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Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.
(Useampi vaihtoehto mahdollinen)
Belgia................................................................................……
Tanska............................................................................……..
Saksa...............................................................................…….
Kreikka.............................................................................…….
Espanja..........................................................................………

__1
__2
__3
__4
__5

Ranska.............................................................................…….
Irlanti.................................................................................…….
Italia..............................................................................………..
Luxemburg………............................................................……..
Alankomaat (Hollanti)………………….............................……..

__6
__7
__8
__9
__10

Portugali………................................................................…….
Yhdistynyt Kuningaskunta (Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti)…….
Itävalta………………………………………………………………
Ruotsi……………………………………………………………….
Suomi……………………………………………………………….

__11
__12
__13
__14
__15

Joku muu maa/maat…….………………………………………..

__16

LOPETA

Eos………………………………………………………………….

__17

LOPETA

Q2 Kun tapaatte ystäviänne, sanoisitteko, että keskustelette poliittisista asioista usein, satunnaisesti vai ette koskaan?
Usein………………………. __1
Satunnaisesti……………… __2
Ei koskaan………………… __3
Eos…………………………

__4

Q3 Kun Teillä on voimakas mielipide jostakin asiasta, huomaatteko suostuttelevanne ystäviänne, sukulaisianne tai
työtovereitanne omien mielipiteidenne taakse? Tapahtuuko näin...(Luettele)
Usein………..………………
Silloin tällöin……….......….
Harvoin……………………..
Ei koskaan…………………

__1
__2
__3
__4

Eos…………………………. __5
Q4 Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne...(Luettele)
Hyvä asia…………………… __1
Huono asia…………………. __2
Ei hyvä, eikä huono asia….. __3
Eos………………………….. __4
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Q5 Kaikki näkökohdat huomioonottaen sanoisitteko, että Suomi on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin
jäsenyydestä?
Hyötynyt.................................................... __1
Ei ole hyötynyt......................................….. __2
Eos......................................................…… __3
Q6 Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin seuraavasta väittämästä onko se mielestänne totta vai ei.
LUETTELE

TOTTA

EI TOTTA

EOS

a) Teillä täytyy olla työlupa, jotta voisitte työskennellä toisessa EU-maassa…………………. __1
__2
__3
b) Jos asutte vakituisesti toisessa EU-maassa Teillä on oikeus äänestää kyseisen
maan paikallisvaaleissa…………………………………………………………………………..… __1
__2
__3
c) Teillä on oikeus etsiä työtä muissa EU-maissa sijaitsevista yrityksistä…………………….. __1
__2
__3
d) Teillä ei ole oikeutta saada työttömyyskorvausta Suomesta jos menette etsimään
työtä toisesta EU-jäsenmaasta………………………………………………………………….…. __1
__2
__3
e) Kaikilla EU-mailla on yhteinen hätäpuhelunumero …………………………………………… __1
__2
__3
f) Teillä ei ole oikeutta avata säästötiliä tai ottaa vakuutusta muissa EU-maissa kuin
siinä missä asutte…………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
g) Teillä on oikeus matkustaa ympäri EU:ta näyttämättä passianne tai
henkilöllisyystodistustanne…………………………………………………………………………. __1
__2
__3
h) Teillä on oikeus opiskella toisessa EU-maassa………………………………………………. __1
__2
__3
i) Teidän on mentävä tullin läpi tuodessanne kotiin tavaroita, jotka olette ostanut
toisesta EU-maasta henkilökohtaiseen käyttöönne……………………………………………... __1
__2
__3
k) Muuttaessanne toiseen EU-maahan Teidän on vaihdettava ajokorttianne ……………….. __1
__2
__3
______________________________________________________________________________________________
Q7 a) Oletteko muutaman viimeksi kuluneen viikon aikana kuullut oikeuksistanne ja mahdollisuuksistanne Euroopan
unionin kansalaisena (Kortti Q7)
(Kysy ensin jokaisesta oikeudesta kysymys A) sitten B) tai C) siitä riippuen onko kuullut oikeudesta?)
b) (Jos kuullut) Katsotteko tietävänne tarpeeksi tästä oikeudesta vai ette?
c) Olisitteko kiinnostunut saamaan enemmän tietoa tästä mahdollisuudesta vai ette?
b) TIETÄÄ
c) KIINNOSTUNEISUUS
(jos kuullut)
LUETTELE
a)
kuullut
a) Muuttaa asumaan toiseen EU-maahan…………… __1
b) Työskennellä tai perustaa yritys toisessa EUmaassa samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan omat
kansalaiset.................................................................. __2
c) Mennä opiskelemaan toiseen EU-maahan……….. __3
d) Ostaa tuotteita omaan käyttöön toisesta EUmaasta ja tuoda ne kotiin, joutumatta tullaamaan niitä __4
e) Saada korvaus toisessa EU-maassa annetusta
äkillisen sairastumisen hoidosta………………………. __5
f) Takuu riittävistä terveys- ja turvallisuusnormeista
työpaikalla kaikkialla Euroopan unionissa……………. __6
g) Takuu yhtäläisestä kohtelusta työpaikoilla, ilman
sukupuolisyrjintää kaikkialla Euroopan Unionissa…… __7
h) Lainata pankeista ja sijoittaa pankkeihin kaikkialla
Euroopan unionissa…………………………………….. __8
i) Ottaa vakuutus kaikkialla Euroopan unionissa……. __9
j) Äänestää ja olla kunnallisvaaliehdokkaana toisessa Euroopan unionin maassa, jos asuu siellä………... __10
k) Äänestää ja olla Euro-vaaliehdokkaana toisessa
Euroopan unionin maassa, jos asuu siellä…………… __11
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Q8 Mistä/keneltä Teidän pitäisi mielestänne saada tietoa oikeuksistanne Euroopan unionin kansalaisena?
(Näytä kortti Q8 - luette ylhäältä alas /alhaalta ylös - useampi vastaus mahdollinen)
Euroopan komissiolta……………………………
Omalta kansanedustajaltanne………………….
Eurokansanedustajalta………………………….
Televisiosta……………………………………….
Lehdistöltä………………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5

Kouluista ja yliopistoista…………………………
Paikallisilta viranomaisilta……………………….
Ammatillisilta elimiltä…………………………….
Ammattiliitoilta..........................................…….
Kuluttajajärjestöiltä……………………………….

__6
__7
__8
__9
__10

Intemetistä tai WWW:stä………………………… __11
Virastoista, kirjastoista…………………………… __12
Muualta (Spontaani)……………………………… __13
EOS………………………………………………… __14
_____________________________________________________________________________________________
Kysymykset Q9 -Q32 kysytään vain 15-24 vuotiailta
Q9 Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten sitä, mitä Euroopan unioni sinulle henkilökohtaisesti merkitsee? (Kortti
Q9 - Luettele - useampi vastaus mahdollinen)
Keino luoda parempi tulevaisuus nuorille ihmisille…………….
Eurooppalaista hallintoa…………………………………………..
Mahdollisuus mennä mihin ikinä haluan Euroopassa………….
Taattu kestävä rauha Euroopassa……………………………….

__1
__2
__3
__4

Keino parantaa taloudellista tilannetta Euroopassa……………
Keino luoda työpaikkoja…………………………………………..
Keino suojella kansalaisten oikeuksia…………………………..
Paljon byrokratiaa, ajan ja rahan tuhlausta……………………..

__5
__6
__7
__8

Pelkkä unelma, utopistinen ajatus............................................
Riski menettää kulttuurimme monimuotoisuus…………………
Muu (Spontaani)……………………………………………………
Ei osaa sanoa………………………………………………………

__9
__10
__11
__12

Q10 Kaikki näkökohdat huomioonottaen, mitä Euroopan unioni tulee tuomaan mukanaan kymmenen vuoden aikana?
(Kortti Q1O - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Paremman elämänlaadun useimmille ihmisille…………………………………………………………………..
Kaltaisilleni ihmisille enemmän mahdollisuuksia löytää työtä…………………………………………………..
Enemmän tasa-arvoa miesten ja naisten välille ………………………………………………………………...
Vähemmän syrjintää ulkomaalaisia ja muista kulttuureista ja etnisistä ryhmistä tulevia ihmisiä kohtaan….

__1
__2
__3
__4

Enemmän vaikeuksia tehdä päätöksiä koska useammat maat ovat liittyneet ………………………………..
Korkeamman työttömyyden…………………………………………………………………………………………
Euro on otettu käyttöön yhteisenä rahayksikkönä Euroopassa…………………………………………………
Tulee olemaan helpompaa matkustaa, opiskella, työskennellä ja asua missä tahansa Euroopassa ………

__5
__6
__7
__8

Enemmän sosiaalisia ongelmia (työvoiman irtisanomisia, lakkoja, riitaisuuksia)……………………………..
Euroopan unionia ei enää ole (Spontaani)…………………………………………………………………………
Muu (Spontaani)………………………………………………………………………………………………………
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………………………………

__9
__10
__11
__12
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Q11 Jotkut ihmiset sanovat että nykyään nuoret ja nuoret aikuiset ovat taipuvaisia asumaan kauemmin vanhempiensa
kodissa kuin heillä oli aikaisemmin tapana. Mitkä mielestäsi ovat kolme pääsyytä tähän? (Kortti Q11 - Luettele Korkeintaan kolme, vastausta)
Nuorilla ei ole varaa muuttaa pois…………………………………………………………………………………...
Nuoret menevät naimisiin tai muuttavat asumaan partnerinsa kanssa myöhemmin kuin heillä oli tapana….
Nuorille ei ole tarjolla tarpeeksi sopivia asuntoja…………………………………………………………………...
Nuoret haluavat säästää rahaa, jotta he pääsevät myöhemmin kunnolla alkuun……………......................…

__1
__2
__3
__4

Asunnon jakaminen ystävien kanssa, kämppäkaveruus, ei ole enää niin suosittua
kuin aiemmin……………………………………………………………………………………………………………
He haluavat kaikki kodin mukavuudet ilman kaikkea vastuuta…………………..............................................
Nykyään vanhemmat eivät enää määrää yhtä paljon kotona asuvien lastensa elämästä…………………….
Vanhemmat tarvitsevat lapsiaan auttamaan heitä taloudellisesti…………………………………………………
Nuoret muuttavat kotoaan juuri niin aikaisin kuin heillä oli tapana, elleivät nopeammin (Spontaani)………..

__5
__6
__7
__8
__9

Muut syyt (Spontaani)………………………………………………………………………………………………… __10
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………………………………. __11

Q12 Tässä on muutamia mielipiteitä vanhemmista ihmisistä. Ole hyvä ja kerro mitkä kolme ovat lähinnä omaa
mielipidettäsi? (Kortti Q12 - Luettele - Korkeintaan kolme vastausta)
Vanhemmat ihmiset eivät ymmärrä miten paljon asiat ovat muuttuneet yhteiskunnassamme………….. __1
Vanhemmat ihmiset eivät tiedä mitä nuoret ihmiset haluavat tai mistä he pitävät………………………… __2
Minun sukupolveni ei pitäisi joutua maksamaan vanhempien ihmisten eläkkeitä………………………… __3
Minun sukupolvellani on vastuu vanhempia kohtaan………………………………………………………… __4
Vanhempien ihmisten suhteen ei ole mitään erityisiä ongelmia…………………………………………….. __5
En antaisi vanhempieni muuttaa vanhainkotiin……………………………………………………………….. __6
En haluaisi joutua huolehtimaan perheeni vanhemmista jäsenistä…………………………………………. __7
Vanhemmista ihmisistä huolehtiminen on valtion velvollisuus………………………………………………. __8
Vanhempien ihmisten tulisi pysytellä aktiivisina niin pitkään kuin mahdollista…………………………….. __9
Lääketieteen ei pitäisi loputtomasti pitkittää vanhempien ihmisten elämää……………………………….. __10
Vanhempien ihmisten pitäisi olla kiinnostuneempia nuorista, auttaa heitä enemmän……………………. __11
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………………………….. __12
Q13 Päätös lapsen hankkimisesta tiettynä aikana riippuu monesta asiasta. Mitkä kolme seuraavista ovat kaikkein
tärkeimpiä sinulle? (Kortti Q13 - Luettele - Korkeintaan kolme vastausta)
Hyvät lastenhoitomahdollisuudet…………………………………………….. __1
Mahdollisuus tarjota lapselle kunnon koulutus……………………………… __2
Joustavat työolosuhteet (työajat, vanhempainloma,osa-aikatyö, jne)…… __3
Varma työpaikka ………………………………………………………………. __4
Riittävät lapsilisät tai verohelpotukset……………………………………….. __5
Tarkoituksenmukaiset asunto-olot…………………………………………… __6
Vakaa suhde elinkumppanisi kanssa………………………………………… __7
En halua saada lapsia (Spontaani)…………………………………………… __8
Muu (Spontaani)……………………………………………………………….. __9
En osaa sanoa…………………………………………………………………. __10
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Q14 Mitä seuraavalla listalla olevista asioista, jos mitään, teet säännöllisesti vapaa-aikanasi? (Kortti Q14 - Luettele Useampi vastaus mahdollinen)
Lukeminen…………………………………………………………………………….. __1
Urheilu...................................................................................……………..…….. __2
Elokuvissa, teatterissa tai konserteissa käynti.........................…………………. __3
TV:n katselu.................................................................................………………. __4
Ostoksilla käynti……………………………………………………………………... __5
Tietokoneen käyttö, videopelien pelaaminen , Internetissä surffailu jne………. __6
Käveleminen, ajeleminen tai pyöräily……………………………………………… __7
Ystävien tapaaminen………………………………………………………………… __8
Jonkin instrumentin soittaminen…………………………………………………… __9
Musiikin kuuntelu…………………………………………………………………….. __10
Maalaus……………………………………………………………………………….. __11
Tanssi…………………………………………………………………………………. __12
Muiden auttaminen, vapaaehtois- tai yhdyskuntatyö, jne……………………….. __13
Kotitöissä auttaminen……………………………………………………………….. __14
Palkallista työtä………………………………………………………………………. __15
Tee se itse –harrastuksia……………………………………………………………. __16
Muuta (Spontaani)…………………………………………………………………… __17
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………... __18
Q15 Kertoisitko seuraavalta listalta, minkä järjestöjen jäsen olet tai minkä järjestöjen toimintaan säännöllisesti osallistut?
(Kortti QI5 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Sosiaaliset avustus- tai hyväntekeväisyysjärjestöt………………………………. __1
Uskonnolliset tai kirkon järjestöt……………………………………………………. __2
Kulttuuri tai taidejärjestöt……………………………………………………………. __3
Ammattiliitot tai poliittiset puolueet…………………………………………………. __4
Ihmisoikeusliike tai järjestöt…………………………………………………………. __5
Luonnon-, eläinten- tai ympäristönsuojelujärjestöt……………………………….. __6
Nuorisojärjestöt (partio, nuorisokerhot)……………………………………………. __7
Kuluttajajärjestöt……………………………………………………………………… __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
Q16 Mikä seuraavista uskontoon liittyvistä uskomuksista kuvaa parhaiten henkilökohtaista tilannettasi? (Kortti Q16 Luettele - Vain yksi vastaus)
Uskon ja harjoitan uskoani………………………………………………………….. __1
Uskon, mutta en harjoita uskoani…………………………………………………... __2
Harjoitan uskontoa, mutta en todella usko………………………………………… __3
Kuulun hengelliseen ryhmään, joka ei tunnusta uskontoa………………………. __4
Haluaisin liittyä uskonnolliseen ryhmään, mutta en ole vielä löytänyt sopivaa.. __5
Olen agnostikko, en tiedä onko Jumalaa olemassa vai ei, enkä kuulu mihinkään
uskonnolliseen ryhmään…………………………………………………………….. __6
Olen ateisti, en usko mihinkään Jumalaan…………………………………………__7
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………… __8
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Q17 Jotkut ihmiset tuntevat olonsa vaivautuneiksi kun he tapaavat ihmisiä jotka ovat erilaisia kuin he itse, esim. ihmisiä
joilla on erilaisen ulkomuoto, käytös, mielipiteet, tavat tai elämäntapa. Tunnetko sinä itsesi vaivautuneeksi joidenkin
ihmisten keskuudessa päivittäisessä elämässäsi? (Jos kyllä) Keiden kanssa? (Kortti Q17 - Luettele – Useampi
vastaus mahdollinen)
Ei kenenkään………………………………………………………………………… __1
Toista kansallisuutta edustavat ihmiset……………………………………………
Toista rotua edustavat ihmiset……………………………………………………..
Toista uskontoa edustavat ihmiset…………………………………………………
Toisesta kulttuurista tulevat ihmiset……………………………………………….

__2
__3
__4
__5

Fyysisesti vammautuneet ihmiset………………………………………………….
Henkisesti vammautuneet ihmiset………………………………………………….
Homoseksuaalit, naiset ja miehet…………………………………………………..
Ihmiset, jotka pukeutuvat erilailla kuin sinä………………………………………..

__6
__7
__8
__9

Ihmiset, joilla on paljon enemmän tai vähemmän rahaa kuin sinulla…………..
Narkomaanit, huumeiden väärinkäyttäjät………………………………………….
Alkoholistit…………………………………………………………………………….
Asunnottomat…………………………………………………………………………

__10
__11
__12
__13

Muut (Spontaani)……………………………………………………………………. __14
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………….. __15
Q18 Luen sinulle muutamia väittämiä ihmisistä jotka asuvat Suomessa mutta eivät ole suomalaisia. Minkä väittämien
kanssa, jos minkään, olet samaa mieltä? (Kortti Q18 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Suomessa ei ole paljon ulkomaalaisia ……………………………………………………….
Tulisimme toimeen suuremmankin ulkomaalaismäärän kanssa…………………………..
Heitä on paljon, muttei liikaa…………………………………………………………………..
Heitä on liikaa……………………………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4

Heitä on liikaa Euroopan ulkopuolisista maista……………………………………………...
Heitä on liikaa Euroopan ja muiden maanosien köyhistä maista……………………….….
Suomen väestö on aina koostunut ulkomaalaisista polveutuvista ihmisistä………………
Ulkomaalaisten läsnäolo lisää Suomen vahvuutta…………………………………………..

__5
__6
__7
__8

Olen iloinen siitä että Suomessa asuu ulkomaalaisia……………………………………….
Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat suomalaisen yhteiskunnan täysjäseniä…………..
Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla tulisi olla samat oikeudet kuin suomalaisilla…………
Kaikki ulkomaalaiset pitäisi lähettää takaisin alkuperäismaahansa……………………….

__9
__10
__11
__12

Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………… __13
Q19 a) Mitä näistä kielistä, äidinkieltäsi lukuunottamatta, puhut kyllin hyvin ottaaksesi osaa keskusteluun?
(Kortti Q19 - Useampi vastaus mahdollinen)
b) Entä mitä näistä kielistä, jos mitään, haluaisit oppia? (Kortti Q19 - Useampi vastaus mahdollinen)
LUETTELE

A) PUHUU
KYLLIN HYVIN
1. Tanskaa………….
__1
2. Saksaa…………..
__2
3. Ranskaa………...
__3
4. Italiaa…………….
__4
5. Hollantia…….…...
__5
6. Englantia…………
__6
7. Espanjaa…………
__7

B) HALUAISI
OPPIA
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7

A) PUHUU
KYLLIN HYVIN
8. Portugalia…….. __8
9. Kreikkaa………. __9
10. Ruotsia………. __10
11. Suomea……… __11
Muu (Spontaani)… __12
Ei mitään…………. __13
Ei osaa sanoa…… __14

B) HALUAISI
OPPIA
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
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Q20 Sen maan lisäksi jossa tavallisesti asut, missä seuraavista maista olet ollut/käynyt viimeisen kahden vuoden aikana,
mistä tahansa syystä? (Kortti Q20 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Belgia………………………
Tanska……………………..
Saksa………………………
Kreikka…………………….

__1
__2
__3
__4

Luxemburg………………….
Alankomaat…………………
Itävalta……………………….
Portugali……………………..

__9
__10
__11
__12

Espanja…………………….
Ranska…………………….
Irlanti……………………….
Italia………………………..

__5
__6
__7
__8

(Suomi)..……………………. __13
Ruotsi……………………….. __14
Iso-Britannia………………… __15

Ei missään………………….. __16
________________________________________________________________________________________________
Q21(Jos kohdat 1-15 kysymyksessä Q20)
Mistä syystä/syistä menit tähän/näihin maahan/maihin? (Kortti Q21 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Vierailemaan maassa, viettämään lomaani………………………… __1
Nuorisonvaihto-ohjelman mukana…………………………………… __2
Oppiakseni kieltä tai kehittyäkseni kielessä………………………… __3
Opiskellakseni………………………………………………………….. __4
Työn / yritystoiminnan vuoksi…………………………………………. __5
Lääketieteellisistä syistä………………………………………………. __6
Tavatakseni tyttö- tai poikaystävääni………………………………… __7
Asuakseni siellä perheeni kanssa……………………………………. __8
Muu syy (Spontaani)…………………………………………………… __9
________________________________________________________________________________________________

Kysytään kaikilta 15-24 vuotiailta
Q22 Oletetaan että haluaisit työskennellä tai opiskella ulkomailla, minkä uskoisit olevan suurimman ongelman jonka
kohtaisit? (Kortti Q22 - Luettele - Vain yksi vastaus)
En tietäisi miten löytää työtä tai opiskeluohjelmaa………………………… __1
Minulla olisi kieliongelmia……………………………………………………. __2
Minulla ei olisi varaa siihen…………………………………………………… __3
Minulla olisi koti-ikävä………………………………………………………… __4
Minulla olisi hallinnollisia, byrokratiaan ja viranomaisiin liittyviä
ongelmia (esim. asumiseen ja muihin järjestelyihin liittyviä)………………. __5
Minulla olisi ongelmia saada tutkintoni hyväksytyksi……………………….. __6
Perheeni, tyttö/poikaystäväni ei haluaisi minun lähtevän………………….. __7
Muu (Spontaani)……………………………………………………………….. __8
Ei vaikeuksia (Spontaani)…………………………………………………….. __9
Minua ei kiinnosta työskennellä tai opiskella ulkomailla (Spontaani)……. __10
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………. __11
Q23 Jos olisit työtön, mitä seuraavista kaikkein todennäköisemmin tekisit? (Näytä kortti Q23 - Luettele - Vain yksi
vastaus)
Ottaisin vastaan minkä tahansa työn, millä tahansa ehdoilla………………………………………….
Ottaisin minkä tahansa työn, edellyttäen että se olisi vakituinen……………………………………..
Ottaisin minkä tahansa työn, edellyttäen että siitä maksettaisiin hyvin………………………………
Ottaisin minkä tahansa työn, edellyttäen että se soveltuisi pätevyystasooni………………………..
Ottaisin minkä tahansa työn, jos se vain olisi vakituinen, hyvin palkattu ja vastaisi pätevyyttäni…

__1
__2
__3
__4
__5

Suostuisin tekemään vapaaehtoista yhdyskuntatyötä palkatta……………………………………….
Käyttäisin tilannetta hyväkseni matkustellen ja vieraillen eri maissa…………………………………
Yrittäisin perustaa oman yrityksen……………………………………………………………………….
Tekisin pimeää työtä, siis ilmoittamatta töitäni verottajalle tai työvoimaviranomaisille……………..
Yrittäisin tehdä oppisopimuksen, tai osallistuisin kursseille tai yrittäisin löytää toisen uran……….

__6
__7
__8
__9
__10

Muu (Spontaani)……………………………………………………………………………………………. __11
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………………………………. __12
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Q24 Mitkä seuraavista avuista ovat mielestäsi kolme hyödyllisintä työpaikan löytämistä ajatellen?
(Kortti Q24 - Luettele - Korkeintaan kolme vastausta)
Tietotekniset taidot…………………………………………………………………… __1
Tieteellinen pätevyys………………………………………………………………… __2
Kielitaito……………………………………………………………………………….. __3
Liike-elämän tuntemus………………………………………………………………. __4
Viestintätaidot………………………………………………………………………… __5
Kyky työskennellä ryhmässä……………………………………………………….. __6
Hyvä yleiskoulutus…………………………………………………………………… __7
Hyvä ulkoinen olemus………………………………………………………………. __8
Kunnianhimo…………………………………………………………………………. __9
Loppuunsuoritettu harjoitteluaika tai asianmukainen kurssi……………………. __10
Muu (Spontaani)…………………………………………………………………….. __11
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………….. __12
Q25 Mistä saat suurimman osan rahoistasi? (Kortti Q25 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Säännöllisestä työstäni……………………………….
Työttömyys- tai sosiaaliturva-avustuksista…………
Opintorahasta tai stipendistä………………………..
Vanhemmiltani tai perheeltäni ………………………
Satunnaisesta työstä………………………………….
Puolisoltani ……………………………………………
Pimeistä töistä…………………………………………
Muu (Spontaani)………………………………………
Ei osaa sanoa………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

Q26 Tässä on lista tuloluokista. Kertoisitko minulle, mikä kirjain vastaa sitä, kuinka paljon henkilökohtaisesti saat
keskimäärin kuukaudessa? (Kortti Q26 - Luettele - Vain yksi vastaus)
A. En mitään……………………………………....…..
B. 1-500 mk………………………………………..…..
C. 501-1.000 mk……………………………………….
D. 1001-2000 mk………………………………………
E. 2001-4000 mk………………………………………
F. 4001-6000 mk………………………………………
G. 6001-8000 mk………………………………………
H. 8001 -10.000 mk……………………………………
I. 10.001-12.000 mk……………………………………
J. 12.001-14.000 mk…………………………………..
K. 14.001 - 16.000 mk…………………………………
L. 16.001-17.500 mk…………………………………..
M. Yli 17.500 mk……………………………………….
Kieltäytyi………………………………………………..
Ei osaa sanoa………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
__15

Q27 Mitä seuraavista käytät ainakin kerran viikossa? (Kortti Q27 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Tietokonetta /PC:tä……………………………………
Internettiä /WWW:tä…………………………………..
CD-ROM –asemaa……………………………………
Sähköpostia……………………………………………
Ei mitään näistä (Spontaani)………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
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Q28 Mitä seuraavista katsot 'Euroopan unionin kansalaisena' olemisen tarkoittavan?
(Kortti Q28 - Luettele - useampi vastaus mahdollinen)
Oikeutta muuttaa vakituisesti asumaan mihin tahansa Euroopan unionin jäsenmaahan
__1
Oikeutta työskennellä missä tahansa Euroopan unionin jäsenmaassa………………………… __2
Oikeutta äänestää paikallisvaaleissa siinä jäsenmaassa, jossa asut…………………………… __3
Oikeutta äänestää parlamenttivaaleissa siinä jäsenmaassa, jossa asut……………………….. __4
Oikeutta äänestää Euro-parlamenttivaaleissa siinä jäsenmaassa, jossa asut…………………. __5
Mahdollisuutta saada palveluita ja sosiaalietuuksia missä tahansa Euroopassa……………… __6
Mahdollisuutta mennä opiskelemaan mihin tahansa Euroopan unionin jäsenmaahan………. __7
Ei mikään ylläolevista (Spontaani)………………………………………………………………….. __8
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………...............… __9
Q29 a) Luettelen sinulle joukon alueita, joilla Euroopan unionin voisi olla aktiivisempi. Mikä/mitkä näistä Euroopan
unionin tulisi asettaa etusijalle seuraavan viiden vuoden aikana? (Kortti Q29 - Useampi vastaus mahdollinen)
b) Entä millä alueilla Euroopan unionin ei tulisi ryhtyä minkäänlaisiin toimiin?
(Kortti Q29 - Useampi vastaus mahdollinen)
LUETTELE

A) ASETTAA
ETUSIJALLE

1. Asunto-olot……………………………………………………………………………..
2. Opetus ja koulutus…………………………………………………………………….
3. Työllisyys……………………………………………………………………………….
4. Työntekijöiden suojelu / työturvallisuus……………………………………………..
5. Kansanterveys…………………………………………………………………………
6. Kuluttajansuojelu…………..............................................................................….
7. Taistelu rikollisuutta vastaan………………………………………………………….
8. Vapaus mennä opiskelemaan, asumaan tai työskentelemään minne
tahansa Euroopan unionin alueella……………………………………………………..
9. Tasaveroiset mahdollisuudet, siis ei sukupuoleen, rotuun, vammaan
tms. perustuvaa syrjintää…………………………………………………………………
10. Tiedon välittäminen kansalaisilleen………………………………………………….
11. Uusien viestintäteknologioiden tutkimus- ja kehitystyö……………………………
12. Ympäristönsuojelu…………………………………………………………………….
13. Muu (Spontaani)……………………………………………………………………….
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7

B) EI
PITÄISI
RYHTYÄ
TOIMIIN
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7

__8

__8

__8
__10
__11
__12
__13
__14

__8
__10
__11
__12
__13
__14

Q30 Mitkä seuraavista tietolähteistä ovat mielestäsi eniten myötävaikuttanut ja auttanut nuoria, että he ovat saaneet tietää
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kansalaisina Euroopan unionissa tänä päivänä?
(Kortti Q30 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Poliittiset puolueet/ vaalikampanjat………………….
Eurooppalaiset toimielimet……………………………
Kunnallishallinto / julkiset elimet……………………..
Valtion hallinto /julkiset elimet………………………..
Ystävät………………………………………………….
Televisio………………………………………………..
Nuorisojärjestöt / nuorisokerhot………………………
Koulu, yliopisto………………………………………….
Vanhemmat……………………………………………..
Radio…………………………………………………….
Sanomalehdet, aikakausilehdet………………………
Muu (Spontaani)……………………………………….
Ei mikään (Spontaani)…………………………………
Ei osaa sanoa………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
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Kysytään vain täysi-ikäisiltä nuorilta, siis 18-24 vuotiailta
Q31 Ole hyvä ja kerro kustakin seuraavasta asiasta ovatko ikäisesi ihmiset mielestäsi taipuvaisia olemaan niiden puolesta
vai niitä vastaan? (Kortti Q31 - Älä luettele)
PUOLESTA VASTAAN
El OSAA
SANOA
1. Eutanasia eli armomurha………………………………………………………… __1
__2
__3
2. Kuolemanrangaistus……………………………………………………………… __1
__2
__3
3. Homoseksuaalien oikeus adoptoida lapsia…………………………………….. __1
__2
__3
4. Lasten ahdistelijoiden rankaiseminen joko kemiallisesti tai
fyysisesti………………………………………………………………………………. __1
__2
__3
5. Sen varmistaminen, ettei pienituloisilla ihmisillä ole liikaa lapsia……………. __1
__2
__3
6. Homoseksuaalien oikeus mennä naimisiin……………………………………. __1
__2
__3
7. Pakollinen asepalvelus…………………………………………………………... __1
__2
__3
8. Pakolliset AIDS-testit…………………………………………………………….. __1
__2
__3
9. Esiaviollinen seksi………………………………………………………………… __1
__2
__3
10. Seksuaalinen kanssakäyminen jonkun muun kuin aviopuolison
tai vakituisen kumppanisi kanssa………………………………………………….. __1
__2
__3
11. Kloonaus eli identtisten elävien olentojen kopioiminen yhdestä
solusta (Esim. Dolly-lammas)………………………………………………………. __1
__2
__3
_______________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta 15-24 vuotiailta
Q32 Oletetaan että tarvitsisit seuraavien henkilöiden palvelua. Ole hyvä ja kerro kustakin valitsisitko tehtävään
mieluummin naisen vai miehen? (Kortti Q32)
LUETTELE

NAINEN

MIES

EI MERKITYSTÄ
EI OSAA SANOA
(SPONTAANI)
1. Asianajaja/lakimies…………………. __1
__2
__3
__4
2. Lääkäri………………………………. __1
__2
__3
__4
3. Kansanedustajasi………………….. __1
__2
__3
__4
4. Linja-autonkuljettaja……………….. __1
__2
__3
__4
5. Psykologi……………………………. __1
__2
__3
__4
6. Poliisi………………………………… __1
__2
__3
__4
7. Lentäjä………………………………. __1
__2
__3
__4
8. Esimiehesi…………………………… __1
__2
__3
__4
9. Opettaja……………………………… __1
__2
__3
__4
10. Kirkkoherra/ Pappi………………… __1
__2
__3
__4
11. Lastenvahti………………………… __1
__2
__3
__4
________________________________________________________________________________________________
Ei kysymyksiä Q33,Q34 ja Q35
Kysymykset Q36-Q44 kysytään vain naisilta
Seuraavaksi kysyisin muutamia kysymyksiä naisista ja syövästä
Q36 Oletteko koskaan ajatellut, että jonakin päivänä Teillä voisi olla rinta- tai kohdunkaulansyöpä?
Kyllä………………………………………………… __1
En…………………………………………………… __2
Minulla on ollut se (Spontaani)………………….. __3
Ei osaa sanoa……………………………………… __4
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Q37 a) Mitkä seuraavista lääketieteellisistä tutkimuksista Teille on tehty kerran tai useammin?
(Kortti Q37- Useampi vastaus mahdollinen)
b) Entä mitä näistä Teille on tehty viimeisen kahdentoista kuukauden aikana?
(Kortti Q37 - Useampi vastaus mahdollinen)
c) Entä missä näistä lääketieteellisistä tutkimuksista Teidän tulisi käydä seuraavien kahdentoista kuukauden aikana?
(Kortti Q37 - Useampi vastaus mahdollinen)
Luettele

A) tehty ainakin kerran

1. Mammografia (rintojen röntgenkuvaus)…………… __1
2. Käsin tapahtuva rintojen tutkiminen……………….. __2
3. Gynegologinen tutkimus…………………………….. __3
4. Munasarjojen tutkimus………………………………. __4
5. Papa-koe, eli kohdunkaulan irtosolukoe…………... __5
6. Osteoporoosi- eli luukatomääritys………………….. __6
7. Ei mitään ylläolevista (Spontaani)………………….. __7
8. Ei osaa sanoa………………………………………... __8

B) tehty viimeisen
12 kk:n aikana
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8

C) tehtävä
12 kk:n aikana
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8

Q38 Yleisesti ottaen, luotatteko täysin, melko paljon, ei kovin paljon vai ettekö luota lainkaan ennaltaehkäiseviin
lääketieteellisiin tutkimuksiin?
Luotan täysin……………………………….… __1
Luotan melko paljon…………………………. __2
En luota kovin paljon………………………… __3
En luota lainkaan…………………………….. __4
Ei osaa sanoa………………………………… __5
Q39 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta väittämästä onko se mielestänne oikein vai väärin? (Kortti Q39)
LUETTELE

OIKEIN

1. Mitä nopeammin syöpä havaitaan, sitä paremmin se
voidaan hoitaa……………………………………………………………. __1
2. Käsin tapahtuvassa rintojen tutkinnassa saadaan selville
rintasyövän oireet………………………………………………………… __1
3. Mammografiassa, siis rintojen röntgenkuvauksessa,
saadaan selville rintasyövän oireet…………………………………….. __1
4. Rintasyöpään on olemassa tehokkaita hoitoja…………………….. __1
5. Useimmissa tapauksissa rintasyövästä voi parantua, jos se
havaitaan tarpeeksi ajoissa……………………………………………… __1
6. Rinnan poistaminen on ainoa tapa parantua rintasyövästä………. __1
7. Gynegologisessa tutkimuksessa saadaan selville
kohdunkaulansyövän oireet……………………………………………... __1
8. Munasarjojen tutkimuksessa saadaan selville
kohdunkaulansyövän oireet…………………………………………….. __1
9. Papa-testissä saadaan selville kohdunkaulansyövän oireet……… __1
10. Kohdunkaulansyöpään on tehokkaita hoitokeinoja ……………… __1
11. Useimmissa tapauksissa kohdunkaulansyövästä voi
parantua, jos se huomataan ajoissa…………………………………… __1

VÄÄRIN

EI OSAA SANOA

__2

__3

__2

__3

__2
__2

__3
__3

__2
__2

__3
__3

__2

__3

__2
__2
__2

__3
__3
__3

__2

__3

Q40 Sanotaan,että vähentääkseen rintasyövän riskiä, naisten tulisi säännöllisesti osallistua kansallisiin seulontaohjelmiin
Oletteko koskaan kuullut tällaisista seulontaohjelmista?
Kyllä………………………………………….
Ei ..........................................................…
Ei osaa sanoa………………………………

__1
__2
__3

Siirry kys.Q41
Siirry kys Q42
Siirry kys Q42
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Q41 (Jos kyllä kys Q40 kohta 1)
Menisittekö oma-aloitteisesti tällaiseen seulontatarkastukseen? Menisittekö seulontaan vain, jos saisitte kirjallisen
kutsun tai muistutuksen lääkäriltänne? Vai ettekö menisi seulontaan lainkaan?
Menisi seulontaan oma-aloitteisesti…………………………………………………………… __1
Menisi seulontaan vain jos saisi kirjallisen kutsun tai muistutuksen lääkäriltään………… __2
Ei menisi lainkaan seulontaan…………………………………………………………………. __3
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………. __4
______________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta naisilta
Q42 Uskotteko henkilökohtaisesti, että syöpä voidaan estää?
(Jos kyllä) Miten se voidaan parhaiten estää? (Kortti Q42 – Vain yksi vastaus)
Ei, sitä ei voida estää………………………………………………………………………………..

__1

Kyllä, se voidaan estää tasapainoisemmalla ruokavaliolla ja terveellisillä elämäntavoilla……. __2
Kyllä, se voidaan estää opettamalla ihmiset tunnistamaan syövän oireet……………………… __3
Se voidaan estää säännöllisillä lääkärintarkastuksilla……………………………………………. __4
Kyllä, se voidaan estää muulla tavoin (Spontaani)……………………………………………….. __5
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………………. __6
______________________________________________________________________________________________
Q43 a) Mistä syöpään liittyvistä asioista haluaisitte saada enemmän tietoa?
(Kortti Q43a - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Syövän syistä…………………………………………………………….. __1
Siirry 43b
Syövän torjumisesta……………………………………………………… __2
Siirry 43b
Syövän oireista……………………………………………………………. __3
Siirry 43b
Lääketieteellisistä tutkimuksista joissa syöpä todetaan……………… __4
Siirry 43b
Sairaudesta itsestään, sen kehityksestä ja vaikutuksista……………. __5
Siirry 43b
Käytettävissä olevista hoitokeinoista…………………………………… __6
Siirry 43b
Muusta (Spontaani)………………………………………………………. __7
Siirry 43b
Ei mistään (Spontaani)…………………………………………………... __8
Siirry 44
Ei osaa sanoa…………………………………………………………….. __9
Siirry 44
______________________________________________________________________________________________
Q43 b) (Jos kohdat 1-7 kysymyksessä Q43a)
Mistä haluaisitte saada tätä tietoa? (Kortti Q43b - Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Yleislääkäriltä……………………………………………. __1
Erikoislääkäriltä, esim. gynekologilta…………………. __2
Sairaalasta……………………………………..………… __3
Muusta lääketieteellisestä laitoksesta………………… __4
Kirjastosta……………………………………………….. __5
Työpaikalta………………………………………………. __6
Televisiosta……………………………………………… __7
Radiosta…………………………………………………. __8
Naistenlehdistä………………………………………….. __9
Sanoma- ja aikakausilehdistä…………………………. __10
Postitse………………………………………………….. __11
Muualta (Spontaani)……………………………………. __12
Ei osaa sanoa…………………………………………… __13
______________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta naisilta
Q44 a) Tunnetteko henkilökohtaisesti ketään, jolla on tai on ollut syöpä, tai joka on kuollut syöpään?
b) Entä ketään kenellä on tai on ollut rintasyöpä tai joka on kuollut rintasyöpään?
c) Entä ketään, jolla on tai on ollut kohdunkaulansyöpä tai, joka on kuollut siihen?
KYLLÄ
EI
EI OSAA SANOA
a) Syöpä…………………………………..
__1
__2
__3
b) Rintasyöpä…………………………….
__1
__2
__3
c) Kohdunkaulansyöpä………………….
__1
__2
__3
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Kysytään kaikilta
Puhutaan nyt toisesta aiheesta
Q45 Oletteko viimeaikoina nähnyt tai kuullut, sanomalehdissä, radiosta tai tv:stä mitään Euroopan parlamentista?
Kyllä……………………………………………….. __1
Ei…………………………………………………… __2
Ei osaa sanoa…………………………………….. __3
Q46 Kuinka tärkeän sanoisitte Euroopan parlamentin roolin olevan Euroopan unionissa nykyisin..? (Luettele)
Erittäin tärkeä……………………………………… __1
Tärkeä……………………………………………… __2
Ei kovin tärkeä…………………………………….. __3
Ei lainkaan tärkeä…………………………………. __4
Ei osaa sanoa……………………………………… __5
Q47 Haluaisitteko henkilökohtaisesti, että Euroopan parlamentilla olisi tärkeämpi vai vai vähemmän tärkeä rooli kuin
sillä on nyt?
Tärkeämpi………………………………………….. __1
Vähemmän tärkeä………………………………… __2
Kutakuinkin sama (Spontaani)…………………… __3
Ei osaa sanoa……………………………………… __4
Q48 Euroopan unioni tekee monia tärkeitä päätöksiä.Nämä päätökset saattavat olla kaltaistenne ihmisten etujen mukaisia
tai niiden vastaisia. Katsotteko voivanne luottaa siihen, että kukin seuraavista toimielimistä varmistaa, että niiden
tekemät päätökset ovat kaltaistenne ihmisten etujen mukaisia? Voitteko luottaa...
LUETTELE

VOI LUOTTAA

a) Euroopan komissioon………………………………
b) Suomen hallitukseen……………………………….
c) Euroopan parlamenttiin…………………………….
d) Suomen eduskuntaan………………………………
e) Kansallisia hallituksia edustavaan Euroopan
unionin ministerineuvostoon………………………….

EI VOI LUOTTAA EI OSAA SANOA

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

__1

__2

__3

Q49 Oletteko Euroopan kansalaisena sitä mieltä, että Euroopan parlamentti suojelee Teidän etujanne? (Luettele)
Erittäin hyvin……………………………………..
Melko hyvin………………………………………
Ei kovin hyvin…………………………………….
Ei lainkaan hyvin………………………………..
Ei osaa sanoa……………………………………

__1
__2
__3
__4
__5

Q50 Tässä on lista erilaisista asioista. Olkaa hyvä ja kertokaa mihin politiikan alueeseen tai alueisiin Euroopan
parlamentin tulisi kiinnittää erityistä huomiota? (Kortti Q50 - Korkeintaan kolme vastausta)
Ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen…………………………………………….. __1
Ympäristönsuojeluun…………………………………………………………... __2
Kuluttajasuojaan……………………………………………………………….. __3
Työllisyyteen……………………………………………………………………. __4
Valuutta- ja talouspolitiikkaan…………………………………………………. __5
Yhteistyöhön kehitysmaiden ja kolmannen maailman kanssa…………….. __6
Taisteluun syöpää ja AIDS:ia vastaan……………………………………….. __7
Muihin sosiaalipolitiikan alueisiin………………………………………………__8
Koulutus- ja kulttuuripolitiikkaan………………………………………………. __9
Tieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen………………………………… __10
Taisteluun huumeiden salakuljetusta ja rikollisuutta vastaan……………… __11
Maahanmuuttopolitiikkaan…………………………………………………….. __12
Ihmisoikeuksiin maailmanlaajuisesti…………………………………………. __13
Ei osaa sanoa………………………………………………………………….. __14
Q51 Jos huomenna järjestettäisiin kansanäänestys siitä, pitäisikö Suomen jäädä Euroopan unioniin vai erota siitä, niin
kuinka äänestäisitte?
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Jäädä Euroopan unioniin…………………………………………………………… __1
Erota Euroopan unionista………………………………………………………….. __2
Ei äänestäisi/äänestäisi tyhjää/antaisi hylättävän äänen (Spontaani)………… __3
Kieltäytyi (Spontaani)…………………………………………………………….… __4
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………. __5
Q52 Mitä seuraavista asioista pidätte tarpeellisina tai ei tarpeellisina, jotta Euroopan rakentaminen edistyisi?
LUETTELE

TARPEELLISTA

1. Yhteiset sisämarkkinat……………………………………………..
2. Yhteinen maatalouspolitiikka………………………………………
3. Eurooppalainen sosiaalipolitiikka………………………………….
4. Eurooppalainen ympäristöpolitiikka……………………………….
5. Yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka…………………………..
6. Yksi armeija………………………………………………………….
7. Yksi eurooppalainen rahayksikkö………………………………….
8. Yksi verotusjärjestelmä……………………………………………..
9. Vaaleilla valittu Euroopan hallitus………………………………….
10 Euroopan kansalaisuus Suomen kansalaisuuden lisäksi………

EI TARPEELLISTA

__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2

EI OSAA SANOA
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3

Q53 Jotkut ihmiset odottavat että Euroopan unioni tulisi nykyistäkin aktiivisemmaksi tietyissä asioissa.Olkaa hyvä ja
kertokaa minulle kustakin seuraavasta asiasta, tulisiko sen mielestänne olla avainasemassa Euroopan unionin
toiminnassa vai ei? (Kortti Q53 – Vaihtele järjestystä haastateltavittain: alhaalta ylös, ylhäältä alas)
LUETTELE

AVAINEI AVAINASEMASSA ASEMASSA

1. Rauhan ylläpitäminen puuttumalla jämäkämmin mahdollisiin konflikteihin. __1
2. Maatalouden ja kalastuksen ongelmien ratkaiseminen…………………….. __1
3. Selviäminen maahanmuuttoon liittyvistä asioista……………………………. __1
4. Eurooppalaisen kulttuurin suojelu sen kaikissa ilmenemismuodoissa:
taiteessa, elokuvissa jne………………………………………………………….. __1
5. Vähemmän huomiota talouteen ja enemmän sosiaaliseen
oikeudenmukaisuuteen……………………………………………………………. __1
6. Sellaisten eurooppalaisten lakien kehittäminen, joita voidaan soveltaa
kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa…………………………………………. __1
7. Yrittämällä yhdessä suojella ympäristöä paremmin…………………………. __1
8. Tutkimustoiminnan yhdistäminen terveydenhuollon, kuljetuksen,
informaatioteknologian yms. aloilla……………………………………………….. __1
9. Tiedottamalla Euroopan tasolla tehdyistä päätöksistä ja niiden
käytännön seurauksista laajemmin……………………………………………….. __1
10. Yhteisten ohjelmien kehittäminen taistelussa työttömyyttä vastaan………. __1
11. Suojella meitä Euroopan ulkopuoliselta, mm. USA:n ja Japanin taholta
tulevalta kilpailulta…………………………………………………………………… __1
12. Luoda lisää mahdollisuuksia löytää työtä mistä tahansa Euroopan
unionin alueelta………………………………………………………………………. __1
13. Taistelu huumekauppaa vastaan………………………………………………. __1
14. Taistelu kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan……………….. __1
15. Tuotteiden tuonnin estäminen maista, joissa työskentelyolosuhteet
eivät ole hyväksyttäviä………………………………………………………………. __1
16. Euroopan unionin köyhimpien alueiden tukeminen…………………………. __1
17. Kuluttajien suojelu………………………………………………………………. __1
18. Kansalaiskeskeisempi ote……………………………………………………… __1
19. Miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen ………………………… __1
20. Taistelu yhdessä syöpää, AIDS:ia yms. vastaan……………………………. __1
21. Köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden laajempi auttaminen………………. __1

El OSAA
SANOA

__2
__2
__2

__3
__3
__3

__2

__3

__2

__3

__2
__2

__3
__3

__2

__3

__2
__2

__3
__3

__2

__3

__2
__2
__2

__3
__3
__3

__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3

Q54 Joillakin ihmisillä voi olla pelkoja liittyen Euroopan ja Euroopan unionin kehittämiseen.Seuraavassa on lista
asioista, joita jotkut ihmiset sanovat pelkäävänsä. Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin asiasta...
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(Kortti Q54 - Kysy jokaisesta kohdasta ensin A ja sitten B ja siirry sitten seuraavaan kohtaan)
a) pelkäättekö sitä tällä hetkellä henkilökohtaisesti?
b) entä pidättekö sitä henkilökohtaisesti todennäköisenä?
______________________________________________________________________________________________
A
B
______________________________________________________________________________________________
LUETTELE
Pelkää Ei pelkää Ei osaa
Pitää
Ei pidä Ei osaa
tällä
tällä
sanoa
todennä- todennä- sanoa
hetkellä hetkellä
köisenä köisenä
1 Pienempien jäsenmaiden
vaikutusvallan menetystä………………….. __1
__2
__3
__1
__2
__3
2. Huumekaupan ja järjestäytyneen
kansainvälisen rikollisuuden
lisääntymistä………………………………… __1
__2
__3
__1
__2
__3
3. Kieltämme käytetään vähemmän ja
vähemmän…………………………………… __1
__2
__3
__1
__2
__3
4. Rikkaampien jäsenmaiden on
maksettava muiden puolesta………………. __1
__2
__3
__1
__2
__3
5. Laajentuminen itään maksaa liikaa
Euroopan unionin jäsenmaille…………….. __1
__2
__3
__1
__2
__3
6. Sosiaalietuuksien menetystä…………… __1
__2
__3
__1
__2
__3
7. Kansallisen identiteettimme ja
kulttuurimme menetystä …………………… __1
__2
__3
__1
__2
__3
8. Suomen markan katoamista……………. __1
__2
__3
__1
__2
__3
9. Työpaikkojen siirtymistä niihin
jäsenmaihin, joissa on alhaisemmat
tuotantokustannukset……………………….. __1
__2
__3
__1
__2
__3
10. Työpaikkojen siirtymistä niihin
unionin ulkopuolisiin maihin, joissa on
alhaisemmat tuotantokustannukset……….. __1
__2
__3
__1
__2
__3
11. Muiden maiden liittymistä Euroopan
unioniin ………………………………………. __1
__2
__3
__1
__2
__3
12. Yhä lisääntyvää verotusta……………… __1
__2
__3
__1
__2
__3
13. Ettei Suomea oikeastaan enää
olekaan……………………………………….. __1
__2
__3
__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
__2

__3

__4

KieItäytyi…………………………………….
Eos…………………………………………..

__5

__6

__7

__8

__9

OIKEISTO
__10

__1
__2

EI KYSYMYKSIÄ D2 JA D6
D7 Oletteko Te...?
Naimaton ……………………………………
Naimisissa……………………………………
Avoliitossa……………………………………
Eronnut……………………………………….
Asumuserossa……………………………….
Leski…………………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
__6

D8 a) Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? (Jos opiskelee edelleen, merkitse 00)
___ ___ vuotiaana
______________________________________________________________________________________________
Ei kysymystä D9
D10 vastaajan sukupuoli
Mies…………………………………………. __1
Nainen……………………………………….. __2
D11 Minkä ikäinen olette?
___ ___vuotta

D12 Kuinka monta henkilöä taloudessanne asuu , mukaanlukienTeidät itsenne,kaikki aikuiset ja lapset?
D13 Montako alle 15-vuotiasta lasta asuu tällä hetkellä kotona?

9 tai enemmän
Ei yhtään

HENKILÖÄ
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

LASTA
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10

D15 a) Mikä on tämän hetkinen ammattinne?
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D15 b)(Jos ei tällä hetkellä tee ansiotyötä-kohdat 1-4kysymyksessä 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
______________________________________________________________________________________________
Ei kysymyksiä D16-D18
D 19

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
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HUOM! Ethän unohda kysymystä D21!!!
Kysy D21 vain niiltä, jotka eivät ansaitse pääosaa talouden tuloista - kohta 2 kysymyksessä D19.b.
D21a) 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?
D21 a
TÄMÄN HETKINEN
AMMATTI

D21 b
VIIMEISIN
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
______________________________________________________________________________________________
Ei kysymyksiä D22-D25
D26 Katsotteko kuuluvanne johonkin tiettyyn uskontokuntaan?
Jos kyllä: Mihin?
Katolinen…………………………………………………………… __1
Protestantti (Evankelis-luterilainen)……………………………. __2
Ortodoksi…………………………………………………………… __3
Juutalainen…………………………………………………………. __4
Muslimi………………………………………………………………. __5
Buddhalainen……………………………………………………….. __6
Hindu…………………………………………………………………
Muu…………………………………………………………………..
Ei mihinkään………………………………………………………..
Ei osaa sanoa ………………………………………………………

__7
__8
__9
__10

EI KYSYMYKSIÄ D27-D28
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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…………………………………….
T
5.001-7.500 mk…………………………………..
P
7.501 -10.000 mk………………………………..
F
10.001-12.500 mk………………………………..
E
12.501-15.000 mk…………………………………
H 15.001-17.500 mk…………………………………
L
17.501-20.000 mk…………………………………
N 20.001-22.500 mk…………………………………
R 22.501-25.000 mk…………………………………
M 25.001-27.500 mk…………………………………
S
27.501-30.000 mk…………………………………
K
Yli 30.000 mk………………………………………
Kieltäytyi………………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13

Eos……………………………………………………….. __14
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P1 Haastattelupäivä

PÄIVÄ

KUUKAUSI

__

__

__

__

P2 Haastattelun aloitusaika

TUNTI

MINUUTIT

Käytä 24-tuntijakoa

__

__

P3 Haastattelun kesto minuutteina

MINUUTTIA
__ __ __

__

__

P4 Haastattelun aikana läsnä olleiden henkilöiden määrä, haastattelija mukaanlukien
Kaksi (haastattelija ja haastateltava)……………
Kolme………………………………………………
Neljä………………………………………………..
Viisi tai enemmän…………………………………

__1
__2
__3
__4

P5 Haastateltavan yhteistyöhalukkuus
Erinomainen……………………………………….. __1
Kohtalainen………………………………………… __2
Keskimääräinen…………………………………… __3
Huono………………………………………………. __4
_________________________________________________________________________________________________
Siirry asuinpaikkakunnan nimeen
P6 Paikkakuntatyyppi (Paikallinen luokitus jälkikoodauksena, ei kysytä)
P7 Alue (Aluekoodi jälkikoodauksena)

__

__

Haastateltavan asuinpaikkakunnan nimi_________________________________________________________________
P8 POSTINUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P9 LÄHTÖPISTEEN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P1O HAASTATTELIJAN VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P11 PAINOTUSMUUTTUJA (EI KYSYTÄ)

__

__

__

__

__

__

__

__

P12 Onko taloudessa puhelin?
Kyllä………………………
Ei………………………….

__1
__2

P13 Haastateltavan äidinkieli
Suomi……………………
Ruotsi…………………….

__1
__2

HAASTATTELIJAN NIMI________________________________________________________________________
VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__

_________________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 47.2
22
1139

