. Joidenkin viljelykasvien
geneettinen muuntelu

g. Ydinvoimalat

Mikä seuraavista olisi mielestäsi paras tapa saada Suomen teollisuus ja muu elinkeinoelämä
suojelemaan ympäristöä?

Entä mikä olisi mielestäsi paras tapa saada suomalaiset perheineen suojelemaan ympäristöä?

Tuntuvat sakot ympäristöä vahingoittaville yrityksille

Veroetujen antaminen ympäristöä suojeleville yrityksille

Lisää tietoa ja koulutusta yrityksille ympäristönsuojelun hyödyistä

En osaa sanoa

Tuntuvat sakot ympäristöä vahingoittaville ihmisille

Veroetujen antaminen ympäristöä suojeleville ihmisille

Lisää tietoa ja koulutusta ihmisille ympäristönsuojelun hyödyistä

En osaa sanoa



Kuinka paljon pidät luonnossa ulkoilusta?

Kuinka usein olet viettänyt vapaa-aikaasi luonnossa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
esimerkiksi retkeillen, lintuja tarkkaillen, uiden, hiihtäen, muun ulkoilun parissa tai vain rentoutuen?

Kuinka monta lentomatkaa olet tehnyt viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Laske meno-paluulennot vaihtoineen yhdeksi matkaksi.

Kysymys \"Kuinka monta lentomatkaa olet tehnyt viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana?\":
Kenttien yhteenlasketun summan tulee olla pienempi kuin 0" data-validation-mode="0"
data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Olen tehnyt...

lentomatkaa

En osaa
sanoa

En lainkaan

Vain vähän

Jonkin verran

Paljon

Erittäin paljon

En osaa sanoa

Päivittäin

Useita kertoja viikossa

Useita kertoja kuukaudessa

Useita kertoja vuodessa

En lainkaan

En osaa sanoa



Kuinka monta tuntia sinulta kuluu yhteensä tavanomaisen viikon aikana ajamiseen tai matkustamiseen
autossa tai muussa moottoriajoneuvossa?
Laske mukaan myös moottoripyörät, kuorma-autot ja pakettiautot, mutta älä julkista liikennettä, tilausajoja tai
kimppakyytejä taksissa.

Kysymys \"Kuinka monta tuntia sinulta kuluu yhteensä tavanomaisen viikon
aikana ajamiseen tai matkustamiseen autossa tai muussa
moottoriajoneuvossa?\":
Kenttien yhteenlasketun summan tulee olla pienempi kuin 0" data-validation-
mode="0" data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Ajamiseen tai
matkustamiseen
kuluu...

tuntia

En osaa sanoa

Kuinka monena päivänä tavanomaisen viikon aikana syöt naudan- tai lampaanlihaa tai niitä sisältäviä
tuotteita?

0 päivänä viikossa

1 päivänä viikossa

2 päivänä viikossa

3 päivänä viikossa

4 päivänä viikossa

5 päivänä viikossa

6 päivänä viikossa

7 päivänä viikossa

En osaa sanoa



Kuinka monta huonetta kodissasi on?
Älä laske mukaan huoneistosi tai talosi keittiötä, kylpyhuonetta, saunaa, autotallia, parveketta, vaatehuonetta,
eteis- tai varastotilaa.

Kysymys \"Kuinka monta huonetta kodissasi on?\":
Kenttien yhteenlasketun summan tulee olla pienempi kuin 0" data-validation-mode="0"
data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Kodissani
on...

huonetta

En osaa
sanoa

Kuinka usein lajittelet jätteitä kierrätystä varten (esimerkiksi lasia, tölkkejä, sanomalehtiä)?

Entä kuinka usein vältät tiettyjen tuotteiden ostamista ympäristösyistä?

Aina

Usein

Joskus

En koskaan

Lajittelu ei ole mahdollista asuinpaikallani

Aina

Usein

Joskus

En koskaan



Oletko jäsenenä jossakin ryhmässä, jonka tärkeimpänä tavoitteena on luonnon- tai ympäristönsuojelu?

Oletko viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana... *
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Kyllä En

a. allekirjoittanut ympäristönsuojelua
koskeneen vetoomuksen tai vastaavan?

b. lahjoittanut rahaa
ympäristönsuojelujärjestölle tai
-ryhmälle?

c. ottanut osaa mielenosoitukseen tai
marssiin jonkun ympäristöasian vuoksi?

Kuinka paljon seuraavat asiat ovat vaikuttaneet asuinympäristöösi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana?
Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Ei
lainkaan

Vain
vähän

Jonkin
verran Paljon

Erittäin
paljon

En osaa
sanoa

a. Ilman saastuminen

b. Veden saastuminen

c. Äärimmäiset sääilmiöt (esimerkiksi
voimakkaat myrskyt, kuivuus, tulvat,
helleaallot, poikkeukselliset
kylmyysjaksot jne.)

Lopuksi vielä taustakysymyksiä:

Kyllä

En



Kun olit 15-vuotias, mikä oli isäsi ammattiasema? Jos isäsi ei ollut ansiotyössä silloin, vastaa hänen
viimeisimmän työnantajansa mukaan ennen kyseistä aikaa.

Kun olit 15-vuotias, mikä oli äitisi ammattiasema? Jos äitisi ei ollut ansiotyössä silloin, vastaa hänen
viimeisimmän työnantajansa mukaan ennen kyseistä aikaa.

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. Ilmoita ammattinimike, ei tutkintonimikettä.

Ammatti:

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.Ilmoita ammattinimike, ei tutkintonimikettä.

Ammatti:

Palkansaaja

Yksinäisyrittäjä

Työnantajayrittäjä

Yrittäjäperheenjäsen

Isä ei ansiotyössä

Isä ei tiedossa

En osaa sanoa

Palkansaaja

Yksinäisyrittäjä

Työnantajayrittäjä

Yrittäjäperheenjäsen

Äiti ei ansiotyössä

Äiti ei tiedossa

En osaa sanoa



Usein puhutaan yhteiskuntaluokista tai sosiaaliryhmistä. Mihin yhteiskuntaluokkaan tai -ryhmään katsot
itse kuuluvasi?

Oletko tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton jäsen?

Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?

Alaluokkaan

Työväenluokkaan

Alempaan keskiluokkaan

Keskiluokkaan

Ylempään keskiluokkaan

Yläluokkaan

Olen tällä hetkellä jäsen

Olen ollut jäsen, en ole tällä hetkellä

En ole koskaan ollut jäsen

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



Mikäli häitä, hautajaisia tms. ei oteta huomioon, kuinka usein osallistut jumalanpalveluksiin, kirkollisiin
toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin?

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 sijoittumista alimpaan luokkaan?

Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö viime eduskuntavaaleissa
huhtikuussa 2019? *

Useita kertoja viikossa tai useammin

Kerran viikossa

2–3 kertaa kuukaudessa

Kerran kuukaudessa

Useita kertoja vuodessa

Kerran vuodessa

Harvemmin kuin kerran vuodessa

En koskaan

10 Ylin luokka

9

8

7

6

5

4

3

2

1 Alin luokka

Kyllä

En

Minulla ei ollut äänioikeutta



Minkä puolueen ehdokasta äänestit eduskuntavaaleissa 2019?

Mihin seuraavista ryhmistä katsot kuuluvasi?
Valitse korkeintaan kaksi vaihtoehtoa.

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

Suomenkieliset

Ruotsinkieliset

Saamelaiset

Romanit

Virolaiset

Venäläiset

Ruotsalaiset

Somalit

Maahanmuuttajat

Paluumuuttajat

Muu, mikä?



Itsesi mukaan laskien, kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi normaalisti asuu? *

a. Yhteensä
(henkilöä):

Itsesi mukaan laskien, kuinka moni kotitaloutesi jäsenistä on...

b. 18-vuotiaita
tai sitä van-
hempia:

c. 7–17-vuotiai-
ta:

d. 6-vuotiaita
tai sitä nuorem-
pia:

Kenttien yhteenlaskettu summa: 0

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

-vuotias

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

euroa kuukau-
dessa

Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä
(=bruttotulot) mukaan lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?

euroa kuukau-
dessa



Kuinka vaikeaa tai helppoa kotitaloudellesi on kattaa tavanomaiset pakolliset menot kotitalouden
kokonaistuloilla?
Ota huomioon kotitalouden kaikkien jäsenten kaikki tulonlähteet.

Oletko tällä hetkellä…

Missä maassa isäsi syntyi?

Missä maassa äitisi syntyi?

Hyvin vaikeaa

Melko vaikeaa

Ei helppoa eikä vaikeaa

Melko helppoa

Hyvin helppoa

En osaa sanoa

Naimisissa

Avoliitossa

Rekisteröidyssä parisuhteessa

Asumuserossa (mutta vielä virallisesti naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa)

Eronnut avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta

Leski avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen jälkeen

En ole koskaan ollut avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Ei mikään yllä olevista



Asutko…

Onko sinulla mielessäsi vielä jotakin, jonka haluaisit tuoda tässä yhteydessä esille?

Paina lopuksi Lähetä-painiketta.

Suuren kaupungin keskustassa

Suuren kaupungin lähiössä tai esikaupunkialueella

Muussa kaupungissa

Kylässä tai taajamassa maaseudulla

Haja-asutusalueella maaseudulla


