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TUTKIMUSNUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

MAAKOODI
INRAN TUTKIMUSNUMERO
LOMAKENUMERO

__

__

__

LOMAKE A: KOODI………………………………………………………………………………….. __1
LOMAKE B: KOODI…………………………………………………………………………………… __2
____________________________________________________________________________________________
Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa se maa (tai maat), josta olette kotoisin. (USEAMPI
VAIHTOEHTO MAHDOLLINEN)
Belgia………………………………………………………………..
Tanska……………………………………………………………….
Saksa………………………………………………………………...
Kreikka……………………………………………………………….
Espanja………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5

Ranska……………………………………………………………….
Irlanti………………………………………………………………….
Italia…………………………………………………………………..
Luxemburg…………………………………………………………..
Alankomaat………………………………………………………….

__6
__7
__8
__9
__10

Portugali…………………………………………………………….. __11
Yhdistynyt Kuningaskunta (Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti) …….. __12
Itävalta………………………………………………………………. __13
Ruotsi……………………………………………………………….. __14
Suomi……………………………………………………………….. __15
Joku muu/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 tätä... (LUETTELE)
Usein……………………………. __1
Silloin tällöin……………………. __2
Harvoin………………………….. __3
Ei koskaan………………………. __4
Eos………………………………. __5
______________________________________________________________________________________________
Q4 Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne... (LUETTELE)
Hyvä asia…………………………
Huono asia……………………….
Ei hyvä, eikä huono asia………..
Eos………………………………..

__1
__2
__3
__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 Tiede ja teknologia muuttavat elämätapaamme.
Luettelen Teille listan alueita, joilla parhaillaan kehitetään uutta teknologiaa.
Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin mainitsemastani alueesta uskotteko sillä tapahtuvan kehityksen parantavan
elämänlaatuamme seuraavan 20 vuoden aikana, eikö sillä ole mitään merkitystä vai viekö se asiat huonompaan
suuntaan? (KORTTI Q6)
LUETTELE

PARANTAA

EI VAIKUTUSTA

HUONOMPAAN
SUUNTAAN

Eos

a) Aurinkoenergia……………………………………….. __1
__2
__3
__4
b) Tietokoneet ja viestintäteknologia…………………. __1
__2
__3
__4
c) Biotekniikka…………………………………………… __1
__2
__3
__4
d) Televiestintä………………………………………….. __1
__2
__3
__4
e) Uudet materiaalit ja aineet…………………………... __1
__2
__3
__4
f) Avaruustutkimus………………………………………. __1
__2
__3
__4
______________________________________________________________________________________________
Kerroitte juuri, missä määrin uskotte uuden teknologian muuttavan elämäämme.
Nyt kysyisin mitä tulee mieleenne nykyaikaisesta biotekniikasta laajassa merkityksessä, siten että sisällytämme
siihen myös geenimanipulaation.
(KIRJOITA AVOIMET VASTAUKSET KOKONAAN - PUMPPAA 'Onko vielä muuta', jokaisen sanan tai lauseen
jälkeen)
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
__15
__16
__17
__18
__19
__20
__21
__22
__23
__24
__25
__26
__27
__28
__29
__30
__31
__32
__33
__34
__35
__36
__37
__38
__39
__40
__41
__42
__43
__44
__45
__46
__47
__48
________________________________________________________________________________________________
HAASTATTELIJA LUE: Loppuhaastattelun ajan käytämme termiä 'nykyaikainen biotekniikka' laajassa merkityksessä
siten, että se käsittää myös geenimanipulaation.
Q8 Seuraavassa muutamia väittämiä, olkaa hyvä ja kertokaa kustakin pitääkö se mielestänne paikkansa vai ei?
Jos ette tiedä, sanokaa se minulle, niin siirrymme seuraavaan väittämään.
LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

a) On bakteereita, jotka elävät jätevesistä ………………………………….……………….
b) Tavallisissa tomaateissa ei ole geenejä kuten on geneettisesti manipuloiduissa
tomaateissa ………………………………………………………………………………….….
c) Elävien olentojen kloonaaminen, eli suvuton monistaminen, tuottaa kantayksilön
kanssa täsmälleen identtisiä jälkeläisiä…………………………………………………….…
d) Ihmisen geenit saattavat muuttua, jos hän syö geneettisesti muunneltuja hedelmiä…
e) Viruksia voidaan tuhota bakteereilla……………………………………………………….
f) Oluen panemiseen käytetyt hiivat koostuvat elävistä olioista…………………………….
g) Ensimmäisten raskauskuukausien aikana on mahdollista selvittää onko sikiöllä
Downin oireyhtymä eli mongolismi…………………………………………………………….
h) Geneettisesti muunnellut eläimet ovat aina suurempia kuin tavalliset………………….
I) Yli puolet ihmisen geeneistä on samanlaisia kuin simpanssin geenit…………………..
j) On mahdotonta siirtää eläimen geenejä kasveihin………………………………………..

PITÄÄ
EI PIDÄ
Eos
PAIKKANSA PAIKKAANSA
__1

__2

__3

__1

__2

__3

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
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Q9 On olemassa eriäviä mielipiteitä, periytyvätkö tietyt ominaisuudet eli ovatko ne pääosin synnynnäisiä, vai
omaksuvatko ihmiset ne pääosin kasvatuksestaan tai ympäristöstään. Sanokaa seuraavista ominaisuuksista, ovatko
ne mielestänne synnynnäisiä vai kasvatuksen ja ympäristön tulosta:
LUETTELE

VAIHTELE

JÄRJESTYSTÄ

PÄÄOSIN
PERITTYJÄ

PÄÄOSIN
ELINYMPÄRISTÖSTÄ
JOHTUVAA

Eos

a) Koko ja ruumiinrakenne……………………………………….. __1
__2
__3
b) Älykkyys…………………………………………………………. __1
__2
__3
c) Homoseksuaaliset taipumukset………………………………. __1
__2
__3
d) Silmien väri……………………………………………………… __1
__2
__3
e) Taipumus olla onnellinen ……………………………………… __1
__2
__3
f) Rikolliset taipumukset…………………………………………… __1
__2
__3
g) Asenne työtä kohtaan………………………………………….. __1
__2
__3
h) Urheilulliset taipumukset……………………………………….. __1
__2
__3
i) Alttius mielenterveydellisiin sairauksiin………………………… __1
__2
__3
j) Musikaalisuus…………………………………………………….. __1
__2
__3
_________________________________________________________________________________________________
Q1OSeuraavaksi muutamia kysymyksiä nykyaikaisen biotekniikan moninaisista sovelluksista.
NÄYTÄ KORTTI QIOA JOLLA ON ENSIMMÄINEN SOVELLUS, NELJÄ ARVIOINTINÄKÖKULMAA JA
ASTEIKKO: KYSY a, SITTEN b, SITTEN c, SITTEN d.
MERKITSE RUUTUUN
1. JOS = TÄYSIN SAMAA MIELTÄ
2. JOS = JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ
3. JOS = JOKSEENKIN ERI MIELTÄ

4 JOS = TÄYSIN ERI MIELTÄ
5 JOS = EOS

a) Aivan ensimmäiseksi, olkaa hyvä ja sanokaa oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin
eri mieltä vai täysin eri mieltä siitä että tämä asia on yhteiskunnalle hyödyllinen...
b) Entä missä määrin olette samaa tai eri mieltä siitä että tämä asia on vaaraksi yhteiskunnalle?
c) Missä määrin olette samaa tai eri mieltä siitä, että tämä asia on moraalisesti hyväksyttävä?
d) Missä määrin olette samaa tai eri mieltä siitä, että tämän asian kehittelemistä tulisi kannustaa?
NÄYTÄ KORTTI Q10B JOLLA ON TOINEN SOVELLUTUS JA ASTEIKKO: KYSY a, SITTEN b, SITTEN c,
SITTEN d
NÄYTÄ TÄMÄN JÄLKEEN KORTIT C-F
Entä mitä mieltä olette?
Missä määrin olette samaa tai eri mieltä siitä, että

a) tämä asia on hyödyllinen yhteiskunnalle...
b) tämä asia on vaaraksi yhteiskunnalle?
c) tämä asia on moraalisesti hyväksyttävä?
d) tämän asian kehittelemistä tulisi kannustaa?
_______________________________________________________________________________________________
LUETTELE

A)
HYÖDYLLINEN

B)
VAARAKSI

C)
D)
MORAALISESTI KANNUSTAA
HYVAKSYTTÄVÄ

A. Nykyaikaisen biotekniikan käyttäminen ruoan tuotannossa,
esimerkiksi proteiinipitoisuuden nostamiseksi, säilyvyyden
parantamiseksi tai maun muuttamiseksi……………………….. __
__
__
__
B. Tiettyjen kasvigeenien siirtäminen viljelykasveihin, jotta niistä
tulisi vastustuskykyisempiä tuhohyönteisiä kohtaan…………. __
__
__
__
C. Ihmisen geenien siirtäminen bakteereihin, jotta voitaisiin
tuottaa lääkkeitä tai rokotteita, esimerkiksi tuottaa insuliinia
diabeetikoille………………………………………………………. __
__
__
__
D. Geneettisesti manipuloitujen eläinten tuottaminen
laboratoriotutkimuksiin, kuten hiiri, jolla on syöpää aiheuttavia
geenejä…………………………………………………………….. __
__
__
__
E. Ihmisen geenien siirtäminen eläimiin, kuten sikoihin, jotta
voitaisiin tuottaa ihmisille sopivia siirrännäisiä, esim.
sydämensiirtoja varten…………………………………………….. __
__
__
__
F. Geneettisten tutkimusten käyttäminen perinnöllisten sairauksien, kuten kystisen fibroosin (aivorauhastautien) jäljittämiseen __
__
__
__
_______________________________________________________________________________________________
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Q11 Ihmisillä on erilaisia käsityksiä nykyaikaisen biotekniikan hyödyistä ja riskeistä ja siitä miten sitä pitäisi säädellä ja
valvoa. Luettelen Teille joukon väittämiä. Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin oletteko ennemmin samaa vai eri mieltä
(KORTTI Q11)
LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

SAMAA MIELTÄ

ERI MIELTÄ Eos

a) Nykyiset säännökset ovat riittäviä suojaamaan ihmisiä nykyaikaiseen
biotekniikkaan liittyviltä riskeiltä…………………………………………………….…… __1
__2
__3
b) Säännöksistä huolimatta bioteknologit tekevät mitä haluavat …………………… __1
__2
__3
c) Vain perinteisiä jalostuskeinoja tulisi käyttää, sen sijaan että muutetaan kasvien ja eläinten perinnöllisiä ominaisuuksia nykyaikaisen biotekniikan avulla…….. __1
__2
__3
d) Nykyaikaisen biotekniikan säätely tulisi jättää pääosin teollisuuden huoleksi…. __1
__2
__3
e) Nykyaikainen biotekniikka on niin monimutkaista, että on ajanhukkaa
herättää siitä julkista keskustelua………………………………………………………. __1
__2
__3
f) Ei ole vaivan arvoista laittaa geneettisesti muunneltuun ruokaan
erikoistuoteselosteita…………………………………………………………………….. __1
__2
__3
g) Ostaisin geneettisesti muunneltuja hedelmiä, jos ne maistuvat paremmille
kuin tavalliset hedelmät………………………………………………………………….. __1
__2
__3
h) Uskonnollisilla järjestöillä on oltava sananvaltaa siihen miten nykyaikaista
biotekniikkaa säädellään…………………………………………………………………. __1
__2
__3
i) Meidän on hyväksyttävä tietyn asteiset nykyaikaisen biotekniikan mukanaan
omat riskit, jos nykyaikainen biotekniikka edistää Euroopan taloudellista
kilpailukykyä………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
j) Perinteiset jalostusmenetelmät voivat olla yhtä tehokkaita kuin nykyaikainen
biotekniikka kasvien ja eläinten perinnöllisten ominaisuuksien muuttamisessa……..__1
__2
__3
_______________________________________________________________________________________________
Q12 Millä seuraavista tahoista on mielestänne parhaimmat edellytykset säädellä nykyaikaista biotekniikkaa? (KORTTI
Q12 - LUETTELE- VAIN YKSI VASTAUS)
Kansainväliset järjestöt kuten Yhdistyneet kansakunnat (YK), Maailman terveysjärjestö (WHO)…………….. __1
Suomen virkamiehet…………………………………………………………………………………………………… __2
Eettiset komiteat……………………………………………………………………………………………………….. __3
Suomen eduskunta…………………………………………………………………………………………………….. __4
Euroopan unioni, Euroopan unionin toimielimet…………………………………………………………………….. __5
Tieteelliset järjestöt…………………………………………………………………………………………………….. __6
Ei mikään näistä (SPONTAANI)………………………………………………………………………………………. __7
Eos……………………………………………………………………………………………………………………….. __8
_______________________________________________________________________________________________
Q13 Luettelen Teille kymmenkohtaisen listan asioista. jotka voivat tapahtua seuraavien 20 vuoden aikana nykyaikaisen
biotekniikan kehityksen tuloksena. Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin asiasta onko mielestänne todennäköistä vai
epätodennäköistä, että se tapahtuu seuraavien 20 vuoden aikana.
(KORTTI Q13)
LUETTELE VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ
TODENNÄKÖISTÄ
a Ympäristön saastuminen vähenee oleellisesti………………….
__1
b Vakuutusyhtiöille annetaan lupa vaatia geneettistä testiä,
ennen kuin ne määrittelevät asiakkaan vakuutusmaksut…………
__1
c Maailman nälänhätä vähenee oleellisesti………………………..
__1
d Luodaan uusia vaarallisia sairauksia……………………………..
__1
e Mahdollisuus ratkaista useampia rikoksia ns. 'geneettisten'sormenjälkien, eli geneettisen rikostutkimuksen, avulla…...
__1
f Saatavilla olevien vihannesten ja hedelmien valikoima
vähentyy………………………………………………………………..
__1
g Useammat perinnölliset sairaudet voidaan parantaa……………
__1
h Kolmannen maailman maiden luonnonvaroja voidaan
hyödyntää paremmin…………………………………………………
__1
i Tuotetaan mittatilauslapsia, joilla on etukäteen toivottuja, ja
suunniteltuja ominaisuuksia………………………………………….
__1
j Useimmat olemassa olevat elintarvikkeet korvataan uusilla
valikoimilla……………………………………………………………… __1

EPÄTODENNÄKÖISTÄ
__2

Eos
__3

__2
__2
__2

__3
__3
__3

__2

__3

__2
__2

__3
__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3
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Q14 Seuraavaksi haluaisin tietää minkä seuraavista tietolähteistä luotatte ja uskotte kertovan Teille totuuden
nykyaikaisesta biotekniikasta?
a) Olkaa hyvä ja valitkaa tältä listalta tietolähde, johon luotatte kaikkein eniten.
(KORTTI Q14A - VAIN YKSI VASTAUS)
b) Kertokaa myös minkä muiden tietolähteiden uskoisitte kertovan totuuden nykyaikaisesta biotekniikasta
(KORTTI Q14A - USEAMPI VASTAUS MAHDOLLINEN)
LUETTELE

a) ENITEN

b) MUUT LÄHTEET

Kuluttajajärjestö…………………………………………. __1
Ympäristöjärjestöt………………………………………. __2
Eläinsuojelujärjestöt……………………………………. __3
Poliittiset järjestöt……………………………………….. __4
Ammattiliitot……………………………………………… __5
Uskonnolliset järjestöt………………………………….. __6
Viranomaiset…………………………………………….. __7
Teollisuus………………………………………………… __8
Koulut tai yliopistot………………………………………. __9

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

Eos…………………………………………………………__10
__10
_______________________________________________________________________________________________
Q15 Olemme puhuneet useista nykyaikaiseen biotekniikkaan liittyvistä asioista. Joidenkin ihmisten mielestä nämä asiat
ovat erittäin tärkeitä, kun taas toisten mielestä eivät. Kuinka tärkeinä pidätte näitä asioita henkilökohtaisesti?
(KORTTI Q15 - LUETTELE)
Jos asia ei ole mielestänne lainkaan tärkeä. antakaa sille arvo yksi (1). Jos asia on mielestänne erittäin tärkeä,
antakaa sille arvo 10. Arvojen 1 ja 10 välillä voitte ilmaista kuinka lähellä jompaa kumpaa mielipidettä olette.
EI LAINKAAN
TÄRKEÄ
__1
__2

__3

__4

__5

__6

__7

__8

__9

ERITTÄIN
TÄRKEÄ
__10

Kieltäytyi…………………………………………………………………………………………………… __1
Eos………………………………………………………………………………………………………… __2
_______________________________________________________________________________________________
Q16 Oletteko viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana kuullut nykyaikaiseen biotekniikkaan liittyvistä asioista?
(JOS KYLLÄ). Käsiteltiinkö aihetta sanomalehdissä, aikakauslehdissä, televisiossa vai radiossa? (USEAMPI
VASTAUS MAHDOLLINEN)
EI…………………………………………….. __1
Kyllä, sanomalehdissä…………………….. __2
Kyllä, aikakausilehdissä…………………… __3
Kyllä, televisiossa………………………….. __4
Kyllä, radiossa……………………………… __5
Kyllä, ei muista (SPONTAANI)…………… __6
_______________________________________________________________________________________________
Q17 Oletteko ennen tätä päivää keskustellut nykyaikaisesta biotekniikasta kenenkään kanssa? (JOS KYLLÄ) Oletteko
keskustellut siitä usein, satunnaisesti vai vain kerran tai kahdesti?
EI, ei koskaan……………………………….
Kyllä, usein………………………………….
Kyllä, satunnaisesti…………………………
Kyllä, vain kerran tai kahdesti……………..

__1
__2
__3
__4

Eos…………………………………………… __5
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Q18 Minkä seuraavista asioista uskotte vaikuttavan eniten äänestyskäyttäytymiseenne seuraavissa yleisissä vaaleissa?
(KORTTI Q18 - LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ - KORKEINTAAN NELJÄ VASTAUSTA)
Ympäristön- ja luonnonsuojelu, saastumisen vähentyminen……….
Taistelu työntekijöiden oikeuksien puolesta…………………………..
Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon säilyttäminen…………………….
Koulutus…………………………………………………………………..
Taistelu rotusyrjintää vastaan…………………………………………..
Eläkeläisten oikeuksien puolustaminen………………………………..
Taistelu työttömyyttä vastaan…………………………………………..
Taistelu asunnottomuutta ja köyhyyttä vastaan ……………………..
Taistelu rikollisuutta vastaan……………………………………………
Verotus……………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10

Eos……………………………………………………………………….. __11
_______________________________________________________________________________________________
Q19 Mitä sanomalehtiä tai aikakausilehtiä, jos mitään, luette ainakin kerran viikossa?
(MERKITSE LEHTIEN NIMET)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
__15
__16
__17
__18
__19
__20
__21
__22
__23
__24
__25
__26
__27
__28
__29
__30
__31
__32
__33
__34
__35
__36
__37
__38
__39
__40
__41
__42
__43
__44
__45
__46
__47
__48
_______________________________________________________________________________________________
KYSYMYKSET 20-22 KYSYTÄÄN VAIN RUOTSISSA
Seuraavaksi kysyisin muutaman kysymyksen Euroopan yhtenäisvaluutasta
Q23 Puollatteko vai vastustatteko sitä. että Euroopan unionilla olisi yksi yhteinen eurooppalainen rahayksikkö kaikissa
jäsenmaissa, Suomi mukaanlukien. Siis, että Suomen markka korvattaisiin Euroopan rahayksiköä, eurolla?
Oletteko... (LUETTELE)
Puolesta erittäin paljon………………………
Puolesta jonkin verran………………………
Vastaan jonkin verran……………………….
Vastaan erittäin paljon………………………
Ei puolesta eikä vastaan (SPONTAANI)….

__1
__2
__3
__4
__5

SIIRRY KYS. 24 A
SIIRRY KYS. 24 A
SIIRRY KYS. 24 B
SIIRRY KYS. 24 B
SIIRRY KYS. 25

Ei osaa sanoa……………………………….. __6
SIIRRY KYS. 25
_______________________________________________________________________________________________
Q24 a) (JOS ERITTÄIN PALJON TAI JONKIN VERRAN PUOLESTA - KOHDAT 1 JA 2 KYSYMYKSESSÄ Q23)
Miksi olette puolesta? (LUETTELE - NÄYTÄ KORTTI Q24A - USEAMPI VASTAUS MAHDOLLINEN)
Hyvä, käytännöllinen kaupanteon kannalta…………………………………………………..
Ei tarvetta valuutanvaihtoon…………………………………………………………………...
Helppoa Euroopassa matkustettaessa, sekä vapaa-aikana että työmatkoilla……………
Sama arvo ja samat ehdot kaikille maille……………………………………………………..
Yhdysside kaikkien eurooppalaisten välillä…………………………………………………..
On oltava vain yksi valuutta ……………………………………………………………………
Euroopasta tulee vahvempi…………………………………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7

Muu (SPONTAANI)_____________________________________________________ __8
Eos……………………………………………………………………………………………….. __9
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b) (JOS ERITTÄIN PALJON TAI JONKIN VERRAN VASTAAN - KOHDAT 3 JA 4 KYSYMYKSESSÄ Q23)
Miksi olette vastaan? (LUETTELE - NÄYTÄ KORTTI Q24B - USEAMPI VASTAUS MAHDOLLINEN)
Liian vaikea, liikaa muutoksia, liian sekava…………………………………………………..
Se ei tule toimimaan…………………………………………………………………………….
Maan talous järkkyisi……………………………………………………………………………
Luo epätasapainon rikkaiden ja köyhien maiden välille………………………………….….
Tulee maksamaan liikaa………………………………………………………………………..
Vain suuret maat hyötyvät siitä………………………………………………………………..
Vastustan Euroopan unionia, en usko siihen (SPONTAANI)………………………………

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7

Muu (SPONTAANI)_____________________________________________________ __8
Eos……………………………………………………………………………………………….. __9
_______________________________________________________________________________________________
KYSYTÄÄN KAIKILTA
Q25 Kuinka hyvin te olette saanut tietoa eurooppalaisesta rahayksiköstä, eurosta? (LUETTELE)
Erittäin hyvin………………………………….. __1
Hyvin………………………………………….. __2
Ei kovin hyvin………………………………… __3
Ei lainkaan hyvin…………………………….. __4
Eos……………………………………………. __5
_______________________________________________________________________________________________
Q26 Kaikkien jäsenmaiden allekirjoittamassa ja vahvistamassa Sopimuksessa Euroopan unionista sanotaan, että
Euroopan talous- ja rahaliitto astuu voimaan viimeistään tammikuussa 1999. Voimaantulosta lähtien sopimuksen
ehdot täyttävien valtioiden valuuttakurssit sidotaan toisiinsa. Tämän jälkeen kansalliset rahayksiköt korvataan
yhteisellä eurooppalaisella rahayksiköllä, eurolla.Tiedättekö yhtään niistä ehdoista, jotka jäsenmaiden tulee täyttää,
voidakseen liittyä Euroopan talous- ja rahaliittoon?
Ei, ei tiedä ehtoja……………………………. __1
Kyllä ………………………………………….. __2
JOS KYLLÄ: Olkaa hyvä ja kertokaa minulle mitä ne ovat? Onko vielä muita?
(HAASTATTELIJA, KIRJOITA VASTAUKSET TOIMISTON KOODATTAVAKSI. PUMPPAA USEITA
KERTOJA)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
__15
__16
__17
__18
__19
__20
__21
__22
__23
__24
__25
__26
__27
__28
__29
__30
__31
__32
__33
__34
__35
__36
__37
__38
__39
__40
__41
__42
__43
__44
__45
__46
__47
__48
_______________________________________________________________________________________________
Q27 Yhteisen eurooppalaisen rahayksikön, euron, setelit ja kolikot otetaan käyttöön jonkin verran sen jälkeen kun
vaihtokurssit on sidottu toisiinsa. Tämän vuoden joulukuussa valitaan eurooppalaisen rahayksikön seteleiden mallit.
Koska oletatte että nämä setelit ja kolikot otetaan käyttöön? (ÄLÄ LUETTELE)
Ennen vuotta 1999……………………………….. __1
Vuonna 1999……………………………………… __2
Vuonna 2000……………………………………… __3
Vuonna 2001……………………………………… __4
Vuonna 2002……………………………………… __5
Vuonna 2003……………………………………… __6
Vuonna 2004……………………………………… __7
Vuonna 2005……………………………………… __8
Myöhemmin……………………………………….. __9
Ei koskaan………………………………………… __10
Eos…………………………………………………. __11
_______________________________________________________________________________________________
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Q28 Jäsenmaat, jotka tulevat mukaan Euroopan yhtenäisvaluuttaan valitaan vuonna 1999 ja euro otetaan käyttöön
vuonna 2002. Mukaan tulevat jäsenmaat valitaan usean kriteerin perusteella, joita ovat esim. vähäinen inflaatioaste,
matalat korot ja pieni budjettialijäämä yms. Uskotteko, että Suomi on valmis Euroopan yhteiseen rahayksikköön
vuonna 1999 varmasti, todennäköisesti, todennäköisesti ei vai varmasti ei?
Varmasti……………………………………...
Todennäköisesti……………………………..
Todennäköisesti ei ………………………….
Varmasti ei……………………………………

__1
__2
__3
__4

SIIRRY KYS Q30
SIIRRY KYS Q29
SIIRRY KYS Q29
SIIRRY KYS Q29

Eos……………………………………………. __5

SIIRRY KYS Q29

_______________________________________________________________________________________________
JOS “TODENNÄKÖISESTI“, TODENNÄKÖISESTI EI“, VARMASTI EI“ TAI “Eos“- KOHDAT 2,3,4, TAI 5 KYS. Q28
Q29 Vuonna 2002 ne jäsenmaat, joita ei valittu vuonna 1999 ja jotka täyttävät tietyt ehdot saavat mahdollisuuden ottaa
euron käyttöönsä samaan aikaan kuin jo valitut jäsenmaat. Uskotteko että Suomi ottaa euron silloin käyttöönsä
varmasti, todennäköisesti, todennäköisesti ei vai varmasti ei?
Varmasti………………………………………. __1
Todennäköisesti…………………………….. __2
Todennäköisesti ei………………………….. __3
Varmasti ei…………………………………… __4
Eos……………………………………………. __5
_______________________________________________________________________________________________
KYSYTÄÄN KAIKILTA
Q30 Jos Suomi olisi yksi niistä maista, jotka eivät ottaisi euroopan yhtenäisvaluuttaa, euroa käyttöönsä, niin luuletteko
tästä olevan Suomelle myönteisiä vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia vai ei mitään vaikutuksia?
Myönteisiä vaikutuksia……………………………………………………… __1
Kielteisiä vaikutuksia………………………………………………………..
__2
Ei mitään vaikutuksia……………………………………………………….. __3
Ei ole mahdollista, Suomi täyttää tarvittavat ehdot (SPONTAANI)…….
__4
Eos……………………………………………………………………………. __5
_______________________________________________________________________________________________
Q31 Luen nyt muutaman väittämän. Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin väittämästä pitääkö se mielestänne paikkansa vai
ei? Euroopan yhtenäisvaluutta, euro, jonka jotkut maat ottavat käyttöön vuonna 2002,... (KORTTI Q31)
LUETTELE

PITÄÄ EI PIDÄ
PAIKKANSA PAIKKAANSA

a) Tulee olemaan Euroopan Unionin ainoa virallinen valuutta ja sitä käytetään
tavaroiden ja palvelujen maksamiseen kaikissa sen käyttöön ottaneissa
jäsenmaissa……………………………………………………………………………….
b) Pitää edelleen vaihtaa toisen mukaan kuuluvan jäsenmaan valuuttaan, jotta
voisi ostaa kyseisestä jäsenmaasta tavaroita ja palveluita…………………………..
c) Tulee olemaan arvoltaan sama kaikissa mukana olevissa jäsenmaissa. Eli
jos vaihdatte kotimaassa käytettäviä euroja dollareiksi, saatte täsmälleen
saman määrän dollareita kuin jos olisitte vaihtanut dollareiksi jonkun toisen
jäsenmaan euroja………………………………………………………………………….
d) On täsmälleen sama asia kuin ecu, vain nimi on eri……………………………….

Eos

__1

__2

__3

__1

__2

__3

__1
__1

__2
__2

__3
__3
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Q32 Uskotteko Te, että eurooppalainen rahayksikkö, euro, tulee... vai ei? (KORTTI Q32)
LUETTELE

KYLLÄ

EI

Eos

a) Kiihdyttämään taloudellista kasvua………………………………………………….. __1
__2
__3
b) Luomaan enemmän työpaikkoja……………………………………………………… __1
__2
__3
c) Helpottamaan ostosten tekoa ympäri Eurooppaa, koska kaikki hinnat ovat
vertailukelpoisia………………………………………………………………………….… __1
__2
__3
d) Poistamaan valuutan vaihtomaksut………………………………………………….. __1
__2
__3
e) Helpottamaan ulkomailla matkustavien ihmisten elämää…………………………. __1
__2
__3
f) Vähentämään kaupankäynnin kuluja rahaliittoon kuuluvien jäsenmaiden välillä… __1
__2
__3
g) Vähentämään heilahteluja kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla …………………. __1
__2
__3
h) Kiihdyttämään inflaatiota………………………………………………………………. __1
__2
__3
i) Lisäämään kansainvälisen valuuttakaupan epävakaisuutta……………………….. __1
__2
__3
j) Lisäämään eroa rikkaiden ja köyhien välillä………………………………………….. __1
__2
__3
k) Olemaan enemmän haitallinen kuin hyödyllinen……………………………………. __1
__2
__3
l) Viemään Suomelta oman talouspolitiikan hallinnan………………………………… __1
__2
__3
m) Heikentämään liiaksi Suomen identiteettiä…………………………………………. __1
__2
__3
n) Vaikeuttaa päivittäistä ostosten tekemistä, koska uusia hintoja on vaikeampi
ymmärtää…………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
_______________________________________________________________________________________________
Q33 Kun eurooppalaisen rahayksikön. euron, setelit ja kolikot otetaan käyttöön, haluaisitteko sen tapahtuvan...
(NÄYTÄ KORTTI Q33.- LUETTELE)
Asteittain, kuuden kuukauden aikana……………………………………………………….. __1
Vai nopeasti muutaman päivän aikana, edellyttäen, että oikeus vaihtaa Suomen
markkamääräisiä seteleitä ja kolikoita pankeissa jatkuu tietyn aikaa …………………… __2
Eos………………………………………………………………………………………………. __3
_______________________________________________________________________________________________
Q34 Tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat tietyssä vaiheessa esillä sekä markkoina että eurooppalaisena rahayksikkönä,
euroina. Haluaisitteko tämän kaksinkertaisen hinnoittelun alkavan useita kuukausia ennen, muutamia viikkoja ennen
vai samalla hetkellä, kun seteleiden ja kolikoiden vaihto tapahtuu? (KORTTI Q34.)
LUETTELE

USEITA
KUUKAUSIA
AIKAISEMMIN

MUUTAMIA
VIIKKOJA
AIKAISEMMMIN

SAMALLA
HETKELLÄ KUIN
VAIHTOKIN

Eos

a) Kaupoissa…………………………… __1
__2
__3
__4
b) Laskuissa ja kuiteissa……………… __1
__2
__3
__4
c) Pankkien tiliotteissa ja vastaavissa. __1
__2
__3
__4
d) Palkkatositteissa ja vastaavissa….. __1
__2
__3
__4
_______________________________________________________________________________________________
Q35 Kuinka kauan haluaisitte tämän kaksoishinnoittelun kestävän sen jälkeen, kun seteleiden ja kolikoiden vaihto on
alkanut? (KORTTI Q35.)
LUETTELE

MUUTAMIA
VIIKKOJA

a) Kaupoissa……………………………
b) Laskuissa ja kuiteissa………………
c) Pankkien tiliotteissa ja vastaavissa.
d) Palkkatositteissa ja vastaavissa…..

__1
__1
__1
__1

MUUTAMIA
KUUKAUSIA

VUODEN TAI
KAUEMMIN

Eos

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

__4
__4
__4
__4
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Q36 Kun ajatellaan vaihtoa, oletteko huolestunut vai ette seuraavista asioista ... ? (KORTTI Q36.)
LUETTELE

KYLLÄ,
HUOLESTUNUT

EI
HUOLESTUNUT

Eos

a) Uusien hintojen ymmärtämisestä……………………………. __1
__2
__3
b) Virheistä vaihdettaessa rahayksikköä………………………. __1
__2
__3
c) Siitä että Teitä huijataan rahayksikön vaihdossa …………. __1
__2
__3
d) Oman rahataloutenne paivittäisestä hoidosta……………… __1
__2
__3
e) Verovalvonnan lisääntymisestä……………………………… __1
__2
__3
f) Siitä, että siirtyminen on liian monimutkaista……………….. __1
__2
__3
g) Siitä, että siirtyminen on liian kallista………………………… __1
__2
__3
_______________________________________________________________________________________________
Q37 Pitäisikö ennen eurooppalaiseen rahayksikköön siirtymistä järjestää erityinen julkinen tiedotuskampanja vai ei?
JOS KYLLÄ: KENEN HALUAISITTE JÄRJESTÄVÄN SEN? (KORTTI Q37. - LUETTELE - VAIN YKSI
VASTAUS)
Kyllä: Euroopan Unionin toimielinten…………………….
__1
Kyllä, Suomen viranomaisten…………………………….
__2
Kyllä, pankkien, säästöpankkien ja vastaavien…………
__3
Kyllä, tiedotusvälineiden…………………………………..
__4
Kyllä, mutta muiden järjestämänä (SPONTAANI)……… __5
EI, ei mitään tiedotuskampanjaa…………………………. __6
Eos…………………………………………………………… __7
_______________________________________________________________________________________________
Q38 Tiedotuskampanja viestittäisi euron hyödyllisyydestä ja kätevyydestä. Tuntuvatko seuraavat viestit teistä erittäin
hyvin valituilta, melko hyvin valituilta, melko huonosti valituilta vai erittäin huonosti valituilta tiedotuskampanjaa
ajatellen? (KORTIT Q38)
LUETTELE

ERITTÄIN
HYVIN
VALITTU

MELKO
HYVIN
VALITTU

MELKO
HUONOSTI
VALITTU

ERITTÄIN
HUONOSTI
VALITTU

Eos

EURO-matkustaminen merkitsee luopumista
valuutan vaihdosta matkallasi Euroopassa………… __1
__2
__3
__4
__5
EUROn avulla hintavertailu Euroopassa on
helppoa ………………………………………………… __1
__2
__3
__4
__5
Yhteismarkkinat tarvitsevat yhteisen valuutan…….. __1
__2
__3
__4
__5
_______________________________________________________________________________________________
Q39 a) Ajatellaanpa ensimmäistä viestiä uudemman kerran, 'EURO-matkustaminen merkitsee luopumista valuutan
vaihdosta matkallasi Euroopassa'.
Mikä seuraavista lauseista kuvaa parhaiten ensireaktiotanne tähän viestiin? (KORTTI Q39 - VAIN YKSI
VASTAUS)
b) Entä mikä on mahdollinen toinen reaktionne? (KORTTI Q39 - VAIN YKSI VASTAUS)
LUETTELE

a) ENSIMMÄINEN
REAKTIO
Se on minulle jotakin uutta…………………………………………
__1
Se innostaa minua………………………………………………….
__2
Se tuntuu vakuuttavalta…………………………………………….
__3
Kuulostaa hyvältä, mutta vaikuttaa hankalasti toteutettavalta…
__4
Se jättää minut kylmäksi……………………………………………
__5
Siitä on puhuttu jo kauan, mutta mitään ei näytä tapahtuvan….
__6
Se on mahdotonta, pelkkä haave………………………………….
__7
Se ärsyttää minua, koska olen euroa vastaan…………………..
__8
Muu (SPONTAANI)………………………………………………….
__9

b) TOINEN
REAKTIO
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

Eos………………………………………………………………….

__10

.

__10
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Q40 a) Entä jos sanon Teille:'EUROn avulla hintavertailu Euroopassa on helppoa'.
Mikä seuraavista lauseista kuvaa parhaiten ensireaktiotanne tähän viestiin? (KORTTI Q39 - VAIN YKSI
VASTAUS)
b) Entä mikä on mahdollinen toinen reaktionne? (KORTTI Q39 - VAIN YKSI VASTAUS)
LUETTELE

a) ENSIMMÄINEN
REAKTIO

Se on minulle jotakin uutta…………………………………………….
Se innostaa minua……………………………………………………..
Se tuntuu vakuuttavalta………………………………………………..
Kuulostaa hyvältä, mutta vaikuttaa hankalasti toteutettavalta……..
Se jättää minut kylmäksi……………………………………………….
Siitä on puhuttu jo kauan, mutta mitään ei näytä tapahtuvan………
Se on mahdotonta, pelkkä haave…………………………………….
Se ärsyttää minua, koska olen euroa vastaan………………………
Muu (SPONTAANI)…………………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

b) TOINEN
REAKTIO
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

Eos………………………………………………………………………. __10
__10
_______________________________________________________________________________________________
Q41 a) Entä jos sanon Teille: 'Yhteismarkkinat tarvitsevat yhteisen valuutan'.
Mikä seuraavista lauseista kuvaa parhaiten ensireaktiotanne tähän viestiin? (KORTTI Q39 - VAIN YKSI
VASTAUS)
b) Entä mikä on mahdollinen toinen reaktionne? (KORTTI Q39 - VAIN YKSI VASTAUS)
LUETTELE

a) ENSIMMÄINEN
REAKTIO

Se on minulle jotakin uutta……………………………………………..
Se innostaa minua………………………………………………………
Se tuntuu vakuuttavalta………………………………………………..
Kuulostaa hyvältä, mutta vaikuttaa hankalasti toteutettavalta………
Se jättää minut kylmäksi……………………………………………….
Siitä on puhuttu jo kauan, mutta mitään ei näytä tapahtuvan………
Se on mahdotonta, pelkkä haave……………………………………..
Se ärsyttää minua, koska olen euroa vastaan……………………….
Muu (SPONTAANI)……………………………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

b) TOINEN
REAKTIO
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

Eos……………………………………………………………………….. __10
__10
_______________________________________________________________________________________________
Q42 Mistä Teidän mielestänne pitäisi saada tietoa eurooppalaisesta rahayksiköstä ja siihen siirtymisestä? (KORTTI Q42.
LUETTELE - VOI TULLA USEITA VASTAUKSIA)
Pankeista, säästöpankeista ja vastaavista………………………………………………….
Marketeista ja kaupoista………………………………………………………………………
Virastoista……………………………………………………………………………………….
Kirjastoista………………………………………………………………………………………
Kouluista ja muista opiskelu- ja koulutuspaikoista………………………………………….
Työpaikoilta……………………………………………………………………………………..
Ammattiliitoista, yhdistyksistä ja vastaavista………………………………………………..
Kuluttajajärjestöistä…………………………………………………………………………….
Radiosta…………………………………………………………………………………………
Televisiosta……………………………………………………………………………………..
Lehdistä………………………………………………………………………………………….
Perheeltä ja ystäviltä……………………………………………………………………………
Postitse…………………………………………………………………………………………..
Tietoverkosta, teksti-tv:stä (Internetistä, Telesammosta, Infotelistä tai vastaavasta)……
Muu (SPONTAANI)……………………………………………………………………………..

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

Eos……………………………………………………………………………………………….. __16
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SIIRRYMME TOISEEN AIHEESEEN, NIMITTÄIN INFORMAATIOTEKNOLOGIAAN JA TIETOSUOJAAN
Kysymys Q43 puuttuu
Informaatio- ja viestintätekniikoista on tulossa yhä näkyvämpiä niin yksityisessä kuin ammatillisessakin elämässämme.
Nykyään on mahdollista liittää toisiinsa tietokoneita, puhelimia, televisioita, videonauhureita ja
tietoliikennesatelliitteja. Nämä ns. 'tiedon valtatiet' mahdollistavat pääsyn tietoyhteiskuntaan. Siten on esimerkiksi
mahdollista olla yhteydessä eri puolilla maailmaa oleviin ihmisiin ja erilaisten palvelujen toimittajiin ym. oman
tietokoneen, television tai puhelimen välityksellä.
Q44 Käyttämällä tietoverkkoja, kuten Internetiä tietokoneellanne tai teksti-TV.tä televisiossanne tms., saa yhteyden eri
palveluihin..
a) Olkaa hyvä ja kertokaa kunkin luettelemani palvelun osalta oletteko kiinnostunut siitä vai ette?
LUETTELE- VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

KIINNOSTUNUT

EI KIINNOSTUNUT

Eos

Mahdollisuudesta saada reaaliaikaisesti tietokoneellenne tai televisioruudullenne lääketieteellinen lausunto terveyteenne liittyvässä asiassa, esimerkiksi selitys röntgenkuvista tai verikokeesta…………. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta osallistua täydellisesti opastettuun museokierrokseen, jopa kotoa käsin, reaaliajassa, aivan kuin olisitte itse
paikalla…………………………………………………………………………. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta osallistua kotoa käsin keskusteluun poliitikon
kanssa, aivan kuin olisitte itse paikalla……………………………………... __1
__2
__3
Mahdollisuudesta osallistua koulutuskurssiin kotoa käsin, aivan
kuin olisitte itse paikalla………………………………………………………. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta käyttää kotoa käsin kaupungin tai kunnan
palveluita ja saada tarvitsemanne asiakirjat joutumatta itse
käymään paikalla……………………………………………………………… __1
__2
__3
Mahdollisuudesta lukea kotona ruudulta suomalaisia ja ulkomaisia sanoma- ja aikakausilehtiä heti niiden ilmestyttyä ……………….. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta sekä saada tietoa tuotteista ja palveluista että
ostaa tai vuokrata niitä suoraan televisionne tai tietokoneenne
välityksellä ……………………………………………………………………… __1
__2
__3
Työnhaun helpottumisesta koska on mahdollista lukea työvoimatoimiston tai yksityisen työnantajan ilmoituksia tietokoneelta tai
teksti-TV:stä ……………………………………………………………………. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta osallistua keskusteluryhmiin, joko työ- tai
vapaa-ajan asioissa……………………………………………………………. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta vastaanottaa ja lähettää sähköpostia kotoa
käsin …………………………………………………………………………….. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta hoitaa omia pankkiasioita kotona, seurata
pörssikursseja tai muuta taloustietoa kotoa käsin………………………….. __1
__2
__3
Mahdollisuudesta järjestää kokonainen matka saamalla tietokoneenne tai televisioruutunne välityksellä tietoa paikoista,
matkojen hinnoista, varauksista jne…………………………………………. __1
__2
__3
_______________________________________________________________________________________________
Q45 Joistakin äskenmainittujen tietoverkkojen palveluiden käytöstä jää tunnistettavia sähköisiä jälkiä, tietoja itsestänne,
kuten nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli.
Oletteko erittäin huolestunut, melko huolestunut, ette kovin huolestunut vai ette lainkaan huolestunut tunnistettavien
käyttäjätietojenne jäämisestä verkkoon?
Erittäin huolestunut..........…………………….
Melko huolestunut……………………………..
Ei kovin huolestunut…………………………..
Ei lainkaan huolestunut……………………….

__1
__2
__3
__4

Eos……………………………………………….

__5
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Q46 Niitä henkilötietoja, joita ihmisiltä kerätään heidän käyttäessään näitä palveluja, voidaan käyttää suoramainontaan
tai myydä kaupoille, vakuutuslaitoksille tai antaa viranomaisille. Oletteko tästä asiasta erittäin huolestunut, melko
huolestunut, ette kovin huolestunut vai ette lainkaan huolestunut?
Erittäin huolestunut…………………………..
Melko huolestunut……………………………
Ei kovin huolestunut…………………………
Ei lainkaan huolestunut……………………..
Riippuu asiasta……………………………….

__1
__2
__3
__4
__5

Eos……………………………………………. __6
_______________________________________________________________________________________________
Q47 Mikä seuraavista mielipiteistä on lähinnä omaanne? (KORTTI Q47 - LUETTELE - VAIN YKSI VASTAUS)
En käyttäisi uusia viestintätekniikoita ja niiden tarjoamia palveluita sillä riski siitä, että joku
saattaisi käyttää henkilötietojani tavalla jota en hyväksy, vaikuttaa liian suurelta……………….…. __1
En epäröisi käyttää uusia viestintätekniikoita ja niiden tarjoamia palveluita, jos voitaisiin taata
että voin valvoa sitä miten henkilötietojani käytetään………………………………………………….. __2
Käyttäisin uusia tekniikoita ja palveluita joka tapauksessa, koska esimerkiksi pankki- tai luottokorttia käytettäessä jää aina jäljitettävää henkilötietoa………………………………………………..

__3

Käyttäisin uusia tekniikoita ja palveluja, mutta niin vähän kuin mahdollista, jättääkseni mahdollisimman vähän henkilötietoja jälkeeni …………………………………………………………………. __4
Käytän jo uusia tekniikoita ja palveluja, mutta niin vähän kuin mahdollista, jättääkseni mahdollisimman vähän henkilötietoja jälkeeni (SPONTAANI)………………………………………………… __5
Käytän jo uusia tekniikoita ja palveluja (SPONTAANI)………………………………………………… __6
Ei mikään näistä (SPONTAANI)………………………………………………………………………….. __7
Eos…………………………………………………………………………………………………………… __8
_______________________________________________________________________________________________
Q48 Kun ajatellaan verkoista ostettavien tavaroiden ja palveluiden maksutapoja, mikä seuraavista mielipiteistä on
lähimpänä omaanne? (KORTTI Q48 - LUETTELE- VAIN YKSI VASTAUS)
Olisin valmis käyttämään mitä tahansa maksutapaa, jopa sellaista, josta jää jälkiä ………………
Olisin valmis käyttämään mitä tahansa maksutapaa, jopa sellaista, josta jää jälkiä, edellyttäen
että tietoja käytetään vain siihen, että minä itse voin tarkistaa kuluni………………………………
En ole valmis käyttämään maksutapaa, josta jää jälkiä……………………………………………...
Riippuu tilanteesta, haluan vaihtoehdon (SPONTAANI)……………………………………………..
En ostaisi tuotteita tai palveluita verkosta (SPONTAANI)……………………………………………
Ei mikään näistä (SPONTAANI)………………………………………………………………………...

__1
__2
__3
__4
__5
__6

Eos…………………………………………………………………………………………………………. __7
_______________________________________________________________________________________________
Q49 Mikä tai mitkä kaksi seuraavista mielipiteistä ovat lähinnä omaanne? (KORTTI Q49 - LUETTELE KORKEINTAAN KAKSI VASTAUSTA)
Verkossa oleviin palveluihin on päästävä ilman henkilötietoja tai vain hyvin vähin tiedoin………………….
Haluan aina tietää kenellä on tietoja minusta ja mitä he aikovat tiedoilla tehdä………………………………
Haluan saada mahdollisuuden antaa oman suostumukseni ennen kuin henkilötietojani käytetään………..
Minulle on yhdentekevää, mitä henkilötiedoillani tehdään, kunhan vain saan käyttää uusia palveluita……
Jos minulle kerrotaan etukäteen, minua ei haittaa, vaikka yritykset käyttäisivät henkilötietojani
lähettääkseen minulle mainoslehtisiä………………………………………………………………………………
Haluan niiden jälkien, joita jätän verkkoon käyttäessäni uusia tekniikoita, pysyvän luottamuksellisina
tai tuhoutuvan automaattisesti, siten ettei kukaan voi käyttää niitä……………………………………………..
Ei mikään näistä (SPONTAANI) ……………………………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7

Eos……………………………………………………………………………………………………………………… __8
_______________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 46.1 LOMAKE A
13

141405
_______________________________________________________________________________________________
Q50 Euroopan unionissa on lakeja, joiden tarkoituksena on suojella yksityiselämäänne ja asettaa sääntöjä
henkilötietojenne käytölle. Nämä lait vaativat esim. Teidän hyväksyntänne henkilötietojenne käyttöön ja antavat
Teille oikeuden kieltää niiden käytön tarkoituksiin, joita ette hyväksy tai halua enää. Oletteko ennen tätä päivää
kuullut näistä laeista (EU:n) vai ette?
Kyllä………………………………………….. __1
En…………………………………………….. __2
Eos…………………………………………… __3
_______________________________________________________________________________________________
Q51 Onko mielestänne erittäin tärkeää, melko tärkeää, ei kovin tärkeää vai ei lainkaan tärkeää, että Euroopan unioni
yrittää taata suojan yksityiselämällenne ja henkilötiedoillenne?
Erittäin tärkeää……………………………………………………..
Melko tärkeää………………………………………………………
Ei kovin tärkeää…………………………………………………….
Ei lainkaan tärkeää…………………………………………………
Asia ei kuulu mitenkään Euroopan unionille (SPONTAANI) ….

__1
__2
__3
__4
__5

Eos…………………………………………………………………… __6
_______________________________________________________________________________________________
Q52 Nykyään henkilötiedot voivat kulkea hyvin nopeasti yhdestä maanosasta toiseen. Uskotteko että on erittäin tärkeää,
melko tärkeää, ei kovin tärkeää vai ei lainkaan tärkeää että yksityiselämäänne ja henkilötietojanne suojellaan
tehokkaasti, ei ainoastaan Euroopan unionissa vaan myös kaikkialla maailmassa?
Erittäin tärkeää ………………………………. __1
Melko tärkeää………………………………… __2
Ei kovin tärkeää……………………………… __3
Ei lainkaan tärkeää………………………….. __4
Eos…………………………………………….. __5
_______________________________________________________________________________________________
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

__5

__6

__7

__8

__9

OIKEISTO
__10

Kieltäytyi…………………………………………………………………………………………………………… __1
Eos…………………………………………………………………………………………………………………. __2
_______________________________________________________________________________________________
EI KYSYMYKSIÄ D2 JA D6
D7 Oletteko Te...?
Naimaton……………………………………… __1
Naimisissa……………………………………. __2
Avoliitossa……………………………………. __3
Eronnut……………………………………….. __4
Asumuserossa………………………………. __5
Leski…………………………………………. __6

_______________________________________________________________________________________________
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D8 a) Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? (JOS OPISKELEE EDELLEEN, MERKITSE 00)
__

__vuotiaana

(JOS OPISKELEE EDELLEEN TAI JOS OPISKELUN LOPETTAMISIKÄ 19 TAI ENEMMÄN, KYSY D8b)
b) (JOS VASTAAJA ON LOPETTANUT TÄYSIPÄIVÄISEN OPISKELUN 19-VUOTIAANA TAI
VANHEMPANA TAI OPISKELEE EDELLEEN)
Oletteko 19 vuotta täytettyänne saanut koulutusta millään seuraavista aloista?
LUETTELE

KYLLÄ

Ei

Eos

Tekniset tieteet……………………………………. __1
__2
__3
Luonnontieteet/lääketiede ………………………. __1
__2
__3
Humanistiset tieteet………………………………. __1
__2
__3
Yhteiskuntatieteet………………………….……... __1
__2
__3
Kemia………………………………………………. __1
__2
__3
Fysiikka…………………………………………….. __1
__2
__3
Biologia…………………………………………….. __1
__2
__3
Matematiikka ……………………………………… __1
__2
__3
Kasvitieteet………………………………………… __1
__2
__3
Ekologia……………………………………………. __1
__2
__3
Anatomia…………………………………………… __1
__2
__3
Fysiologia………………………………………….. __1
__2
__3
EI SOVELLU VASTAAJAAN ……………………. __1
-----------_______________________________________________________________________________________________
EI KYSYMYSTÄ D9
D10 VASTAAJAN SUKUPUOLI
Mies………………………………………… __1
Nainen……………………………………… __2
_______________________________________________________________________________________________
D11 Minkä ikäinen olette?
__

__vuotta

_______________________________________________________________________________________________
D12 Kuinka monta henkilöä taloudessanne asuu, mukaanlukien Teidät itsenne, kaikki aikuiset ia lapset?
D13 Montako alle 15-vuotiasta lasta asuu tällä hetkellä kotona?
HENKILÖÄ
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
9 tai enemmän
__9
Ei yhtään

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
TÄMÄN HETKINEN
AMMATTI

D15b
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 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

_______________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 46.1 LOMAKE A
16

141405
_______________________________________________________________________________________________
D19 Oletteko..?
D19. LUETTELE

KYLLÄ

EI

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

__1
__1

__2
__2

KYSY D21 VAIN NIILTÄ, JOTKA EIVÄT ANSAITSE PÄÄOSAA TALOUDEN TULOISTA - KOHTA 2
KYSYMYKSESSÄ D19.b., MUUTEN SIIRRY Q27
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
TÄMÄN HETKINEN
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
Kalastaja……………………………………………………………………………………. __6
Ammatinharjoittaja (Lakimies, praktiikkaa pitävä lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti)….. __7
Kauppias, käsityöläinen, muu itsensä työllistävä henkilö…………………………….. __8
Yrityksen omistaja (ainut tai osaomistaja) ……………………………………………… __9
TYÖNTEKIJÄ, Toisen palveluksessa/virassa oleva ammatinharjoittaja (lääkäri,
lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti),…………………………………………………………. __10
Johtaja, ylin johto (toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja) ………………………… __11
Keskijohto, muu johto (osastopäällikkö, opettaja, teknikko)………………………….. __12
Työntekijä, lähinnä toimistotyössä………………………………………………………. __13
Matkustava työntekijä/toimihenkilö (kauppamatkustaja, autonkuljettaja) …………… __14
Palvelutyöntekijä/toimihenkilö (sairaala, ravintola, poliisi, palomies),……………….. __15
Työnjohtaja………………………………………………………………………………… __16
Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä……………………………………………….. __17
Muu (ammattitaidoton) ruumiillisen työn tekijä, palvelija……………………………… __18
EI OLE KOSKAAN TEHNYT PALKKATYÖTÄ………………………………………… -------

D21b
VIIMEISIN
AMMATTI

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

_______________________________________________________________________________________________
EI KYSYMYKSIÄ D22-D26

_______________________________________________________________________________________________
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D27 a) Sanoisitteko olevanne...? (LUETTELE - KORTTI D27)
Erittäin uskonnollinen………………………………………..
Hyvin uskonnollinen……………………………………….…
Jonkin verran uskonnollinen…………………………………
Ei uskonnollinen eikä epäuskonnollinen……………….…..
Jonkin verran epäuskonnollinen…………………………….
Hyvin epäuskonnollinen……………………………………..
Erittäin epäuskonnollinen……………………………………
Agnostikko…………………………………………………….
Ateisti…………………………………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

Ei osaa sanoa………………………………………………… __10
(JOS ERITTÄIN, HYVIN TAI JONKIN VERRAN USKONNOLLINEN - KOHDAT 1,2 TAI 3
KYSYMYKSESSÄ D27a)
b) Osallistutteko jumalanpalveluksiin useita kertoja viikossa, kerran viikossa, muutaman kerran viikossa, muutaman
kerran vuodessa tai harvemmin vai ette koskaan?
Useita kertoja viikossa………………………………………..
Kerran viikossa………………………………………………..
Muutaman kerran vuodessa…………………………………
Kerran vuodessa tai harvemmin…………………………….
Ei koskaan……………………………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5

Eos…………………………………………………………….. __6
_______________________________________________________________________________________________
EI KYSYMYSTÄ D28
D29 Tarvitsemme myös tietoa taloutenne tuloista voidaksemme analysoida tutkimuksen tuloksia ei 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

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)………………………. __1
Kolme………………………………………………………….. __2
Neljä……………………………………………………………. __3
Viisi tai enemmän…………………………………………….. __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………………………… __1
Ei…………………………… __2
_______________________________________________________________________________________________
P13 HAASTATELTAVAN ÄIDINKIELI
Suomi………………………. __1
Ruotsi………………………. __2
_______________________________________________________________________________________________
HAASTATTELIJAN NIMI_________________________________________________________
VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__
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