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Country Specific Questionnaire
Finland

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Voisitteko kertoa, oletteko yleisesti ottaen erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, melko tyytymätön vai
täysin tyytymätön kuhunkin seuraavista palveluista [CITY]:ssa
[LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE - YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]
Erittäin tyytyväinen .................................................................4
Melko tyytyväinen...................................................................3
Melko tyytymätön .................................................................2
Erittäin tyytymätön..................................................................1
[Ei osaa sanoa / Ei vastausta.] .............................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Julkinen liikenne kaupungissa, esimerkiksi linja-autot, ratiovaunut tai metro.
Koulut
Sairaaloiden tarjoamat terveydenhoitopalvelut
Lääkäreiden tarjoamat terveydenhoitopalvelut
Viheralueet kuten yleiset puistot ja puutarhat
Liikuntamahdollisuudet, kuten urheilukentät ja urheiluhallit
Elokuvateatterit
Kulttuuripalvelut, kuten konserttitalot, teatterit, museot ja kirjastot
Yleiset internetin käyttömahdollisuudet, kuten internet-kahvilat tai pääsy internetiin kirjastoissa
Internetin käyttömahdollisuus kotona

Esitän teille muutaman väittämän. Pyytäisin teitä kertomaan, oletteko täysin samaa mieltä, jossain
määrin samaa mieltä, jossain määrin eri mieltä vai täysin eri mieltä esitetyistä väittämistä.
[LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE - YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]
Täysin samaa mieltä .............................................................4
Jossain määrin samaa mieltä ................................................3
Jossain määrin eri mieltä .......................................................2
Täysin eri mieltä .....................................................................1
[Ei osaa sanoa / Ei vastausta.] ........................................... 9
A
B
C
D
E
F
G
H

Hyvän työpaikan löytäminen on helppoa [CITY]:ssa
[CITY]:ssa asuvat ulkomaalaiset ovat integroituneet hyvin.
[CITY]:sta on helppo löytää hyvä asunto kohtuuhinnalla
Kun otatte yhteyttä [CITY]:n hallinnollisiin tahoihin, teitä palvellaan tehokkaasti.
[CITY]:ssa ilmansaasteet ovat iso ongelma
[CITY]:ssa melu on iso ongelma
[CITY] on puhdas kaupunki
[CITY] käyttää resurssejaan vastuullisesti

[ÄLÄ VUOROTTELE KAHTA VIIMEISTÄ KYSYMYSTÄ JA PIDÄ LOPUSSA]
I
J

Olette tyytyväinen asumiseen [CITY]:ssa
Seuraavan viiden vuoden kuluessa [CITY]:ssa asumisesta tulee miellyttävämpää.

Q3

Pyydän ystävällisesti kertomaan jokaisen seuraavan väittämän suhteen, tapahtuuko tällaista teille
aina, joskus, harvoin vai ei koskaan.
[LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE - YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Aina.........................................................................................4
Joskus ....................................................................................3
Harvoin ..................................................................................2
Ei koskaan..............................................................................1
[Ei osaa sanoa / Ei vastausta.] ........................................... 9
A
B
C

Sinun on vaikea saada rahat riittämään laskujen maksuun kuun lopussa
Tunnet olosi turvalliseksi asuinalueellasi
Tunnet olosi turvalliseksi [CITY]:ssa

DEMOGRAPHICS
D1. Sukupuoli
(ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN)
Mies ..................................................................................1
Nainen ..............................................................................2

D2. Minkä ikäinen olet?
[_][_]
[99]

vuotta vanha
[KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

D3. Kuinka vanha olit kun lopetit kokoaikaisen opiskelun?
(Kirjoita IKÄ JOLLOIN KOULUTUS PÄÄTTYI)
[_][_] vuotta vanha
[ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]
[ 0 1 ] [EI KOSKAAN OLLUT KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]
[ 0 0 ] [EDELLEEN KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]

D4. Koskien nykyistä toimenkuvaasi, sanoisitko olevasi yksityisyrittäjä, työntekijä, tehdastyöntekijä tai
sanoisitko olevasi vailla ammatillista työtä? Tarkoittaako se että olet...
[JOS ANNETAAN VASTAUS PÄÄKATEGORIAAN, LUE ÄÄNEEN VASTAAVAT ALAKATEGORIAT]
- Yksityisyrittäjä
Æ i.e. :
- maanviljelijä, metsätyöntekijä, kalastaja ................... 11
- kaupanomistaja, käsityöläinen .................................. 12
- ammattilainen (lakimies, lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti,...) 13
- yrityksen johtaja......................................................... 14
- muu ........................................................................... 15
- Työntekijä
Æ i.e. :

- ammattilainen (tohtori, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti)21
- pääjohtaja, johtaja tai ylintä johtoa............................ 22
- keskijohto, ................................................................. 23
- virkamies ................................................................... 24
- toimistotyöntekijä....................................................... 25
- muu työntekijä (myyntimies, hoitaja, jne...) ............... 26
- muu
........................................................... 27
- Tehdastyöntekijä
Æ i.e. :
- valvoja / esimies (tiimijohtaja, jne...) ......................... 31
- Tehdastyöntekijä ........................................................... 32
- kouluttamaton tehdastyöntekijä................................. 33
- muu
........................................................... 34
- Ilman ammatillista työtä
Æ i.e. :
- huolehtii kodista ........................................................ 41
- opiskelija (kokoaikainen) ........................................... 42
- eläkkeellä ................................................................. 43
- työnhakija .................................................................. 44
- muu ........................................................................... 45
- (Kieltäytyminen) ................................................................................... 99

D5.

Mikä seuraavista väittämistä sopii teihin?
(AINOASTAAN YKSI VÄITTÄMÄ SALLITAAN, VALITSE ENSIMMÄINEN SOPIVA, AJATTELE EU:N 25
NYKYISTÄ JÄSENMAATA)
- Vanhempani ja minä olemme syntyneet Suomessa ....... 1
- Olen syntynyt EU:n ulkopuolella ..................................... 2
- Olen syntynyt muussa EU-maassa.................................. 3
- Synnyin Suomessa ja ainakin toinen vanhemmistani on syntynyt EU:n ulkopuolella

4

- Synnyin Suomessa ja ainakin toinen vanhemmistani syntyi muussa EU-maassa

5

- [Ei osaa sanoa / Ei vastausta.] ...................................... 9
D5_NONEU. Mikä seuraavista väittämistä sopii teihin?
(VAIN YKSI VÄITTÄMÄ SALLITTU, POIMI ENSIMMÄINEN SOPIVA)
- Vanhempani ja minä olemme syntyneet Suomessa ....... 1
- Synnyin muussa maassa ................................................ 2
- Synnyin [MAASSA], mutta ainakin toinen vanhemmistani syntyi muussa maassa

3

- [Ei osaa sanoa / Ei vastausta.] ...................................... 9
D6. Jotta ymmärtäisimme paremmin mistä kaupunginosasta on kyse, pyytäisimme teitä kertomaan, missä
kaupunginosassa asutte. Näitä tietoja käytetään ainoastaan tulosten asettamiseen kartalle. Voisitteko
ystävällisesti kertoa asuinalueenne postinumeron?
PostiNUMERO ........................................................ ______
[Ei osaa sanoa / Ei vastausta.] .................................... 9999
D8. Haastattelu päättyy tähän. Gallup haluaa kuitenkin toisinaan ottaa uudestaan yhteyttä joihinkin vastaajiin
muutamien lisäkysymysten esittämistä varten. Suostutteko siihen, että voimme soittaa teille uudelleen
jossain vaiheessa kuullaksemme lisää mielipiteistänne ja ajatuksistanne?
Kyllä..................................................................................1
En .....................................................................................2
(Kieltäytyi).........................................................................3
(Ei osaa sanoa / Ei vastausta.) ........................................9

Mikäli koodi 1 D8:ssa, kysy:
D9. Jotta Gallupin haastattelija voisi ottaa teihin helpommin yhteyttä, voisitteko ystävällisesti kertoa
nimenne?
NIMI: _________

