
KYSELYLOMAKE: FSD3539 HYVINVOINTI JA ERIARVOISUUS SUOMESSA 2020

QUESTIONNAIRE: FSD3539 WELFARE AND INEQUALITY IN FINLAND 2020

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.



HYVINVOINTI JA ERIARVOISUUS SUOMESSA 2020 –KYSELY  
 

VARSINAISET KYSYMYKSET 
 
Q1. Ihmiset haluavat elämältään erilaisia asioita. Kuinka hyvin sinä saavutat haluamasi asiat nykyään?  
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
En saavuta tavoitteitani        Saavutan kaikki tavoitteeni 
 
 
Q2. Mihin asemaan sijoitut suomalaisessa yhteiskunnassa? 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kaikkein  Kaikkein 
huono-osaisimmat hyväosaisimmat 
 
 
Q3. Tunnetko itsesi enimmäkseen? 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alakuloiseksi Hyväntuuliseksi 
 
 
Q4. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen? 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ei voi olla liian              Useimpiin 
varovainen  ihmisiin voi luottaa 
 
 
Q5. Oletko saanut toimeentulotukea kuluneen viimeisen vuoden aikana? 
(1) Kyllä 
(2) Ei  
 
 
Q6. Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi: 
(1) Suurin vaikeuksin 
(2) Vaikeuksin 
(3) Pienin vaikeuksin 
(4) Melko helposti 
(5) Helposti 
(6) Hyvin helposti 
 
 
Q7. Kuinka usein olet tuntenut itsesi viimeisten 12 kuukauden aikana…  
Vastausvaihtoehdot: 
(1) ei koskaan 
(2) hyvin harvoin 
(3) joskus 
(4) melko usein 
(5) jatkuvasti 



Q7.1 yksinäiseksi? 
Q7.2 masentuneeksi? 
Q7.3 epäonnistuneeksi? 
Q7.4 onnelliseksi? 
 
 
Q8. Kuinka turvalliseksi tunnet olosi liikkuessasi yksin pimeän tultua… 
Vastausvaihtoehdot: 
(4) erittäin turvalliseksi 
(3) melko turvalliseksi 
(2) melko turvattomaksi 
(1) erittäin turvattomaksi 
 
Q8.1 omalla asuinalueellasi? 
Q8.2 paikkakuntasi keskustassa? 
 
 
Q9. Kuinka usein…. 
Vastausvaihtoehdot: 
(6) lähes päivittäin 
(5) vähintään viikoittain 
(4) kuukausittain 
(3) muutaman kerran vuodessa 
(2) harvemmin 
(1) en lainkaan 
 
Q9.1 …tapaat naapureitasi ja olet yhteydessä heidän kanssaan? 
Q9.2 …autat naapureitasi tai he auttavat sinua? 
 
 
Q10. Millaiseksi kuvaat keskimääräistä mielialaasi nykyään? 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hyvin kielteinen Hyvin myönteinen 
 
 
Q11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytä arvioinnissasi asteikkoa viidestä yhteen, jossa 
 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä 
 
5=Täysin samaa mieltä, 4=Osittain samaa mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 2=Osittain eri mieltä, 1=Täysin eri mieltä 

 
Ensimmäisenä turvallisuutta koskevia väittämiä. Jos ajattelette erilaisten rikosten uhriksi joutumista, niin 
oletteko viimeisen vuoden aikana pelänneet… 
 
Q11.1  Pahoinpitelyn uhriksi joutumista 
Q11.2 Seksuaalisen ahdistelun tai -väkivallan uhriksi joutumista 
Q11.3 Asuntomurron uhriksi joutumista 
Q11.4 Varkauden uhriksi joutumista 
Q11.5 Ilkivallan uhriksi joutumista 
 
Ylipäänsä turvallisuudesta Suomessa, mitä mieltä olette väittämästä… 
 



Q11.6     Suomi on turvallinen maa 
 
Seuraavat väittämät koskevat sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi perhe-etuuksia, 
eläkkeitä, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja työttömyysturvaa. 
 
Q11.7 Suomalaiset ovat samassa veneessä 
Q11.8 En saa riittävästi vastinetta veroilleni sosiaaliturvasta 
Q11.9 Sosiaaliturvaa ajetaan alas 
Q11.10 Sosiaaliturvan rahoitus ei ole kestävällä pohjalla 
Q11.11 Euroopan unionin jäsenyys on sosiaaliturvalle haitaksi 
 
Seuraavat väittämät koskevat sinun omaa hyvinvointiasi ja turvallisuutta. 
 
Q11.12 250 euroa vähemmän kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti käytännössä mahdotonta 
Q11.13 250 euroa lisää kuussa käteen tekisi elämästäni taloudellisesti merkittävästi helpompaa 
Q11.14 Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia 
Q11.15 Elämäni on nykyisin niin kuormittavaa, etten pysty hoitamaan hyvin jokapäiväisiä asioitani 
Q11.16 Viiden vuoden päästä elintasoni on merkittävästi noussut 
 
 
Q12. Kun ajattelet elämääsi nykyään, niin kuinka tyytymätön tai tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuutena? 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tyytymätön         Tyytyväinen 
 
 
TAUSTATIETOKYSYMYKSET 
 
T1. Maakunta 
(1) Select / tyhjä 
(2) Etelä-Karjala 
(3) Etelä-Pohjanmaa 
(4) Etelä-Savo 
(5) Kainuu 
(6) Kanta-Häme 
(7) Keski-Pohjanmaa 
(8) Keski-Suomi 
(9) Kymenlaakso 
(10) Lappi 
(11) Pirkanmaa 
(12) Pohjanmaa 
(13) Pohjois-Karjala 
(14) Pohjois-Pohjanmaa 
(15) Pohjois-Savo 
(16) Päijät-Häme 
(17) Satakunta 
(18) Uusimaa 
(19) Varsinais-Suomi 
 
T2. Sukupuoli  
(1) Mies  
(2) Nainen 



 
T3. Minä vuonna olet syntynyt?  _____ 
 
T4. Oletko 
(1) Yksin asuva 
(2) Yksinhuoltaja 
(3) Parisuhteessa ilman lapsia 
(4) Parisuhteessa, lapsia 
(5) Vanhempien kanssa 
(6) Muu, mikä_____ 
 
T5. Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)?  
(5.1) Vähintään 18-vuotiaita  (itsesi mukaan lukien): _________ henkilöä 
(5.2) Alle kouluikäisiä (0-6 vuotta): ________lasta 
(5.3) Kouluikäisiä (7-17 vuotta): _________ lasta 
 
T6. Asutko 
(1) Omistusasunnossa 
(2) Vuokra-asunnossa 
(3) Asumisoikeusasunnossa 
(4) Muu 
 
T7. Millainen on asuntosi talotyyppi? 
(1) Kerrostalo 
(2) Rivitalo 
(3) Paritalo 
(4) Omakotitalo 
(5) Muu 
 
T8. Mikä on korkein suorittamasi koulutusaste? 
(1) Enintään kansakoulu, keski- tai peruskoulu 
(2) Lukio tai ylioppilas   
(3) Ammatillinen koulutus (esim. opistot, ammattikoulu) 
(4) Alempi korkeakoulututkinto (esim. kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulu)  
(5) Vähintään ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 
 
T9. Mihin seuraavaan ryhmään kuulut tällä hetkellä? 
(1) Opiskelija 
(2) Eläkeläinen 
(3) Työtön 
(4) Palkkatyössä 
(5) Yrittäjä 
(6) Maanviljelijä 
(7) Muu 
 
T10. Jos laskette yhteen KOTITALOUTENNE kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot ovat 
YHTEENSÄ kuukaudessa? Kotitalouden nettotuloilla tarkoitetaan kaikkia tuloja verojen jälkeen. Tuloja voivat 
olla esimerkiksi palkka- ja yrittäjätulot, myyntivoitot sekä sosiaalietuudet, kuten eläkkeet, lapsilisät, 
työttömyys- ja sairauspäivärahat. Jos ette tiedä tarkkaa luku, voitte kertoa arvionne. 
______________euroa kuukaudessa 
 
 



T11. Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki veloista aiheutuvat menot (korot, lyhennykset, muut), kuinka 
paljon ne yhteensä kuukaudessa ovat? Jos ette tiedä tarkkaa lukua, voitte kertoa arvionne 
_____________euroa kuukaudessa 
 
T12. Mitä puoluetta äänestäisit, mikäli eduskuntavaalit pidettäisiin nyt? 
(1) Kansallinen Kokoomus  
(2) Ruotsalainen Kansanpuolue  
(3) Suomen Keskusta  
(4) Perussuomalainen Puolue 
(5) Kristillisdemokraattinen Puolue  
(6) Vihreä Liitto  
(7) Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue  
(8) Vasemmistoliitto  
(9) Jokin muu, mikä? 

 


