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Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.
(Useampi vaihtoehto mahdollinen)
Belgia…………………………………………………………… __1
Tanska…………………………………………………………. __2
Saksa…………………………………………………………… __3
Kreikka…………………………………………………………. __4
Espanja………………………………………………………… __5
Ranska…………………………………………………………. __6
Irlanti……………………………………………………………. __7
Italia…………………………………………………………….. __8
Luxemburg…………………………………………………….. __9
Alankomaat (Hollanti)………………………………………… __10
Portugali……………………………………………………….. __11
Yhdistynyt Kuningaskunta (Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti)… __12
Itävalta………………………………………………………….. __13
Ruotsi………………………………………………………….. __14
Suomi………………………………………………………….. __15
Joku muu maa/maat…………………………………………. __16

LOPETA

Eos…………………………………………………………….. __17

LOPETA
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Tieto- ja viestintäteknologiat ovat saamassa yhä huomattavamman osan sekä yksityis- että työelämässämme.
Nykyään on mahdollista kytkeä toisiinsa tietokoneita, puhelimia, televisioita, videonauhureita ja
viestintäsatelliitteja. Näiden niin kutsuttujen 'tiedon valtateiden' kautta saadaan yhteys 'tietoyhteiskuntaan'. Voitte
esimerkiksi saada yhteyden eri ihmisiin ja palveluiden toimittajiin ympäri maailmaa tietokoneenne, televisionne
tai kannettavan puhelimenne välityksellä.
Q2 Nimeän nyt muutamia järjestelmiä, jotka avaavat Teille pääsyn 'tietoyhteiskuntaan'.
(Kysy ensin a ja sitten b kustakin kohdasta)
a) Käytättekö vai ette itse kotona vapaa-aikananne ... ?
(Jos ei) Olisitteko kiinnostunut käyttämään järjestelmää vai ette?
b) Jos käytte työssä, käytättekö vai ettekö käytä työssänne.....?
(Jos ei) Olisitteko kiinnostunut käyttämään järjestelmää vai ette?
____________________________________________________________________________________________
LUETTELE
a) HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖ
b) TYÖSSÄ
Käyttää Ei käytä, Ei käytä,
Eos
Käyttää Ei käytä, Ei käytä, Eos
kiinnos- ei kiinnoskiinnos- ei kiinnostunut
tunut
tunut
tunut
1.Satelliittiantenni satelliittikanavien
katselemiseen…………………………. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
2. Maksu TV-kotipääte eli dekooderi,
esim. Canal+ jne………………………. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
3. Teksti-TV:llä varustettu televisio….. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
4. Telesampo, Infotel tai joku muu
videotext-järjestelmä, joka toimii ilman
televisiota………………………….……. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
5. Videonauhuri………………………… __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
6. Tietokone tai mikrotietokone………. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
7. CD-ROM asema tietokoneessanne __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
8. Ilman tietokonetta toimiva telefax…. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
9. Tietokoneeseen linkitetty modeemi tai
telefaxmodeemi………………………… __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
10.Kannettava puhelin (GSM, NMT,…. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
Citypuhelin)…......................................
11. Internet, WWW-yhteys……………. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
12. Hakulaite (numero-näytöllä)……… __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
13. Kaapeli-TV…………………………. __1
__2
__3
__4
__1
__2
__3
__4
____________________________________________________________________________________________
Q3 Mitä, jos mitään, seuraavista suunnittelette hankkivanne seuraavan kuuden kuukauden aikana?
(Kortti Q3 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Satelliittiantenni satelliittikanavien katselemiseen………………………………………………… __1
Maksu TV-kotipääte eli dekooderi, esim. Canal+ jne…………………………………………….. __2
Teksti-TV………………………………………………………………………………………………. __3
Telesampo, Infotel tai joku muu videotext-järjestelmä, joka toimii ilman televisiota…………… __4
Videonauhuri…………………………………………………………………………………………… __5
Tietokone tai mikrotietokone…………………………………………………………………………. __6
CD-ROM asema tietokoneessanne…………………………………………………………………. __7
Ilman tietokonetta toimiva telefax……………………………………………………………………. __8
Tietokoneeseen linkitetty modeemi tai telefaxmodeemi………………………………………….. __9
Kannettava puhelin (GSM, NMT, Citypuhelin)……………………………………………………. __10
Internet, WWW-yhteys………………………………………………………………………………. __11
Hakulaite (numeronäytöllä)………………………………………………………………………….. __12
Kaapeli-TV…………………………………………………………………………………………….. __13
Ei mitään näistä………………………………………………………………………………………. __14
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………………………… __15
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Q4 Luettelen nyt useita palveluja, joihin Teillä voisi olla pääsy käyttämällä jotakin edellämainituista viestintäverkoista,
esim. Internettiä tietokoneenne kautta tai teksti-tv:tä jne.
a) Olkaa hyvä ja kertokaa kunkin palvelun osalta, olisitteko kiinnostunut käyttämään sitä vai ette?
b) Mistä näistä palveluista olisitte valmis maksamaan noin 55 markan kuukausittaisen jäsen-/pääsymaksun,
yhteyskustannusten lisäksi? (Kortti Q4B)
____________________________________________________________________________________________
LUETTELE
a)
b)
Kiinnostunut

Ei
kiinnostunut

Eos

Valmis
maksamaan

1. Euroopan museoiden kokoelmiin tutustuminen omalta
tietokoneeltanne, omaan tahtiinne ja omien mieltymystenne mukaan…… __1
__2
__3
__1
2. Yhteydenpito poliitikkoon tietokoneen välityksellä ja poliittisiin
keskusteluihin osallistuminen aivan kuin itse olisitte paikalla…………….. __1
__2
__3
__2
3. Osallistuminen koulutuskurssiin tietokoneen tai television
välityksellä kotoa käsin, aivan kuin olisitte henkilökohtaisesti kurssilla….. __1
__2
__3
__3
4. Lääkärinlausuntojen, esimerkiksi röntgenkuvien selitysten tai
verikokeen tulosten, saaminen terveysongelmissa reaaliaikaisesti
tietokoneen kautta……………………………………………………………… __1
__2
__3
__4
5. Kaupungin tai kunnan palvelujen käyttäminen, ja tarvittavien
asiakirjojen saaminen tietokoneitse kotoa käsin, ilman että joutuu
käymään paikan päällä………………………………………………………… __1
__2
__3
__5
6. Kokonaisen matkan järjestäminen hankkimalla tietoa paikoista,
hinnoista, varauksista jne. tietokoneitse tai teksti-TV:n kautta……………. __1
__2
__3
__6
7. Tiedonsaanti lukemalla sanomalehtien, aikakausilehtien, muiden
julkaisujen tai dokumenttien sisältö tietokoneen ruudulta………………….. __1
__2
__3
__7
8. Tiedon saaminen tavaroista, kuten videoista, musiikista, CDlevyistä, kirjoista, tietokoneohjelmista, tietokonelaitteista tai
palveluista, voidaksenne ostaa tai vuokrata niitä ………………………….. __1
__2
__3
__8
9. Työnhaun helpottaminen mahdollisuudella etsiä tietokoneelta
(Internetin, Telesammon tai Infotelin kautta) tietoa työvoimaviranomaisilta tai yksityisten yritysten vapaista työpaikoista……………………. __1
__2
__3
__9
10. Tiedonsaanti oikeuksistani kuluttajana tietokoneen kautta…………… __1
__2
__3
__10
11. Pankkiasioiden hoitaminen, pörssikurssien seuraaminen tai muun
talousneuvon saaminen tietokoneitse kotoa käsin………………………… __1
__2
__3
__11
12. Taloudellisten palvelusopimusten solmiminen tietokoneitse (esim,
henkivakuutuksen ottaminen, eläkevakuutuksen ottaminen jne.)……….. __1
__2
__3
__12
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Q5 (Jos maininta 'Ei kiinnostunut' kerran tai useammin kysymyksessä 4a)
Ette ollut kiinnostunut joistakin edellä mainituista palveluista.. Miksi ette ole kiinnostunut näistä palveluista? (Kortti
Q5 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
En ole koskaan kuullut niistä ……………………………………………………… __1
En usko että maassamme on tarjolla näitä palveluita…………………………... __2
En tarvitse niitä yksityiselämässäni……………………………………………….. __3
En tarvitse niitä työssäni……………………………………………………………. __4
En tiedä niistä tarpeeksi…………………………………………………………….. __5
Ne ovat liian kalliita………………………………………………………………….. __6
Ne ovat liian monimutkaisia…………………………………………………………. __7
Puolisoni/elinkumppanini ei halua niitä…………………………………………….. __8
Minulla ei ole tarpeellista laitteistoa (tietokone, intemet-yhteys jne)……………. __9
Minulla ei ole aikaa käyttää niitä……………………………………………………. __10
Minulla ei ole aikaa opetella käyttämään niitä…………………………………….. __11
Uusi teknologia yleensä ei kiinnosta minua………………………………………. __12
Maksua edellyttävät palvelut intemetissä saavat minut epävarmaksi…………. __13
Muu syy (Spontaani)………………………………………………………………… __14
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………… __15
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Kysytään kaikilta
Siirrytään toiseen aiheeseen: ruokaan ja etikettimerkintöihin
Q6 Kuinka usein Te tai joku muu taloudessanne ostaa juustoa: kerran viikossa tai useammin, harvemmin vai ei
koskaan? Entä ... ? (Kortti Q6)
LUETTELE KAIKKI

Kerran viikossa
tai useammin

Harvemmin

Ei koskaan

EOS

Juustoa…………………………………………….. __1
__2
__3
__4
Lihajalosteita (kypsennettyä lihaa)………………. __1
__2
__3
__4
Leivonnaisia, makeisia, keksejä ………………… __1
__2
__3
__4
Hedelmiä…………………………………………… __1
__2
__3
__4
Vihanneksia……………………………………..…. __1
__2
__3
__4
Hunajaa…………………………………………….. __1
__2
__3
__4
Lihaa tai lintua……………………………………… __1
__2
__3
__4
Valmiita tai esikypsennettyjä aterioita…………… __1
__2
__3
__4
Olutta……………………………………………….. __1
__2
__3
__4
____________________________________________________________________________________________
Q7 Kysytään jokaisesta tuotteesta, jota on ostettu ainakin kerran kysymyksessä Q6 kohta 1 tai 2
a) Tässä on lista asioista, jotka ihmiset saattavat ottaa huomioon ostaessaan elintarvikkeita. Mitkä ovat teille tai
perheellenne kolme tärkeintä ostaessanne juustoa?
b) Entä ostaessanne lihajalosteita (kypsennettyä lihaa).? (Korkeintaan 3 vastausta)
c) Entä ostaessanne leivonnaisia, makeisia, keksejä? (Korkeintaan 3 vastausta)
d) Entä hedelmiä tai vihanneksia? (Korkeintaan 3 vastausta)
e) Entä hunajaa? (Korkeintaan 3 vastausta)
f) Lihaa tai lintua? (Korkeintaan 3 vastausta)
g) Entä valmiita tai esikypsennettyjä aterioita? (Korkeintaan 3 vastausta)
h) Entä olutta? (Korkeintaan 3 vastausta)
____________________________________________________________________________________________
Q7 KORKEINTAAN 3 VASTAUSTA a
b
c
d
e
f
g
h
Tuotemerkki…………………………….. __1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
Laatumerkintä………………………….. __2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
Alue tai maa, jossa tuote on valmistettu
tai tuotettu……………………………… __3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
Tuotteen perinteiset ominaisuudet…… __4
__4
__4
__4
__4
__4
__4
__4
Tuotteen ulkonäkö ts. sen väri, tuoksu,
tuoreus, koostumus…………………… __5
__5
__5
__5
__5
__5
__5
__5
Se millainen tuotetta myyvä liike on…. __6
__6
__6
__6
__6
__6
__6
__6
Ei liian korkea hinta……………………. __7
__7
__7
__7
__7
__7
__7
__7
Alkuperäisnimitys………………………. __8
__8
__8
__8
__8
__8
__8
__8
Ei liian matala hinta……………………. __9
__9
__9
__9
__9
__9
__9
__9
Päiväysmerkinnät
(pakkauspäivämäärä, parasta
ennen ...) (SPONTAANI)……………… __10
__10
__10
__10
__10
__10
__10
__10
Ei mikään (SPONTAANI)……………... __11
__11
__11
__11
__11
__11
__11
__11
Jokin muu (SPONTAANI)……………... __12
__12
__12
__12
__12
__12
__12
__12
Ei osaa sanoa………………………….. __13
__13
__13
__13
__13
__13
__13
__13
____________________________________________________________________________________________
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Kysytään kaikilta
Q8 Jos Teidän pitäisi määritellä millainen laatuelintarvike on, mitkä kolme asiaa mainitsisitte ensimmäiseksi?
Tuote, joka... (Kortti Q8 - Luettele – Vaihtele järjestystä - Korkeintaan kolme vastausta)
Näyttää ruokahalua herättävältä……………………………………………… __1
Säilyttää luonnollisen makunsa………………………………………………. __2
Tulee tietystä maasta tai tietyltä alueelta……………………………………. __3
On valmistettu/tuotettu Suomessa…………………………………………… __4
On tarkistettu julkisen laitoksen toimesta……………………………………. __5
On tunnettua, maineikasta tuotemerkkiä……………………………………. __6
On maukas, hyvänmakuinen………………………………………………….. __7
On saanut laatumerkinnän…………………………………………………….. __8
On valmistettu/tuotettu tiukkoja hygieniavaatimuksia noudattaen………… __9
On keskivertoa kalliimpi……………………………………………………….. __10
Jotakin muuta………………………………………………………………….. __11
EOS……………………………………………………………………………… __12
____________________________________________________________________________________________
Q9 a) Oletteko koskaan nähnyt tai kuullut mistään näistä (Kortti Q9a)
Luettele

Kyllä

a) TAN/AOC……………………………. __1
///......................................................… ---b) SAN............................................….. __1
c) SMM ............................................... __1

Ei

EOS

__2
---__2
__2

__3
---__3
__3

Q9 b) Entä näistä? (Kortti Q9b)
Luettele

Kyllä

Ei

EOS

a) Tarkistettu alkuperäisnimitys/Appellation d'Origine Contrôlée...
----………………………………………………………………………..
b) Suojattu alkuperäisnimitys………………………………………….

__1
---__1

__2
---__2

__3
---__3

c) Suojattu maantieteellinen merkintä ………………………………. __1
__2
__3
____________________________________________________________________________________________
(Jos kyllä, vaihtoehto 1 kohdissa a tai b kysymyksessä Q9B)
Q1Oa) Missä olette kuullut elintarvikkeista, joilla on 'Alkuperäisnimitys' -merkintä?
(Kortti Q10 - Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Kaupassa, supermarketissa……………………………………….
Näyttelyssä, messuilla……………………………………………..
Ravintolassa………………………………………………………..
Televisiossa…………………………………………………………
Radiossa…………………………………………………………….
Sanomalehdissä…………………………………………………….
Elintarvikealan lehdissä tai gastronomisissa lehdissä………….
Ammattilehdessä……………………………………………………
Jossain muussa lehdessä………………………………………….
Internetissä………………………………………………………….
Jossain muualla (Spontaani)………………………………………
Ei osaa sanoa……………………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12

(Jos kyllä, vaihtoehto 1 kohdissa a tai b kysymyksessä Q9B)
Q10 b) Entä oletteko ostanut tuotteita, joissa on 'Alkuperäisnimitys'-merkintä usein, joskus vai ette koskaan?
Usein………………………………………….. __1
Joskus………………………………………… __2
Ei koskaan……………………………………. __3
Ei osaa sanoa……………………………….. __4
____________________________________________________________________________________________
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Kysytään kaikilta
Q11 Olittepa koskaan kuullut niistä tai ette, mitä merkintä 'Alkuperäisnimitys' elintarvikkeissa Teille merkitsee? (Kortti
Q11 - Luettele- Vaihtele järjestystä - Korkeintaan 2 vastausta
Takuu tietystä aromista, mausta……………………………………………… __1
Takuu siitä, että tuotteella on erityinen maantieteellinen alkuperä………. __2
Takuu laadusta………………………………………………………………… __3
Takuu tuotanto/valmistuspaikasta…………………………………………… __4
Takuu siitä että on käytetty perinteisiä tuotantomenetelmiä……………… __5
Ainoastaan myynninedistämistä…………………………………………….. __6
Se ei merkitse mitään (Spontaani)………………………………………….. __7
En luota alkuperäisnimitysmerkintöihin (Spontaani)………………………. __8
Jotakin muuta (Spontaani)…………………………………………………… __9
EOS…………………………………………………………………………….. __10
____________________________________________________________________________________________
(Jos kyllä, vaihtoehto 1 kohdassa b kysymyksessä Q9B)
Q12 a) Missä olette kuullut elintarvikkeista, joilla on 'Suojattu alkuperäisnimitys – SAN` merkintä?
(Kortti Q1O - Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Kaupassa, supermarketissa……………………………………..
Näyttelyssä, messuilla……………………………………………
Ravintolassa……………………………………………………….
Televisiossa………………………………………………………..
Radiossa……………………………………………………………
Sanomalehdissä ………………………………………………….
Elintarvikealan lehdissä tai gastronomisissa lehdissä………..
Ammattilehdessä………………………………………………….
Jossain muussa lehdessä………………………………………..
Internetissä…………………………………………………………
Jossain muualla (Spontaani)…………………………………….
Ei osaa sanoa……………………………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12

(Jos kyllä, vaihtoehto 1 kohdassa b kysymyksessä Q9B)
Q12 b) Entä oletteko ostanut tuotteita, joilla on 'Suojattu alkuperäisnimitys – SAN` merkintä usein, joskus vai ette
koskaan?
Usein…………………………………….. __1
Joskus…………………………………... __2
Ei koskaan………………………………. __3
Ei osaa sanoa………………………….. __4
____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q13 Olittepa koskaan kuullut niistä tai ette, mitä merkintä 'Suojattu alkuperäisnimitys - SAN' elintarvikkeissa Teille
merkitsee? Antakaa korkeintaan 2 vastausta
(Kortti Q11 - Luettele- Vaihtele järjestystä - Korkeintaan 2 vastausta
Takuu tietystä aromista, mausta …………………………………………………..
Takuu siitä, että tuotteella on erityinen maantieteellinen alkuperä……………..
Takuu laadusta……………………………………………………………………….
Takuu tuotanto/valmistuspaikasta………………………………………………….
Takuu siitä että on käytetty perinteisiä tuotantomenetelmiä…………………….
Ainoastaan myynninedistämistä……………………………………………………
Se ei merkitse mitään (Spontaani)…………………………………………………
En luota alkuperäisnimitysmerkintöihin (Spontaani)……………………………..
Jotakin muuta (Spontaani)………………………………………………………….
EOS……………………………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
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INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 50,1
8
1107

Suomen Gallup Oy
141729
____________________________________________________________________________________________
(Jos kyllä, vaihtoehto 1 kohdassa C, kysymyksessä Q9b)
Q14 a) Missä olette kuullut elintarvikkeista, joilla on 'Suojattu maantieteellinen merkintä - SMM' ?
(Kortti Q1O - Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Kaupassa, supermarketissa ………………………………………….… __1
Näyttelyssä, messuilla…………………………………………………… __2
Ravintolassa………………………………………………………………. __3
Televisiossa……………………………………………………………….. __4
Radiossa……………………………………………………………………__5
Sanomalehdissä………………………………………………………….. __6
Elintarvikealan lehdissä tai gastronomisissa lehdissä………………... __7
Ammattilehdessä…………………………………………………………. __8
Jossain muussa lehdessä……………………………………………….. __9
Internetissä ……………………………………………………………….. __10
Jossain muualla (Spontaani)………………………………………….… __11
Ei osaa sanoa…………………………………………………………….. __12
(Jos kyllä, vaihtoehto 1 kohdassa C kysymyksessä Q9b)
Q14 b) Entä oletteko ostanut tuotteita, joissa on 'Suojattu maantieteellinen merkintä - SMM 'usein, joskus vai ette
koskaan?
Usein………………………………………….. __1
Joskus………………………………………… __2
Ei koskaan……………………………………. __3
Ei osaa sanoa……………………………….. __4
____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q15 Olittepa koskaan kuullut siitä tai ette, mitä 'Suojattu maantieteellinen merkintä - SMM' elintarvikkeissa Teille
merkitsee? Antakaa korkeintaan 2 vastausta
(Kortti Q11) - Luettele- Vaihtele järjestystä - Korkeintaan 2 vastausta
Takuu tietystä aromista, mausta…………………………………………….. __1
Takuu siitä, että tuotteella on erityinen maantieteellinen alkuperä ………. __2
Takuu laadusta……………………………………………………………….… __3
Takuu tuotanto/valmistuspaikasta……………………………………………. __4
Takuu siitä että on käytetty perinteisiä tuotantomenetelmiä……………… __5
Ainoastaan myynninedistämistä……………………………………………… __6
Se ei merkitse mitään (Spontaani)…………………………………………… __7
En luota SMM merkintään (Spontaani)……………………………………… __8
Jotakin muuta (Spontaani)……………………………………………………. __9
EOS……………………………………………………………………………… __10
____________________________________________________________________________________________
Q16 Kumpi näistä merkinnöistä takaa... ? (Kortti Q16)
LUETTELE

SAN
Suojattu
alkuperäisnimitys

a) että tuotteen valmistusaineet tulevat pääosin
tietyltä tuotantoalueelta…………………………… __1
b) Että kaikki tuotantovaiheet on tehty tietyllä
tuotantoalueella…………………………………… __1
c) Että laaduntarkkailu on ollut erittäin tiukkaa … __1
d) Että tuotteella on tietty laatutaso……………… __1

SMM
Suojattu
maantieteellinen merkintä

Molemmat
(Spontaani)

Ei kum- Ei osaa
pikaan sanoa
(Spontaani)

__2

__3

__4

__5

__2
__2
__2

__3
__3
__3

__4
__4
__4

__5
__5
__5
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Q17 Olisitteko valmis maksamaan hieman enemmän juustosta, jonka alkuperä on taattu,vai ette?
Entä ... ? (Kysy kaikki)
LUETTELE

Kyllä

Ei

Riippuu
hintaerosta
(Spontaani)

EOS

Juusto…………………………………………. __1
__2
__3
__4
Kypsennetty liha, patee, salami jne….……. __1
__2
__3
__4
Leivonnaiset, makeiset, keksit……………… __1
__2
__3
__4
Hedelmät tai vihannekset ………………….. __1
__2
__3
__4
Hunaja………………………………………… __1
__2
__3
__4
Liha tai lintu…………………………………… __1
__2
__3
__4
Valmiit tai esikypsennetyt ateriat…………… __1
__2
__3
__4
____________________________________________________________________________________________
Q18 a) Jos tuotteet joilla on 'Alkuperäisnimitys' maksaisivat 10% enemmän kuin ne joita tavallisesti ostatte, olisitteko te
tai se henkilö joka taloudessanne on päävastuussa ostoksista valmis ostamaan niitä?
(Jos EI tai EOS, vaihtoehdot 2 tai 3, mene kysymykseen Q19)
b) Entä jos ne maksaisivat 20% enemmän? (Jos EI tai EOS, vaihtoehdot 2 tai 3, mene kysymykseen Q19)
c) Entä jos ne maksaisivat 30% enemmän?
Luettele

Kyllä

Ei

Ei osaa sanoa

a) 10%……………….. __1
__2
__3
b) 20 %………………. __1
__2
__3
c) 30%……………….. __1
__2
__3
____________________________________________________________________________________________
Q19 Mistä tiedätte että tuote on valmistettu tai tuotettu perinteiseen tapaan? Olkaa hyvä ja antakaa korkeintaan
kolme vastausta (Kortti Q19 - Luettele – Vaihtele järjestystä - Korkeintaan kolme vastausta
Tuotteen nimi…………………………………………………………… __1
Tuotemerkki…………………………………………………………….. __2
Etiketin selvitys tuotteen valmistus/tuotantotavasta………………… __3
Logo (liikemerkki)………………………………………………………. __4
Erityinen sana kuten 'perinteinen', 'aito', 'alkuperäinen…………….. __5
Tuotantopaikka …………………………………………………………. __6
Raaka-aine - tai sisällysluettelo……………………………………….. __7
Etiketin ulkoasu…………………………………………………………. __8
Tuotteen ulkonäkö esim. sen muoto, koko, väri, pakkaus…………. __9
Se millaisessa kaupassa sitä myydään………………………………. __10
EOS……………………………………………………………………….. __11
____________________________________________________________________________________________
Q20 (Kortti jossa on värillinen merkki)
Olkaa hyvä ja katsokaa tätä merkkiä. Oletteko nähnyt sitä aikaisemmin vai ette?
Kyllä………………………………………..
__1
Ei……………..…………………………….
__2
EOS……………………………………….
__3
____________________________________________________________________________________________
Q21(Näytä edelleen korttia jossa on värillinen merkki)
Mitä tämä merkki mielestänne tarkoittaa? (Näytä kortti Q21-Luettele- Vain yksi vastaus (Jos vastaaja sanoo EOS,
pyydä häntä arvaamaan)
Viittaa maantieteelliseen alkuperään…………
Perinteiset valmistusaineet……………………
Valmistettu perinteiseen tapaan………………
Muu (Spontaani)………………………………..
EOS………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5
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Q22 a) Jos Euroopan unioni takaisi elintarvikkeen alkuperän, luottaisitteko tuotteeseen enemmän vai ette?
b) Entä jos Euroopan unioni takaisi että elintarvike on valmistettu/tuotettu perinteiseen tapaan, luottaisitteko
tuotteeseen enemmän vai ette?
Q22

Kyllä
luottaisi

En
Riippuu
luottaisi tuotteesta
(spontaani)

EOS

a) Jos Euroopan unioni takaisi elintarvikkeen
alkuperän………………………………………………………. __1
__2
__3
__4
b) Jos Euroopan unioni takaisi, että tuote on
valmistettu/tuotettu perinteiseen tapaan……………………. __1
__2
__3
__4
____________________________________________________________________________________________
Q23 a) Saisiko yleiseurooppalainen merkintä, joka takaa elintarvikkeen alkuperän teidät ostamaan tuotteen
todennäköisemmin vai ei?
b) Saisiko yleiseurooppalainen merkintä, joka takaa että elintarvike on valmistettu perinteiseen tapaan teidät
ostamaan tuotteen todennäköisemmin vai ei?
Luettele

Todennäköisemmin

Ei todennäköisemmin

Ei osaa sanoa

a) Elintarvikkeen alkuperä……………………..
__1
__2
__3
b) Elintarvike valmistettu perinteiseen tapaan. __1
__2
__3
____________________________________________________________________________________________
Siirrytään seuraavan aiheeseen; perheeseen
Q24 Mikä teidän mielestänne on perhe? (Kortti Q24- Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Naimisissa oleva pariskunta jolla on lapsi(a)………………………... __1
Naimisissa oleva pariskunta, jolla ei ole lapsia……………………… __2
Avoliitossa elävä pariskunta, jolla on lapsi(a)……………………….. __3
Avoliitossa elävä pariskunta, jolla ei ole lapsia………………………. __4
Pariskunta, jolla on lapsi(a) aikaisemmasta suhteesta……………… __5
Yksinhuoltaja, jolla on lapsi(a)…………………………………………. __6
Yksin asuva henkilö, jolla ei ole lapsia……………………………….. __7
Ei mikään näistä (Spontaani)………………………………………….. __8
Muu (Spontaani) ………………………………………………………… __9
EOS……………………………………………………………………….. __10
____________________________________________________________________________________________
Q25 Monet eri asiat vaikuttavat siihen, montako lasta ihmiset haluavat. Mitkä seuraavalla listalla olevista asioista ovat
mielestänne kolme tärkeintä perheen lapsilukuun vaikuttavaa asiaa?
(Kortti Q25- Luettele-Korkeintaan kolme vastausta)
Sovelias ja hyvälaatuinen lastenhoito…………………………………………….. __1
Kyllin pitkä loma äidille tai isälle lapsen syntymän yhteydessä………………… __2
Joustavat työajat……………………………………………………………………. __3
Sopivan asunnon saatavuus………………………………………………………. __4
Työmatkojen tai koulumatkojen helppous………………………………………… __5
Lapsilisät……………………………………………………………………………… __6
Parisuhteen vakaus…………………………………………………………………. __7
Ehkäisyvälineiden saatavuus………………………………………………………. __8
Lasten koulutuskustannukset……………………………………………………….. __9
Lapsiperheiden verohelpotukset……………………………………………………. __10
Taloudellinen kriisi ja työttömyys…………………………………………………… __11
Isovanhempien saatavissa olo …………………………………………………….. __12
Naisten työssäkäynti kodin ulkopuolella…………………………………………… __13
Muu (Spontaani)……………………………………………………………………… __14
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………… __15
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Q26 a) Entä onko mielestänne erittäin tärkeää, melko tärkeää, melko merkityksetöntä vai täysin merkityksetöntä elää
parisuhteessa?
b) Entä hankkia lapsia? (Kortti Q26)
Luettele

Erittäin
tärkeää

Melko
tärkeää

Melko
merkityksetöntä

Täysin
EOS
merkityksetöntä

a) Elää parisuhteessa…………… __1
__2
__3
__4
__5
b) Hankkia lapsia………………… __1
__2
__3
__4
__5
____________________________________________________________________________________________
Q27 a) Mitkä ovat mielestänne perheen päätehtävät nyky-yhteiskunnassa? (Kortti Q27- Useampi vastaus mahdollinen)
b) Entä mitkä ovat perheen päätehtävät teille henkilökohtaisesti? (Kortti Q27- Useampi vastaus mahdollinen)
Luettele

a) Pääroolit
yhteiskunnassa

b) Pääroolit
henkilökohtaisesti

Lasten kasvatus ja koulutus…………………………………………………… __1
__1
Rakkauden ja kiintymyksen osoittaminen kaikille perheenjäsenille………. __2
__2
Perheenjäsenten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen…………… __3
__3
Kulttuuristen ja moraalisten arvojen ylläpitäminen…………………………. __4
__4
Vanhemmista perheenjäsenistä huolehtiminen…………………………….. __5
__5
Moraalisen tuen antaminen perheenjäsenille………………………………. __6
__6
Osallistuminen talouteen………………………………………………………. __7
__7
Muu (Spontaani)……………………………………………………………….. __8
__8
Ei mikään (Spontaani)…………………………………………………………. __9
__9
Ei osaa sanoa………………………………………………………………….. __10
__10
____________________________________________________________________________________________
Q28 a) Oletteko enemmän avioliiton puolesta vai sitä vastaan?
Puolesta…………………….. __1
Vastaan……………………… __2
EOS………………………….. __3

SIIRRY Q28B
SIIRRY Q28C
SIIRRY Q29

(Jos puolesta, vaihtoehto 1 kysymyksessä Q28a)
Q28 b) Seuraavassa on lista avioliittoa puoltavista asioista, mikä näistä, jos mikään, saa teidät olemaan avioliiton
puolella? Avioliitto ... ? (Kortti Q28b- Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
on sitoutumista olemaan uskollinen puolisolleen………………………………… __1
keino todistaa toiselle ihmiselle että todella rakastaa häntä……………………. __2
tekee päivittäisen elämän käytännöllisemmäksi…………………………………. __3
auttaa pääsemään vaikeuksien yli helpommin…………………………………… __4
on paras tapa taata lasten oikeudet (perintö, kansallisuus jne.)……………….. __5
on tarpeellinen lasten saamiseksi…………………………………………………. __6
on perinne …………………………………………………………………………… __7
saa parin sitoutumaan toisiinsa enemmän……………………………………….. __8
Muu (Spontaani)……………………………………………………………………… __9
EOS……………………………………………………………………………………. __10
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( Jos vastaan, vaihtoehto 2 kysymyksessä Q28a)
Q28 c)Seuraavassa on lista asioista jotka ovat avioliittoa vastaan.Mikä näistä jos mikään,saa teidät olemaan avioliittoa
vastaan? Avioliitto ... ? (Kortti Q28c- Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
on juuttumista rutiiniin………………………………………………………………………………………………….. __1
on omasta vapaudestaan luopumista, sitä että toinen ihminen rajoittaa elämää……………………………….. __2
on omistautumista tulevaisuudelle henkilön kanssa, joka saattaa kehittyä aivan toiseen suuntaan kuin itse.. __3
on yksityisen suhteen tarpeetonta muuttamista joksikin viralliseksi………………………………………………. __4
tekee eron vaikeammaksi……………………………………………………………………………………………… __5
on periksiantamista sosiaaliselle paineelle………………………………………………………………………….. __6
vanhanaikainen perinne……………………………………………………………………………………………….. __7
on este miehen työelämälle…………………………………………………………………………………………… __8
on este naisen työelämälle……………………………………………………………………………………………. __9
Muu (Spontaani)………………………………………………………………………………………………………… __10
EOS………………………………………………………………………………………………………………………. __11
____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q29 Jos olisitte naimisissa ettekä enää tulisi toimeen puolisonne kanssa, niin mitkä seuraavista olisivat kolme pääsyytä,
jotka kaikesta huolimatta, kannustaisivat teitä jatkamaan avioliittoa? Ette hankkisi avioeroa koska ... ?
(Kortti Q29- Luettele-Korkeintaan kolme vastausta)
huomaisitte olevanne yksin …………………………. __1
kaikki eivät aina täydellisesti hyväksy sitä…………. __2
se ei ole suositeltavaa jos on lapsia………………… __3
se on vastoin uskontoani…………………………….. __4
se olisi haitallista uralleni…………………………….. __5
se on aina merkki epäonnistumisesta………………. __6
se on velvollisuuksien pakoilua……………………… __7
se johtaa vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin………… __8
Muu (Spontaani)………………………………………. __9
EOS…………………………………………………….. __10
____________________________________________________________________________________________
Q30 Olkaa hyvä ja kertokaa mitä seuraavista on todella tapahtunut Teille?
(Kortti Q30-Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Muutitte vanhempienne luota asuaksenne yksin tai useiden muiden ihmisten kanssa …………… __1
Te ja puolisonne/partnerinne muutitte yhteen ………………………………………………………….. __2
Saitte lapsen ……………………………………………………………………………………………….. __3
Erositte puolisostanne/partneristanne……………………………………………………………………. __4
Teistä tuli leski………………………………………………………………………………………………. __5
Muutitte työpaikan perässä………………………………………………………………………………… __6
Muu (Spontaani)…………………………………………………………………………………………….. __7
____________________________________________________________________________________________
Q31 Mitkä kolme seuraavista asioista hallitusten pitäisi asettaa ensisijaiseen asemaan, jotta perheiden elämä paranisi?
(Kortti Q31-Luettele-Korkeintaan kolme vastausta)
Äitiys- tai vanheimpainloman pituus…………….. __1
Hoitopaikkojen saatavuus………………………… __2
Lapsilisien taso……………………………………. __3
Äitiyteen liittyvien etujen määrääminen…………. __4
Joustavat työajat………………………………….. __5
Sopivien asuntojen saatavuus…………………… __6
Lasten koulutuskustannukset……………………. __7
Verohelpotukset lapsiperheille…………………… __8
Työttömyyttä vastaan taistelu……………………. __9
Ehkäisymenetelmien saatavuus…………………. __10
EOS…………………………………………………. __11
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Q32 a)Kertoisitteko seuraavalta listalta minkä järjestöjen jäsen olette tai minkä järjestöjen toimintaan säännöllisesti
osallistutte? (Kortti Q32 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Sosiaaliset, kunnalliset tai uskonnolliset avustus- tai hyväntekeväisyysjärjestöt………………
Uskonnolliset tai kirkon järjestöt, joilla ei ole hyväntekeväisyystoimintaa………………………
Kulttuuri tai taidejärjestöt……………………………………………………………………………..
Ammattiliitot tai poliittiset puolueet………………………………………………………………….

__1
__2
__3
__4

Ihmisoikeusliike tai –järjestöt………………………………………………………………………..
Luonnon-, eläinten- tai ympäristönsuojelujärjestöt………………………………………………..
Nuorisojärjestöt (partio, nuorisokerhot)…………………………………………………………….
Kuluttajajärjestöt………………………………………………………………………………………

__5
__6
__7
__8

Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt……………………………………………………………………. __9
Harrastukseen tai erityisen kiinnostuksen kohteeseen liittyvät kerhot/yhdistykset (keräilijät, ihailijakerhot, tietokonekerhot jne.)…………………………………………….. __10
Muut kerhot ja järjestöt (Spontaani)……………………………………………………………….. __11
Ei mihinkään kerhoon tai järjestöön (Spontaani)…………………………………………………. __12
(Jos vaihtoehto 1 tai 5 kysymyksessä Q32a)
Q32 b) Kuinka paljon aikaa käytätte kuukausittain äsken mainitsemaanne järjestötoimintaan?
(Kortti Q32b-Luettele- Vain yksi vastaus
Alle yhden tunnin…………………………….. __1
Yhdestä viiteen tuntia……………………….. __2
Viidestä kymmeneen tuntia………………… __3
Kymmenestä kahteenkymmeneen tuntia…. __4
20:stä 30:een tuntiin………………………… __5
Yli 30 tuntia…………………………………… __6
Täysipäiväisesti (Spontaani)……………….. __7
EOS…………………………………………… __8
____________________________________________________________________________________________
Q33 Tulevaisuudessa työssäkäyvät aikuiset saattavat joutua huolehtimaan vanhemmistaan enemmän kuin nykyään.
Onko tämä teidän mielestänne melko hyvä vai melko huono asia?
Melko hyvä asia…………………………………… __1
Melko huono asia…………………………………. __2
Ei hyvä eikä huono (Spontaani)…………………. __3
EOS………………………………………………… __4
____________________________________________________________________________________________
Q34 Seuraavassa on lista asioista, jotka liittyvät lastenhoitoon. Nämä tehtävät voivat perheessä hoitaa joko isä, äiti tai
molemmat. Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin pitäisikö se hoitaa pääasiassa isän toimesta, pääasiassa äidin toimesta
vai molempien toimesta?
Luettele

Pääasiassa Pääasiassa Molempien
EOS
isän toimesta äidin toimesta toimesta
1.Urheilutoiminta lapsen kanssa………………………………… __1
__2
__3
__4
2. Lapsen kuljettaminen harrastuksiin kuten
näytelmäryhmiin, musiikkiryhmiin, partioon jne………………… __1
__2
__3
__4
3. Vaippojen vaihto………………………………………………… __1
__2
__3
__4
4. Lapsen pukeminen ja vaatteiden valitseminen………………. __1
__2
__3
__4
5. Lapsen vieminen lääkäriin……………………………………… __1
__2
__3
__4
6. Lasten auttaminen koulutyössä,
vanhempainkokouksissa käyminen………………………………. __1
__2
__3
__4
7. Lapselle lukeminen……………………………………………… __1
__2
__3
__4
8. Lelujen ostaminen lapselle……………………………………… __1
__2
__3
__4
9. Lapsen rankaiseminen………………………………………….. __1
__2
__3
__4
10. Lapsen laittaminen nukkumaan………………………………. __1
__2
__3
__4
11. Lapsen tekemiin tärkeisiin kysymyksiin vastaaminen……… __1
__2
__3
__4
____________________________________________________________________________________________
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Q35 a)Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette elämänlaatuunne?Olkaa hyvä ja käyttäkää asteikkoa 1-10
(Kortti Q35a) Jos elämän laatunne on erittäin huono, antakaa sille arvoksi 1. Jos elämän laatunne on erittäin hyvä,
antakaa sille arvoksi 10. Voitte käyttää kaikkia arvoja 1 ja 10 välillä, riippuen siitä minkälaisena pidätte
elämänlaatuanne.
LUETTELE

Erittäin
Erittäin eos
huono
hyvä
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__________________________________________________________________________________________
Q35 b)Kuinka tyytyväinen olette Suomen sosiaaliturvaan asteikolla 1-10 (Kortti Q35b)
LUETTELE

En lainkaan
Erittäin
eos
tyyytyväinen
tyytyväinen
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
___________________________________________________________________________________________
Q35 c) Entä kuinka tyytyväinen olette terveyspalveluihin Suomessa? (Kortti Q35b)
LUETTELE

En lainkaan
Erittäin
eos
tyytyväinen
tyytyväinen
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
____________________________________________________________________________________________
Q36 Otaksutaan, että Teillä olisi iäkäs isä tai äiti, joka asuisi yksin. Mikä Teidän mielestänne olisi paras ratkaisu, jos tämä
vanhempi ei enää voisi asua yksin? (Kortti Q36 - Vain yksi vastaus)
Minä tai joku sisaruksistani kutsuisi isäni tai äitini asumaan luokseen………………………………. __1
Minä tai joku sisaruksistani muuttaisi asumaan isäni tai äitini kanssa……………………………….. __2
Meidän pitäisi muuttaa lähemmäksi toisiamme ………………………………………………………… __3
Isäni tai äitini pitäisi muuttaa vanhain- tai hoitokotiin…………………………………………………… __4
Isäni tai äitini pitäisi saada asua omassa kodissaan ja saada vierailuja sekä kodinhoito- ja
terveydenhoitopalveluita kotiinsa………………………………………………………………………….. __5
Riippuu tilanteesta (Spontaani)……………………………………………………………………………. __6
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………………….. __7
____________________________________________________________________________________________
Q37 Riippumatta vastauksestanne, kenen Teidän mielestänne pitäisi maksaa iäkkäiden vanhempien hoidosta?
(Kortti Q37 - Luettele- -Vain yksi vastaus)
Vanhempien itsensä………………………… __1
Lasten………………………………………… __2
Valtion tai yhteiskunnan……………………. __3
Paikallishallinnon……………………………. __4
Kaikkien tasapuolisesti (Spontaani)………. __4
Muu (Spontaani)……………………………. __5
Ei osaa sanoa………………………………. __6
____________________________________________________________________________________________
Q38 Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin seuraavasta onko se Teille jotakin varsin tärkeää vai melko merkityksetöntä?
LUETTELE

Varsin tärkeää

1. Työ……………………………………………….
2. Perhe…………………………………………….
3. Ystävät ja tuttavat………………………………
4. Vapaa-aika………………………………………
5. Politiikka…………………………………………
6. Uskonto………………………………………….
7. Asuminen puolison kanssa……………………

__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1

Melko
merkityksetöntä
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2

Eos

__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
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Q39 Toiko naimisiin meno tai lasten hankkiminen elämäänne muutoksia kuten ... ? (Jos vastaaja ei ole mennyt naimisiin
tai hankkinut lapsia merkitse vaihtoehto 4 jokaiseen kohtaan)
LUETTELE

Kyllä

Ei

EOS

Ei sovellu
vastaajaan
1. Lopetitte opiskelunne kesken………………………………………… __1
__2
__3
__4
2. Hankitte vakituisen työpaikan………………………………………… __1
__2
__3
__4
3. Taloutenne koheni…………………………………………………….. __1
__2
__3
__4
4. Mahdollisuutenne ylennykseen vähenivät………………………….. __1
__2
__3
__4
5. Vähensitte työntekoa, aloitte esim. työskennellä osa-aikaisesti….. __1
__2
__3
__4
6. Piditte vuoden tai pidemmän tauon työelämästä………………..… __1
__2
__3
__4
7. Otitte työpaikan joka ei vastannut pätevyyttänne………………….. __1
__2
__3
__4
8. Lopetitte työskentelyn kokonaan…………………………………….. __1
__2
__3
__4
9. Se paransi tuottavuuttanne…………………………………………… __1
__2
__3
__4
10. Se paransi elämänlaatuanne……………………………………….. __1
__2
__3
__4
11. Se paransi sosiaalista verkostoanne………………………………. __1
__2
__3
__4
_____________________________________________________________________________________________
Q40 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta aihealueesta, pitäisikö siitä huolehtia enemmän kunnan ja valtion,
yksityisten yritysten vai yhdistysten toimesta? (Kortti Q40- Vain yksi vastaus per vaakarivi)
LUETTELE

Kunta ja
Yksityiset
Yhdistykset EOS
valtio
yritykset
1. Lastenhoito……………………………………………………… __1
__2
__3
__4
2. Toisista ihmisistä riippuvaisista vanhuksista huolehtiminen.. __1
__2
__3
__4
3. Terveyspalvelut…………………………………………………. __1
__2
__3
__4
4. Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta aikuisille…………………….. __1
__2
__3
__4
5. Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta lapsille………………………. __1
__2
__3
__4
6. Koulutus………………………………………………………….. __1
__2
__3
__4
7. Ympäristö………………………………………………………… __1
__2
__3
__4
8. Julkisten palveluiden kehittäminen ja ylläpito………………… __1
__2
__3
__4
9. Humanitäärinen apu…………………………………………….. __1
__2
__3
__4
10.Vähäosaisten, sosiaalisesti syrjäytyneiden auttaminen…….. __1
__2
__3
__4
_____________________________________________________________________________________________
Q41 Alle kahden vuoden päästä alkaa seuraava vuosisata. Miten arvioisitte sitä perintöä, jonka vanhemmat sukupolvet
ovat jättäneet nuorille suomalaisille seuraavilla alueilla? (Kortti Q41- Vain yksi vastaus per kohta)
LUETTELE-VAIHTELE JÄRJESTYSTÄMERKITSE ALOITUSKOHTA
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__10
__11
__12

Melko kielteinen

a) Työllisyys ……………………………………….. __1
b) Vapaus………………………………………….. __1
c) Solidaarisuus……………………………………. __1
d) Moraali, etiikka………………………………….. __1
e) Ympäristö……………………………………….. __1
f) Tasa-arvo………………………………………… __1
g) Elämänlaatu…………………………………….. __1
h) Sosiaaliturva, hyvinvointi………………………. __1
i) Henkilökohtainen turvallisuus …………………. __1
j) Ostovoima………………………………………... __1
k) Työolosuhteet…………………………………… __1

Melko myönteinen

__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2

EOS

__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3

Merkitse aloituskohta
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Q42 a) Onko mielestänne erittäin tärkeää, tärkeää, ei kovin tärkeää vai ei lainkaan tärkeää auttaa Afrikan, Etelä-Amerikan
ja Aasian ym. köyhien maiden kansoja kehittymään.
Erittäin tärkeää……………………………….. __1…………SIIRRY Q43
Tärkeää……………………………………….. __2…………SIIRRY Q43
Ei kovin tärkeää……………………………… __3…………SIIRRY Q42B
Ei lainkaan tärkeää………………………….. __4…………SIIRRY Q42B
EOS ………………………………………….. __5…………SIIRRY Q43
(Jos ei kovin tai lainkaan tärkeää, vaihtoehdot 3 ja 4 kysymyksessä Q42a)
Q42 b) Olkaa hyvä ja kertokaa tällä listalla olevista syistä, miksi mielestänne ei ole tärkeää auttaa heitä?
(Kortti Q42 - Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Meidän pitäisi ensin ratkaista oman maamme ongelmat (köyhyys, työttömyys, talous)…………… __1
Tämä apu tulee liian kalliiksi Suomelle…………………………………………………………………… __2
Köyhien maiden auttaminen on rahan tuhlausta, koska niiden tilanne ei parane…………………… __3
Raha käytetään väärin, eikä se tavoita niitä jotka sitä tarvitsevat…………………………………….. __4
Suomi/Eurooppa on jo antanut niille tarpeeksi rahaa…………………………………………………… __5
Mitä enemmän annamme apua köyhille maille, sitä enemmän lapsia niissä syntyy………………… __6
Köyhien maiden pitäisi lopettaa sotiminen ja aseiden osto……………………………………………. __7
Aina tulee olemaan köyhiä ja rikkaita maita …………………………………………………………….. __8
En tiedä näistä maista tarpeeksi osatakseni päättää onko niiden auttaminen järkevää vai ei………__9
Köyhät maat eivät kiinnosta minua……………………………………………………………………….. __10
En pidä ulkomaalaisista (Spontaani)……………………………………………………………………… __11
Muu (spontaani)…………………………………………………………………………………………….. __12
EOS………………………………………………………………………………………………………….. __13
____________________________________________________________________________________________
KYSYTÄÄN KAIKILTA
Q43 Emme puhu nyt humanitäärisestä avusta, joka on avun toimittamista hätätilanteissa, kuten sota ja nälänhädän
aikana, vaan kehitysavusta. Auttaako Suomen hallitus mielestänne köyhien maiden kansoja Afrikassa, EteläAmerikassa, Aasiassa jne. kehittymään vai ei?
(JOS KYLLÄ) Kuinka paljon, karkeasti sanottuna uskotte Suomen hallituksen käyttävän budjetistaan tähän apuun?
(Kortti Q43.- Luettele)
EI ……………………………………………………………………. __1
Kyllä, alle 1 %………………………………………………………. __2
Kyllä, 1%-4%……………………………………………………….. __3
Kyllä, 5%-9%……………………………………………………….. __4
Kyllä, 10%-14%…………….………………………………………. __5
Kyllä, 15%-19%…………………………………………………….. __6
Kyllä, 20%-24%…………………………………………………….. __7
Kyllä, 25%-29%…………………………………………………….. __8
Kyllä, 30% tai enemmän…………………………………………… __9
Kyllä, mutta en tiedä prosenttiosuutta (SPONTAANI) ………… __10
EOS…………………………………………………………………. __11
____________________________________________________________________________________________
Q44 Entä auttaako Euroopan komissio mielestänne köyhien maiden kansoja Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa jne.
kehittymään vai ei?
(JOS KYLLÄ) Kuinka paljon, karkeasti sanottuna uskotte Euroopan komission käyttävän budjetistaan tähän apuun?
(Kortti Q44.- Luettele)
EI ……………………………………………………………………. __1
Kyllä, alle 1 %……………………………………………………… __2
Kyllä, 1%-4%……………………………………………………….. __3
Kyllä, 5%-9%……………………………………………………….. __4
Kyllä, 10%-14%…………………………………………………….. __5
Kyllä, 15%-19%…………………………………………………….. __6
Kyllä, 20%-24%…………………………………………………….. __7
Kyllä, 25%-29%…………………………………………………….. __8
Kyllä, 30% tai enemmän…………………………………………… __9
Kyllä, mutta en tiedä prosenttiosuutta (SPONTAANI)………….. __10
EOS………………………………………………………………….. __11
____________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 50,1
17
1107

Suomen Gallup Oy
141729
____________________________________________________________________________________________
Q45 A)Pitäisikö Suomen antamaa apua korottaa paljon,korottaa jonkin verran,vähentää jonkin verran vai vähentää
paljon? (Kortti Q45)
B) Entä Euroopan komission antamaa apua? (Kortti Q45)
LUETTELE

KOROTTAA KOROTTAA JONKIN VÄHENTÄÄ JONKIN VÄHENTÄÄ EOS
PALJON
VERRAN
VERRAN
PALJON
a) Suomen antama apu……. __1
__2
__3
__4
__5
b) Euroopan komission apu.. __1
__2
__3
__4
__5
____________________________________________________________________________________________
Q46 a) Mikä seuraavista on mielestänne parhaassa asemassa auttamaan Afrikan köyhiä kansoja: Eurooppa, Yhdysvallat
vai Japani? (Kortti Q46 - Vain yksi vastaus)
b) Entä auttamaan Etelä-Amerikan kansoja? (Kortti Q46 - Vain yksi vastaus
c) Entä auttamaan Aasian kansoja? (Kortti Q46 - Vain yksi vastaus)
EUROOPPA
a) Afrikan köyhiä………………………. __1
b) Etelä-Amerikan köyhiä…………….. __1
c) Aasian köyhiä ……………………… __1

YHDYSVALLAT
__2
__2
__2

JAPANI

EOS

__3
__3
__3

__4
__4
__4

(Jos 'Yhdysvallat' tai 'Japani' mainittu Afrikan köyhien kansojen kohdalla, vaihtoehdot 2 tai 3 kys. Q46a)
d) Olkaa hyvä ja kertokaa tältä listalta miksi Eurooppa on mielestänne Yhdysvaltoja tai Japania heikommassa
asemassa auttamaan Afrikan köyhiä kansoja? (Kortti Q46d- Luettele-Useampi vastaus mahdollinen)
Ne (USA/Japani) ovat varakkaampia, vahvempia kuin Eurooppa……………………………………………__1
On enemmän niiden (USA/Japani) taloudellisessa intressissä auttaa näitä maita kuin Euroopan……… __2
On enemmän niiden (USA/Japani) poliittisessa intressissä auttaa näitä maita kuin Euroopan………….. __3
USA ja/tai Japani käyttävät köyhiä maita hyödykseen……………………………………………………….. __4
Ne (USA/Japani) ovat enemmän tekemisissä ulkopoliittisten asioiden kanssa…………………………… __5
USA:lla on enemmän poliittista ja taloudellista kanssakäymistä Afrikan kehitysmaiden kanssa………… __6
Euroopan unionissa on myös köyhiä alueita ja niitä pitäisi auttaa ensin ……………………………………__7
Euroopan on helpompi auttaa Itä-Euroopan maita……………………………………………………………. __8
Eurooppa ei ole tarpeeksi yhdistynyt eikä tarpeeksi kehittynyt auttamaan Afrikkaa………………………. __9
Eurooppa on liian pieni auttamaan Afrikkaa…………………………………………………………………… __10
Eurooppa ei ole koskaan ollut kovin kiinnostunut antamaan apua Afrikalle……………………………….. __11
Eurooppa on tehnyt tarpeeksi Afrikan hyväksi………………………………………………………………… __12
Muu syy (spontaani)……………………………………………………………………………………………….__13
EOS………………………………………………………………………………………………………………… __14
____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q47 Uskotteko, että Euroopan yhteisön antama kehitysapu saattaa vaikuttaa... vai ei?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EOS

1. Huumeongelmien ratkaisuun…………………………………………. __1
2. Ylikansoituksen ratkaisuun…………………………………………… __1
3. Siirtolaisongelmien ratkaisuun……………………………………….. __1
4. Ympäristö- ja saastumisongelmien ratkaisuun…………………….. __1
5. Suomen työttömyysongelmien ratkaisuun………………………….. __1
6. AIDSin ja muihin sairauksiin liittyvien ongelmien
ratkaisuun…………………………………………………………………. __1

__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3

__2

__3

7. Kaupankäynnin kehityksen ongelmien ratkaisuun…………………. __1

__2

__3
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Taustatiedot
D1 Politiikan yhteydessä ihmiset puhuvat 'vasemmistosta' ja 'oikeistosta'. Miten sijoittaisitte omat poliittiset
näkemyksenne tälle asteikolle? (Kortti D1. - älä pumppaa. jos haastateltava epäröi, pyydä yrittämään uudelleen)
VASEMMISTO
__1

OIKEISTO

__2

__3

__4

__5

__6

__7

__8

__9

__10

Kieltäytyi………………………………… __1
Eos……………………………………… __2
EI KYSYMYKSIÄ D2 - D6
____________________________________________________________________________________________
D7 Oletteko Te...? (Kortti D7)
Naimisissa…………………………………………………….. __1
Avioitunut uudelleen…………………………………………. __2
Naimaton, asun avoliitossa…………………………………. __3
Naimaton, en ole koskaan ollut avoliitossa………………… __4
Naimaton, ollut aiemmin avoliitossa, mutta nyt yksin…….. __5
Eronnut.………………………………………………………… __6
Asumuserossa………………………………………………… __7
Leski………………………..………………………………….. __8
Muu (spontaani……………………………………………….. __9
Kieltäytyi………………………………………………………. __10
____________________________________________________________________________________________
D8 a) Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? (Jos opiskelee edelleen, merkitse 00)
__ __vuotiaana
____________________________________________________________________________________________
D10 vastaajan sukupuoli
Mies…………………………………………… __1
Nainen………………………………………… __2
____________________________________________________________________________________________
D11 Minkä ikäinen olette?
__ __vuotta
____________________________________________________________________________________________
D12 Kuinka monta henkilöä taloudessanne asuu, mukaanlukien Teidät itsenne, kaikki aikuiset ja lapset?
D13 Montako alle 15-vuotiasta lasta asuu tällä hetkellä kotona?
HENKILÖÄ

9 tai enemmän
Ei yhtään

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

LASTA
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
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D15 a) Mikä on tämänhetkinen ammattinne?
D15 b)(Jos ei tällä hetkellä tee ansiotyötä-kohdat 1-4 kysymyksessä D15.a) Oletteko joskus tehnyt ansiotyötä?
Mikä oli viimeisin ammattinne?
D15a
D15b
TÄMÄN HETKINEN
VIIMEISIN
AMMATTI
AMMATTI
Ei mukana työelämässä, Vastuussa tavallisista ostoksista ja kodista huolehtimisesta,
tai ilman mitään ammattia tällä hetkellä, ei työssä…………………………………………… __1
----------Opiskelija…………………………………………………………………………………………. __2
----------Työtön tai tilapäisesti työelämän ulkopuolella……………………………………………….. __3
----------Eläkkeellä tai työkyvytön sairauden vuoksi………………………………………………….. __4
----------Itse itsensä työllistävät, Maanviljelijä……………………………………………………….. __5
__1
Kalastaja…………………………………………………………………………………………. __6
__2
Ammatinharjoittaja (Lakimies, praktiikkaa pitävä lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti…………. __7
__3
Kauppias, käsityöläinen, muu itsensä työllistävä henkilö…………………………………… __8
__4
Yrityksen tai liikkeen omistaja (ainut tai osaomistaja)……………………………………….. __9
__5
Työntekijä, Toisen palveluksessa/virassa oleva ammatinharjoittaja (lääkäri, lakimies,
kirjanpitäjä, arkkitehti……………………………………………………………………………. __10
__6
Johtaja, ylin johto (toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja)……………………………….. __11
__7
Keskijohto, muu johto (osastopäällikkö, opettaja, teknikko)………………………………… __12
__8
Työntekijä, lähinnä toimistotyössä…………………………………………………………….. __13
__9
Matkustava työntekijä/toimihenkilö (kauppamatkustaja, autonkuljettaja,…………………. __14
__10
Palvelutyöntekijä/toimihenkilö (sairaala, ravintola, poliisi, palomies)………………………. __15
__11
Työnjohtaja………………………………………………………………………………………. __16
__12
Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä……………………………………………………… __17
__13
Muu (ammattitaidoton) ruumiillisen työn tekijä, palvelija……………………………………. __18
__14
Ei ole koskaan tehnyt palkkatyötä………………………………………………………… -----------__15
____________________________________________________________________________________________
D19 Oletteko ... ?
LUETTELE

KYLLÄ

a) Taloudessanne se henkilö, jolla on päävastuu päivittäisistä ostoksista ja kodinhoidosta… __1
b) Taloudessanne se henkilö, joka ansaitsee pääosan talouden tuloista……………………… __1

EI
__2
__2

HUOM! Ethän unohda kysymystä D21!!!
Kysy D21 vain niiltä, jotka eivät ansaitse pääosaa talouden tuloista - kohta 2 kysymyksessä D19.b.
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D21 a) Mikä on pääosan taloutenne tuloista ansaitsevan henkilön ammatti?
D21 b) (Jos ei tällä hetkellä tee ansiotyötä - kys Q21a kohdat 1-4)
Onko hän joskus ollut palkkatyössä?
Mikä oli hänen viimeisin ammattinsa?
D21a
D21b
TÄMÄN HETKINEN
VIIMEISIN
AMMATTI
AMMATTI
Ei mukana työelämässä, Vastuussa tavallisista ostoksista ja kodista huolehtimisesta,
tai ilman mitään ammattia tällä hetkellä, ei työssä…………………………………………… __1
-----------Opiskelija…………………………………………………………………………………………. __2
-----------Työtön tai tilapäisesti työelämän ulkopuolella…………………………………………………__3
-----------Eläkkeellä tai työkyvytön sairauden vuoksi…………………………………………………… __4
-----------Itse itsensä työllistävät, Maanviljelijä……………………………………………………….. __5
__1
Kalastaja…………………………………………………………………………………………. __6
__2
Ammatinharjoittaja (Lakimies, praktiikkaa pitävä lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti…………. __7
__3
Kauppias, käsityöläinen, muu itsensä työllistävä henkilö)………………………………….. __8
__4
Yrityksen tai liikkeen omistaja (ainut tai osaomistaja)……………………………………….. __9
__5
Työntekijä, Toisen palveluksessa/virassa oleva ammatinharjoittaja (lääkäri, lakimies,
kirjanpitäjä, arkkitehti)…………………………………………………………………………… __10
__6
Johtaja, ylin johto (toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja)……………………………….. __11
__7
Keskijohto, muu johto (osastopäällikkö, opettaja, teknikko)………………………………… __12
__8
Työntekijä, lähinnä toimistotyössä…………………………………………………………….. __13
__9
Matkustava työntekijä/toimihenkilö (kauppamatkustaja, autonkuljettaja,………………….. __14
__10
Palvelutyöntekijä/toimihenkilö (sairaala, ravintola, poliisi, palomies)……………………… __15
__11
Työnjohtaja………………………………………………………………………………………. __16
__12
Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä……………………………………………………… __17
__13
Muu (ammattitaidoton) ruumiillisen työn tekijä, palvelija……………………………………. __18
__14
Ei ole koskaan tehnyt palkkatyötä…………………………………………………………. -----------__15
____________________________________________________________________________________________
D29 Tarvitsemme myös tietoa taloutenne tuloista voidaksemme analysoida tutkimuksen tuloksia eri tyyppisten talouksien
mukaan. Tässä on lista tuloluokista (Näytä tulokortti D29,.). Olkaa hyvä ja laskekaa jokaisen taloutenne jäsenen
kuukausittaiset palkat, eläkkeet ja sosiaaliavustukset, lapsilisät ja muut tulot, kuten mahdolliset vuokratulot yms
yhteen. Vastauksenne tähän kysymykseen kuten kaikkiin muihinkin kysymyksiin käsitellään luonnollisesti täysin
luottamuksellisesti ja tietojen yhdistäminen takaisin Teidän talouteenne on mahdotonta. Olkaa hyvä ja sanokaa
tulokortilta sen tuloluokan kirjaintunnus, johon taloutenne kuuluu ennen vero- ja muita vähennyksiä
B Alle 5.000 mk………………………………. __1
T 5.001-7.500 mk……………………………. __2
P 7.501-10.000 mk………………………….. __3
F 10.001-12.500 mk…………………………. __4
E 12.501-15.000 mk…………………………. __5
H 15.001-17.500 mk………………………… __6
L 17.501-20.000 mk…………………………. __7
N 20.001-22.500 mk…………………………. __8
R 22.501-25.000 mk…………………………. __9
M 25.001-27.500 mk………………………… __10
S 27.501-30.000 mk………………………… __11
K Yli 30.000 mk……………………………… __12
Kieltäytyi……………………………………… __13
Eos……………………………………………. __14
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P1 Haastattelupäivä

P2 Haastattelun aloitusaika

PÄIVÄ

KUUKAUSI

__

__

__

TUNTI

__

MINUUTIT

Käytä 24-tuntijakoa
__
P3 Haastattelun kesto minuutteina

__

__

__

MINUUTTIA

__ __ __
____________________________________________________________________________________________
P4 Haastattelun aikana läsnä olleiden henkilöiden määrä, haastattelija mukaanlukien
Kaksi (haastattelija ja haastateltava)…………. __1
Kolme…………………………………………….
__2
Neljä……………………………………………… __3
Viisi tai enemmän………………………………. __4
____________________________________________________________________________________________
P5 Haastateltavan yhteistyöhalukkuus
Erinomainen …………………………………….
Kohtalainen ……………………………………..
Keskimääräinen…………………………………
Huono…………………………………………….

__1
__2
__3
__4

Siirry asuinpaikkakunnan nimeen
P6 Paikkakuntatyyppi (Paikallinen luokitus jälkikoodauksena, ei kysytä)
P7 Alue (Aluekoodi jälkikoodauksena )

__

__

Haastateltavan asuinpaikkakunnan nimi______________________________________________________________
P8 POSTINUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P9 LÄHTÖPISTEEN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P10 HAASTATTELIJAN VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P11 PAINOTUSMUUTTUJA (EI KYSYTÄ)

__

__

__

__

__

__

__

__

P12 Onko taloudessa puhelin?
Kyllä……………………. __1
Ei……………………….. __2
____________________________________________________________________________________________
P13 Haastateltavan äidinkieli
Suomi………………… __1
Ruotsi…………………. __2
HAASTATTELIJAN NIMI______________________________________________________________________
VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__
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