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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 (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 tätä... (Luettele)
Usein…………………………. __1
Silloin tällöin…………………. __2
Harvoin………………………. __3
Ei koskaan……………………__4
Eos…………………………… __5
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Q4 a) Nykyään keskustellaan paljon siitä mitkä Suomen päämäärien tulisi olla seuraavien kymmenen tai viidentoista
vuoden aikana. Tällä kortilla on lista eräitä asioita, joiden eri ihmisten mielestä tulisi olla etusijalla. Olkaa hyvä ja
sanokaa mitä niistä henkilökohtaisesti pidätte tärkeimpänä pitkällä aikavälillä? (Kortti Q4 - Vain yksi vastaus)
b) Entä mikä on toiseksi tärkein? (Kortti Q4 - Vain yksi vastaus)
Luettele

a)

Tärkein

b)

Toiseksi tärkein

1 Järjestyksen ylläpitäminen maassamme……………………… __1
__1
2. Tavallisten ihmisten vaikutuksen lisääminen
tärkeissä hallituksen päätöksissä………………………………… __2
__2
3. Hinnankorotusten vastustaminen……………………………… __3
__3
4. Sananvapauden puolustaminen……………………………….. __4
__4
Ei osaa sanoa………………………………………………………. __5
__5
____________________________________________________________________________________________
Q5 Kuinka usein... (Kortti Q5.)?
a) katsotte uutisia televisiosta?
b) luette uutiset päivälehdestä?
c) kuuntelette uutisia radiosta?
LUETTELE
JOKA PÄIVÄ USEITA KERTOJA
KERRAN KAKSI HARVEMMIN EI KOSKAAN
VIIKOSSA
VIIKOSSA
a) Uutiset televisiosta……. __1
__2
__3
__4
__5
b) Uutiset
päivälehdestä…………….. __1
__2
__3
__4
__5
c) Uutiset radiosta……….. __1
__2
__3
__4
__5
____________________________________________________________________________________________
Q6 Yleisesti ottaen, sanoisitteko tietävänne erittäin hyvin, melko hyvin , ette kovin hyvin vai ette lainkaan, miten
Suomen hallintojärjestelmä on kokoonpantu ja miten se toimii? (Luettele)

EOS
__6
__6
__6

Erittäin hyvin………………………………….. __1
Melko hyvin…………………………………… __2
En kovin hyvin……………………………….. __3
En lainkaan…………………………………… __4
Ei osaa sanoa……………………………….. __5
____________________________________________________________________________________________
Q7 Kuinka hyvin kaikenkaikkiaan katsotte saavanne tietoa Suomen hallintojärjestelmästä, sen toimintatavoista ja
toimielimistä? (Luettele)
Erittäin hyvin………………………………… __1
Melko hyvin………………………………….. __2
En kovin hyvin……………………………….. __3
En lainkaan…………………………………... __4
Ei osaa sanoa……………………………….. __5
____________________________________________________________________________________________
Q8 Yleisesti ottaen, sanoisitteko tietävänne erittäin hyvin, melko hyvin , ette kovin hyvin vai ette lainkaan miten
Euroopan unioni on kokoonpantu ja miten se toimii? (Luettele)
Erittäin hyvin…………………………………
Melko hyvin…………………………………..
En kovin hyvin……………………………….
En lainkaan ………………………………….
Ei osaa sanoa……………………………….

__1
__2
__3
__4
__5

____________________________________________________________________________________________
Q9 Kuinka hyvin kaikenkaikkiaan katsotte saavanne tietoa Euroopan unionista, sen toimintatavoista ja toimielimistä?
(Luettele)
Erittäin hyvin…………………………………
Melko hyvin…………………………………..
Ei kovin hyvin………………………………..
Ei lainkaan……………………………………
EOS…………………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
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Q10 Mikä seuraavista väittämistä on lähinnä omaa mielipidettänne? (Kortti Q10. Luettele vain yksi vastaus)
Minä todella tarvitsen paljon lisää tietoa Euroopan unionista………. __1
Haluaisin saada lisää tietoa Euroopan unionista…………………….. __2
Omalta osaltani olen tyytyväinen siihen mitä jo tiedän………………. __3
EOS……………………………………………………………………….. __4
____________________________________________________________________________________________
Q11 Kun etsitte tietoa Euroopan unionista, sen toimintatavoista ja toimielimistä. niin mistä saatte sitä? (Useampi vastaus
mahdollinen - Pumppaa kunnolla) Entä mistä muualta?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__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
____________________________________________________________________________________________
Q12 Yleisesti ottaen, miten haluaisitte mieluiten saada tietoa Euroopan unionista? (Kortti Q12 - Luettele - Useampi
vastaus mahdollinen)
Lyhyt lehtinen, joka antaa asiasta yleiskuvan………………………………………….
Yksityiskohtaisempi esite…………………………………………………………………
Täydellinen kuvaus kirjan muodossa……………………………………………………
Videonauha…………………………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4

Intemetin kautta……………………………………………………………………………
CD-rom levyke……………………………………………………………………………..
Tietokonelevyke……………………………………………………………………………
Tietokonepääte, jonka kautta voi olla yhteydessä tietopankkeihin…………………..

__5
__6
__7
__8

Ainoastaan tiedotusvälineiden kautta…………………………………………………… __9
En halua tietoa Euroopan unionista (Spontaani)………………………………………. __10
Ei millään näistä tavoista (Spontaani)…………………………………………………… __11
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………… __12
____________________________________________________________________________________________
Q13 (Jos kohdat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tai 8 kysymyksessä Q12)
Jotta saisitte tällaista tietoa olisitteko valmis vai ettekö olisi valmis...?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EOS

a) Soittamaan maksulliseen palvelunumeroon ………………………………………..
b) Lähettämään telefaxin maksulliseen palvelunumeroon……………………………
c) Soittamaan maksuttomaan palvelunumeroon………………………………………
d) Lähettämään telefaxin maksuttomaan palvelunumeroon………………………….

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

e) Kirjoittamaan /lähettämään kirjeen asiaan perehtyneelle henkilölle………………
f) Käymään Euroopan komission tiedotustoimistossa…………………………………
g) Käymään julkisessa tiedotustoimistossa…………………………………………….
h) Käymään Euroopan asiat tuntevan lehtimiehen luona……………………………..

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

i) Tutkimaan tietokantoja kotipaikkakunnallanne sijaitsevan tietokoneen kautta…… __1
j) Tutkimaan tietokantoja kotitietokoneenne kautta……………………………………. __1

__2
__2

__3
__3
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Kysytään kaikilta
Q14 Onko Teillä mahdollisuus käyttää tai käytättekö... ? (Kortti Q14 - Luettele – Merkitse jos kyllä)
Videonauhuria………………………………………………………………………………………… __1
Telefaxia…………………………………………………………………………………………….… __2
Satelliittiantennia satelliittiohjelmien/kanavien katselemiseen………………………………….. __3
Maksu-TV kotipäätettä, kuten PTV:n kotipääte…………………………………………………… __4
Teksti-TV:llä varustettua televisiota………………………………………………………………… __5
Telesampoa, Infoteliä tai jotain muuta videotex-järjestelmää, joka toimii ilman televisiota…… __6
Tietokonetta……………………………………………………………………………………………. __7
CD-ROM-asemaa tai CDI-lukijaa…………………………………………………………………… __8
Modeemia……………………………………………………………………………………………... __9
Intemettiä tai WWW:tä……………………………………………………………………………….. __10
Ei mitään näistä (Spontaani)………………………………………………………………………… __11
Ei osaa sanaa…………………………………………………………………………………………. __12
_____________________________________________________________________________________________
Q15 Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne…(Luettele)
Hyvä asia……………………………………
Huono asia………………………………….
Ei hyvä, eikä huono asia…………………..

__1
__2
__3

Eos…………………………………………… __4
_____________________________________________________________________________________________
Q16 Kaikki näkökohdat huomioonottaen sanoisitteko, että Suomi on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin
jäsenyydestä?
Hyötynyt…………………………………….
Ei ole hyötynyt……………………………..

__1
__2

Eos…………………………………………. __3
_____________________________________________________________________________________________
Q17 Kysytään vain Hollannissa
Q18 Kysytään vain HolIannissa
_____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q19 Kun ajattelette lähitulevaisuutta, koetteko itsenne ... (Luettele- Vain yksi vaihtoehto hyväksytään)
Vain suomalaiseksi……………………………….. __1
Suomalaiseksi ja eurooppalaiseksi……………… __2
Eurooppalaiseksi ja suomalaiseksi……………… __3
Vain eurooppalaiseksi…………………………….. __4
EOS…………………………………………………. __5
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Q20 Olkaa hyvä ja sanokaa kunkin seuraavan maan osalta erikseen kannatatteko sen jäsenyyttä Euroopan unionissa
tulevaisuudessa vai vai ette? (Kortti Q20 – Luettele yksitellen – vaihtele järjestystä haastateltavittain: alusta loppuun
ja lopusta alkuun)
Luettele

Kannatan

En kannata

Eos

1. Bulgaria……………………………… __1
__2
__3
2. Kypros……………………………….. __1
__2
__3
3. Tsekin tasavalta…………………….. __1
__2
__3
4. Viro…………………………………… __1
__2
__3
5. Unkari………………………………… __1
__2
__3
6. Islanti…………………………………. __1
__2
__3
7. Latvia…………………………………. __1
__2
__3
8. Liettua………………………………… __1
__2
__3
9. Malta………………………………….. __1
__2
__3
10. Norja………………………………… __1
__2
__3
11. Puola……………………………….. __1
__2
__3
12. Romania…………………………… __1
__2
__3
13. Venäjä……………………………… __1
__2
__3
14. Slovakia……………………………. __1
__2
__3
15. Slovenia……………………………. __1
__2
__3
16. Sveitsi………………………………. __1
__2
__3
17. Turkki………………………………. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q21 Luettelen Teille eräitä Sveitsiä koskevia väittämiä. Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin oletteko samaa vai eri mieltä
väittämän kanssa? (Vaihtele järjestystä)
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

1. Sveitsi tuo mieleeni ennenkaikkea vuoret, lumen, juuston, kellot ja suklaan…………. __1
2. Sveitsi on hyvä esimerkki monikulttuurisesta yhteiskunnasta ja eri yhteisöjen ja
kieliryhmien rauhanomaisesta rinnakkaiselosta…………………………………………….. __1
3. Sveitsiläisillä pankeilla on usein arveluttava asema kansainvälisessä
rahoituksessa ja kaupankäynnissä……………………………………………………………. __1
4. Sveitsiläinen suoran demokratian -järjestelmä, siis usein tapahtuvat vaalit ja
kansanäänestykset jne., toimii hyvin ja sitä pitäisi pitää malliesimerkkinä…………………__1
5. Sveitsiläinen liittovaltiojärjestelmä, joka antaa kunnille ja kantoneille laajan
itsehallinnon, toimii hyvin ja sitä pitäisi pitää malliesimerkkinä…………………………….. __1
6. Sveitsi ei osallistu tarpeeksi yhteisiin yrityksiin joiden tarkoituksena on ratkaista
tämänhetkiset taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset ongelmat Euroopassa ja……………. __1
maailmassa………………………………………………………………………………………. __1
7. Sveitsiläisiä pankkeja ei pitäisi syyttää siitä, että ulkomaalaiset sijoittajat………………__1
tallettavat varojaan tileille Sveitsiin…………………………………………………………….. __1
8. Sveitsi on erittäin vanhoillinen ja perinteinen maa, jossa kipeästi kaivattaisiin
uudistuksia……………………………………………………………………………………….. __1
9. Sveitsin puolueettomuus ja riippumattomuus on auttanut sitä toimimaan
onnistuneesti välittäjänä monissa kansainvälisissä selkkauksissa………………………… __1
10. Sveitsiläiset eivät pidä ulkomaalaisista ja hyväksyvät heidät ainoastaan
työntekijöinä tai turisteina………………………………………………………………………. __1
11. Sveitsillä on vahvat humanitäärisen avun perinteet…………………………………….. __1
12. Sveitsi ei ole tehnyt tarpeeksi palauttaakseen kaikkia juutalaisille ja toisen…………. __1
maailman sodan uhreille kuuluvia rahoja…………………………………………………….. __1
13. Tunnen Sveitsin hyvin omakohtaisesta kokemuksesta…………………………………. __1

ERI
EOS
MIELTÄ
__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

__2

__3

__2

__3

__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3
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Q22 Mikä on Teidän mielipiteenne seuraavista ehdotuksista? Olkaa hyvä ja kertokaa jokaisen ehdotuksen osalta, oletteko
sen puolesta vai sitä vastaan. (Lue väittämät joka haastateltavalle eri järjestyksessä)
LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

PUOLESTA

VASTAAN

1) Suomen markka ja kaikki Euroopan unionin kansalliset valuutat pitäisi
korvata Euroopan Rahaliiton yhdellä yhteisellä rahayksiköllä, Eurolla……………... __1
2) Euroopan unionin jäsenmailla tulisi olla yhteinen ulkopolitiikka Euroopan
unionin ulkopuolisia maita kohtaan……………………………………………………… __1
3) Euroopan unionin jäsenmailla tulisi olla yhteinen puolustus- ja
sotilaspolitiikka…………………………………………………………………………….. __1
4) Euroopan unionin tulisi olla vastuussa asioista, joita kansalliset, alueelliset
ja paikalliset hallintoelimet eivät voi tehokkaasti hoitaa………………………………. __1
5) Euroopan komission puheenjohtajan ja komission jäsenten tulisi nauttia
Euroopan parlamentin enemmistön luottamusta. Muussa tapauksessa heidän
tulisi erota…………………………………………………………………………………… __1
6) Kysymyksissä, jotka koskevat Euroopan unionin lainsäädäntöä, verotusta ja
varainkäyttöä, pitäisi Euroopan parlamentilla olla samat oikeudet kuin
kansallisia hallituksia edustavalla ministerineuvostolla……………………………….. __1
7) Suomessa asuvalla, jonkun muun Euroopan unionin jäsenmaan
kansalaisella tulisi olla äänioikeus kunnallisvaaleissa…………………………………. __1
8) Suomessa asuvalla, jonkun muun Euroopan unionin jäsenmaan………………… __1
kansalaisella tulisi olla oikeus asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa……………... __1
9) Lapsille tulisi opettaa koulussa, miten Euroopan unionin toimielimet toimivat…… __1

EOS

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

10) Euroopan unionin tulisi tukea elokuva- ja televisio-ohjelmatuotantoa
Euroopassa, jotta saavutettaisiin parempi tasapaino amerikkalaisen,………………. __1
__2
__3
japanilaisen ja eurooppalaisen tuotannon välillä……………………………………….. __1
__2
__3
________________________________________________________________________________________________
Q23 Joidenkin ihmisten mielestä tietyistä politiikan alueista pitäisi päättää Suomen hallituksessa, ja toisista taas yhteisesti
Euroopan unionissa. Mitkä seuraavista asioista pitäisi mielestänne päättää Suomen hallituksessa ja mistä taas
yhteisesti Euroopan unionissa?
LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

SUOMEN
HALLITUKSESSA

a) Maanpuolustus……………………………………………………………………. __1
b) Ympäristönsuojelu………………………………………………………………... __1
c) Valuutta……………………………………………………………………………. __1
d) Yhteistyö kehitysmaiden ja kolmannen maailman kanssa…………………… __1
e) Terveys ja sosiaaliturva………………………………………………………….. __1
f) Perussäännöt sähköisille viestimille ja lehdistölle……………………………… __1
g) Työntekijöiden oikeudet suhteessa työnantajiin……………………………….. __1
h) Maahanmuuttopolitiikka………………………………………………………….. __1
i) Taistelu työttömyyttä vastaan…………………………………………………….. __1
j) Maatalous- ja kalastuspolitiikka…………………………………………………... __1
l) Taloudellisissa vaikeuksissa olevien alueiden tukeminen…………………….. __1
m) Koulutus…………………………………………………………………………… __1
n) Tieteellinen ja teknologinen tutkimus…………………………………………… __1
o) Arvonlisäveron suuruus………………………………………………………….. __1
p) Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa harjoitettava ulkopolitiikka.. __1
q) Kulttuuripolitiikka………………………………………………………………….. __1
r) Säännökset poliittisista turvapaikoista………………………………………….. __1
t) Kamppailu huumeita vastaan……………………………………………………. __1

EUROOPANUNIONISSA

EOS

__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
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Q24 Jotkut ihmiset sanovat, että 'oppiminen loppuu, kun lopetat koulun ja alat työskennellä'. Toisaalta joidenkin
mielestä on yritettävä opiskella läpi elämän. Haluaisitteko henkilökohtaisesti mahdollisuuden jatkaa oppimista ja
saada koulutusta läpi elämänne vai ette?
Kyllä…………………………………… __1
Siirry kys Q25
Ei………………………………………. __2
Siirry kys Q27
Ei osaa sanoa……………………….. __3
Siirry kys Q28
_______________________________________________________________________________________________
Q25 (Jos kyllä, kohta 1 kys Q24)
Miksi? (Kortti Q25 - luettele- korkeintaan kaksi vastausta)
Ylläpitääkseni tai parantaakseni ammatillista pätevyyttäni…………………………………. __1
Parantaakseni perustietojani/-taitojani……………………………………………………….. __2
Parantaakseni yleistietojani……………………………………………………………………. __3
Saavuttaakseni korkeamman pätevyysasteen kuin minulla jo on…………………………. __4
Oppiakseni vieraan kielen …………………………………………………………………….. __5
Kehittyäkseni siinä mitä tällä hetkellä teen tai haluaisin tehdä……………………………. __6
Käyttääkseni vapaa-aikani hyödyllisesti……………………………………………………… __7
Tavatakseni ihmisiä…………………………………………………………………………….. __8
Löytääkseni töitä tai vaihtaakseni työpaikkaa……………………………………………….. __9
Muusta syystä (Spontaani)…………………………………………………………………….. __10
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………. __11
_______________________________________________________________________________________________
Q26 Jos Teidän täytyisi mennä jonkinlaiselle kurssille, niin suorittaisitteko kurssin mieluiten...
(Kortti Q26 - Luettele - Vain yksi vastaus)?
Yksin, yksityisopettajan johdolla……………………………………….. __1
Siirry Q28
Yksin, käyttäen tietokonettanne……………………………………..…. __2
Siirry Q28
Yksin, kirjekurssina………………………………………………………. __3
Siirry Q28
Pienessä ryhmässä, puolisonne kanssa………………………………. __4
Siirry Q28
Pienessä ryhmässä, ystävien ja tuttavien kanssa……………………. __5
Siirry Q28
Pienessä ryhmässä työtovereiden kanssa……………………………. __6
Siirry Q28
Pienessä ryhmässä, tuntemattomien ihmisten kanssa………………. __7
Siirry Q28
Yli 10 hengen ryhmässä, puolisonne kanssa…………………………. __8
Siirry Q28
Yli 10 hengen ryhmässä, ystävien ja tuttavien kanssa………………. __9
Siirry Q28
Yli 10 hengen ryhmässä työtovereiden kanssa………………………. __10
Siirry Q28
Yli 10 hengen ryhmässä, tuntemattomien ihmisten kanssa…………. __11
Siirry Q28
Teillä ei tavallisesti ole valinnanmahdollisuutta (Spontaani)………… __12
Siirry Q28
Yhdentekevää(Spontaani)………………………………………………. __13
Siirry Q28
Ei osaa sanoa…………………………………………………………….. __14
Siirry Q28
_______________________________________________________________________________________________
Q27 (Jos ei, kohta 2 kys Q24)
Miksi ei? (Kortti Q27 - Luettele- Korkeintaan kaksi vastausta)
Minulla ei ole aikaa…………………………………………………………….. __1
En näe siihen tarvetta…………………………………………………………. __2
En halua takaisin kouluun…………………………………………………….. __3
Puolisoni/kumppanini ei halua minun opiskelevan lisää…………………… __4
On vaikeaa saada tietoa siitä, mitä voisi tehdä……………………………... __5
Se on kallista……………………………………………………………………. __6
Muu syy (Spontaani)…………………………………………………………… __7
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………__8
_______________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q28 a)Uskotteko,että elämän läpi jatkuva koulutus voi parantaa työelämäänne-varmasti,todennäköisesti,
todennäköisesti ei vai varmasti ei? (Kortti Q28)
b) Entä henkilökohtaista elämäänne? (Kortti Q28)
Q28

VARMASTI

a) Työelämää……………………………….. __1
b) Henkilökohtaista elämää……………….. __1

TODENTODENNÄKÖISESTI NÄKÖISESTI EI
__2
__3
__2
__3

VARMASTI EI
__4
__4

EI OSAA
SANOA
__5
__5
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Q29 Oletteko ollut millään koulutuskurssilla viimeisen 12 kuukauden aikana vai ette?
Jos kyllä: Olitteko näillä kursseilla, koska työnantajanne pyysi Teitä osallistumaan,koska se oli pakollista
saadaksenne taloudellista tukea (työttömyyskorvaus jne.) vai koska itse halusitte? (Vain yksi vastaus)
Kyllä - työnantaja pyysi Teitä…………………………………………………………………. __1
Kyllä - se oli pakollista saadaksenne taloudellista tukea (työttömyyskorvaus jne)……… __2
Kyllä - halusitte itse…………………………………………………………………………….. __3
Ei ole ollut ………………………………………………………………………………………. __4
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………... __5
_______________________________________________________________________________________________
Q30 Voisiko Euroopan unioni mielestänne olla osallisena myös jatkuvassa koulutuksessa ja kursseissa vai ei?(Luettele)
Kyllä, varmasti……………………………………………….. __1
Siirry kys Q31
Kyllä, todennäköisesti……………………………………….. __2
Siirry kys Q31
Ei, todennäköisesti ei………………………………………… __3
Siirry kys Q32
Ei, varmasti ei ……………………………………………….. __4
Siirry kys Q32
Ei osaa sanoa………………………………………………… __5
Siirry kys Q32
_______________________________________________________________________________________________
Q31 (Jos kyllä kys Q30, kohdat 1-2)
Miten Euroopan unionin mielestänne pitäisi käyttää tätä rooliaan? (Kortti Q31 - Luettele- Kaksi mahdollista
vastausta)
Selittämällä miksi jatkuva opetus tai koulutus on tarpeellista………………………… __1
Tiedottamalla hyvistä esimerkkikursseista muissa maissa, jotta
voisimme oppia niistä ……………………………………………………………………. __2
Tukemalla toimintaa, joka on kohdistettu erityisesti niille, jotka eivät voi tällä
hetkellä hyötyä näistä kursseista ……………………………………………………….. __3
Rohkaisemalla ihmisiä opiskelemaan kieliä……………………………………………. __4
Muu (Spontaani)…………………………………………………………………………… __5
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………… __6
_______________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q32 Sanoisitteko, että läpi elämän kestävästä koulutuksesta on nyt tullut Teille henkilökohtaisesti välttämättömyys vai
ei?
Jos kyllä: Miksi? Jotta välttäisitte joutumasta tai jäämästä työttömäksi, parantaaksenne työtilannettanne vai
voidaksenne sopeutua yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin? (Kortti Q32)
Kyllä, välttääkseni joutumasta tai pysymästä työttömänä…………… __1
Kyllä, parantaakseni työtilannettani……………………………………. __2
Kyllä, sopeutuakseni yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin…………… __3
Kyllä, muu (Spontaani)………………………………………………….. __4
Ei…………………………………………………………………………… __5
Ei osaa sanoa…………………………………………………………….. __6
_______________________________________________________________________________________________
Q33 Sanoisitteko että jatkuva koulutus ja opiskelu on ajankohtainen aihe?
Jos kyllä: Missä olette kuullut siitä? Oliko se... (Kortti Q33 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Radiossa……………………………………………………………. __1
Televisiossa………………………………………………………... __2
Sanoma- ja aikakauslehdissä…………………………………….. __3
Perheeltä, ystäviltä ja tuttavilta……………………………………. __4
Kirjastoissa………………………………………………………….. __5
Kouluissa ja muissa koulutus- ja harjoittelupaikoissa………….. __6
Työpaikalla………………………………………………………….. __7
Ammattiliitoilta, ammattijärjestöiltä jne…………………………… __8
Internetistä, Telesammosta, Infotelistä………………………….. __9
Muualta (Spontaani)……………………………………………….. __10
Ei, aihe ei ole ajankohtainen……………………………………… __11
Ei osaa sanoa………………………………………………………. __12
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Q34 Tieto- ja viestintäteknologiat tulevat enenevässä määrin esille sekä yksityis- että työelämässä: nykyään voidaan
yhdistää toisiinsa tietokoneita, televisioita, videoita ja tietoliikennesatelliitteja.
Luettelen joukon väittämiä tämän niin kutsutun 'Tietoyhteiskunnan' ja jatkuvan koulutuksen ja opiskelun välisestä
suhteesta. Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin väittämästä oletteko sen kanssa samaa vai eri mieltä?
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

ERI
El OSAA
MIELTÄ SANOA

1. Koulut antavat lapsille hyvät valmiudet käyttää uusia teknologioita ja
tietoyhteiskunnan työvälineitä……………………………………………………… __1
__2
__3
2. On tärkeää osallistua koulutuskursseille läpi koko työelämän, jotta
voisi omaksua nopeat teknologiset muutokset……………………………………. __1
__2
__3
3. Tunnen henkilökohtaisesti tarvetta osallistua tällaisille kursseille…………… __1
__2
__3
4. Jotta nykypäivänä voisi välttää joutumasta työttömäksi tai pysymästä
työttömänä, on ensiarvoisen tärkeää tietää miten näitä uusia
teknologisia sovelluksia ja työvälineitä käytetään………………………………… __1
__2
__3
5. Uudet teknologiat ja tietoyhteiskunnan työvälineet tekevät
opiskelusta helpompaa……………………………………………………………… __1
__2
__3
6. Henkilökohtaisesti pelkään, että koulutuksesta ja opiskelusta on
tulossa liian monimutkaista, koska näiden uusien tekniikoiden ja……………… __1
__2
__3
välineiden täysi ymmärtäminen on niin vaikeaa………………………………….. __1
__2
__3
7. Internet ja uudet teknologiat pikemminkin jakavat yhteiskuntaa kuin
yhdistävät sitä………………………………………………………………………… __1
__2
__3
8. En luota Internettiin ja uusiin teknologioihin, sillä ne sisältävät
väkivaltaa, pornografiaa jne………………………………………………………… __1
__2
__3
9. Opetuksen taso laskee kun se sisältää liikaa tietoa…………………………… __1
__2
__3
10. Internet ja uudet teknologiat ovat minulle liian kalliita……………………….. __1
__2
__3
11. Todellisuudessa ihmiset eivät käytä tietokoneita opiskeluun………………. __1
__2
__3
_________________________________________________________________________________________________
Kysymys Q35 vain 55 vuotialle ja sitä vanhemmille ihmisille
Q35 Oletteko 55 vuotias tai vanhempi? (Jos kyllä)
Minkä uskoisitte rohkaisevan Teitä aloittamaan koulutuskurssin eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä ollessanne?
Kortti Q35 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
(Jos nuorempi, siirry kys Q36)
Halu parantaa yleistietouttani ………………………………………………………….. __1
Halu oppia vieras kieli…………………………………………………………………… __2
Halu kehittyä toiminnassa, jota harrastan tai haluaisin harrastaa………………….. __3
Halu käyttää vapaa-aikani hyödyllisesti……………………………………………….. __4
Halu tavata ihmisiä………………………………………………………………………. __5
Halu opettaa nuoremmille ihmisille mitä olen oppinut……………………………….. __6
Halu opettaa tietoa tarvitseville mitä olen oppinut……………………………………. __7
Halu säilyttää tuntuma työelämään ja työympäristöön………………………………. __8
Halu toteuttaa kouluvuosina, nuorena tai työelämän aikana
menetetyt mahdollisuudet………………………………………………………………. __9
Halu oppia uusia asioita jotta voisi perustaa yrityksen tai johtaa yritystä………….. __10
Muu (Spontaani)………………………………………………………………………….. __11
Ei mikään, en halua enää opiskella (Spontaani)……………………………………… __12
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………….. __13
_________________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Puhumme seuraavaksi tämän hetkisestä tilanteestanne ja tulevaisuudenodotuksistanne
Q36 Oletteko elämäänne kaikenkaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ei kovin tyytyväinen vai ei lainkaan
tyytyväinen? Sanoisitteko olevanne... ?
Erittäin tyytyväinen……………………………..
Melko tyytyväinen………………………………
Ei kovin tyytyväinen………………………….…
Ei lainkaan tyytyväinen………………………...
Ei osaa sanoa…………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
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Q37 Jos vertaatte tämänhetkistä elämäntilannettanne siihen mikä se oli viisi vuotta sitten, sanoisitteko että tilanteenne on
parantunut, pysynyt kutakuinkin samanlaisena vai heikentynyt?
Parantunut…………………………………… __1
Pysynyt kutakuinkin samana………………. __2
Heikentynyt………………………………….. __3
Ei osaa sanoa………………………………. __4
_________________________________________________________________________________________________
Q38 Odotatteko henkilökohtaisen elämäntilanteenne paranevan, pysyvän kutakuinkin samana vai heikentyvän
seuraavien viiden vuoden aikana?
Paranevan……………………………………. __1
Pysyvän kutakuinkin samana………………. __2
Heikentyvän………………………………….. __3
Ei osaa sanoa………………………………… __4
_________________________________________________________________________________________________
Q39 Jos ajattelette viimeksi kulunutta viittä vuotta, niin kertoisitteko sopiiko mikään seuraavista elämäntilanteista Teihin
vai ei? Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana....
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EI OSAA SANOA/
EI SOVELLU
1. Olen ollut työttömänä kerran tai useammin……………………… __1
__2
__3
2. Ainakin yksi perheeni jäsen on ollut työttömänä ……………….. __1
__2
__3
3. Ainakin yksi läheinen ystäväni on ollut työttömänä …………….. __1
__2
__3
4. Työpaikka jossa työskentelen on irtisanonut ihmisiä …………… __1
__2
__3
_________________________________________________________________________________________________
Seuraavaksi kysyisin mielipiteitänne suomalaisesta yhteiskunnasta ja odotuksianne sen tulevaisuuden suhteen.
Q40 Sanoisitteko olevanne erittäin ylpeä, melko ylpeä, ette kovin ylpeä vai ette lainkaan ylpeä (Suomen)
kansalaisuudestanne (Käytetään sitä kansalaisuutta. joka mainittiin kysymyksessä Q1 (Vain yksi vastaus)
Erittäin ylpeä……………………………….. __1
Melko ylpeä………………………………… __2
En kovin ylpeä……………………………… __3
En lainkaan ylpeä………………………….. __4
Ei osaa sanoa……………………………… __5
_________________________________________________________________________________________________
Q41 Sanoisitteko olevanne erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ei kovin tyytyväinen vai ei lainkaan tyytyväinen
demokratian toimivuuteen Suomessa? (Vain yksi vastaus)
Erittäin tyytyväinen ……………………….. __1
Melko tyytyväinen………………………….. __2
Ei kovin tyytyväinen……………………….. __3
Ei lainkaan tyytyväinen……………………. __4
Ei osaa sanoa……………………………… __5
_________________________________________________________________________________________________
Q42 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta väittämästä oletteko sen kanssa samaa vai eri mieltä? (Kortti 42)
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

1. Maata johtavat ihmiset ovat huolestuneempia omasta hyvinvoinnistaan
kuin maan parhaasta……………………………………………………………….
2. Korruptio poliitikkojen keskuudessa on lisääntymässä………………………
3. Hallituksen ja viranomaisten toiminta on menossa huonompaan suuntaan.
4. Minulla on vain vähän vaikutusmahdollisuuksia siihen mitä maailmassa
ympärilläni tapahtuu…………………………………………………………………
5. Julkisissa palveluissa välitetään yhä vähemmän ja vähemmän kaltaisteni
ihmisten tarpeista…………………………………………………………………….
6. Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät……………………………………….…
7. Yhteiskuntamme muuttamiseksi ei yksilötasolla voi tehdä mitään…………..

ERI MIELTÄ

EI OSAA
SANOA

__1
__1
__1

__2
__2
__2

__3
__3
__3

__1

__2

__3

__1
__1
__1

__2
__2
__2

__3
__3
__3
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Q43 a) Luen teille listan eräistä aikamme suurista poliittisista ja sosiaalisista kysymyksistä. Olkaa hyvä ja kertokaa mitkä
kolme huolestuttavat Teitä eniten? (Kortti Q43 - Korkeintaan kolme vastausta)
b) Entä mistä kolmesta olette vähiten huolissanne? (Kortti Q43 - Korkeintaan kolme vastausta)
LUETTELE

a) ENITEN

b) VÄHITEN

1. Kansainvälinen taloudellinen kilpailu / Talouden kansainvälistyminen……………
2. Köyhyys………………………………………………………………………………….
3. Työttömyys Euroopassa……………………………………………………………….
4. Rasismi…………………………………………………………………………………..

__1
__2
__3
__4

__1
__2
__3
__4

5. Väestön vanhentuminen……………………………………………………………….
6. Ympäristö………………………………………………………………………………..
7. Siirtolaisuus……………………………………………………………………………..
8. Euroopan yhdentyminen……………………………………………………………….

__5
__6
__7
__8

__5
__6
__7
__8

9. Rikollisuus………………………………………………………………………………. __9
10. Perinteisten arvojen katoaminen…………………………………………………….. __10
11. AIDS …………………………………………………………………………………… __11
12. Huumeiden väärinkäyttö…………………………………………………………….. __12

__9
__10
__11
__12

Ei mikään näistä (Spontaani)……………………………………………………………. __13
__13
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………….. __14
__14
_________________________________________________________________________________________________
Q44 a) Olkaa hyvä ja kertokaa mitkä kolme seuraavista päämääristä Suomen hallituksen pitäisi mielestänne asettaa
tärkeimmäksi ? (Kortti Q44 - Korkeintaan kolme vastausta)
b) Entä minkä kolmen päämäärän saavuttamiseen olisitte henkilökohtaisesti valmis panostamaan? (Kortti Q44 Korkeintaan kolme vastausta)
LUETTELE

A) TÄRKEIMMÄT

B) VALMIS PANOSTAMAAN

1. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo ………………………………. __1
2. Ympäristönsuojelu……………………………………………………. __2
3. Suomen puolustaminen asein………………………………………. __3

__1
__2
__3

4. Euroopan yhteensulautuminen……………………………………… __4
5. Taistelu rotuennakkoluuloja vastaan……………………………….. __5
6. Ihmisoikeuksien suojelu……………………………………………… __6

__4
__5
__6

7. Taistelu maailmassa vallitsevaa nälkää vastaan…………………. __7
8. Taistelu työttömyyttä vastaan ………………………………………. __8
9. Taistelu rikollisuutta vastaan ……………………………………….. __9

__7
__8
__9

Ei mikään näistä (Spontaani)…………………………………………… __10
Ei osaa sanoa……………………………………………………………. __11

__10
__11

_________________________________________________________________________________________________
Q45 Seuraavassa on kolme mielipidettä poliittisista järjestelmistä? Mikä niistä on lähinnä omaa mielipidettänne?
(Kortti Q45 - Luettele - Vain yksi vastaus)
Demokratia on paras poliittinen järjestelmä kaikissa olosuhteissa………………………………….
Joissakin olosuhteissa diktatuuri voi olla demokratiaa parempi vaihtoehto………………………..
Minun kaltaisilleni ihmisille on aivan sama eletäänkö demokratiassa vai diktatuurissa…………..
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………………..

__1
__2
__3
__4
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Q46 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta oikeudesta tai vapaudesta pitäisikö niitä kunnioittaa kaikissa tilanteissa
vai tilanteesta riippuen? (Kortti Q46)
LUETTELE

KAIKISSA
TILANTEISSA

TILANTEESTA
RIIPPUEN

El OSAA
SANOA

1. Sananvapaus………………………………………………………….. __1
2. Yhdistymisvapaus……………………………………………………. __1
3. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin………………………………… __1

__2
__2
__2

__3
__3
__3

4. Uskonnon ja omantunnonvapaus…………………………………… __1
5. Yhdenvertaisuus lain edessä………………………………………… __1
6. Oikeus turvapaikkaan poliittisen vainon vuoksi……………………. __1

__2
__2
__2

__3
__3
__3

7. Oikeus turvapaikkaan uskonnollisen vainon vuoksi……………….. __1
8. Oikeus äänestää ja olla ehdokkaana poliittisissa vaaleissa………. __1
9. Oikeus koulutukseen ja opetukseen………………………………… __1

__2
__2
__2

__3
__3
__3

10. Oikeussuoja syrjintää vastaan……………………………………… __1
__2
__3
11. Oikeus elää oman perheensä kanssa…………………………….. __1
__2
__3
12. Oikeus asuntoon…………………………………………………….. __1
__2
__3
________________________________________________________________________________________________
Suomessa asuvat ihmiset edustavat eri rotuja, uskontoja ja kulttuureja. He muodostavat erilaisia ja eri kokoisia
ryhmiä jotka ovat enemmän tai vähemmän yhtenäisiä.
Q47 Katsotteko henkilökohtaisesti kuuluvanne johonkin maamme enemmistö- vai vähemmistöryhmistä kun ajatellaan
rotua, uskontoa ja kulttuuria?
Enemmistöryhmään………………………………………… __1
Vähemmistöryhmään………………………………………. __2
En tunne kuuluvani mihinkään ryhmään (Spontaani)…… __3
Ei osaa sanoa……………………………………………….. __4
________________________________________________________________________________________________
Q48 a) Onko Teillä tai onko Teillä ollut vanhempi tai isovanhempi eri kansallisuusryhmästä kuin Te itse, vai ei?
b) Entä eri rotuinen?
c) Entä eri uskonnon edustaja?
d) Entä eri kulttuurista
LUETTELE

KYLLÄ

EI

a) Kansallisuus…………………………
b) Rotu…………………………………..
c) Uskonto………………………………
d) Kulttuuri………………………………

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

EI OSAA SANOA
__3
__3
__3
__3
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Q49 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta väittämästä oletteko sen kanssa samaa vai eri mieltä?
(Kortti Q49 - Vaihtele järjestystä)
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

ERI
EI OSAA
MIELTÄ SANOA

1. Opetuksen laatu kärsii kouluissa, joissa on liian monta tällaisia
vähemmistöryhmiin kuuluvaa lasta……………………………………………………. __1
__2
__3
2. Tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvilla ihmisillä on huonommat asuntoolot pääosin syrjinnän vuoksi…………………………………………………………… __1
__2
__3
3. Tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset väärinkäyttävät
sosiaaliturvaa……………………………………………………………………………… __1
__2
__3
4. Jos tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä ei olisi, Suomi
menestyisi huonommin kansainvälisillä urheiluareenoilla…………………………… __1
__2
__3
5. Viranomaisten pitäisi ponnistella parantaakseen tällaisiin
vähemmistöryhmiin kuuluvien ihmisten elämäntilannetta……………………………. __1
__2
__3
6. Tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset rikastuttavat Suomen
kulttuurielämää……………………………………………………………………………. __1
__2
__3
7. Tällaisten vähemmistöryhmien uskonnolliset tavat uhkaavat
elämäntapaamme…………………………………………………………………………. __1
__2
__3
8. Tällaisista vähemmistöryhmistä tulevat ihmiset rahoittavat enemmän
sosiaaliturvajärjestelmäämme kuin käyttävät sitä……………………………………… __1
__2
__3
9. Kun koulut ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin, kaikkien lasten opetusta
voidaan hyödyttää vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten läsnäololla……………….. __1
__2
__3
10. Vähemmistöryhmistä lähtöisin olevien ihmisten läsnäolo luo
turvattomuutta……………………………………………………………………………… __1
__2
__3
11. Virkamiehet suosivat vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä……………………… __1
__2
__3
12. Vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset tekevät työt, joita muut eivät halua
tehdä………………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
13. Henkilökuntaa palkatessaan työnantajan pitäisi ottaa huomioon vain
pätevyys, henkilön rotuun, uskontoon tai kulttuuriin katsomatta……………………… __1
__2
__3
14. Tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset pitävät kokonaisia
toimialoja Suomen taloudesta käynnissä……………………………………………….. __1
__2
__3
15. Tällaisten vähemmistöryhmien edustajien läsnäolo Suomessa lisää
työttömyyttä………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
16. Vähemmistöryhmistä tulevia ihmisiä syrjitään työmarkkinoilla…………………… __1
__2
__3
17. Rotuun, uskontoon tai kulttuuriin pohjautuva syrjintä työmarkkinoilla
pitäisi tehdä lainvastaiseksi……………………………………………………………….. __1
__2
__3
________________________________________________________________________________________________
Q50 Jos edelleen puhumme ihmisistä, jotka kuuluvat rodullisiin, uskonnollisiin tai kulttuurillisiin vähemmistöryhmiin.
niin onko heitä mielestänne Suomessa vähän; paljon, mutta ei liikaa vai liikaa? (Vain yksi vastaus)
Vähän…………………………………………….. __1
Paljon, mutta ei liikaa…………………………… __2
Liikaa……………………………………………... __3
Ei osaa sanoa……………………………………. __4
________________________________________________________________________________________________
Q51 Onko Teillä monta, muutamia vai ei lainkaan vähemmistöryhmiin kuuluvia ystäviä?
Monta……………………………………………… __1
Muutamia………………………………………….. __2
Ei lainkaan………………………………………… __3

________________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 47.1
15

Suomen Gallup Oy
141460
________________________________________________________________________________________________
Q52 Mitä Teidän mielestänne pitäisi tehdä, jotta parannettaisiin eri rotuihin, uskontokuntiin ja kulttuureihin kuuluvien
ihmisten välisiä suhteita Suomessa? (Kortti Q52 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Haastaa syrjintään yllyttävät ihmiset oikeuteen…………………………………………………………. __1
Edistää vastavuoroisen hyväksynnän ja kunnioituksen opetusta kouluissa…………………………. __2
Tehdä vähemmistöjen syrjintä lainvastaiseksi ………………………………………………………….. __3
Edistää oikeudenmukaista uutisointia lehdissä, radiossa ja TV:ssä………………………………….. __4
Rohkaista perustamaan sellaisia järjestöjä, jotka yhdistävät eri rotuisia, eri uskontokuntiin
ja kulttuureihin kuuluvia ihmisiä…………………………………………………………………………… __5
Edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikilla sosiaalisen elämän aloilla……………………………. __6
Edistää eri kulttuureiden ja elämäntapojen ymmärrystä Suomessa………………………………….. __7
Antaa suurempi rooli järjestöille, joilla jo on kokemusta taistelusta syrjintää vastaan………………. __8
Rohkaista vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä osallistumaan poliittiseen elämään Suomessa….. __9
Rohkaista ammattiliittoja ja kirkkoja tekemään enemmän syrjintää vastaan………………………… __10
Ei mitään…………………………………………………………………………………………………….. __11
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………………….. __12
_________________________________________________________________________________________________
Nyt voimme puhua rodullisiin, uskonnollisiin ja kulttuurillisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien ihmisten asemasta
suomalaisessa yhteiskunnassa
Q53 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta väittämästä oletteko samaa vai eri mieltä? (Kortti Q53)
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

1. Mille tahansa yhteiskunnalle on hyväksi jos se koostuu eri rotuja, uskontoja ja
kulttuureja edustavista ihmisistä………………………………………………………………. __1
2. Suomi on aina koostunut erilaisista kulttuuri- ja uskontoryhmistä……………………… __1
3. Suomen rodullinen, kulttuurillinen ja uskonnollinen monimuotoisuus lisää sen
vahvuutta …………………………………………………………………………………….…. __1
4. Tullakseen täydellisesti hyväksytyksi suomalaiseen yhteiskuntaan,
vähemmistöryhmiin kuuluvien ihmisten pitää luopua omasta kulttuuristaan……………. __1
5. Jotta näihin vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt tulisivat täydellisesti
hyväksytyiksi suomalaiseen yhteiskuntaan, heidän pitää luopua sellaisista
uskontonsa ja kulttuurinsa osa-alueista, jotka saattavat olla ristiriidassa Suomen
lain kanssa……………………………………………………………………………………… __1
6. Kahden tai kolmen sukupolven päästä näihin vähemmistöryhmiin kuuluvat
henkilöt ovat kuin ketkä tahansa yhteiskuntamme jäsenet………………………………… __1
7. On olemassa raja sille, kuinka monta eri rotua, uskontoa tai kulttuuria
yhteiskunta voi hyväksyä ……………………………………………………………………… __1
8. Suomi on saavuttanut rajansa: jos maassamme olisi enemmän tällaisiin
vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä, olisimme pulassa……………………………………. __1
9. Kaikki tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt eivät halua olla
suomalaisen yhteiskunnan täysjäseniä………………………………………………………. __1
10. Se tulevatko tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset täysin
hyväksytyiksi suomalaiseen yhteiskuntaan riippuu siitä, mihin ryhmään he
kuuluvat…………………………………………………………………………………………… __1
11. Tällaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset ovat niin erilaisia, ettei heitä
koskaan voi täydellisesti hyväksyä yhteiskuntamme jäseniksi…………………………….. __1

ERI
El OSAA
MIELTÄ SANOA

__2
__2

__3
__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3
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Nyt puhumme ihmisistä, jotka ovat muuttaneet Suomeen ja jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenmaiden
kansalaisia. Puhumme heistä tästälähtien 'maahanmuuttajina'
Q54 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta väittämästä oletteko sen kanssa samaa vai eri mieltä? (Kortti Q54)
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

ERI
MIELTÄ

El OSAA
SANOA

1. Laillisesti Suomeen Euroopan ulkopuolisista maista tulleilla
maahanmuuttajilla pitäisi olla samat oikeudet kuin Suomen kansalaisilla……. __1
__2
__3
2. Laillisesti Suomeen Euroopan ulkopuolisista maista tulleilla maahanmuuttajilla tulisi olla oikeus tuoda lähimpiä perheenjäseniään Suomeen……… __1
__2
__3
3. Laillisesti Suomeen Euroopan ulkopuolisista maista tulleet
maahanmuuttajat pitäisi lähettää takaisin alkuperämaahansa, jos he ovat
syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin………………………………………………… __1
__2
__3
4. Laillisesti Suomeen Euroopan ulkopuolisista maista tulleet maahanmuuttajat pitäisi lähettää takaisin alkuperämaahansa, jos he ovat työttömiä…. __1
__2
__3
5. Laillisesti Suomeen Euroopan ulkopuolisista maista tulleet
maahanmuuttajat pitäisi kaikki lähettää takaisin alkuperämaahansa………….. __1
__2
__3
6. Laillisesti Suomeen Euroopan ulkopuolisista maista tulleiden
maahanmuuttajien pitäisi voida saada kansalaisoikeudet………………………. __1
__2
__3
7. Kaikki laittomat maahanmuuttajat pitäisi poikkeuksetta lähettää takaisin
alkuperämaahansa……………………………………………………………………__1
__2
__3
8. Työnantajia, jotka palkkaavat laittomia työntekijöitä, pitäisi rangaista
ankarasti………………………………………………………………………………. __1
__2
__3
9. Laittomien maahanmuuttajien oikeuden jäädä Suomeen pitäisi riippua
aina heidän henkilökohtaisista olosuhteistaan……………………………………. __1
__2
__3
10. Kaikki maahanmuuttajat, lailliset tai laittomat, jatka tulevat Euroopan
unionin ulkopuolisista maista, ja heidän lapsensa, vaikka olisivatkin
syntyneet Suomessa, pitäisi lähettää takaisin kotimaahansa…………………… __1
__2
__3
11. Turvapaikkaoikeus Suomessa pitäisi olla helpommin saavutettavissa……. __1
__2
__3
________________________________________________________________________________________________
Q55 Oletteko yleisesti ottaen sitä mieltä, että Suomi hyötyy Euroopan unionin ulkopuolisista maista tulleiden
maahanmuuttajien läsnäolosta, vai oletteko sitä mieltä, että Suomi tulisi paremmin toimeen ilman heitä?
(Jos hyötyy/Jos tulisi paremmin toimeen ilman) Paljon vai vähän?
(Kortti Q55 - Vain yksi vastaus)
Hyötyy paljon………………………………………………………………..
__1
Hyötyy vähän……………………………………………………………….
__2
Tulisi vähän paremmin toimeen ilman……………………………………
__3
Tulisi paljon paremmin toimeen ilman …………………………………..
__4
Se ovatko he täällä vai eivät, on yhdentekevää (Spontaani)………….
__5
Ei osaa sanoa………………………………………………………………
__6
________________________________________________________________________________________________
Q56 Sanokaa kustakin Euroopan toimielimiä ja rasismin vastaista työtä koskevista väittämistä, oletteko samaa vai eri
mieltä? Euroopan toimielimien... (Kortti Q56)
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

1. ...pitäisi ottaa voimakkaampi asema taistelussa rasismia vastaan………….. __1
2. ...taistelu rasismia vastaan on riittävää…………………………………………. __1
3. ...pitäisi tehdä paljon enemmän taistelussa rasismia vastaan……………….. __1
4. ...pitäisi tukea rasismia vastustavia järjestöjä paljon enemmän……………… __1
5. ...ei pitäisi lainkaan sekaantua tämäntyyppisiin asioihin vaan ne pitäisi
jättää kansallisille viranomaisille……………………………………………………. __1
6. ...pitäisi hyväksyä ja toimeenpanna eurooppalaisia lakeja rasismia………… __1
vastaan………………………………………………………………………………….

ERI
El OSAA
MIELTÄ SANOA
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

__2
__2

__3
__3
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Q57 Vuosi 1997 on nimetty 'Euroopan rasismin vastaiseksi vuodeksi'. Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta
väittämästä oletteko sen kanssa samaa vai eri mieltä (Kortti Q57)
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

ERI
El OSAA
MIELTÄ SANOA

1 Vuoden 1997 nimeäminen 'Euroopan rasismin vastaiseksi
vuodeksi' oli hyvä päätös……………………………………………………. __1
__2
__3
2. Euroopan unionin tarkoitus on hyvä, mutta tämä ei paljoa muuta
tilannetta………………………………………………………………………. __1
__2
__3
3. Jos tietäisin enemmän 'Euroopan rasismin vastaisesta vuodesta'
osallistuisin joihinkin asiaa koskeviin tilaisuuksiin………………………... __1
__2
__3
4. Tämän 'Euroopan rasismin vastaisen vuoden' täytyy johtaa
pitempiaikaisiin pyrkimyksiin rasismia vastaan……………………………. __1
__2
__3
5. 'Euroopan rasismin vastainen vuosi' on rahan ja ajan hukkaa……….. __1
__2
__3
________________________________________________________________________________________________
Seuraavaksi puhumme Suomessa asuvista ihmisryhmistä, jotka eivät edusta samaa rotua, uskontoa tai kulttuuria
kuin Te.
Q58 a) Mikä niistä ryhmistä, jotka asuvat Suomessa, mutta eivät ole saman rodun, uskonnon tai kulttuurin edustajia kuin
Te itse, ovat mielestänne erityisen erilaisia kuin Te itse ja jotka mielestänne ovat joskus häiritseviä? (Kirjoita
vastaus - vain yksi vastaus)
Kirjoita tähän______________________________________________Siirry kys Q59
__

Merkitse rasti jos mainitsi jonkun ryhmän

Ei mikään…………………………………………
Ei osaa sanoa……………………………………

__1
__2

Siirry Kys Q58b
Siirry kys Q58b

b) Entä onko Suomessa jokin ihmisryhmä, joka ei edusta samaa rotua, uskontoa tai kulttuuria kuin Te itse, ja jota
toiset suomalaiset saattavat toisinaan pitää häiritsevinä? (Kirjoita vastaus - Vain yksi vastaus)
Kirjoita tähän______________________________________________Siirry kys Q59
__

Merkitse rasti jos mainitsi jonkun ryhmän

Ei mikään………………………………………… __1
Siirry Kys Q68
Ei osaa sanoa…………………………………… __2
Siirry kys Q68
________________________________________________________________________________________________
Q59 (Jos mainitsi ryhmän kysymyksessä Q58a/b)
Jos Teillä olisi lapsi, joka haluaisi mennä naimisiin sellaisen mainitsemaanne ryhmään kuuluvan henkilön kanssa,
joka tulee samanlaisesta sosiaaliryhmästä kuin Te itse, niin olisiko Teidän vaikea hyväksyä häntä vai ei?
Kyllä………………………………………………. __1
Ei………………………………………………….. __2
Ei osaa sanoa……………………………………. __3
________________________________________________________________________________________________
Q60 Jos Teidän lapsenne saisi lapsen tämän toista väestöryhmää edustavan henkilön kanssa, niin olisiko Teidän
vaikea hyväksyä asiaa vai ei?
Kyllä………………………………………………. __1
Siirry kys Q61
Ei………………………………………………….. __2
Siirry Kys Q62
Ei osaa sanoa……………………………………. __3
Siirry kys Q62
________________________________________________________________________________________________
Q61 (Jos kyllä/kohta 1 kysymyksessä Q60)
Olisiko Teidän vaikeampi hyväksyä tällainen tapaus tyttärenne (tyttärienne) vai poikanne (poikienne) kohdalla?
Vaikeampi tyttären (tyttärien) kohdalla…………………….
Vaikeampi pojan (poikien) kohdalla………………………..
Yhtä vaikeaa molempien kohdalla (Spontaani)…………..
Ei osaa sanoa ……………………………………………….

__1
__2
__3
__4

________________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 47.1
18

Suomen Gallup Oy
141460
________________________________________________________________________________________________
Kysytään niiltä, jotka mainitsivat jonkun ryhmän kysymyksessä Q58a/b
Q62 a) Voisitteko kuvitella läheistä henkilökohtaista suhdetta Teidän itsenne ja jonkun tämän ryhmän edustajan kanssa,
vai ette?
b) Jos joku tämän ryhmän edustaja asuisi lähiympäristössänne, olisiko Teidän vaikea hyväksyä sitä vai ei?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EI OSAA SANOA

a) Läheinen henkilökohtainen suhde……………………… __1
__2
__3
b) Lähiympäristössä………………………………………… __1
__2
__3
________________________________________________________________________________________________
Q63 Jos pätevä henkilö tästä ryhmästä tulisi esimieheksenne, pitäisittekö tilannetta erittäin vaikeana, melko vaikeana, ei
kovin vaikeana vai ei lainkaan vaikeana hyväksyä?
Erittäin vaikeana hyväksyä ………………..
Melko vaikeana hyväksyä………………….
Ei kovin vaikeana hyväksyä………………..
Ei lainkaan vaikeana hyväksyä…………….
Ei osaa sanoa………………………………..
Ei sovi vastaajaan (Ei työssä, yrittäjä, ...)…

__1
__2
__3
__4
__5
__6

Q64 Jos tähän ryhmään kuuluvalla ihmisellä olisi taloudellisia vaikeuksia, olisitteko valmis auttamaan häntä vai ette?
Kyllä…………………………………………..
Ei ……………………………………………..
Riippuu tilanteesta (Spontaani)……………
Ei osaa sanoa………………………………

__1
__2
__3
__4

Q65 a)Onko lähiympäristössänne mielestänne 'ei montaa', 'paljon, mutta ei liikaa' vai 'liian monta' tämän ryhmän
edustajaa? (Kortti Q65)
b) Entä työpaikallanne? (Kortti Q65)
LUETTELE

EI MONTAA PALJON, MUTTA LIIAN MONTA
EI LIIKAA

EOS/EI SOVI
VASTAAJAAN

a) Lähiympäristössä…………… __1
__2
__3
__4
b) Työpaikalla…………………… __1
__2
__3
__4
________________________________________________________________________________________________
Q66 Luettelen Teille nyt joitakin väittämiä tähän ryhmään kuuluvista ihmisistä. Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin
väittämästä, oletteko samaa vai eri mieltä sen kanssa?
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

1. Heidän tapansa harjoittaa uskontoa uhkaa elämäntapaamme……….. __1
2. He syyllistyvät keskimäärää useammin rikolliseen toimintaan………… __1
3. He rikastuttavat Suomen kulttuurielämää………………………………… __1
4. He ovat niin erilaisia, ettei heitä voi koskaan kokonaan hyväksyä
suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi ……………………………………….. __1
5. Ilman heitä Suomi menestyisi huonommin kansainvälisillä
urheiluareenoilla……………………………………………………………….. __1
6. Tullakseen hyväksytyksi Suomen yhteiskunnan täysivaltaiseksi
jäseniksi, heidän täytyy luopua omasta kulttuuristaan………………………__1

ERI
MIELTÄ

El OSAA
SANOA

__2
__2
__2

__3
__3
__3

__2

__3

__2

__3

__2

__3
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Q67 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta oikeudesta tai vapaudesta pitäisikö niitä soveltaa tasaveroisesti ihmisiin
mainitsemastanne ryhmästä ja muuhun väestöön, vai pitäisikö niitä soveltaa vain muuhun väestöön?
LUETTELE

MOLEMPIIN
TASAVEROISESTI

1. Sananvapaus…………………………………………………………..
2. Yhdistymisvapaus……………………………………………………..
3. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin………………………………...
4. Uskonnon ja omantunnonvapaus……………………………………

VAIN
MUUHUN
VÄESTÖÖN

El OSAA
SANOA

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

5. Tasa-arvo lain edessä………………………………………………… __1
6. Oikeus turvapaikkaan poliittisen vainon vuoksi……………………. __1
7. Oikeus turvapaikkaan uskonnollisen vainon vuoksi……………….. __1
8. Oikeus äänestää ja olla ehdokkaana poliittisissa vaaleissa……… __1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

9. Oikeus koulutukseen ja opetukseen………………………………… __1
__2
__3
10. Oikeussuoja syrjintää vastaan……………………………………... __1
__2
__3
11. Oikeus tuoda perheensä mukaan…………………………………. __1
__2
__3
12. Oikeus asuntoon…………………………………………………….. __1
__2
__3
________________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q68 Jotkut ihmiset tuntevat, etteivät he ole lainkaan rasistisia. Jotkut taas tuntevat olevansa erittäin rasistisia. Olkaa hyvä
ja katsokaa tällä kortilla olevaa asteikkoa ja kertokaa minulle mikä asteikon arvoista kuvaa omia tunteitanne asiasta?
Jos Teistä tuntuu, ettette ole lainkaan rasisti, antakaa arvo yksi. Jos tunnette olevanne erittäin rasistinen antakaa
arvo 10. Arvot 1 ja 10 välillä antavat Teille mahdollisuuden kertoa kuinka lähellä jompaa kumpaa ääripäätä olette.
(Kortti Q68)
LUETTELE

EI LAINKAAN
RASISTINEN

ERITTÄIN
RASISTINEN

El OSAA
SANOA

Rasismin aste
__1
__2 __3 __4 __5 __6 __7 __8 __9
__10
__11
________________________________________________________________________________________________
Siirrytään toiseen aiheeseen.
Q69 Otaksutaan, että Teillä olisi vanhemmanpuoleinen isä tai äiti, joka asuisi yksin. Mikä Teidän mielestänne olisi paras
ratkaisu, jos tämä vanhempi ei enää voisi asua yksin? (Kortti Q69 - Vain yksi vastaus)
Minä tai joku sisaruksistani kutsuisi isäni tai äitini asumaan luokseen………………………….
Minä tai joku sisaruksistani muuttaisi asumaan isäni tai äitini kanssa…………………………..
Meidän pitäisi muuttaa lähemmäksi toisiamme…………………………………………………….
Isäni tai äitini pitäisi muuttaa vanhain- tai hoitokotiin………………………………………………
Isäni tai äitini pitäisi saada asua omassa kodissaan ja saada kodinhoito- ja
terveydenhoitopalveluita kotiinsa …………………………………………………………………..
Riippuu tilanteesta (Spontaani)………………………………………………………………………
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7

Q70 Riippumatta vastauksestanne, kenen Teidän mielestänne pitäisi maksaa iäkkäiden vanhempien hoidosta?
(Kortti Q70 - Luettele- Vain yksi vastaus)
Vanhempien itsensä…………………………
Lasten…………………………………………
Valtion tai kunnan……………………………
Kaikkien tasapuolisesti (Spontaani)……….
Muu (Spontaani)……………………………..
Ei osaa sanoa………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
__6
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Q71 Kuinka monta lasta Teillä on kaikkiaan ollut, mukaanlukien poismuuttaneet tai kuolleet, mutta poislukien
adoptoidut?
Lasten lukumäärä

__

__

Q72 a) Minkä ikävuosien välillä naisen tulisi mielestänne saada ensimmäinen lapsensa (Kortti Q72)
Ei ennen .... ikävuotta (Kirjoita lokeroon)

__

__

Eikä jälkeen ... ikävuotta (Kirjoita lokeroon)

__

__

Iällä ei ole väliä (Spontaani)………………
Ei osaa sanaa………………………………

__1
__2

b) Entä minkä ikävuosien välillä naisen tulisi mielestänne saada viimeisen lapsensa (Kortti Q72)
Ei ennen.... ikävuotta (Kirjoita lokeroon)

__

__

Eikä jälleen... ikävuotta (Kirjoita lokeroon)

__

__

Iällä ei ole väliä (Spontaani)……………… __1
Ei osaa sanoa……………………………… __2
________________________________________________________________________________________________
Q73 Mikä seuraavista parhaiten kuvaa tämänhetkistä työtilannettanne? (Kortti Q73 - Luettele – Vain yksi vastaus)
Olen kokopäivätyössä, siis 34 tuntia viikossa tai enemmän……………. __1
Olen osapäivätyössä, siis 10-33 tuntia viikossa…………………………. __2
Olen osapäivätyössä, alle 10 tuntia viikossa……………………………..
__3
Olen työttömänä, ja etsin työtä…………………………………………….. __4
Minulla ei ole palkallista työtä………………………………………………. __5
Ei mitään näistä (Spontaani)……………………………………………….. __6
________________________________________________________________________________________________
Q74 Mikä seuraavista elämäntilanteista pätee Teihin tällä hetkellä parhaiten? (Kortti Q74 - Luettele – Vain yksi vastaus)
Asun avio- / avopuolisoni kanssa……………………………………………. __1
Siirry kys Q75)
Minulla on avio-/avopuoliso, mutta en asu hänen kanssaan……………... __2
Siirry kys Q75
Minulla ei ole puolisoa………………………………………………………… __3
Siirry kys Q76
Muu (Spontaani)……………………………………………………………….. __4
Siirry kys Q76
________________________________________________________________________________________________
Q75 (Jos puoliso / kohdat 1 tai 2 kysymyksessä Q74)
Mikä seuraavista parhaiten kuvaa puolisonne tämänhetkistä työtilannetta? (Luettele - Vain yksi vastaus)
Kokopäivätyössä, siis 34 tuntia viikossa tai enemmän…………………….. __1
Osapäivätyössä, siis 10-33 tuntia viikossa………………………………….. __2
Osapäivätyössä, alle 10 tuntia viikossa……………………………………… __3
Työttömänä, ja etsii työtä……………………………………………………… __4
Ei ole palkallista työtä………………………………………………………….. __5
Ei mikään näistä (Spontaani)…………………………………………………..__6
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Kysytään kaikilta
Q76 Monille naisille ja yhä useammalle miehelle kysymys siitä, miten yhdistää lasten kasvatus ja työ kodin ulkopuolella,
on tullut merkittäväksi heidän elämässään.
a) Olkaa hyvä ja kertokaa seuraavalta listalta, ja omasta tilanteestanne riippumatta, mikä listalla olevista tilanteista
olisi teille itsellenne ihanteellinen? (Kortti Q76 - vain yksi vastaus)
b) Entä mitä tilannetta puolisonne pitäisi itselleen ihanteellisena?
(Kortti Q 76 - vain yksi vastaus)
LUETTELE

A) ITSELLENNE

B) PUOLISOLLENNE

1. Kokopäivätyö, ei lapsia………………………………………………. __1
__1
2. Kokopäivätyö, yksi lapsi……………………………………………... __2
__2
3. Kokopäivätyö, useampi kuin yksi lapsi…………………………….. __3
__3
4. Osapäivätyö, ei lapsia……………………………………………….. __4
__4
5. Osapäivätyö, yksi lapsi ……………………………………………… __5
__5
6. Osapäivätyö, useampi kuin yksi lapsi………………………………. __6
__6
7. Ei työtä niin kauan kuin lapsi (lapset) on alle kouluikäinen………. __7
__7
8. Ei työtä niin kauan kuin kotona asuu lapsia……………………….. __8
__8
9. Ei työtä vaikka lapsia ei olisikaan (Spontaani)…………………….. __9
__9
10.Muu tilanne (Spontaani)……………………………………….……. __10
__10
Ei osaa sanoa……………………………………………………………. __11
__11
Ei sovellu - Ei puolisoa………………………………………………….. __---__12
________________________________________________________________________________________________
Q77 Suomen hallitus voisi panna vireille toimia, jotka loisivat paremmat mahdollisuudet lasten hankkimiseen,
hoitamiseen ja kasvattamiseen.
a) Mikä seuraavalla listalla olevista toimenpiteistä olisi mielestänne tärkein? (Kortti Q77 - Vain yksi vastaus)
b) Entä mikä toimenpide olisi toiseksi tärkein? (Kortti Q77 - vain yksi vastaus)
LUETTELE

A) TÄRKEIN

1. Paremmat äitiys-/isyys- ja vanhempainlomajärjestelyt työssäkäyville………
ihmisille, jotka ovat saamassa lapsen……………………………………………..
2. Paremmat ja halvemmat päivähoitojärjestelyt alle kouluikäisille lapsille……
3. Lapsilisät, jotka kattaisivat puolet lapsesta aiheutuvista kustannuksista…..
4. Joustavat työjärjestelyt ihmisille, joilla on pieniä lapsia………………………
5. Paremmat osa-aikatyöskentelymahdollisuudet vanhemmille, joilla on …….
pieniä lapsia………………………………………………………………………….
Ei mikään näistä / muuta (Spontaani)……………………………………………..
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………..

B) TOISEKSI TÄRKEIN

__1

__1

__2
__3
__4
__5

__2
__3
__4
__5

__6
__7

__6
__7
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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

Kieltäytyi……………………………………
Eos…………………………………………

__5

__6

__7

__8

__9

OIKEISTO
__10

__1
__2

EI KYSYMYKSIÄ D2 JA D3

________________________________________________________________________________________________
D4 Jos maassamme järjestettäisiin yleiset vaalit huomenna (SANO, JOS HAASTATELTAVA ALLE 18 VUOTIAS: ja
Teillä olisi äänioikeus), mitä puoluetta ÄÄNESTÄISITTE?
KESK (Suomen Keskusta)………………………………………… __1
SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)………………….. __2
KOK (Kansallinen Kokoomus)…………………………………….. __3
VAS (Vasemmistoliitto)…………………………………………….. __4
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue)……………………………… __5
VIHR (Vihreä Liitto)…………………………………………………. __6
SKL (Suomen Kristillinen Liitto)…………………………………… __7
PS (Perussuomalaiset)…………………………………………….. __8
LKP (Liberaalinen Kansanpuolue)………………………………... __9
NUOR (Nuorsuomalainen Puolue)………………………………..
VSL (Vapaan Suomen Liitto)………………………………………
NAISP (Naisten puolue)……………………………………………
SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue)………………………………

__10
__11
__12
__13

EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla)…………………………………. __14
EKO (Ekologinen Puolue)………………………………………….. __15
LLP (Luonnonlain Puolue)…………………………………………. __16
YVP (Yhteisvastuu Puolue)……………………………………….. __17
KTP (Kommunistinen Työväen Puolue)…………………………. __18
Muu puolue tai ryhmittymä………………………………………… __19
Äänestäisin tyhjää…………………………………………………..
En äänestäisi………………………………………………………..
En osaa sanoa………………………………………………………
Ei vastausta………………………………………………………….

__20
__21
__22
__23

Ei kysymyksiä D5 ja D6
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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?
HENKILÖÄ

LASTA

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
9 tai enemmän
__9
Ei yhtään
__10
________________________________________________________________________________________________
D14 Omistatteko Te tai omistaako joku talouteenne kuuluva... ? (LUETTELE)
Väritelevision……………………………………………………………...
Videonauhurin…………………………………………………………….
Videokameran…………………………………………………………….
Kelloradion………………………………………………………………...
PC:n/kotitietokoneen……………………………………………………..
Kameran…………………………………………………………………..
Sähköporan……………………………………………………………….
Sähkökäyttöisen rasvakeittimen………………………………………..
Kaksi tai useamman auton………………………………………………
Kakkosasunnon, loma-asunnon tai lomaosakkeen…………………..

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
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D15 a) Mikä on tämän hetkinen 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 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
________________________________________________________________________________________________
(Jos tekee ansiotyötä tällähetkellä - kohdat 5-18 kysymyksessä D15a)
D15 c) Kuinka todennäköisesti pidätte sitä, että saattaisitte menettää työpaikkanne muutaman seuraavan vuoden aikana?
(Kortti Q15 - Luettele - Vain yksi vastaus)
0% / Ei lainkaan riskiä ………………………….. __1
25% / Pieni riski………………………………….. __2
50% / Puolet ja puolet ………………………….. __3
75% / Suuri riski………………………………….. __4
100% / Varmasti menetän………………………. __5
Ei osaa sanoa……………………………………… __6
________________________________________________________________________________________________
Ei kysymyksiä D16-D18
D19 Oletteko ... ?
LUETTELE

KYLLÄ

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

EI
__2
__2
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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?
D21a
TÄMÄN HETKINEN
AMMATTI

D21b
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-D24
D25 Asutteko mielestänne ... (LUETTELE)
Maaseututaajamassa tai muualla maaseudulla ………………………. __1
Pienessä tai keskisuuressa kaupungissa……………………………… __2
Suuressa kaupungissa…………………………………………………… __3
EOS………………………………………………………………………… __4
________________________________________________________________________________________________
D26 Katsotteko kuuluvanne johonkin tiettyy uskontokuntaan?
Jos kyllä: Mihin?
Katolinen………………………………………………………………….. __1
Protestantti (Evankelis-luterilainen)……………………………………. __2
Ortodoksi………………………………………………………………….. __3
Juutalainen ……………………………………………………………….. __4
Muslimi…………………………………………………………………….. __5
Buddhalainen……………………………………………………………... __6
Hindu………………………………………………………………………. __7
Muu………………………………………………………………………… __8
Ei mihinkään……………………………………………………………… __9
Ei osaa sanoa …………………………………………………………… __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………………………………… __1
T
5.001-7.500 mk………………………………. __2
P
7.501 -10.000 mk……………………………. __3
F
10.001-12.500 mk…………………………… __4
E
12.501-15.000 mk…………………………… __5
H 15.001-17.500 mk……………………………. __6
L
17.501-20.000 mk…………………………… __7
N 20.001-22.500 mk…………………………… __8
R 22.501-25.000 mk…………………………… __9
M 25.001-27.500 mk…………………………… __10
S
27.501-30.000 mk…………………………… __11
K
Yli 30.000 mk………………………………… __12
Kieltäytyi……………………………………………. __13
Eos ………………………………………………… __14
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P1 Haastattelupäivä

P2 Haastattelun aloitusaika

PÄIVÄ

KUUKAUSI

__

__

__

__

TUNTI

MINUUTIT

__

__

__

__

Käytä 24-tuntijakoa
P3 Haastattelun kesto minuutteina

MINUUTTIA

__ __ __
________________________________________________________________________________________________
P4 Haastattelun aikana läsnä olleiden henkilöiden määrä, haastattelija mukaanlukien
Kaksi (haastattelija ja haastateltava)………………. __1
Kolme………………………………………………….. __2
Neljä……………………………………………………. __3
Viisi tai enemmän…………………………………….. __4
________________________________________________________________________________________________
P5 Haastateltavan yhteistyöhalukkuus
Erinomainen…………………………………………… __1
Kohtalainen……………………………………………. __2
Keskimääräinen………………………………………. __3
Huono………………………………………………….. __4
________________________________________________________________________________________________
Siirry asuinpaikkakunnan nimeen
P6 Paikkakuntatyyppi (Paikallinen luokitus jälkikoodauksena, ei kysytä)
P7 Alue (Aluekoodi jälkikoodauksena)

__

__

Haastateltavan asuinpaikkakunnan nimi:______________________________________________________
POSTINUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

LÄHTÖPISTEEN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P10 HAASTATTELIJAN VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P11 PAINOTUSMUUTTUJA (EI KYSYTÄ)

__

__

__

__

__

__

__

__

P12 Onko taloudessa puhelin?
Kyllä…………………………….. __1
Ei………………………………… __2
________________________________________________________________________________________________
P13 Haastateltavan äidinkieli
Suomi ……………………………
Ruotsi…………………………….

__1
__2

HAASTATTELIJAN NIMI____________________________________________________________________
VALTUUSKORTIN NUMER0

__

__

__

__
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