
 

FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007)  
TU20 ja TU22, 

Tulo- ja elinolotutkimus 2007, 
haastattelulomakkeen kysymykset 

 
 
TU20 ja TU22, vastaavasti1. ja2. tutkimuskerran lomake. Kenttätyöskentely tammikuusta 2008 alkaen. 
 
Tämä paperiversio ei teknisistä syistä voi täysin vastata varsinaista koneella olevaa haastattelulomaketta.  
 
Lihavoitu kysymysteksti luetaan kysymysmerkkiin asti. Mikäli kysymyksen lopussa on kaksoispiste, luetaan 
lihavoituja vaihtoehtojakin kysymysmerkkiin asti. Mikäli kysymysmerkki on jokaisen vaihtoehdon jäljessä, luetaan, 
kunnes sopiva vaihtoehto on löytynyt tai vaihtoehtoisesti luetaan ohjeen mukaan jokainen vaihtoehto erikseen ja 
annetaan mahdollisuus vastata kyllä/ei jokaiseen kohtaan (kysymyksissä T10, L1, L30–L33). 
 
Suluissa oleva lihavoitu teksti joko luetaan tarvittaessa tai toiston välttämiseksi jätetään lukematta.  
 
Joissakin kysymyksissä on haastattelijalle tarkoitettuja, ei ääneen luettavia, sisältöön liittyviä ohjeita tai 
toimintaohjeita. Tässä paperiversiossa ne ovat ohuella kirjasintyypillä, heti varsinaisen kysymystekstin jälkeen, 
erotettuina yhdellä tyhjällä rivillä. 
 
Mikäli vastausvaihtoehdon jälkeen nuolella ei ole ilmoitettu hyppyä, siirrytään seuraavan kysymykseen (ei koske 
laina- ja taloudellinen tilanne osiota).  
 
Kysymyksen edellä saattaa olla jokin ehto, joka joko estää tai vaatii kysymyksen esittämisen. Tämä ehto voi tässä 
paperiversiossa olla vain viitteellinen, liian tarkka tai jopa puutteellinen. 
 
Oikeanpuoleisella sarakkeella on lomakkeella ja tietokannassa käytettävä ko. muuttujan nimi. 
 
 
--- TU20/TU22-välilehti alkaa --- 
 

 
Kotitalouden rakenne ja taustatiedot 
 
 

Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella niit ä henkilöitä, jotka 
asuvat ja ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdess ä.  
Haastattelu koskee vain niitä henkilöitä, jotka kuu luivat kotitalouteenne 
31.12.2007. 
 

 

 
Onko kotitalouden asuinkunta otostiedoissa oikein? 
 

1. Kyllä � 1 
2. Ei 
 

Apukunt 

Jos kunta muuttunut 
Kunnan nimi. 
 

FKuntat 

 

1 
Kuuluiko tämä henkilö kotitalouteenne 31.12.2007? 
 
Kotitalouteen kuuluvat ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai 
jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä. 
 
1. Kyllä � 8; jos henkilö lisätty � 5 
2. Ei  
 

Ku 



 
Jos Po in (1,2,3,4) 
2 
Miksi ei kuulunut?   
 
1. Kuollut  
2. Muuttanut eri talouteen tai kohdehenkilö on muuttanut muitten luota 
3. Muuttanut laitokseen  
4. Muuttanut ulkomaille  
5. Muusta syystä ei kuulu talouteen 
 
Jos kohde on muuttanut, anna 2 (muille jäsenille) 
Muusta syystä ei kuulu: 
-  asunnossa asuva talouteen kuulumaton, mutta kohdelomakkeelle tulostettu 
-  edellisellä haastattelukerralla poistamatta jäänyt 
-  ilmeisen rekisterivirheen takia kohdelomakkeelle tulostettu. 

Po 
 

 

3 
Minä vuonna?  
 

E_PoV 
 

 

4 
Missä kuussa?  
 

E_PoK 
 

Jos lisätty henkilö  
5 
Onko hän:   
 
1. syntynyt   
2. tullut toisesta kotitaloudesta   
3. tullut laitoksesta   
4. tullut ulkomailta?  
5. Muusta syystä lisätty kotitalouteen  
 
Muusta syystä lisätty: mm. ilmeisesti aikaisemmin jäänyt merkitsemättä talouden 
jäseneksi. 

Tu 
 

 

6 
Minä vuonna?   
 

E_TuV 
 

 

7 
Missä kuussa?   
 

E_TuK 
 

 
8 
Mikä on hänen etunimensä? 
 

Etunimet 

 

9 
Mikä on hänen sukunimensä? 
 

Sukunimi 

 

10 
Mikä on hänen henkilötunnuksensa (tai syntymäaikans a)? 
 
Henkilötunnus annetaan joko 
– täydellisenä (ppkkvv-xxxt = 11 merkkiä)   
– vain syntymäaika ja vuosisatatunnus (ppkkvv * = 7 merkkiä)  
– tai jätetään kokonaan tyhjäksi. 

* Vuosisatatunnus 

2000-luvulla syntyneillä = A  
1900-luvulla syntyneillä = -  
1800-luvulla syntyneillä = + 
 

Hetu 

Jos lisätyn henkilön henkilötunnusta tai syntymäaikaa ei saada täydellisenä 



11 
Mikä on hänen syntymävuotensa? 
 
Kysy vain lisätyistä henkilöistä, jos ei saada tarkkaa syntymäaikaa. 
Esitäytetty joko syntymäajasta tai otoksesta. 
 

Syvu 

 
12 
Merkitse sukupuoli. 
 
1. Mies 
2. Nainen 
 

Sp 

Jos talouteen kuuluva  
13 
Mikä on teidän (haastateltavan jäsenen) sukulaisuus suhde 
kohdehenkilöön?   
 
1. (Kohde)  
2. Kohdehenkilön avio- tai avopuoliso �  14 
3. Kohdehenkilön tai hänen puolisonsa lapsi tai ottolapsi  
4. Kohdehenkilön tai hänen puolisonsa lapsenlapsi 
5. Kohdehenkilön tai hänen puolisonsa äiti tai isä  
6. Kohdehenkilön tai hänen puolisonsa isoäiti tai isoisä  
7. Kohdehenkilön sisar tai veli 
8. Kohdehenkilön miniä tai vävy 
9. Muu 
 

Suko 

  

14 
Onko hän avio- vai avopuoliso? 
 
1. Aviopuoliso 
2. Avopuoliso 
 
Rekisteröidyt parisuhteet = 1 

E_Av 

 

15 
Kuuluiko kotitalouteenne vielä muita henkilöitä 31. 12.2007? 
(Otokseen poimitun tai poimittujen ja jo mainittuje n lisäksi.) 
 
1. Kyllä �  paluu 1  
2. Ei 
 

Li 

 
--- TU20/TU22-välilehti loppuu, jatkuu myöhemmin --- 
 
 
--- Kohdehenkilö, Jäsen_2, Jäsen_3 … Jäsen_20 -välilehti alkaa --- 
 
 

 
Toiminta vuonna 2007  
 

 

 

Seuraavassa selvitetään kotitaloutenne aikuisten jä senten toimintaa    
viime vuoden joulukuussa sekä koko viime vuoden aja lta. 
 

  

Jos ikä 16 tai yli 
  

Vastaako haastateltava itse hänelle tarkoitettuihin kysymyksiin? 
 
1. Kyllä � K1 
2. Ei  
 

Itse 

  



 
Merkitse sen jäsenen numero, joka vastaa. 
 

Proxy 

Kaikilta poikkileikkauksessa ja pitkittäisaineistossa 

K1 
Olitteko viime vuoden joulukuussa työssä (koko- tai  osa-aikaisena 
palkansaajana, yrittäjänä tai avustavana perheenjäs enenä, tilapäinen 
poissaolo katsotaan työssä olemiseksi)? 
 
Vastaajan oma käsitys työssäolosta merkitsee. 
Jos ei halua itse ratkaista onko työssäolo pääasiallista: 
- joulukuussa monenlaista toimintaa ml. työssäoloa = Kyllä 
- työ vähäistä, epäsäännöllistä, palkatonta => Ei. 
Osa-aikaeläkeläinen = kyllä 
Sovitetulla päivärahalla = kyllä 
Tilapäinen poissaolo 
- vuosiloma, 
- muu palkallinen poissaolo, esim palkallinen sairausloma, 
- äitiysloma ensimmäisten kolmen kuukauden ajalta, 
- isyysloma. 
 
1. Kyllä 
2. Ei �  K4 
 

E_JouTyossa 

Jos E_JouTyossa = 1 

K2 
Olitteko joulukuussa: 
 
Koskee päätyötä. 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 

1. yrittäjä, jolla yrityksessä palkattua työvoimaa tai  palkkaa saavia 
    perheenjäseniä?  
2. yrittäjä, jolla ei palkattua työvoimaa eikä palkkaa  saavia 
    perheenjäseniä?  
3. palkansaaja?  
4. avustava perheenjäsen?  
 

E_JouAmAs 

 

K3 
Olitteko joulukuussa: 
 
Koskee päätyötä. 
Osa-aikatyö 
- itse katsoo toimintansa olleen osa-aikaista 
- tai työskentelee alle 30 tuntia viikossa. 
 

1. kokoaikatyössä         � K13, jos K2 = 3 tai 4 
                                       � K14, jos K2 = 1 tai 2 
2. vai osa-aikatyössä? � K13, jos K2 = 3 tai 4 
                                           � K14, jos K2 = 1 tai 2 
 

E_JouKokOsa 



Jos K1 (E_JouTyossa) = 2  (jos ei työssä joulukuussa) 

K4 
Olitteko joulukuussa pääasiallisesti: 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 

1. työtön tai toistaiseksi lomautettu?  � K6 
2. työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas ? � K6 
3. kokoaikaisella eläkkeellä?   
4. opiskelija, koululainen tai palkaton harjoittelija?  � K6 
5. varusmies- tai siviilipalvelussa?  � K6 
6. hoitamassa kotia tai omaisia?  � K6 
7. jotain muuta tekemässä?  � K6 
 

E_JouMuuAs 

Jos ikä >=60 ja  K1 (E_JouTyossa) = 2 ja  K4 (E_JouMuuAs) = 3 (jos ei  joulukuussa töissä, vaan eläkkeellä) 

K5 
Olitteko kokoaikaeläkkeellä myös tammikuun ja marra skuun välisen 
ajan?  
 
1. Kyllä � K72 (elakelaissoss) 
2. Ei  
 

E_KokEl 

Jos K1 (E_JouTyossa) = 2 (jos ei joulukuussa työssä)  

K6 
Oletteko aikaisemmin ollut työelämässä palkansaajan a tai yrittäjänä, 
olitteko: 
 
Huomaa, että palkallinen sairasloma on työssäoloa 
 
1. vuonna 2007 � K11 
2. joskus aikaisemmin (ennen vuotta 2007)   
3. vai ei koskaan? � K28 
 

E_OlluTyo 

Jos kohdehenkilö, 1. tutkimuskerta ja K6 (E_OlluTyo) = 2 

K7 
Mikä oli ammattinne silloin? 
 

E_ViimAmma 

 

K8 
Olitteko silloin (ennen vuotta 2007): 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 

1. palkansaaja?  
2. maanviljelijä, jolla ON palkattua työvoimaa? � K11 
3. maanviljelijä, jolla EI palkattua työvoimaa? � K11 
4. maanviljelijän avustava perheenjäsen? � K11 
5. yrittäjä, jolla ON palkattua työvoimaa? � K11 
6. yrittäjä, jolla EI palkattua työvoimaa? � K11 
7. yrittäjän avustava perheenjäsen? � K11 
 

E_ViimAmAs 

Jos kohdehenkilö ja palkansaaja (E_ViimAmAs = 1) 

K9 
Oliko työsuhteenne silloin: 
 

1. jatkuva  
2. vai määräaikainen tai tilapäinen?  
 

E_ViimTLuon 



 
Jos kohdehenkilö ja palkansaaja (E_ViimAmAs = 1) 

K10 
Olitteko silloin esimies- tai työnjohtoasemassa (pä ätoimessa)? 
 
Kysytään normaaleja olosuhteita siinä työssä tai toiminnassa, jota vastaaja 
teki joulukuussa. 
Voi itsekin osallistua työhön, jota ohjaa, 
johtaa ja valvoo vastuullisena. 
 
1. Kyllä 
2. Ei  
 

E_EsimiesPalk 

Kaikilta pitkittäisaineistoon kuuluvilta kohdehenkilöiltä (tutkes = 4 ja jasen = 1),   
ja jos joulukuussa tai muuten vuonna 2007 töissä (E_ollutyo < 3 tai E_JouTyossa = 1)  

K11 
Minkä ikäisenä saitte ensimmäisen pitempiaikaisen t yöpaikan? 
 
Pitempiaikainen työpaikka, jos toiminta 
- on kestänyt vähintään puoli vuotta tai alkanut loppuvuodesta 2007 (ja 
jatkuu yhä) 
- vähintään 15 t / vko 
- palkansaajana, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. 
Ei kesätyö, ei opiskeluaikainen väliaikainen työ. 
Jos nykyisen kuukausiehto ei täyty, anna nolla. 
 
0…65 
 

E_AlkoiTyo 

Kaikilta pitkittäisaineistoon kuuluvilta kohdehenkilöiltä (tutkes = 4 ja jasen = 1),   
ja jos joulukuussa tai muuten vuonna 2007 töissä (E_ollutyo < 3 tai E_JouTyossa = 1) 

K12 
Montako vuotta olette siitä alkaen tehnyt ansiotyöt ä? 
 
Palkansaajana, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. 
Mukaan lasketaan ne ajat, jolloin vastaajalla on ollut työsuhde voimassa, ei 
siis vähennetä tilapäisiä poissaoloja, kuten perhevapaita, sairauslomia, tms. 
Jos alle vuoden, anna nolla. 
 
0…65 
 

E_TyoVuo 

 
Toimintakuukaudet 2007 
 
Poikkileikkauksessa: 1. ja 2. tutkimuskerralla. 
Jos joulukuussa tai muuten vuonna 2007 töissä, mutta ei yrittäjä (E_JouAmAs in (3,4) TAI  
jos joulukuussa eläkkeellä  mutta ei koko vuotta eläkkeellä (E_JouMuuAs = 3 and E_KokEl = 2) ja ikä yli 59 vuotta TAI  
jos joulukuussa ei työssä, mutta ei eläkkeellä (E_JouMuuAs in (1,2,4,5,6,7)),  ikää alle 60 vuotta  

K13 
Työskente littekö viime vuoden aikana yrittäjänä, maatalousyr ittäjänä tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajana? 
 
Itsenäinen ammatinharjoittaja työllistää itse itsensä, toimii ilman työnjohtoa. 
Esim. omalla vastaanotolla työskentelevä hammaslääkäri, autoilija, 
liikkeenharjoittaja, kauppias, free-lancer, taiteilija, metsäkoneurakoitsija.     
Yrittäjä, jos avoimessa, osake- tai kommandiittiyhtiössä työskentelevän 
perhe omistaa vähintään 30% yrityksestä tai yrittäjä kuuluu johtoon ja 
omistaa vähintään 15%. 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  K18 
 

Yri 



Jos K2 (E_JouAmAs) = 1 tai 2 (jos joulukuussa yrittäjätoimintaa) 

K14 
Kuinka monta kuukautta yrittäjänä vuonna 2007? 
 
1…12 
 

Yrit 

Jos K2 (E_JouAmAs)  = 3 tai 4  (palkansaaja tai avustava) ja K14 (yrittäjäkuukaudet) < 12 ELI TOISIN SANOEN jos ei edellä jo ole 
selvitetty koko- tai osa-aikaisuutta 

K15 
Oliko toiminta yrittäjänä, maatalousyrittäjänä tai ammatinharjoittajana 
kokoaikaista?  
 
Koskee tilannetta vuoden lopussa. 
Yrittäjä ei ole kokoaikainen, jos 
- itse katsoo toimintansa olleen osa-aikaista 
- tai työskentelee alle 30 tuntia viikossa. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_YritAika 

 

K16 
Harjoititteko vuonna 2007 yrittäjätoimintaa: 
 

1. yksityishenkilönä tai toiminimenä  
2. kuolinpesän osakkaana  
3. muun verotusyhtymän osakkaana  
4. avoimen tai kommandiittiyhtiön osakkaana  
5. vai osakeyhtiön osakkaana?  
6. Jokin muu yritysmuoto 
 

Yritysmuoto 

 

K17 
Montako palkattua työntekijää yrityksessä työskente li viime vuonna? 
 
Ei mukaan: yrittäjä itse, yrittäjän puoliso ja yrityksessä työskentelevä 
perheenjäsen 
Lukumäärä vaihtelee vuoden aikana = keskimäärin  
Monta toimipaikkaa = lukumäärä yhteensä. 
 
 

Yrityskoko 

Jos K2 (E_JouAmAs) ei 4  (jos ilmoittanut joulukuussa jotain muuta toimintaa kuin avustava perheenjäsen) 

K18 
Olitteko viime vuonna avustavana perheenjäsenenä ma atilalla tai 
yrityksessä palkatta tai vähäistä korvausta vastaan ? 
 
1. Kyllä 
2. Ei �  K21 
 

Avu 

Jos K2 (E_JouAmAs) = 4 (jos joulukuussa avustava perheenjäsen) 

K19 
Kuinka monta kuukautta olitte avustavana perheenjäs enenä? 
 
1…12 
 

Avus 

Jos jotakin muuta kuin: K2 (E_JouAmAs) = 4 ja K20 (Avus) = 12 

K20 
Oliko toiminta (perheenjäsenen maatilalla tai yrity ksessä) kokoaikaista?  
 
Vastaajan oma käsitys koko- tai osa-aikaisuudesta ratkaisee. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_AvusAika 



 
Jos jotakin muuta kuin: K2 (E_JouAmAs) = 3 ja K3 (E_JouKokOsa) = 1 (jos joulukuussa jotakin muuta kuin palkansaaja kokopäivätyössä) 

K21 
Olitteko viime vuonna palkansaajana kokoaikatyössä?  
 
Palkansaaja 
- toisen palveluksessa oleva 
- hänellä on työnantaja 
- saa korvauksen työstään palkkana tai palkkiona. 
Huomaa: palkallinen sairausloma kysytään erikseen, mikäli palkansaajana 
alle 12 kk. 
Kokoaikatyö = tekee alan normaalia työaikaa (tai vähint. 30 t / vko). 
Myös lyhennettyä työaikaa tekevä. 
Jos henkilö työskentelee omassa yrityksessä, hän ei ole palkansaaja, vaikka 
ottaisikin tulonsa palkkana! 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K23 
 

Pak 

Jos K2 (E_JouAmAs) = 3 ja K3 (E_JouKokOsa) = 1 (jos joulukuussa palkansaaja kokopäivätyössä) 

K22 
Kuinka monta kuukautta palkansaajana kokoaikatyössä ? 
 
1…12               
Jos 12 � K31 
 

Pako 

Jos jotakin muuta kuin: K2 (E_JouAmAs) = 3 ja K3 (E_JouKokOsa) = 2 (jos joulukuussa jotakin muuta kuin palkansaaja osapäivätyössä) 

K23 
Olitteko viime vuonna palkansaajana osa-aikatyössä (alle 30 t / vko) tai 
osa-aikaeläkkeellä? 
 
Ei aivan satunnaista työssäoloa. 
Myös sivutyö. 
Palkallinen sairausloma kysytään erikseen, mikäli palkansaajana alle 12 kk. 
Osa-aikaeläkeläinen sekä tähän että eläkeläiskohtaan. 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K25 
 

Pao 

Jos jotakin kuuta kuin: K2 (E_JouAmAs) = 3 ja K3 (E_JouKokOsa) = 2 (joulukuussa palkansaaja osapäivätyössä) 

K24 
Kuinka monta kuukautta palkansaajana osa-aikatyössä ? 
 
1…12 
 

Paos 

Jos jotakin muuta kuin:K14 (Yrit) =12 ja K25 (Paos)=0 ja K23 (Pako) = 0 ja eikä K23 ole 12 (jos ei koko vuotta yrittäjänä tai palkansaajana) 

K25 
Olitteko viime vuonna työnantajan maksamalla palkal lisella 
sairauslomalla tai palkallisella äitiys-, isyys- ta i vanhempainvapaalla? 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K28 
 

Pas 

  

K26 
Kuinka monta kuukautta? 
 
1…3 
 

Pasa 

Jos K23 > 0 ja K25 > 0 (jos sekä koko- että osa-aikainen palkansaaja) 

K27 
Oliko työ, josta jäitte  lomalle / vapaalle, koko- vai osa-aikainen? 
 
1. Koko 
2. Osa 
 

E_PasaAika 



Jos ei koko vuotta eläkkeellä tai kokoaikaisena palkansaajana 

K28 
Olitteko viime vuonna palkattomalla sairauslomalla tai äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaalla, jolta sai Kelan tms. päivärahaa . 
(Kotihoidon tuella tai hoitovapaalla olevia ei lask eta tähän.)? 
 
Kotihoidon tuella tai hoitovapaalla = merkitse omaa kotitaloutta hoitavaksi. 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K31 
 

Sal 

 

K29 
Kuinka monta kuukautta? 
 
1…12 
 

Salo 

 

K30 
Oliko Teillä palkattoman sairausloman tai äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaan aikana työpaikka, johon voi palata  loman jälkeen? 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_SaloTyosuh 

Jos jotakin muuta kuin K4 (E_JouMuuas) = 3 (jos ei joulukuussa eläkkeellä) 

K31 
Olitteko viime vuoden aikana eläkkeellä? 
 

Pääasiallinen toimeentulolähde eläketulot. 
Osa-aikaeläkeläinen sekä tähän että osa-aikatyöhön. 
Ei pelkkää perhe-eläkettä saava. 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K33 
 

Ela 

 Jos jotakin muuta kuin K4 E_JouMuuAs = 3 (jos ei joulukuussa eläkkeellä) 

K32  
Kuinka monta kuukautta (eläkkeellä)? 
 
1…12 
 

Elak 

Jos Pako ei 12 ja E_JouMuuAs ei 1  (jos ei koko vuotta kokoaikaisena palkansaajana tai ei ollut joulukuussa eläkkeellä)  

K33  
Olitteko viime vuoden aikana työttömänä tai pakkolo malla? 
 
Työtön 
- on työtä vailla 
- on työhön käytettävissä 
- ja etsii työtä (työnvälityksen, lehti-ilmoituksen kautta tai muulla tavoin). 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K35 
 

Tyo 

Jos E_JouMuuAs = 1 (jos joulukuussa eläkkeellä) 

K34 
Kuinka monta kuukautta (työttömänä)?  
 
1…12 
 

Tyot 



 
Jos (Pako + Pasa + Salo + Elak + Tyot) < 12  eikä yrittäjä tai avustava, eikä omaa kotia hoitamassa joulukuussa 

K35 
Olitteko viime vuoden aikana omaa kotitaloutta hoit amassa, esim. 
hoito- tai vuorotteluvapaalla tai muuten pääasiassa  kotityössä?  
 
Tekee pääasiassa kotitaloustyötä omassa taloudessaan. 
Vuorotteluvapaalla tai hoitovapaalla. 
Jos samanaikaisesti opiskeli, merkitään myös opiskelukuukaudet. 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K38 
 

Oma 

Jos E_JouMuuAs = 6 (jos joulukuussa omaa kotia hoitamassa) 

K36 
Kuinka monta kuukautta (omaa kotitaloutta hoitamass a)? 
 
1…12 
 

Omak 

IF Oma = kylla OR E_JouMuuAs = 6 

K37 
Oliko Teillä sinä aikana voimassa oleva työsuhde (s opimus 
mahdollisen aikaisemman työnantajan kanssa, että vo i palata entiseen 
työpaikkaan)? 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_OmakTyosuh 

IF NOT(E_JouMuuAs = 4) (jos ei joulukuussa opiskelija) 

K38 
Opiskelitteko tai kävittekö koulua viime vuoden aik ana päätoimisesti? 
 

Opiskelu tässä 
- koulunkäynti peruskoulussa 
- lukiossa tai ammattikoulussa 
- kokopäiväinen opiskelu ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa     
tutkintoon valmistavassa oppilaitoksessa 
- palkaton opiskeluun liittyvä työharjoittelu tai auskultointi 
- yli 16-vuotiaan opiskelijan tai koululaisen kesäloman aikainen toiminta 
todellisen toiminnan mukaisesti. 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K41 / K43 
 

Opi 

Jos E_JouMuuAs = 4 (jos joulukuussa opiskelija) 

K39 
Kuinka monta kuukautta (opiskelijana)? 
 
1…12  
Jos 1…9     �  K43  
Jos 10…12 �  K40 
 

Opis 

Jos Opis > 9 (jos opiskeli yli 9 kuukautta) 

K40 
Opiskelitteko myös loma-aikoina? 
 

1. Kyllä  
2. Ei 

E_LomaOpis 



Jos Ika < 31 JA IF NOT(E_JouMuuAs = 5) (jos 30-vuotias tai nuorempi eikä joulukuussa asevelvollisuutta suorittamassa) 

K41 
Olitteko viime vuonna varusmies- tai siviilipalvelu sta suorittamassa?  
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K43 
 

Vam 

Jos E_JouMuuAs = 5 (jos joulukuussa asevelvollisuutta suorittamassa) 

K42 
Kuinka monta kuukautta?  
 
1…12 
 

Varm 

Jos (Yrit+Avus+Pako+Paos+Pasa+Salo+Elak+Tyot+Omak+Opis+Varm) < 12 JA  IF NOT(E_JouMuuAs = 7) (jos toimintakuukausia ole 
kertynyt 12 tai ei tehnyt joulukuussa ”muuta”) 

K43 
Teittekö viime vuonna (päätoimisesti) jotain muuta?  
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K45 
 

Muu 

Jos E_JouMuuAs = 7  (jos teki joulukuussa ”muuta”) 

K44 
Kuinka monta kuukautta? 
 
1…12 
 

Muut 

 
Työpaikat - päätyöpaikka vuonna 2007 
 
IF (Pako+Paos+Yrit+Avus+Pasa > 0) (jos toimintaa työelämässä) 

K45 
Mikä oli sen työnantajan ja toimipaikan nimi, jossa   työskentelitte 
pisimpään vuonna 2007? 
 
Päätyöpaikka, myös oma maatila jos päätyöpaikka. 
Päätyö = työ johon henkilö käytti eniten aikaa tai josta sai eniten tuloja. 
Tärkein. 
Jos muuttunut, kirjoita uusi tieto tekstikenttään. 
 

Paatyonantaja 

 

K46 
Mikä oli työpaikan toimi- tai tuotantoala? 
 
Esim. valintamyymälä, maatila, metalliteollisuus. 
Jos muuttunut, kirjoita uusi tieto tekstikenttään. 
 

Paatoimiala 

IF (Pako+Paos+Pasa > 0) (jos palkanssaja) 

K47 
Oliko työsuhteenne: 
 

1. jatkuva   
2. vai määräaikainen tai tilapäinen?  
 

Tluon 

IF (Pako+Paos+Yrit+Avus+Pasa > 0) (jos toimintaa työelämässä) 

K48 
Mikä oli ammattinne? 
 

PaaAmma 

IF E_JouTyossa = kylla (jos joulukuussa työelämässä) 

K49 
Oliko Teillä tämä työpaikka vuoden 2007 joulukuussa ? 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K52 
 

E_JouEka 



 
 

K50 
Montako tuntia viikossa työskentelitte normaalisti tässä työpaikassa?  
 
Normaali työaika= tavallisesti tekemät viikkotyötunnit 
Mukaan 
- säännöllinen palkattu ja palkaton ylityö 
- kotona tehty suunnittelu- yms. työ (erit. yrittäjät) 
Ei työmatkoja. 
Jos työaika ei säännöllinen, kysy joulukuun neljän viikon aikana tehdyt 
työtunnit, ml. ylityöt (palkalliset ja palkattomat) ja arvioi niistä keskiarvo. 
Mikäli työaika vaihtelevaa, eikä voi ilmoittaa viikkotunteja, merkitse 97. 
 
0…97 
Jos alle 97 � K52 
 

E_PaaTun 

 

K51 
Voisitteko arvioida oliko viikkotyöaika alle vai yl i 30 tuntia?  
 

1. Alle 30 
2. Yli 30 
 

E_PaaTunA 

 
Työpaikat - sivutyöpaikka vuonna 2007 
 
Kaikki joilla toimintakuukausia työelämässä viitevuoden aikana (pako+paos+yrit+avus+pasa>0) 

K52 
Työskentelittekö vuonna 2007 muissa työpaikoissa ta i päätoimen 
lisäksi omassa yrityksessä tai maatilalla? 
 
Alle kuukauden kestänyttä toimintaa tai työpaikkaa ei merkitä. 
Toinen työpaikka, jos henkilö on vuoden aikana vaihtanut työpaikkaa. 
Toimi, jossa henkilö on tehnyt toiseksi eniten tunteja. 
Jos useita lyhyitä jaksoja, laske yhteen. 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  K65, jos yrittäjä 
        �  K67, jos palkansaaja 
 

Si 

 

K53 
Mikä oli toisen työpaikan tai sivutyöpaikan työnant ajan tai toimipaikan 
nimi? 
 
Sivutyöpaikka tai se työpaikka jossa toiseksi eniten tunteja (pisimpään) 
vuoden 2007 aikana. 
Jos muuttunut, kirjoita uusi tieto tekstikenttään. 
 

Sivutyonantaja 

 

K54 
Mikä oli tämän työpaikan toimi- tai tuotantoala? 
 
Esim. valintamyymälä, maatila, insinööritoimisto. 
Jos muuttunut, kirjoita uusi tieto tekstikenttään. 
 

Sivutoimiala 

 

K55 
Mikä oli ammattinne?  
 

SivuAmma 



Vain kohdehenkilöltä jolla sivutyö ja oli työllinen joulukuussa. (IF Si = 1 JA  IF E_JouTyossa = 1) 

K56 
Oliko Teillä tämä työpaikka viime joulukuussa? 
 

1. Kyllä  
2. Ei �  K59 
 

E_JouToka 

IF E_JouToka = 1 

K57 
Montako tuntia viikossa työskentelitte normaalisti tässä työpaikassa? 
 
Normaali työaika= tavallisesti tekemät viikkotyötunnit 
Mukaan 
- säännöllinen palkattu ja palkaton ylityö 
- kotona tehty suunnittelu- yms. työ (erit. yrittäjät) 
Ei työmatkoja. 
Jos työaika ei säännöllinen, kysy joulukuun neljän viikon aikana tehdyt 
työtunnit, ml. ylityöt (palkalliset ja palkattomat) ja arvioi niistä keskiarvo. 
Mikäli työaika vaihtelevaa, eikä voi ilmoittaa viikkotunteja, merkitse 97. 
 
0…97 
Jos alle 97 � K59 
 

E_Joutun2 

 

K58 
Voisitteko arvioida oliko viikkotyöaika alle vai yl i 30 tuntia? 
 
1. Alle 30 
2. Yli 30 
 

E_Joutun2A 

 
Työpaikat - vuoden 2007 lopun työpaikka 
 
 
IF (E_JouEka = kylla AND E_JouToka = ei) OR (E_JouEka = ei AND E_JouToka = kylla) THEN 

K59 
Oliko Teillä joulukuussa jokin työpaikka, joka ei v ielä edellä ole tullut 
mainituksi? 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  K67 
 

E_JouKolmas 

Jos (E_JouEka = ei AND E_JouToka = ei) (jos ei ole saatu joulukuun työpaikan tietoja) 

K60 
Mikä oli sen työnantajan tai toimipaikan nimi, joss a työskentelitte 
pääasiassa joulukuussa? 
 
Työpaikka joulukuussa, myös oma maatila jos päätyöpaikka. 
Työ, johon henkilö käytti eniten aikaa tai josta sai eniten tuloja. 
 

E_JouTyop3 

 

K61 
Mikä oli joulukuisen työpaikan toimi- tai tuotantoa la? 
 
Esim. valintamyymälä, maatila, metalliteollisuus. 
 

E_JouTol3 

 

K62 
Missä ammatissa työskentelitte? 
 

E_JouAmma3 



 
 

K63 
Montako tuntia viikossa työskentelitte normaalisti tässä työpaikassa? 
 
Normaali työaika= tavallisesti tekemät viikkotyötunnit 
Mukaan 
- säännöllinen palkattu ja palkaton ylityö 
- kotona tehty suunnittelu- yms. työ (erit. yrittäjät) 
Ei työmatkoja. 
Jos työaika ei säännöllinen, kysy joulukuun neljän viikon aikana tehdyt 
työtunnit, ml. ylityöt (palkalliset ja palkattomat) ja arvioi niistä keskiarvo. 
Mikäli työaika vaihtelevaa, eikä voi ilmoittaa viikkotunteja, merkitse 97. 
 
0…97 
Jos ei 97 � 65 jos joulukuussa yrittäjä, jolla palkattua työvoimaa 
              � 67 jos joulukuussa palkansaaja 
 

E_JouTun3 

Jos E_JouTun = 97 (jos viikkotunnit vaihtelevat eikä pysty ilmoittamaan viikkotunteja) 

K64 
Voisitteko arvioida oliko viikkotyöaika alle vai yl i 30 tuntia? 
 
 

E_JouTun3A 

Jos E_JouAmAs  = 1 tai 4 (jos joulukuussa yrittäjä , jolla palkattua työvoimaa tai avustava perheenjäsen) 

K65 
Kuinka paljon siinä toimipaikassa, jossa työskentel itte pääasiassa, oli 
keskimäärin palkattua henkilökuntaa? 
 
1…97 
Jos ei 97 � K67 
 

E_JouYrKoko 

 

K66 
Voisitteko arvioida, oliko yrityksen työntekijöiden  määrä, itsenne 
mukaan lukien: 
 
1. 10 tai vähemmän  
2. yli 10?  
 

E_JouYrKokoA 

Jos E_JouAmAs = 3 (jos joulukuussa palkansaaja) 

K67 
Kuinka paljon siinä toimipaikassa, jossa pääasialli sesti työskentelitte, 
oli itsenne mukaan lukien henkilökuntaa joulukuussa ? 
 
Jos ei tiedä, anna 9997 ja kysy karkeampi arvio. 
 
1…9997 
Jos ei 9997 � K69 
 

E_JouTpKoko 

 

K68 
Voisitteko arvioida, oliko henkilökuntaa: 
 
1. 10 tai vähemmän  
2. yli 10? 
 

E_JouTpKokoA 



Jos palkansaaja vuoden aikana (if pako+paos+pasa > 0) 

K69 
Olitteko joulukuussa esimies- tai työnjohtoasemassa  (päätoimessa)? 
 
Normaali tilanne siinä työssä tai toiminnassa, jota teki joulukuussa. 
Voi itsekin osallistua työhön, jota ohjaa, johtaa ja valvoo vastuullisena. 
 
1. Kyllä 
2. Ei 
 

E_AmAsJouS 

Jos palkansaaja vuoden aikana (if pako+paos+pasa > 0) ja jos K47 ei vastattu (jos ei ole saatu tietoa joulukuun työpaikan työsuhteen 
laadusta) 

K70 
Oliko työsuhde joulukuun päätyössä: 
 

1. jatkuva   
2. vai määräaikainen tai tilapäinen?  
 

E_JouTLuon 

Jos E_JouKokOsa = 2 tai ((E_PaaTun + E_JouTun2 + E_JouTun3) < 30  ja (E_JouTyossa = kylla))  (jos jouluna osa-aikatyössä tai työtuntien 
summa jää alle 30:n) 

K71 
Miksi viikkotuntimäärä jäi alle 30 tunnin? 
 
Vastaajan kaikkien työtuntien joulukuun työtuntien summa on alle 30. 
Lue vaihtoehdot tarvittaessa. 
 
1. Koulutuksessa olo 
2. Sairaus tai työkyvyttömyys 
3. Haluaisi enemmän työtä, mutta kokoaikatyötä ei ole tarjolla (esim. työn 
kausiluonteisuus) 
4. Ei halua enempää työtunteja 
5. Toteutunut tuntimäärä katsotaan kokoaikatyöksi 
6. Kotityö, lastenhoito tai muun henkilön hoito 
7. Muu syy (ml. osa-aikaeläke) 
 

E_OsaSyy 

Jos (Elak > 0) OR E_KokEl = kylla (jos eläkekuukausia tai ollut koko vuoden eläkkeellä) 

K72 
Mitä teitte viimeksi, ennen kuin jäitte eläkkeelle,  olitteko pääasiassa: 
 
1. palkansaaja  
2. maanviljelijä tai tilalla työskentelevä perheenjäse n 
3. muu yrittäjä tai yrityksessä työskentelevä perheenj äsen  
4. opiskelija  
5. jokin muu (esim. perheenemäntä)?  
 

ElakelaisSoss 

Jos E_JouMuuAs = 1 tai Tyot = 12 (jos joulukuussa työtön tai koko vuoden työtön) 

K73 
Olitteko ennen työttömyyden alkua: 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 
1. yrittäjä, jonka yrityksessä palkattua työvoimaa tai  palkkaa saavia 
    perheenjäseniä?  
2. yrittäjä, jolla ei työvoimaa tai palkkaa saavia per heenjäseniä?  
3. palkansaaja?  
4. avustava perheenjäsen?  
5. opiskelija?  �  K76 
6. hoitamassa omaa kotitaloutta?  �  K76 
7. varusmies- tai siviilipalveluksessa?  �  K76 
8. Muu �  K76 

E_TyotSos 



 
 

K74 
Olitteko (ennen työttömyyden alkua): 
 
1. kokoaikatyössä 
2. vai osa-aikatyössä?  

E_TyotSosKokOsa 

 

K75 
Mikä oli ammattinne? 
 

Eamma 

Vain 1-paneelissa 

K76 
Etsittekö joulukuussa aktiivisesti työtä? 
 

Jos vastaaja jäi työttömäksi vasta joulukuun aikana, kysytään työn hakua 
sen neljän viikon aikana, joka seurasi työttömäksi jäämistä. 
 
1. Kyllä 
2. Ei � Tam 
 

E_EtsiTyo 

IF E_JouTyossa = ei  (jos ei joulukuussa töissä) 

K77 
Jos työtä olisi ollut silloin tarjolla, olisitteko ollut valmis aloittamaan 
työnteon kahden viikon kuluessa?  
 
1. Kyllä 
2. Ei 

E_ValmTyo 

 

Toimintakalenteri 2007 
Tarvitaan vain pitkittäisaineistossa (if tutkesto = 4) 
Kysytään vain kohdehenkilöiltä, mikäli ei ole vain yhtä toiminnan lajia koko vuoden ajan. 
Sallitut vaihtoehdot määräytyvät varsinaisella lomakkeella sen mukaan, mitä on ilmoitettu toimintakuukausiin Pak - Muu 

Tam … Mar 
Sitten kysytään pääasiallista toimintaanne vuonna 2 007 vielä 
kuukausittain. 
Olitteko vuoden 2007 tammikuussa:  
 
Jos toiminta puuttuu toimintakuukausista: 
- täydennä toimintakuukausia, tai 
- jos se ei ollut merkittävää, jätä pois kalenterista. 
Jos vastaaja ei osaa sanoa, mikä toiminta on pääasiallista: 
- jos käynyt vähänkin työssä, merkitse työlliseksi 
- muuten, jos ollut vähänkin aikaa työtön, merkitse työttömäksi 
- jos ei ole ollut työssä eikä työtön, mutta opiskeli vähänkin, merkitse 
opiskelijaksi 
- muussa tapauksessa, merkitse se, mihin on käytetty eniten aikaa. 
 
1. palkansaaja kokoaikatyössä (ml. palkallinen sairaus loma, palkallinen  
    perhevapaa)  
2. palkansaaja osa-aikatyössä (ml. palkallinen sairaus loma, palkallinen  
    perhevapaa)  
3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen  
4. palkaton sairasloma, palkaton perhevapaa  
5. työtön  
6. eläkeläinen (työkyvyttömyys- tai muu eläke)  
7. opiskelija tai koululainen  
8. omaa kotia hoitamassa tai jossakin muussa toiminnas sa  
9. varusmies- tai siviilipalveluksessa?  
 

Tam … Mar 



Jos E_JouAmAs =1, 2 tai 4 (jos joulukuussa joko yrittäjä tai avustava perheenjäsen ) 

K78 
Edellä ilmeni, että olitte yrittäjänä tai avustavan a perheenjäsenenä 
viime vuoden joulukuussa. 
Oliko yrityksen toimiala tai toiminnan luonne pysyn yt samana koko 
viime vuoden ajan? 
 
Tarkoitetaan yrityksen koko toiminnan luonteen pysymistä samana. 
Maatalousyrittäjän tuotantosuunnan muutos =1. 
Esim. 
- maatalousyrittäjästä koneurakoitsijaksi tai kauppiaasta liikennöijäksi = 2 
- aloitti vuoden aikana yritystoiminnan = 1 
- palkansaajasta yrittäjäksi tai avustavaksi =2. 
 
1. Pysynyt samana �  EK1 
2. Ei pysynyt samana  
  

E_YritSama 

 

K79 
Miksi vaihdoitte toimialaa (yrittäjäksi tai avustav aksi 
perheenjäseneksi)? 
 
1. Sai paremman työn (esim. yritys ei kannattanut, palkkatyö oli jossain 
    mielessä huonompi vaihtoehto) 
2. Edellinen toiminta oli sovittu määräaikaiseksi tai palkkatyö päättyi 
    eläkkeelle siirtymisen vuoksi 
3. Tahdon vastaisesti yritys kaatui tai vastaaja joutui pois palkkatyöstä 
    (työnantajan konkurssi, saneeraus, irtisanominen, ohjaaminen 
    varhaiseläkkeelle tms.) 
4. Oma tai perheen yritys lopetettiin tai myytiin ilman pakkotilannetta 
5. Lasten tai muiden hoidon takia 
6. Muutti toiselle paikkakunnalle avioitumisen tai puolison työn takia 
7. Muu syy 
  

E_YritVaihto 

Jos E_JouAmAs = 3 (jos joulukuussa palkansaaja) 

K80 
Edellä ilmeni, että olitte palkansaajana viime vuod en joulukuussa. 
Oliko työnantaja sama koko viime vuoden ajan? 
 
Aloitti vuoden aikana palkansaajana =1. 
Vaihtoi yrittäjästä tai avustavasta perheenjäsenestä palkansaajaksi =2. 
 
1. Sama työnantaja �  EK1  
2. Työnantaja vaihtui 
  

E_PalkSama 

 

K81 
Miksi vaihdoitte työpaikkaa (palkansaajaksi)? 
 
1. Sai paremman työpaikan 
2. Edellinen työ oli sovittu määräaikaiseksi ja se päättyi 
3. Irtisanottiin, yritys kaatui tai saneerattiin, annettiin potkut, laitettiin 
    varhaiseläkkeelle tuotannollisista syistä tms. ei-toivottuja tapahtumia 
4. Oma tai perheen yritys lopetettiin tai myytiin ilman pakkotilannetta 
5. Lasten tai muiden hoidon takia 
6. Muutti toiselle paikkakunnalle avioitumisen tai puolison työn takia 
7. Muu syy 
  

E_PalkVaihto 

 

 
Koulutus 
 

 



 
Kaikilta 

EK1 
Oletteko parhaillaan johonkin tutkintoon johtavassa  koulutuksessa? 
 
Ei koulujärjestelmän ulkopuolista koulutusta, josta ei saa tutkintoa 
Ei työväenopisto, työnantajan järjestämä täydennyskoulutus tms. 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  EK3 
 

E_OsalKou 

 

EK2 
Mihin tutkintoon kyseinen koulutus johtaa, oletteko : 
 

2. peruskoulussa  
3. keskiasteen koulutuksessa (lukio, ammatilliset peru stutkinnot, 
    ammattitutkinnot)  
4. erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa ( keskiasteen 
    jälkeinen koulutus joka ei ole korkea-asteen ko ulutusta)  
5. korkea-asteen koulutuksessa (ammatillisen opistoast een 
    tutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot sekä ale mmat ja ylemmät 
    korkeakoulututkinnot)  
6. tutkijakoulutuksessa (lisensiaatin tai tohtorin tut kinto)?  
 
Täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutus = jo suoritetun tutkinnon taso. 
Esimerkiksi: 
Erikoisammattitutkinnot = 4 (ks. työohje).  
Erikoislääkäri, -hammaslääkäri, -eläinlääkäri, -sairaanhoitaja = 5 (ks. työohje) 
 

E_TutkJoht 

Ykköspaneelissa: 
Jos ei esitäytettyä tutkintokoodia (Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä) 
Jos e_tutkjoht = vastattu  
Kakkos- ja seuraavissa paneeleissa esitäyttö ja päivitys. 

EK3 
Mikä on peruskoulutuksenne  (tällä hetkellä, ennen tämänhetkisen 
koulutuksen loppumista):  
 
Korkein loppuun suoritettu  yleissivistävä koulutus. 
 

1. ylioppilastutkinto tai lukion päästötodistus  
2. peruskoulu tai keskikoulu  
3. kansakoulu, kansalaiskoulu, osa keskikoulua tai osa  peruskoulua  
4. vähemmän kuin kansakoulu tai peruskoulun ala-aste?  
 

E_KouTaso 

JOS EK3 = 1,2 tai 3 

EK4 
Minä vuonna päätitte peruskoulutuksenne? 
 

E_KouPaat 

Jos on esitäytetty tutkinto mutta suoritusvuosi puuttuu: 
EK5 
Onko teillä jokin peruskoulutuksen jälkeinen tutkin to?  
 
1. Kyllä 
2. Ei �  ET1 
 

E_Tutkinto 

 

EK6 
Minä vuonna suorititte kyseisen tutkinnon?  
 
Vuosikymmenen tarkkuus, jos ei muista tarkkaa vuotta. 
 

E_Tutkvuosi 

 
Kohdehenkilön terveydentila  
 



ET1–ET3 kysytään vain kohdehenkilöltä. Sijaisvastaajalle tulee kehotus saada tiedot kohdehenkilöltä, mikäli mahdollista 
ET1 (M) 
Seuraavaksi joitakin kysymyksiä terveydestänne. 
Millainen terveytenne on yleisesti ottaen, onko se:  
 

1. erittäin hyvä  
2. hyvä  
3. keskinkertainen  
4. huono  
5. erittäin huono?  
 

E_Terveys 

 

ET2  
Onko Teillä jokin pitkäaikainen sairaus tai muu pit käaikainen 
terveysongelma? 
 
Pitkäaikainen:  
- On kestänyt tai odotetaan kestävän vähintään puoli vuotta 
- Myös muut kuin lääkärin toteamat = 1 
- Pitkäaikainen, mutta ei vaivaa tai on täysin hallinnassa = 1 
- Kausiluonteinen / ajoittainen / kerralla alle puoli vuottakin vaivaava, mutta 
jatkuva = 1 
 
1. Kyllä 
2. Ei 
 

E_PitkSair 
 

 

ET3 
Missä määrin jokin terveysongelma on rajoittanut ta vanomaista 
toimintaa (muihin ihmisiin verrattuna) viimeisten 6  kuukauden ajan. 
Sanoisitteko, että toimintanne: 
 
1. on ollut vakavasti rajoittunutta,  
2. on ollut rajoittunutta, mutta ei vakavasti, 
3. ei ole lainkaan rajoittunutta? 
 
Tavanomainen= jokapäiväinen. 
Tavanomainen toiminta: vertaa toimintakykyä ihmisten toimintaan yleensä, ei 
omaan, sairautta edeltävään toimintaansa (ks. työohje). 
Kysytään toimintarajoitteisuuden kestoa (ei terveysongelman kestoa). 
Toimintarajoitteen on täytynyt kestää ainakin puoli vuotta ja vaivata tälläkin 
hetkellä. 
 

E_Haitta 
 

 

ET4 (M) 
Oletteko tarvinnut hammaslääkärin tutkimusta tai ho itoa viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 
Tarvitsiko kohdehenkilö itse  hoitoa 
 

1. Kyllä 
2. Ei �  ET8 
 

E_Hamm 
 

 

ET4A (M) 
Oletteko aina tarvitessanne saanut (hammaslääkärin tutkimusta tai 
hoitoa)? 
 

1. Kyllä �  ET8 
2. Ei  
 

E_HammA 
 



 
 

ET5 (M) 
Johtuiko se siitä, että ette päässyt kunnalliseen h ammashoitoon? 
 

1. Kyllä 
2. Ei �  ET7 
 

E_HammKun 
 

 

ET6 (M) 
Miksi ette hakeutunut yksityishammaslääkärille? 
 
Tarvittaessa lue alla esitettyjä vaihtoehtoja. 
 
1. Ei ollut rahaa (liian kallis) 
2. Liian pitkä jonotusaika lääkärin vastaanotolle 
3. Ei päässyt lähtemään työpaikalta / ei voinut jättää lapsia (tai muita 
    hoivattavia) yksin 
4. Liian pitkä matka / ei ollut kulkuvälinettä 
5. Pelkää lääkäriä / sairaaloita / tutkimuksia / hoitoa 
6. Halusi odottaa ja katsoa, menisikö vaiva ohitse itsestään 
7. Ei tiennyt ketään yksityishammaslääkäriä 
8. Muut syyt 
 

E_HammYks 
 

 

ET7 (M) 
Miksi ette saanut hammaslääkärin tutkimusta tai hoi toa? 
 
Tarvittaessa lue alla esitettyjä vaihtoehtoja. 
 
1. Ei ollut rahaa (liian kallis) 
2. Liian pitkä jonotusaika tai ei edes otettu jonoon 
3. Ei päässyt lähtemään työpaikalta / ei voinut jättää lapsia (tai muita 
    hoivattavia) yksin 
4. Liian pitkä matka / ei ollut kulkuvälinettä 
5. Pelkää lääkäriä / sairaaloita / tutkimuksia / hoitoa 
6. Halusi odottaa ja katsoa, menisikö vaiva ohitse itsestään 
7. Ei tiennyt ketään hammaslääkäriä 
8. Muut syyt 
 

E_HammJono 
 

 

ET8 (M) 
Oletteko tarvinnut erikoislääkärin tutkimusta tai h oitoa viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
 

Tarvitsiko kohdehenkilö itse  hoitoa. 
Tarkoitetaan terveyskeskusten poliklinikkavastaanottoa erikoistuneempaa 
palvelua. 
 

1. Kyllä 
2. Ei �  PH1 (jos on lapsia) 
 

E_Laak 
 

 

ET8A (M) 
Oletteko aina tarvitessanne saanut (erikoislääkärin  tutkimusta tai 
hoitoa)? 
 

1. Kyllä � PH1 (jos on lapsia) 
2. Ei 
 

E_LaakA 
 



 

ET9 (M) 
Johtuiko se siitä, että ette päässyt kunnalliseen t erveydenhoitoon? 
 
1. Kyllä 
2. Ei � ET11 
 
 

E_LaakKun 
 

 

ET10 (M) 
Miksi ette hakeutunut yksityislääkärille? 
 
Tarvittaessa lue alla esitettyjä vaihtoehtoja. 
 
1. Ei ollut rahaa (liian kallis) 
2. Liian pitkä jonotusaika lääkärin vastaanotolle 
3. Ei päässyt lähtemään työpaikalta / ei voinut jättää lapsia (tai muita 
    hoivattavia) yksin 
4. Liian pitkä matka / ei ollut kulkuvälinettä 
5. Pelkää lääkäriä / sairaaloita / tutkimuksia / hoitoa 
6. Halusi odottaa ja katsoa, menisikö vaiva ohitse itsestään 
7. Ei tiennyt ketään yksityislääkäriä 
8. Muut syyt 
 

E_LaakYks 
 

 

ET11 (M) 
Miksi ette saanut erikoislääkärin tutkimusta tai ho itoa? 
 
Tarvittaessa lue alla esitettyjä vaihtoehtoja. 
 
1. Ei ollut rahaa (liian kallis) 
2. Liian pitkä jonotusaika tai ei edes otettu jonoon 
3. Ei päässyt lähtemään työpaikalta / ei voinut jättää lapsia (tai muita 
    hoivattavia) yksin 
4. Liian pitkä matka / ei ollut kulkuvälinettä 
5. Pelkää lääkäriä / sairaaloita / tutkimuksia / hoitoa 
6. Halusi odottaa ja katsoa, menisikö vaiva ohitse itsestään 
7. Ei tiennyt ketään erikoislääkäriä 
8. Muut syyt 
 

E_LaakJono 
 

 
--- Kohdehenkilö, Jäsen_2, Jäsen_3 … Jäsen_20 -välilehti loppuu --- 
 
 
--- Päivähoito-välilehti alkaa --- 
 
 

 
Lasten päivähoito ja koulunkäynti  
 

Johdanto 
Seuraavassa kysymyksiä alle 13-vuotiaitten lasten p äivähoidosta sekä 
koulunkäynnistä. Tarkastellaan kahta ajanjaksoa, to isaalta tammi - 
elokuuta, toisaalta syys - joulukuuta, siis kevät- ja syys(luku)kautta. 
 

 



 
 
Esikoulukysymykset kysytään vain 6- ja 7-vuotiailta. 
 
PH1 
Oliko Ville vuonna 2007 tammi - elokuussa esikoulus sa? 
 
Esikoululla tarkoitetaan 6-vuotiaille järjestettyä osapäiväistä toimintaa 
peruskoulua edeltävänä vuonna. 
Lapsi voi olla esikoulun lisäksi päivähoidossa. 
 

1. Kyllä 
2. Ei     � PH6, jos 6-vuotias 
             � PH3, jos 7-vuotias 
             
 

E_KEs 

 

PH2 
Oliko Ville esikoulun ohella myös päivähoidossa vuo nna 2007 tammi - 
elokuussa (samassa tai eri paikassa kuin esikoulu)?  
 
1. Kyllä � PH7 
2. Ei     � PH13, jos 6-vuotias 
             � PH16, jos 7-vuotias  
 

E_KEsPa 

 

PH3 
Oliko Ville vuonna 2007 tammikuun alusta koulujen a lkamiseen 
peruskoulussa? 
 
1. Kyllä 
2. Ei �  PH6, jos 7-vuotias 
 

E_KPe 

 

PH4 
Oliko Ville peruskoulun lisäksi koululaisille tarko itetussa aamu- tai 
iltapäivähoidossa? 
 
Koululaisten aamu- tai iltapäivähoidolla tarkoitetaan peruskoulun1. ja2. 
luokan oppilaille järjestettyä valvottua toimintaa. 
 
1. Kyllä 
2. Ei � PH16 
 

E_KIltHoi 

 

PH5 
Paljonko maksoitte tästä (Villen) aamu- tai iltapäi vähoidosta 
kuukaudessa? 
 

E_KIltHoiMaks 

 
Päivähoitokysymykset kysytään: 
– 5-vuotiailta ja nuoremmilta 
– niiltä 6- ja 7-vuotiailta, jotka eivät olleet esikoulussa tai koulussa 
 
PH6 
Oliko Ville vuonna 2007 tammi - elokuussa päivähoid ossa? 
 
1. Kyllä 
2. Ei    � PH13, jos 6-vuotias 
            � PH16, jos 7-vuotias 
            � PH21, jos 5-vuotias tai nuorempi 
 

E_KPa 



 

PH7 
Oliko Ville vuonna 2007 tammi - elokuussa: 
  
Jos lasta hoidettu useammalla tavalla järjestetyssä hoitomuodossa, ota se, 
missä oli kevään aikana pisimpään. 
 
1. päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 
2. perheenne palkkaaman hoitajan hoidossa joko kotona nne tai 
    hoitajan kotona?   
 

E_KPh 

 

PH8 
Montako kuukautta kaikkiaan Ville oli päivähoidossa  tammi - elokuun 
aikana? 
 
Jos lasta hoidettu useammalla tavalla järjestetyssä hoitomuodossa, ilmoita 
yhteenlasketut kuukaudet. 
 
0…8 
 

E_KPhKuuk 

 

PH9 
Oliko hoitopaikka kunnallinen vai yksityinen? 
 
Jos useita erilaisia hoitopaikkoja, kysy siitä, missä oli pisimpään. 
 

1. Kunnallinen 
2. Yksityinen 
 

E_KPhLaj 

 

PH10 
Oliko hän koko- vai osapäivähoidossa? 
 
Jos useita hoitopaikkoja, kysy siitä, missä oli pisimpään. 
 

1. Kokopäivä �  PH12 
2. Osapäivä 
 

E_KPhKosa 

 

PH11 
Montako tuntia viikossa keskimäärin osapäivähoidoss a (päiväkodissa 
tai palkatun hoitajan hoidossa) tammi - elokuussa v uonna 2007? 
 
1…30 
 

E_KPhOsTun 

 

PH12 
Paljonko maksoitte (Villen) hoitomaksuja kuukaudess a vuonna 2007 
tammi - elokuussa? 
 
Jos maksu on vaihdellut, merkitään hoitomaksujen keskiarvo. 
Jos ei osaa erotella lastensa maksuja, jaa tasan lapsille. 
 
Alle 6-vuotiaat kevään hoidossa olleet � PH21 
 

E_KPhMaks 

 

PH13 
Oliko Ville vuonna 2007 syys - joulukuussa esikoulu ssa? 
 
1. Kyllä 
2. Ei � PH16 
 

E_SEs 



 
 

PH14. 
Montako tuntia Ville oli keskimäärin viikossa esiko ulussa joulukuussa 
2007? 
 
Normaali viikkotuntimäärä ilman matkoja. 
Yleensä esikoulu kestää 4 tuntia päivässä, 20 tuntia viikossa. 
 
0…20 
 

E_SEsTun 

 

PH15 
Oliko Ville vuonna 2007 syys - joulukuussa esikoulu n ohella myös 
päivähoidossa (samassa tai eri paikassa kuin esikou lu)? 
 
1. Kyllä 
2. Ei 
 

E_SEsPa 

 

PH16 
Oliko Ville vuonna 2007 syys - joulukuussa peruskou lussa? 
 
1. Kyllä 
2. Ei �  PH21 
 

E_SPe 

 

PH17 
Montako tuntia Ville oli keskimäärin viikossa perus koulussa 
joulukuussa 2007? 
 
Normaali viikkotuntimäärä ilman matkoja. 
 
0…40 
 

E_SPeTun 

 

PH18–PH20 kysytään vain 6–9-vuotiailta koululaisilta. 
 
PH18 
Oliko Ville peruskoulun lisäksi koululaisille tarko itetussa aamu- tai 
iltapäivähoidossa syys - joulukuussa? 
 
1. Kyllä 
2. Ei �  PH29 
 

E_SIltHoi 

 

PH19 
Paljonko maksoitte tästä (Villen) aamu- tai iltapäi vähoidosta 
kuukaudessa? 
 

E_SIltHoiMaks 

 

PH20 
Montako tuntia hän oli keskimäärin viikossa (koulul aisille tarkoitetussa 
aamu- tai iltapäivähoidossa) joulukuussa? 
 
Normaali viikkotuntimäärä ilman matkoja. 
 
0…20 
 

E_SIltTun 



 

PH21 
Oliko Ville vuonna 2007 syys - joulukuussa päivähoi dossa? 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  PH29 
 

E_SPa 

 

PH22 
Montako tuntia hän oli keskimäärin viikossa päiväho idossa 
joulukuussa 2007? 
 
Vain päivähoitotunnit, esikoulutunnit annetaan erikseen! 
Normaali viikkotuntimäärä ilman matkoja. 
Jos ei tunteja joulukuussa, anna nolla. 
 
0…50 
 

E_SPhTun 

 

PH23 
Oliko (Villen) syys - joulukuun päivähoitopaikka sa ma kuin keväällä? 
 
1. Kyllä �  PH27 
2. Ei  

 

E_SKePa 

 

PH24 
Oliko Ville vuonna 2007 syys - joulukuussa: 
 
Jos lasta hoidettu kodin ulkopuolella useammassa hoitomuodossa, ota se, 
missä oli syksyn aikana pisimpään. 
 
1. päiväkodissa tai perhepäivähoidossa  
2. perheenne palkkaaman hoitajan hoidossa joko kotonan ne tai 
    hoitajan kotona?  �  PH26 
 

E_SPh 

 

PH25 
Oliko hoitopaikka kunnallinen vai yksityinen? 
 
Jos syys - joulukuussa useita erilaisia hoitopaikkoja, kysy siitä, missä oli 
pisimpään. 
 
1. Kunnallinen 
2. Yksityinen 
 

E_SPhLaj 

 

PH26 
Oliko Ville koko- vai osapäivähoidossa? 
 
Jos syys - joulukuussa useita erilaisia hoitopaikkoja, kysy siitä, missä oli 
pisimpään. 
Jos osan päivää esikoulussa, merkitse osapäivähoito! 
 
1. Kokopäivä 
2. Osapäivä 
 

E_SPhKosa 



 
 

PH27 
Montako kuukautta kaikkiaan syys - joulukuun aikana ? 
 
Jos lasta hoidettu useammalla tavalla järjestetyssä hoitomuodossa, ilmoita 
yhteenlasketut kuukaudet. 
 
0…4 
 

E_SPhKuuk 

 

PH28 
Paljonko maksoitte päivähoitohoitomaksuja kuukaudes sa vuonna 2007 
syys - joulukuussa? 
 
Jos maksu on vaihdellut, merkitään päiväkotimaksujen keskiarvo. 
Jos ei osaa erotella lastensa maksuja, jaa tasan lapsille. 
 

E_SPhMaks 

 

PH29 
Oliko Ville vuonna 2007 joulukuussa jossain (muussa ) maksuttomassa 
hoitojärjestelyssä? 
 
Tarkoittaa huolenpitojärjestelyä, josta ei makseta palkkaa hoitajalle, esim. 
isovanhempien tai vanhempien sisarusten, naapureiden tms. kanssa sovittua 
säännöllistä lapsenhoitojärjestelyä. 
 
1. Kyllä 
2. Ei �  PH31 
 

E_SMu 

 

PH30 
Montako tuntia viikossa keskimäärin muut kuin vanhe mmat huolehtivat 
hänestä maksutta vuonna 2007 joulukuussa? 
 
Normaali viikkotuntimäärä ilman matkoja. 
 
0…50 
 

E_SMuTun 

 

PH31 
Kuka yleensä huolehti Villestä silloin kun hän ei o llut päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa (tai koulussa)? 
 
Kenen hoidossa lapsi on tavallisina arkipäivinä, kun hän ei ole kodin 
ulkopuolella hoidossa tai koulussa. 
 
1. Äiti 
2. Isä 
3. Äiti ja isä 
4. Joku muu 
5. Yksin kotona 
 

E_SKotHoi 

 
--- Päivähoito-välilehti loppuu --- 
 
 
--- Tulot-välilehti alkaa --- 
 
 

 
Henkilöittäiset tulot ja tulonsiirrot 
 

 

T1–T4 kysytään kaikilta kotitalouden 16 vuotta täyttäneiltä jäseniltä mikäli kotitaloudessa on 
vähintään yksi palkansaaja 

 



T1 
Olitteko pois töistä lakon tai työsulun vuoksi vuod en 2007 aikana? 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  T5 
 

 

 

T2 
Saitteko vuonna 2007 lakkoavustusta ammattiliitolta ? 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  T5 
 

Saila 

 

T3 
Kuinka monelta päivältä? 
 
0…365 
 

Lakpv 

 

T4 
Paljonko korvaus oli euroina päivää kohden? 
 
 

Lakav 

T5–T15 kysytään kaikilta kotitalouden 16 vuotta täyttäneiltä jäseniltä 

T5 
Tekikö joku kotitaloutenne jäsenistä vuonna 2007 tö itä ulkomailla tai 
saiko joku eläketuloja tai korkotuloja ulkomailta?  
 

1. Kyllä  
2. Ei � T10 
 

 

 

T6 
Saitteko te viime vuonna palkkatuloja ulkomailta?  
 
1. Kyllä  
2. Ei � T8 
 

Saiupa 

 

T7 
Paljonko olivat nettopalkkatulot euroina ulkomailla  vuonna 2007 
tehdystä työstä, kun päivärahoja eikä matka- tai mu ita korvauksia 
lasketa mukaan?  
 
Tarkoitetaan kaikkia ulkomailta saatuja palkkatuloja. 
Netto = vähennetään ulkomaille maksetut verot. 
Jos sai ulkomaan valuutassa, tarkenna. 
 

Ulkpa 



 
 

T8 
Saitteko vuonna 2007 eläkettä ulkomailta?  
 
1. Kyllä 
2. Ei � T10 
 

Saiuel 

 

T9 
Kuinka suuret olivat nettoeläketulot vuonna 2007?  
 
Jos sai ulkomaan valuutassa, tarkenna. 
 

Ulkel 

 

T10 
Saiko joku kotitaloutenne jäsenistä vuonna 2007 jot akin seuraavista,        
- avustus koulunkäyntiä tai opiskelua varten, esim.  matka-, ateria- tai 
vaateraha sekä asumisavustus 
- apuraha tai stipendi säätiöltä, rahastolta tai va staavalta 
- valtion taiteilija-apuraha tai valtion apuraha ti eteellistä tutkimustyötä 
varten 
- jokin muu apuraha tai avustus (koulunkäyntiä, opi skelua,  tieteellisen 
tai taiteellisen toiminnan harjoittamista varten ta i yleishyödyllisen 
toiminnan tukemiseksi)?  

 
Näitä myöntävät kunnat, valtio, säätiöt, rahastot tai yksityiset yritykset. 
Ei KELA:n opintorahaa eikä sen lisiä. 
Ei ilmaisia kouluaterioita eikä ilmaisia matkoja. 
 

1. Kyllä  
2. Ei � T12 
 

 

 

T11 
Paljonko? 
 

Kouav 

 

T12 
Saiko joku teistä vuonna 2007 vakuutuksiin perustuv aa korvausta tai 
eläkettä, joka ei ollut veronalaista?   
 
Verottomia korvauksia ovat esim. 
– sairauden tai vammautumisen perusteella maksetut korvaukset  
   kuten haittaraha, avuttomuuslisä, haittalisä. 
– kuolemanvaravakuutuksen korvaus lähiomaisille (verovapaata 34 000 
  euroon asti) 
 
1. Kyllä  
2. Ei �  T14 
 

 

 

T13 
Paljonko? 
 

Vaklis 



 

 
Kotitalouskohtaiset tulot 
 
Kysytään siltä, joka parhaiten asioista tietää; ikä 16 vuotta tai enemmän 

T14 
Seuraavaksi käsitellään kotitalouden toisille kotit alouksille antamia 
lahjoja tai avustuksia viime vuoden aikana. 
Maksoiko kotitaloutenne vuonna 2007 toiselle kotita loudelle 
elatusapua? 
 
1. Kyllä  
2. Ei � T16 
 

Saiem 

 

T15 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Elama 

 

T15A 
Oliko maksu säännöllinen tai toistuva?  
 
Maksu toistuu vuosittain tai tiheämmin = Kyllä. 
Maksuja useaille tahoille ja monenlaisia = Kyllä. 
Kertamaksu = Ei. 
 
1. Kyllä  
2. Ei  
 

Emax 

 

T16 
Maksoiko kotitaloutenne vuonna 2007 toisen kotitalo uden puolesta 
laskuja yhteensä enemmän kuin 100 euroa vuodessa? 
 
Esim. sähkö-, puhelin- tms. laskut, vuokrat. 
Jos useita avustuskohteita, laske yhteen. 
 
1. Kyllä  
2. Ei � T18 
 

Sails 

 

T17 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Lasma 

T17A 
Oliko maksu säännöllinen tai toistuva?  
 
Maksu toistuu vuosittain tai tiheämmin = Kyllä. 
Maksuja useaille tahoille ja monenlaisia = Kyllä. 
Kertamaksu = Ei. 
 
1. Kyllä  
2. Ei  
  

Lmax 



 
 

T18 
Antoiko kotitaloutenne vuonna 2007 toiselle kotital oudelle rahallista 
tukea koulunkäyntiä tai opiskelua varten yhteensä e nemmän kuin 100 
euroa vuodessa?  
 
Koulu- ja kurssimaksujen lisäksi rahallinen tuki opiskelua varten  
 
1. Kyllä  
2. Ei � T20 
 

Sairh 

 

T19 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Rahma  

 

T19A 
Oliko maksu säännöllinen tai toistuva?  
 
Maksu toistuu vuosittain tai tiheämmin = Kyllä. 
Maksuja useaille tahoille ja monenlaisia = Kyllä. 
Kertamaksu = Ei. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

Rmax 

Kysytään vain1. ja2. tutkimuskerralla 

T20 
Antoiko kotitaloutenne  vuonna 2007 toiselle kotita loudelle rahaa 
muuten tai muita merkittäviä lahjoja yhteensä yli 1 00 euron arvosta? 
 
Kaikki muut merkittävät toimeentuloavustukset toisille kotitalouksille.  
Ei perintöjä eikä joulu- tai syntymäpäivälahjoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei � T22 
 

Sairm 

Kysytään vain1. ja2. tutkimuskerralla 

T21 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Rahmu 

 

T22 
Nyt käsitellään kotitalouden toisilta kotitalouksil ta saamia lahjoja tai 
avustuksia viime vuoden aikana.  
Saitteko viime vuonna toiselta kotitaloudelta elatu sapua?  
 
1. Kyllä  
2. Ei � T24 
 

Saies 

 

T23 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Elasa 

T23A 
Oliko maksu säännöllinen tai toistuva?  
 
Maksu toistuu vuosittain tai tiheämmin = Kyllä. 
Maksuja useilta tahoilta ja monenlaisia = Kyllä. 
Kertamaksu = Ei. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 

Esax 



 

T24 
Maksoiko toinen kotitalous vuonna 2007 puolestanne laskuja yhteensä 
yli 100 euron edestä vuodessa?  
 
Laske yhteen kaikki toisten maksamat laskut 
 
1. Kyllä  
2. Ei � T26 
 

Saiss 

 

T25 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Lassa 

T25A 
Oliko maksu säännöllinen tai toistuva?  
 
Maksu toistuu vuosittain tai tiheämmin = Kyllä. 
Maksuja useilta tahoilta ja monenlaisia = Kyllä. 
Kertamaksu = Ei. 
 
1. Kyllä  
2. Ei  

Lsax 

 

T26 
Saiko kotitaloutenne vuonna 2007 toiselta kotitalou delta rahaa 
koulunkäyntiä tai opiskelua varten yhteensä enemmän  kuin 100 euroa 
vuodessa?  
 
Koulu- ja kurssimaksujen lisäksi rahallinen tuki opiskelua varten. 
 
1. Kyllä  
2. Ei � T28 
 

Saira 

 

T27 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Rahsa 

T27A 
Oliko maksu säännöllinen tai toistuva?  
 
Maksu toistuu vuosittain tai tiheämmin = Kyllä. 
Maksuja useilta tahoilta ja monenlaisia = Kyllä. 
Kertamaksu = Ei. 
 
1. Kyllä  
2. Ei  

Rsax 

Kysytään vain1. ja2. tutkimuskerralla 

T28 
Saiko kotitaloutenne vuonna 2007 toiselta kotitalou delta rahaa muuten 
tai muita merkittäviä lahjoja yli 100 euron arvosta  vuodessa?  
 
Kaikki muut merkittävät toimeentuloavustukset toisille kotitalouksille.  
Ei perintöjä eikä joulu- tai syntymäpäivälahjoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei � T30 
 

Saims 

 

T29 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Muusa 



 
Jos taloudessa lapsia 

T30 
Saiko kotitaloutenne vuonna 2007 kunnalta lapsen el atustukea?  
 
1. Kyllä  
2. Ei � T32 
 

Saikl 

 

T31 
Paljonko vuonna 2007? 
 

Keltu 

 

T32 
Kotitaloudella voi olla korkotuloja talletuksista t ai 
joukkovelkakirjalainoista. 
Saiko kotitaloutenne korkotuloja vuodelta 2007? 
 
Jos sai: Montako euroa kotitaloutenne sai niitä yhteensä, ve rojen, 28% 
vähentämisen jälkeen? 
 
Jos ei saanut, anna nolla. (NOLLA = EI KORKOTULOJA) 
Jos ei osaa vastata tai antaa tarkkaa vastausta anna EOS  ja kysy 
luokiteltuna. 
Muista merkitä kieltäytyminen. 
Myös ulkomaan korkotulot tähän. 
Joukkovelkakirjalaina = obligaatio, debentuuri tai muu jvk. 
Myös kuolinpesän osakkaiden lähdeveron alaiset korkotulot. 
Ei osinkotuloa arvo-osuuksista tai osakkeista. 
 
 

Korve 

Kysytään, jos Korve = eos (ei osannut sanoa tarkkaa korkotulojen summaa) 

T33 
Arvioisitteko saamienne korkotulojen suuruusluokkaa , oliko se: 
 
1. 1 - 100 euroa 
2. 101 - 500 euroa 
3. 501 - 1 000 euroa 
4. 1 001 - 5 000 euroa 
5. 5 001 - 10 000 euroa 
6. yli 10 000 euroa? 
 

KorveLuok 



Kaikilta 

T34 

Oliko taloutenne tuloissa merkittävää pienentymistä  vuoden 2007 
aikana ?  

1. Kyllä  
2. Ei � M1 

 

MI090 

Jos T34=1 

T35 

Mikä oli tärkein syy tulojen pienenemiseen: 

Pakkolomalla tai lomautettu (koko- tai osa-aikaisesti) = työttömyys  
Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen = työajan tai työstä ansaittujen tulojen 
pieneneminen. 
 

1. työttömyys  
2. työajan tai työstä ansaittujen tulojen pieneneminen  
3. työstä poissaolo sairauden takia  
4. lasten hoito kotona (ml. äitiys-, isyys-, vanhempai nvapaa)  
5. eläkkeelle jääminen  
6. parisuhteen purkautuminen  
7. (muut) muutokset kotitalouden jäsenmäärässä  
8. jokin muu syy?  

MI095A 

Jos T35 =8 (Jos jokin muu syy) 

T36 

Mikä muu syy?  

MI095B 

 

 
Maa- ja metsätalouden harjoittaminen 
  

 

 

M1 
Harjoittiko joku teistä vuonna 2007   
–   maanviljelyä, osa-aikaviljelyä tai   
–   omistiko joku taloudestanne viljelysmaata tai m etsää (myös 

  kuolinpesän, yhtymän tai yhteismetsän osakkaana)?  
 
Ei pienimuotoinen harrastuspuutarhanhoito, siirtolapuutarha tms.  
 
1. Kyllä  
2. Ei � A1 
 

Maatila 

Jos ollut maata tai metsää (M1=1) 

M2 
Mistä tilalla harjoitetusta toiminnasta saitte enit en tuloa vuonna 2007:  
 

1. kotieläintaloudesta, ml. sikalat ja kanalat   
2. viljan, heinän tai rypsin peltoviljelystä   
3. perunan tai muiden juurikasvien peltoviljelystä   
4. marjojen (pelto)viljelystä puutarhanviljelystä 

 (kukat hedelmät vihannekset) tai lasinalaisesta vi ljelystä   
5. musta tuotannosta (esim. hunaja- tai porotalous)   
6. metsätaloudesta   
7. peltojen vuokrauksesta?   
8. Ei mitään tuloa 
 

Tuotsuun  
 



 
 
--- Tulot-välilehti loppuu --- 
 
 
--- Asunto-välilehti alkaa --- 
 

 
Asunto, ominaisuudet ja asumisen menot 
 
Kaikilta 

Johdanto1  
Seuraavaksi asuntoa koskevia kysymyksiä vuoden 2007  viimeiseltä 
päivältä. 
 

 

Jos taloudessa enemmän kuin yksi jäsen 
A1 
Asuivatko kaikki kotitaloutenne jäsenet samassa asu nnossa? 
 
Ei 
- joku asui toisaalla työn tai opiskelun takia 
- joku suoritti varusmiespalvelusta tai asui toisaalla siviilipalveluksen takia. 
Kyllä 
- joku oli tilapäisesti laitoksessa (mm. sairaala), lomalla tai matkoilla 
- joku oli kertausharjoituksissa. 
 
1. Kyllä � Johdanto2 
2. Ei 

E_AsSama 

 
A2 
Kuka tai ketkä asuivat muualla kuin siinä asunnossa  jossa taloutenne / 
perheenne pääosa asui? 
 
Kysy tarvittaessa jäsenittäin. 
 

E_AsToinen 

Kaikilta 

Johdanto2 
Seuraavat kysymykset koskevat sitä asuntoa, jossa t aloutenne / 
perheenne pääosa asui vuoden 2007 viimeisenä päivän ä.  
 

 

 
A3 
Kuinka monta kuukautta kotitaloutenne asui tässä as unnossa vuonna 
2007  
(siis se asunto, missä taloutenne pääosa asui)?  
 

Asaika 

Jos taloudessa enemmän kuin yksi jäsen 
A4 
Kuka (kotitaloudessanne) on pääasiassa tämän asunno n omistaja, 
päävuokralainen tai muu haltija? 
 
Jos pääasiallista asunnon haltijaa ei voida nimetä: 
Ketkä tämän asunnon asukkaista ovat tämän asunnon omistajia tai haltijoita?
Jos kukaan ei ole omistaja eikä päävuokralainen, koeta selvittää, kuka hoitaa 
kotitalouden asioita. 
 

E_AsHall 

 



A5 
Oliko asunto: 
 

Asunto-osakeyhtiömäinen pientalo= 3. 
Luontoisetu- tai osuuskunta-asunto = 4. 
Opiskelija-asuntola tai muu yhteisasunto = 5. 
Perikunnan omistama asunto = 1, 2, 3, tai 4. 
Syytinkiasunto = 4 tai 5. 
Vanhempien tai sukulaisten omistama asunto= 4 tai 5 
Asumisoikeusasunto (6) = asukas maksaa hankkiessaan asunnon 
rahasumman, jonka hän saa takaisin pois muuttaessaan. 
 

1. omakotitalo omalla tontilla  � A9   
2. omakotitalo vuokratontilla  � A9   
3. oma asunto-osakehuoneisto (talotyypistä riippumatta ) � A9   
4. päävuokralaisasunto  � A7   
5. alivuokralaisasunto  � A7   
6. asumisoikeusasunto tai osaomistusasunto  � A9   
7. palvelutalo vuokralla, tukiasunto tai sisäoppilaito s � A9  
8. vai jokin muu (esim. asuntovaunu tai -vene, teltta tai siirrettävä 
    rakennelma)?  
 

Aslaji  
 

 
A6 
Mikä muu asuntotyyppi?   
 

Asunmuu 

Jos pää- tai alivuokralaisasunto 
A7 
Vuokrasitteko tai saitteko asunnon:   
 
Kunnalta työsuhteen perusteella saatu asunto =2. 
Yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat esim. 
VVO, YH-asunnot, SATO, Vatro ja Tarveasunnot sekä jotkut vanhusten 
palvelutalojen omistajat. 
 
1. vapailta markkinoilta  
2. työsuhteen perusteella  
3. kunnalta  
4. opiskelija-asuntoja ylläpitävältä säätiöltä tai yht iöltä  
5. yleishyödylliseltä yhteisöltä  
6. toiselta kotitaloudelta ilmaiseksi tai käypää vuokr aa selvästi 

 halvemmalla (esim. vanhemmilta, sukulaisilta, syyt inkinä)?  
7. Jostain muualta 
 

Vuoksaan 
 

Toisesta haastattelukerrasta lähtien 
A8 
Onko asunto sama kuin edellisellä haastattelukerral la (jolloin puhuttiin 
vuoden 2006 lopun asunnosta)?   
 
1. Kyllä 
2. Ei 
 

EdAs 



 
Jos asuntolaji ei ole jokin muu  
A9 
Kuinka monta taloutenne omassa käytössä olevaa huon etta 
asunnossanne on keittiö mukaan lukien?  
 
Huoneita ovat 
- kotitalouden omassa asuinkäytössä oleva huone 
- omakotitalon yläkerran omassa asuinkäytössä oleva huone 
- keittiö. 
Huoneita eivät ole 
- keittokomero 
- eteinen, vilpola, makuualkovi tms. 
- yksinomaan ansiotyöhön käytettävä huone 
- vuokralle annettu huone 
- syytinkinä tai ilmaiseksi toiselle kotitaloudelle annettu huone 
- työsuhteen perusteella toiselle kotitaloudelle annettu huone. 
 
1…15 

Halhuone 

Jos asuntolaji ei ole jokin muu  
A10 
Kuinka monta neliömetriä teillä on taloutenne omass a käytössä?  
 
Vain kotitalouden omassa asuinkäytössä oleva pinta-ala. 
Omassa asuinkäytössä 
- asuintila, jota lämmitetään tai jossa on lämmitysmahdollisuus (WC,  
  kylpyhuone, sauna, eteinen, työtila ym.). 
Ei lasketa mukaan, jos 
- yksinomaan ansiotyöhön käytettävä huone 
- vuokralle annettu huone 
- syytinkinä tai ilmaiseksi toiselle kotitaloudelle annettu huone 
- työsuhteen perusteella toiselle kotitaloudelle annettu huone 
- ullakko. 
 
7…500 
 

Halpinta 

 

A11 
Onko talo, jossa asuntonne sijaitsee:  
 
1. yhden asunnon pientalo   
2. kahden asunnon pientalo   
3. rivi- tai ketjutalo   
4. kerrostalo   
5. vai muu rakennus (koulu, virasto, teollisuusrakennu s)?  
 

Talotyyp  
 

Jos kerrostalo 
A12 
Onko taloyhtiössä:  
 
1. alle kymmenen huoneistoa   
2. vähintään kymmenen huoneistoa?   
 

E_Huoneistoja  
 



 

A13 
Mikä on talon rungon rakennusaine?  
 
Rakennuksen kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine. 
Tiiliverhottu puutalo = puutalo. 
Betonielementtitalo = kivitalo. 
 
1. Puu  
2. Tiili, betoni, kivi  
3. Muu 
 

Rakaine 
 

Jos asuntolaji ei ole jokin muu 
A14 
Mikä on talon rakennusvuosi?  
 
Jos tehty peruskorjaus, merkitse korjauksen valmistumisvuosi 
rakennusvuodeksi. 
 
Jos omistusasunto � A17  
 

Rakvuosi 

Jos vuokra-asunto 
A15 
Kuinka suuri oli viimeksi maksamanne kuukausivuokra  vuonna 2007 
(ilman sauna-, vesi- tai muita käyttömaksuja)?  
 
Asumistukea ei vähennetä vuokrasta. 
Vuokraksi merkitään vuoden 2007 viimeisin kuukausivuokra 
bruttomääräisenä, siis vähentämättä mahdollisia vuokratuloja tai 
asumistukea. 
 

MaksVuok 

 

A16 
Paljonko maksoitte vuokranne yhteydessä tai muuten sauna-, vesi-, 
lämmitys- tai muita käyttömaksuja (vuokranne yhteyd essä tai muuten)?  
 

Ei sähkölaskua. 
 

Kaytkorv 

Jos Vuoksaan  = 2 tai 4 (asuu opiskelija- tai työsuhdeasunnossa) 

  

Jos asuntolaji ei ole jokin muu  
A17 
Kuinka suuret olivat (puheena olevan) asuntonne säh kölaskut vuonna 
2007 yhteensä? 
 
Jos ei pysty laskemaan tai antamaan arviota, kysy viimeisin sähkölasku ja 
laskutusväli. 
 

Sahko 

Jos toiminut yrittäjänä 
A18 
Voisitteko arvioida, kuinka monta prosenttia sähköl askusta oli 
yrityksen käyttämää sähköä?  
 

Esim. maatilojen, työpajojen, verstaiden tms. sähkö, joka ei ole 
kotitaloussähköä. 
 
0…100 
 
Jos ei omistusasunto � A27 
 

Yrsa 



 
Jos omistusasunto 
A19 
Oliko asuntonne pelkästään sähkölämmitteinen?  
 

Sähkölasku kattaa asunnon lämmityskustannukset = Kyllä. 
 

1. Kyllä  jos oma osakehuoneisto  � A21 
              jos oma talo      � A23 
2. Ei    jos oma osakehuoneisto  � A21 
 

Sahlam 

Jos omakotitalo, eikä sähkölämmitystä 

A20 
Kuinka suuret olivat asuntonne muut lämmityskulut ( kuin sähkö)?  
 

Esim. öljy, puu, hake, kaukolämpö. 
Ei omasta metsästä otettuja polttopuita.  
 

Omalamm 

Jos oma osakehuoneisto 
A21 
Kuinka suuri oli koko yhtiövastikkeenne kuukaudessa  vuonna 2007 
(hoitovastike, rahoitusvastike sekä sauna-, vesi- j a muut käyttömaksut 
yhteensä)? 
 

Yhtiovas 

 

A22 
Kuinka suuri oli viimeisin varsinainen hoitovastikk eenne vuonna 2007  
(ilman rahoitusvastiketta ja sauna-, vesi- tai muit a käyttömaksuja)?   
 

Hoitovas 

Jos oma talo 
A23 
Voisitteko arvioida paljonko maksoitte vesi- ja jät evesimaksuja sekä  
jäte- ja nuohousmaksuja vuonna 2007? 
 
jos muu kuin oma talo vuokratontilla � A27 
 

Omamaks 

Jos oma talo vuokratontilla 
A24 
Voisitteko arvioida paljonko maksoitte tontinvuokra maksuja  
vuonna 2007?   
 

Tontvuok 

Jos pientalo eikä sähkölämmitystä 
A25 
Kuinka suuret olivat asuntonne muut lämmityskulut k uin sähkö, jos 
maksoitte niitä hoitovastikkeen sijasta tai lisäksi  vuonna 2007 
yhteensä?  
 

Esim. öljy, puu, hake. 
Ei omasta metsästä otettuja polttopuita. 
 

Lisalamm 

Jos oma talo tai oma osakehuoneisto 
A26 
Paljonko maksoitte vesi- ja jätevesimaksuja ja jäte -, nuohous- ja 
tontinvuokramaksuja, mikäli maksoitte niitä hoitova stikkeen sijasta tai 
lisäksi vuonna 2007 yhteensä? 
 

Lisamaks 



Jos asuntolaji ei ole jokin muu  ja ei ole alivuokralainen  
A27 
Kuinka paljon olette käyttäneet rahaa asuntonne yll äpitokorjauksiin      
(korjauksiin, jotka pitävät asunnon entisessä kunno ssa) vuonna 2007 
yhteensä?  
 

Ei peruskorjausta eikä uuden rakentamista tai laajentamista. 
Ylläpitokorjauksia ovat esim. maalaus, tapetointi, sisätilojen tai ikkunoiden 
korjaus, lattian päällystys ja parketointi. 
 

Askorj 

 
A28 
Seuraavaksi kysytään vuoden 2007 lopun asuntoonne j a 
asuinympäristönne laatuun liittyviä seikkoja. 
Koetteko asuntonne olevan ahdas?  
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Ahdas 

 

A29 
(Onko asunnossanne) 
vuotava katto, kosteutta tai lahoavia rakenteita? 
 
Kosteutta esim. seinissä, katossa, lattioissa, ikkunanpielissä, ovissa tai 
perustuksissa. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Kostea 

Vain poikkileikkauksessa (jos paneeli in (1,2) 

A30 
(Onko asunnossanne)  
liian hämärää tai pimeää, aurinkoisenakin päivänä? 
 
Jos yhdessäkin huoneessa on vastaajan mielestä liian hämärää tai pimeää. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Pimea 

Vain poikkileikkauksessa (jos paneeli in (1,2) 

A31 
(Onko asunnossanne) 
naapureista tai ulkoa tulevaa melua (liikenteen, yr itysten tai 
tuotantolaitosten melua)? 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Melua 

Vain poikkileikkauksessa (jos paneeli in (1,2) 

A32 
Onko asuinalueellanne liikenteen tai teollisuuden a iheuttamaa 
saastetta, nokea tai muita ympäristöongelmia? 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Saaste 

Vain poikkileikkauksessa (jos paneeli in (1,2) 

A33 
(Onko asuinalueellanne)  
rikollisuutta, väkivaltaa tai ilkivaltaa? 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Rikoll 



 
kysytään 1- ja 2-paneelissa  

A34 
Asuiko tässä asunnossa muita kuin talouteenne kuulu via henkilöitä, 
jotka käyttävät samoja pesu- ja WC-tiloja? 
 
Kyseessä voi olla esim. opiskelijasolu, omakotitalon yläkerta tai 
piharakennus tms. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_YhtA 

kysytään 1- ja 2-paneelissa  

A35  
(Onko asunnossanne)  
kylpytila, sauna tai suihku? 
 

1. Kyllä 
2. Ei 
 

E_Pesut 

kysytään 1- ja 2-paneelissa  

A36  
(Onko asunnossanne)  
sisä-WC? 
 

1. Kyllä 
2. Ei 
 

E_SisaWC 

kysytään 1- ja 2-paneelissa  

A37 
Asuiko tässä asunnossa muita kuin talouteenne kuulu via henkilöitä, 
jotka käyttävät samoja pesu- ja WC-tiloja? 
 
Kyseessä voi olla esim. opiskelijasolu, omakotitalon yläkerta tai 
piharakennus tms. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_YhtB 

 

A38 
Onko teillä lankapuhelin tai matkapuhelin? 
 
Jos juuri nyt puhut kotitalouden omaan puhelimeen, ohita kysymys ja anna 
kyllä-vastaus. 
Myös (lanka)puhelin, jonka keskusyksikkö on pistokkeessa, mutta asunnon 
sisällä toimii johdotta. 
Kyllä,  jos 
- kotitalous omistaa tai on vuokrannut laitteen, 
- laite on yhteiskäytössä toisen kotitalouden kanssa ja laitetta voi aina 
tarvittaessa käyttää. 
- yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on matkapuhelin. 
 

1. Kyllä � A40  
2. Ei 
 

E_Puh 

 

A39 
Olisiko teillä halutessanne varaa puhelimeen? 
 

1. Ei ole varaa  
2. Kaikki muut vastaukset 
 

E_PuhVar 



 

A40 
Onko teillä väri-TV? 
 

1. Kyllä � A42 
2. Ei 
 
Kyllä, jos 
- kotitalous omistaa tai vuokraa television, 
- TV on yhteiskäytössä toisen kotitalouden kanssa ja sitä pääsee katsomaan 
aina tarvittaessa. 
- yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on väriTV. 
 

E_VariTV 

 

A41 
Olisiko teillä halutessanne varaa väritelevisioon? 
 

1. Ei ole varaa  
2. Kaikki muut vastaukset 
 

E_VariTVar 

 

A42 
Onko teillä kotitietokone? 
 
Kannettavat tai pöytätietokoneet, ei pelikoneita. 
Kone on saatu työsuhteen perusteella eikä sitä käytetä muuhun kuin 
ansiotyöhön = ei. 
Kyllä, jos 
- kotitalous omistaa tai on vuokrannut koneen, 
- kone on yhteiskäytössä toisen kotitalouden kanssa ja sitä pääsee 
käyttämään aina tarvittaessa. 
- yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on tietokone. 
 

1. Kyllä � A44 
2. Ei  
 

E_KotiPC 

 

A43 
Olisiko teillä halutessanne varaa kotitietokoneesee n? 
 

1. Ei ole varaa  
2. Kaikki muut vastaukset 
 

E_KotiPCVar 

 

A44 
Onko teillä pyykinpesukone? 
 

1. Kyllä � A46 
2. Ei 
 
Kyllä, jos 
- kotitalous omistaa tai vuokraa koneen, 
- kone on yhteiskäytössä toisen kotitalouden kanssa ja sitä pääsee 
  käyttämään aina tarvittaessa. 
- yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on pesukone, vastaus = kyllä. 
  

E_Pesuko 

 

A45 
Olisiko teillä halutessanne varaa pyykinpesukoneese en? 
 

1. Ei ole varaa  
2. Kaikki muut vastaukset 
 

E_PesukoVar 



 
 

A46 
Onko teillä henkilöauto? 
 
Myös pakettiauto tai muu auto, jota käytetään yksityisesti henkilökuljetuksiin.  
Kyllä, jos 
- kotitalous omistaa tai on vuokrannut auton, 
- auto on yhteiskäytössä toisen kotitalouden kanssa ja sitä pääsee 
  käyttämään aina tarvittaessa 
- yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on auto 
- työsuhdeautoa voi käyttää perheen omiin menoihin 
Ei 
- jos auto saatu käyttöön työsuhteen perusteella eikä käytetä muihin kuin 
ansiotyössä tarvittaviin tehtäviin. 
- moottoripyörä. 
 

1. Kyllä � A48 
2. Ei  
 

E_Auto 

 

A47 
Olisiko teillä halutessanne varaa autoon? 
 

1. Ei ole varaa  
2. Kaikki muut vastaukset 
 

E_AutoVar 

 

A48 
Onko teillä varaa pitää asuntonne riittävän lämpimä nä? 
 
Huomaa: tässä kysytään, onko varaa, siitä riippumatta, onko asunnossa 
kylmä tai tarvitseeko asuntoa lämmittää.  
Esimerkiksi, onko tarvittaessa varaa hankkia lisälämmittimiä, korjata 
lämmöneristystä tai parantaa lämmitysjärjestelmiä. 
Onko varaa = voiko hankkia ilman, että joutuu lainaamaan rahaa tai 
myymään omaisuutta. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Lampo 

 

A49 
Olisiko teillä varaa viettää viikon loma kodin ulko puolella joka vuosi? 
 
Olisiko siis varaa 
- vaikkei haluttaisikaan 
- koko perheen voimin 
- kodin ulkopuolella 
- lainaamatta rahaa tai myymättä omaisuutta. 
Myös: tuettu loma, lomailu omalla mökillä tai sukulaisten / tuttavien luona 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Loma 



 

A50 
Olisiko teillä varaa lihaa, kalaa tai kanaa sisältä vään ateriaan (tai 
vastaavaan kasvisvaihtoehtoon) joka toinen päivä? 
 
Olisiko siis varaa, vaikka ei haluaisikaan. 
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 
 

E_Ateria 

 
--- Asunto-välilehti loppuu --- 
 
 
--- LainaYlivelka-välilehti alkaa --- 
 

 
Lainat ja kotitalouden taloudellinen tilanne 
 
Kaikilta 

L1 
Oliko teillä jotain seuraavista lainoista vuonna 20 07: 
 
Voi olla useita  lainatyyppejä. 
 
1.  asuntolainaa vakituiseen asuntoon?  
2.  opintolainaa?  
3.  luottokortti- tai tililuottoa?  
4.  osamaksuja tai leasingmaksuja?   
5.  pankkilainaa kotitaloutenne hankintoihin?  
6.  pikalainaa?  
7.  yrityslainaa (josta joku kotitalouden jäsen on henk ilökohtaisesti 
     vastuussa)?  
8.  jotain muuta lainaa?  
9.  Ei mitään lainaa 
 

Lainat 
 

Kaikilta 

L2 
Jos ajattelette kaikkia asumismenojanne, niin kuink a suuri 
taloudellinen rasite ne ovat teille: 
 
Vakituisen asunnon 
- velkojen lyhennykset 
- velkojen korot 
- vuokrat ja vastikkeet 
- vakuutukset 
- vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomaksut 
- tavanomaiset ylläpitokustannukset (mm. lämmitys) 
- ylläpitokorjaukset. 
 

1. suuri  
2. kohtalainen  
3. vai ei lainkaan rasite?  
 

E_AsRasit 

Kotitaloudet, joilla on asuntolainaa ja jotain muuta lainaa kuin asuntolainaa vakituiseen asuntoon 

L3 
Jos ajattelette kaikkia muita velkoja kuin asuntove lkoja, niin kuinka 
suuri taloudellinen rasite ne ovat teille: 
 
1. suuri  
2. kohtalainen  
3. vai ei lainkaan rasite?  
 

E_MuuRasit1 



 
Kotitaloudet, joilla ei ole asuntolainaa, on jotain muuta lainaa kuin asuntolainaa vakituiseen asuntoon 

L4 
Jos ajattelette kaikkia velkojanne, niin kuinka suu ri taloudellinen rasite 
ne ovat teille: 
 
1. suuri  
2. kohtalainen  
3. vai ei lainkaan rasite?  
 

E_Muurasit2 

Kaikilta 

L5 
Onko taloutenne ollut vuoden 2007 aikana tilanteess a, jossa rahaa ei 
ole ollut maksujen ja laskujen maksamiseen määräpäi vänä: 
 
1. hyvin usein  
2. usein  
3. silloin tällöin 
4. kerran 
5. ei koskaan?  �  L17 
 

Laskut 

Kotitaloudet, joilla ollut maksuvaikeuksia kerran 

L6 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä), onko erityisest i asumismenoista 
jäänyt tällöin maksamatta ajallaan: 
 
1. Vuokra tai yhtiövastike 
2. Sähkö-, vesi- tms. maksu?  
3. Ei 
 

E_AsMenoVaik1 

Kotitaloudet, joilla ollut maksuvaikeuksia kerran, on asuntolainaa 

L7 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä), onko asuntolain ojen 
lyhennyksiä tai korkoja jäänyt tällöin maksamatta a jallaan?  
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_AsLainaVaik1 

Kotitaloudet, joilla ollut maksuvaikeuksia kerran, on asuntolainaa ja muuta lainaa 

L8 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä), onko luottokort timaksuja, 
osamaksuja (ml. leasingmaksut) tai muiden pankkilai nojen kuin 
asuntolainojen lyhennyksiä tai korkoja jäänyt tällö in maksamatta 
ajallaan?  
 
1. Kyllä 
2. Ei 
 

E_Lyhenn1 

Kotitaloudet, joilla ollut maksuvaikeuksia kerran, ei asuntolainaa, on muuta lainaa 

L9 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä), onko luottokort timaksuja, 
osamaksuja (ml. leasingmaksut) tai pankkilainojen l yhennyksiä tai 
korkoja jäänyt tällöin maksamatta ajallaan?  
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_Lyhenn2 



Kotitaloudet, joilla ollut maksuvaikeuksia kerran 

L10 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä), onko taloutenne  joitakin muita 
menoja jäänyt tällöin maksamatta ajallaan?  
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_MenoVaik1 

Vuokralla ja asunto-osakeyhtiömuotoisessa omistusasunnossa asuvat kotitaloudet, joilla ollut maksuvaikeuksia useammin kuin 
kerran 

L11 
(Kotitaloudellanne ei ole ollut rahaa maksujen ja l askujen maksamiseen 
määräpäivänä vuonna 2007), onko vuokra tai yhtiövas tike jäänyt tällöin 
maksamatta ajallaan:   
 
1. Kerran  
2. Useammin  
3. Ei koskaan?  
 

E_VuokraVaik 

Omistusasunnoissa ja vuokralla asuvat kotitaloudet, joilla ollut maksuvaikeuksia useammin kuin kerran 

L12 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä), onko sähkö-, ve si- tai muita 
vastaavia asumismenoja jäänyt tällöin maksamatta aj allaan:  
 
Vuokran tai yhtiövastikkeen lisäksi maksetut sähkö-, vesi tai muut maksut = 
Kyllä. 
 
1. Kerran  
2. Useammin  
3. Ei koskaan? 
 

E_AsMenoVaik2 

Kotitaloudet, joilla maksuvaikeuksia useammin kuin kerran, on asuntolainaa 

L13 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä), onko asuntolain an lyhennyksiä 
tai korkoja jäänyt tällöin maksamatta ajallaan: 
 
1. Kerran  
2. Useammin  
3. Ei koskaan? 
 

E_AsLainaVaik2 

Kotitaloudet, joilla maksuvaikeuksia useammin kuin kerran, on asuntolainaa ja muuta lainaa 

L14 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä),  onko luottokorttimaksuja, 
osamaksuja (ml. leasingmaksut) tai muiden pankkilai nojen kuin 
asuntolainojen lyhennyksiä tai korkoja jäänyt tällö in maksamatta 
ajallaan: 
 
1. Kerran  
2. Useammin  
3. Ei koskaan? 
 

E_Lyhenn3 



 
Kotitaloudet, joilla maksuvaikeuksia useammin kuin kerran, ei asuntolainaa, on muuta lainaa 

L15 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä),  onko luottokorttimaksuja, 
osamaksuja (ml. leasingmaksut) tai pankkilainojen l yhennyksiä tai 
korkoja jäänyt tällöin maksamatta ajallaan: 
 
1. Kerran  
2. Useammin  
3. Ei koskaan? 
 

E_Lyhenn4 

Kotitaloudet, joilla maksuvaikeuksia useammin kuin kerran  

L16 
(Kotitaloudellanne ei vuoden 2007 aikana ole ollut rahaa maksujen ja 
laskujen maksamiseen määräpäivänä),  onko taloutenne joitakin muita 
menoja jäänyt maksamatta ajallaan: 
 
1. Kerran  
2. Useammin  
3. Ei koskaan? 
 

E_MenoVaik2 

Kotitaloudet, joilla on ollut maksamattomia asumismenoja, asuntolainojen hoitomenoja, muiden lainojen hoitomenoja tai muita 
maksamattomia menoja  

 
Seuraavaksi kysytään kotitaloutenne maksamattomien maksujen 
rahamääriä vuoden 2007 joulukuussa. 
 
 

 

Kotitaloudet, joilla on maksamatta asumismenoja ja asuntolainojen hoitomenoja 

L17 
Paljonko taloudellanne oli asumismenoja ja asuntola inojen 
takaisinmaksuja, joita ei oltu maksettu ajallaan vu oden 2007 
joulukuussa. Antakaa arvio viimeisimmästä maksamatt omasta 
rahamäärästä vuoden 2007 joulukuussa?  
 
Viimeisimmät joulukuulta, vaikka maksettu pois myöhemmin. 
 
Asumismenot = vuokra, hoitovastike, sähkö-, vesi- tai muut vastaavat laskut. 
Asuntolainojen takaisinmaksut = lyhennykset ja korot. 
 
0. Ei ollenkaan. 
1.      1 -       100 euroa 
2.   101 -      200 euroa 
3.   201 -      400 euroa 
4.   401 -      600 euroa 
5.   601 -   1 000 euroa 
6. 1 001 -  2 000 euroa 
7. 2 001 -  4 000 euroa 
8. 4 001 -  6 000 euroa 
9. Yli 6000 euroa 
 

MI075b 



Kotitaloudet, joilla on maksamatta ainoastaan asumismenoja, ei asuntolainojen hoitomenoja 

L18  
Paljonko taloudellanne oli asumisme noja, joita ei oltu maksettu ajallaan 
vuoden 2007 joulukuussa. Antakaa arvio viimeisimmäs tä 
maksamattomasta rahamäärästä vuoden 2007 joulukuuss a? 
 
Viimeisimmät joulukuulta, vaikka maksettu pois myöhemmin. 
 
Asumismenot = vuokra, hoitovastike, sähkö-, vesi tai muut vastaavat laskut. 
 
0. Ei ollenkaan. 
1.      1 -       100 euroa 
2.   101 -      200 euroa 
3.   201 -      400 euroa 
4.   401 -      600 euroa 
5.   601 -   1 000 euroa 
6. 1 001 -  2 000 euroa 
7. 2 001 -  4 000 euroa 
8. 4 001 -  6 000 euroa 
9. Yli 6000 euroa 
 

MI075a 

Kotitaloudet, joilla on maksamatta ainoastaan asuntolainojen hoitomenoja 

L19 
Paljonko taloudellanne oli asuntolainojen takaisinm aksuja, joita ei oltu 
maksettu ajallaan vuoden 2007 joulukuussa. Antakaa arvio 
viimeisimmästä maksamattomasta rahamäärästä vuoden 2007 
joulukuussa?  
 
Viimeisimmät joulukuulta, vaikka maksettu pois myöhemmin. 
 
Asuntolainojen takaisinmaksut = lyhennykset ja korot. 
 
0. Ei ollenkaan. 
1.      1 -       100 euroa 
2.   101 -      200 euroa 
3.   201 -      400 euroa 
4.   401 -      600 euroa 
5.   601 -   1 000 euroa 
6. 1 001 -  2 000 euroa 
7. 2 001 -  4 000 euroa 
8. 4 001 -  6 000 euroa 
9. Yli 6000 euroa 
 

MI075c 



 
Kotitaloudet, joilla on maksamatta muiden lainojen hoitomenoja ja asuntolainojen hoitomenoja 

L20 
Paljonko taloudellanne oli luottokorttimaksuja, osa maksuja (ml. 
leasing) ja muiden lainojen kuin asuntolainojen tak aisinmaksuja, joita 
ei oltu maksettu ajallaan vuoden 2007 joulukuussa. 
Antakaa arvio viimeisimmästä maksamattomasta rahamä ärästä vuo den 
2007 joulukuussa?  
 
Viimeisimmät joulukuulta, vaikka maksettu pois myöhemmin. 
 
Lainojen takaisinmaksut = lyhennykset ja korot. 
 
0. Ei ollenkaan. 
1.      1 -       100 euroa 
2.   101 -      200 euroa 
3.   201 -      400 euroa 
4.   401 -      600 euroa 
5.   601 -   1 000 euroa 
6. 1 001 -  2 000 euroa 
7. 2 001 -  4 000 euroa 
8. 4 001 -  6 000 euroa 
9. Yli 6000 euroa 
 

MI085a 

Kotitaloudet, joilla on maksamatta muiden lainojen hoitomenoja, ei asuntolainojen hoitomenoja 

L21 
Paljonko taloudellanne oli luottokorttimaksuja, osa maksuja (ml. 
leasing) ja lainojen takaisinmaksuja, joita ei oltu  maksettu ajallaan 
vuoden 2007 joulukuussa. 
Antakaa arvio viimeisim mästä maksamattomasta rahamäärästä vuoden 
2007 joulukuussa?  
 
Viimeisimmät joulukuulta, vaikka maksettu pois myöhemmin. 
 
Lainojen takaisinmaksut = lyhennykset ja korot. 
 
0. Ei ollenkaan. 
1.      1 -       100 euroa 
2.   101 -      200 euroa 
3.   201 -      400 euroa 
4.   401 -      600 euroa 
5.   601 -   1 000 euroa 
6. 1 001 -  2 000 euroa 
7. 2 001 -  4 000 euroa 
8. 4 001 -  6 000 euroa 
9. Yli 6000 euroa 
 

MI085b 



Kotitaloudet, joilla on maksamattomia laskuja kotitalouden muista menoista 

L22 
Paljonko taloudellanne oli taloutenne muiden menoje n maksuja ja 
laskuja, joita ei oltu maksettu ajallaan vuoden 200 7 joulukuussa. 
Anta kaa arvio viimeisimmästä maksamattomasta rahamääräs tä vuoden 
2007 joulukuussa?  
 
Viimeisimmät joulukuulta, vaikka maksettu pois myöhemmin. 
 
0. Ei ollenkaan. 
1.      1 -       100 euroa 
2.   101 -      200 euroa 
3.   201 -      400 euroa 
4.   401 -      600 euroa 
5.   601 -   1 000 euroa 
6. 1 001 -  2 000 euroa 
7. 2 001 -  4 000 euroa 
8. 4 001 -  6 000 euroa 
9. Yli 6000 euroa 
 

MI065c 

Kaikilta  

L23 (M) 
Onko taloutenne ollut vuoden 2007 aikana tilanteess a, jossa velkojen 
määrä on kasvanut yli selviytymisrajan?  
 
1. Kyllä  
2. Ei  
 

Ylivelka 

Jos L1 in (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,) 

L24 
Oletteko (koko kotitalous) taloudellisen selviytymi sen vuoksi sopinut 
pankin tai muun luototuslaitoksen kanssa velan maks uaikataulun tai 
koron muuttamisesta vuoden 2007 aikana?  
 

1. Kyllä  
2. Ei 
 

Sopinuta 

Kaikilta 

L25  (M) 
Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, s aatteko menonne 
niillä katetuiksi:  
 

1. suurin vaikeuksin   
2. vaikeuksin  
3. pienin vaikeuksin   
4. melko helposti  
5. helposti   
6. hyvin helposti?  
 

E_ToimTulo 

Kaikilta 

L26  (M) 
Pystyisikö taloutenne maksamaan yllättävän  900 euron suuruisen 
laskun kuukauden maksuajalla ottamatta luottoa tai pyytämättä apua 
(tuttavilta, sukulaisilta tai sosiaalitoimistosta)?  
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

E_YMenot 



 
Kaikilta 

L27  (M) 
Seuraavaksi kysyn mielipidettänne kotitalouden toim eentuloon 
kuluvasta rahamäärästä. 
Mikä on mielestänne pienin mahdollinen rahamäärä ku ukaudessa, 
jonka kotitaloutenne tarvitsisi välttämättömiin eli nkustannuksiin ja 
asumismenoihin tullakseen toimeen nykyoloissa. 
Laskekaa mukaan kotitaloutenne ja sen jäsenten tava nomaiset 
kuukausimenot. 
(Älkää laskeko mukaan mahdollisen yrityksenne rahoi tustarpeita.)?  
 

E_TuloMinimi 

Kaikilta 

 
Haastatteluajankohdan lainat, luottokorttien 
maksuviivästymät ja rahoituksellinen syrjäytyminen 
 
Johdanto 
 
Aiemmin kysyttiin tietoja viime vuoden lainoista. N yt käsittelemme 
tietoja luottokorteista ja lainoista, joita kotital oudellanne tai jollakin sen 
jäsenellä on tällä hetkellä .  
 
Haastatteluajankohdan lainatilanne. 
 

 

 

L28 
Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä käytössä pank in, rahoitusyhtiön 
tai kaupan kortteja,: 
 
Jos yhdistelmäkortti, merkitse1. 
Voimassa olevat kortit, joita ei ole käytetty maksuvälineenä hiljattain, 
merkitse 1 tai2. 
 
Ei yksinomaan pankkikortteja.  
 
Ei kortteja, joita käytetään niihin talletettua rahaa vastaan ja maksu 
veloitetaan välittömästi tai päivän viiveellä. 
Ei kortteja, jotka eivät ole voimassa. 
 
1. joissa on korollinen luotto-ominaisuus   
2. joissa on yksinomaan korotonta maksuaikaa? 
 

MI020 

Kaikilta 

L29 
Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä oikeutta pank in jatkuvaan luottoon 
tai luottotiliin, johon ei kuulu luottokorttia? 
 
Pankkien jatkuvat joustoluotot, jatkuvat käyttöluotot, jatkuvat luottotilit = 
Kyllä. 
Jos oikeus luottoon, vaikka luottoa ei olisi nostettu = Kyllä. 
Jos lisäksi luottokortteja = Kyllä. 
Jos pelkkä pankkikortti, jolla maksetaan tililtä nostettua luottoa = Kyllä. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI030 

Kotitaloudet, joilla on luottokortteja 



L30 
Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä jotain seuraa vista lainoista 
luotoista: 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. luottokorttiluottoa, joko korttiostoja tai rahan nostoja luottokortilla? 
2. pankkilainaa (esim. asuntolaina, vapaa-ajanasunn on laina)? 
3. osamaksuja tai leasingmaksuja? 
4. postimyyntiyritysten luottoa? 
5. jonkin muun rahoitusyhtiön luottoa (mm. pikaluot ot)? 
6. Ei lainaa. 
 

MI050A 

Kotitaloudet, joilla on luottokortteja ja mahdollisuus kortittomaan pankkitilin ylitykseen 
L31 
Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä jotain seuraa vista pankki- tai 
rahoituslaitosten lainoista: 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. luottokorttiluottoa, joko korttiostoja tai rahan nostoja luottokortilla? 
2. pankkitilin käyttöön liitettyä luottoa? 
3. muuta pankkilainaa (esim. asuntolaina, vapaa-aja nasunnon laina)? 
4. osamaksuja tai leasingmaksuja? 
5. postimyyntiyritysten luottoa? 
6. jonkin muun rahoitusyhtiön luottoa (mm. pikaluot ot)? 
7. Ei lainaa. 
 

MI050B 

Kotitaloudet, joilla on mahdollisuus kortittomaan pankkitilin ylitykseen 

L32 
Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä jotain seuraa vista lainoista tai 
luotoista: 
 
1. pankkitilin käyttöön liitettyä luottoa? 
2. muuta pankkilainaa (esim. asuntolaina, vapaa-aja nasunnon laina)? 
3. osamaksuja tai leasingmaksuja? 
4. postimyyntiyritysten luottoa? 
5. jonkin muun rahoitusyhtiön luottoa (mm. pikaluot ot)? 
6. Ei lainaa. 
 

MI050C 

Kotitaloudet, joilla ei ole luottokortteja eikä mahdollisuutta pankkitilin ylitykseen. 

L33 
Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä jotain seuraa vista lainoista tai 
luotoista: 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. pankkilainaa (esim. asuntolaina, vapaa-ajanasunn on laina)? 
2. osamaksuja tai leasingmaksuja? 
3. postimyyntiyritysten luottoa? 
4. jonkin muun rahoitusyhtiön luottoa (mm. pikaluot ot)? 
5. Ei lainaa. 
 

MI050D 



 
Kotitaloudet, joilla pankkilainaa 

L34 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Asuntolainaa vakituiseen asuntoon? 
 
Asuntolaina asunnon hankintaa ja peruskorjausta varten. 
 
Kyllä julkisyhteisöiltä (esim. kunta, valtio) saadut lainat. 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI051A 

Kotitaloudet, joilla pankkilainaa  

L35 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Lainaa vapaa-ajan asunnon hankintaan tai peruskorja ukseen ? 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 

MI051 

Kotitaloudet, joilla lainaa  

L36 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä  lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Lainaa tai luottoa kodin koneisiin, kalusteisiin, s isustamiseen tai 
pieniin korjauksiin? 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 

MI053 

Kotitaloudet, joilla osamaksuja tai leasingmaksuja  

L37 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Osamaksuja teknisiin laitteisiin tai autoon? 
 
Ml. leasing. 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 

MI052 

Kotitaloudet, joilla lainaa  

L38 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Lainaa tai luottoa lomiin tai vapaa-aikaan? 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI054 

Kotitaloudet, joilla lainaa  



L39 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Lainaa tai luottoa terveydenhoitoon? 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI056 

Kotitaloudet, joilla pankkilainaa  

L40 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä  lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Opintolainaa? 
 
Ei yksityisiltä henkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI055 

Kotitaloudet, joilla pankkilainaa  

L41 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista: ) 
 
Yrityslainaa (josta henkilökohtaisesti vastuussa) t ai sijoitustoimintaan 
otettua lainaa? 
 
Kyllä julkisyhteisöiltä saadut lainat, esim. maatilalainat ja 
maaseutuelinkeinojen rahoituslainat. 
 
Ei yksityishenkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI057 

Kotitaloudet, joilla lainaa  

L42 
(Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä lainaa tai luottoa johonkin 
seuraavista käyttötarkoituksista:) 
 
Lainaa tai luottoa jotain muuta tarkoitusta varten (esim. tilinylitysten, 
viivästyneiden laskujen maksua varten)? 
 
Ei kuntien sosiaalivirastoista saatuja luottoja talous- ja velkaongelmien 
hoitoon. 
 
Ei yksityishenkilöiltä saatuja lainoja. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotitaloudet, joilla on luottokortteja 

 



 
L43 
Onko kotitaloudellanne ollut viimeksi kuluneiden ko lmen kuukauden 
aikana luottokorttien luottorajojen ylityksiä, joit a ei ole maksettu 
takaisin luoton normaalin takaisinmaksun yhteydessä ? 
 
Luottokortit = Pankin, rahoitusyhtiön tai kaupan luottokortti, jotka sisältävät 
korollisen tai korottoman maksuaikaominaisuuden. 
 
1. Kyllä  
2. Ei 

MI040 

 

L44 
Paljonko ovat viimeisimmät luottokorttien luottoraj ojen ylitykset, joita 
ei ole maksettu takaisin luoton normaalin takaisinm aksun yhteydessä. 
Antakaa arvio viimeisimmästä rahamäärästä viimeiste n kolmen 
kuukauden aikana? 
 
Luottokortit = Pankin, rahoitusyhtiön tai kaupan luottokortit, jotka sisältävät 
korollisen tai korottoman maksuaikaominaisuuden. 
 
Jos viimeksi useita maksamattomia ylityksiä, kaikki yhteensä. 
 
0. Ei ollenkaan. 
1.      1 -       100 euroa 
2.   101 -      200 euroa 
3.   201 -      400 euroa 
4.   401 -      600 euroa 
5.   601 -   1 000 euroa 
6. 1 001 -  2 000 euroa 
7. 2 001 -  4 000 euroa 
8. 4 001 -  6 000 euroa 
9. Yli 6000 euroa 
 

M1045 

Kotitaloudet, joilla ei ole lainaa  

L45 
Kotitaloudellanne ei ole lainaa pankilta tai muulta  rahoituslaitokselta. 
Tarvitseeko kotitaloutenne silti lainaa tai luottoa ? 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

M120 

Kotitaloudet, joilla ei ole lainaa ja tarvitsevat sitä 

 
Johdanto. Seuraavat kysymykset käsittelevät syitä s iihen, että 
kotitaloudellanne ei ole tällä hetkellä (pankki- ta i muun rahoituslaitoksen) 
lainaa. 
 

L46 
Voiko kotitaloutenne lainata sukulaisilta ja ystävi ltä?   
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI121 

  

L47 (M) 
Jos ajattelette tällä hetkellä tarvitsemaanne laina a, pystyisittekö 
maksamaan pankin tai muun rahoituslaitoksen lainaa takaisin? 
 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI122 



  

L48 
Onko kotitaloutenne jo hakenut (tällä hetkellä) tar vitsemaansa lainaa tai 
luottoa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta, mu tta hakemus on 
hylätty? 
 
1. Kyllä  
2. Ei 

MI123 

  

L49 
Onko kotitaloutenne saanut pankilta tai muulta raho ituslaitokselta 
mahdollisuuden luoton käyttöön, mutta se on peruute ttu? 
 

Esimerkiksi luottokortit tai tililuotto. 

 
1. Kyllä  
2. Ei 
 

MI124 

  

L50 (M) 
Olisiko kotitaloutenne mahdollista saada tällä hetk ellä tarvitsemaansa 
lainaa tai luottoa pankista tai muusta rahoituslait oksesta? 
 
1. Kyllä  
2. Ei 

MI125 

 
--- LainaYlivelka-välilehti loppuu --- 
 
 
--- TU20/TU22-välilehti jatkuu --- 
 
Kaikilta                                                                             

(M) Onko kotitaloutenne taloudellinen tilanne edellise en vuoteen eli 
vuoteen 2006 verrattuna:  
 
1.  muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan   
2.  muuttunut jonkin verran parempaan suuntaan   
3.  pysynyt ennallaan   
4.  muuttunut jonkin verran heikompaan suuntaan   
5.  vai muuttunut selvästi heikompaan suuntaan ? 
9.  EOS 

Arvionyk 

Kaikilta  

(M) Miten uskotte kotitaloutenne taloudellisen tilante en kehittyvän 
seuraavien 12 kuukauden aikana:  
 
1.  muuttuu huomattavasti parempaan suuntaan   
2.  muuttuu jonkin verran parempaan suuntaan   
3.  pysyy ennallaan   
4.  muuttuu jonkin verran heikompaan suuntaan   
5.  vai muuttuu selvästi heikompaan suuntaan?  
9.  EOSlta 

Arvioed 
 

  

Merkitse jäsen, joka pääasiassa vastasi lomakkeen kotitalousosan 
(päivähoito, tulot, maatalous, asunto, lainat) kysymyksiin. 

Haasvast 

  

 
Mikä oli haastattelutapa? 
 
1. Käynti 
2. Puhelin 

Haastapa 

  

Kiitoksia haastattelusta!  
 
Haastattelu loppu. 

Loppu 



 
 
--- TU20/TU22-välilehti loppuu --- 
 
 
--- Keskeytys-välilehti alkaa --- 
 
  

Mistä syystä lomakkeen käsittely on keskeytetty? 
 
1. Käsittelyä jatketaan, tulee täydennyksiä 
2. Aito keskeytys, lomakkeelle ei palata 

Tila 
 

 
--- Keskeytys-välilehti loppuu --- 
 
 
--- Kato-välilehti alkaa --- 
 
  

Yhteydenoton lopputulos (katokoodi) 
 
11. Kohde kieltäytyi antamasta haastattelua, ei tiedetä tarkempaa syytä 
12. Kohde kieltäytyi ajanpuutteen vuoksi 
13. Kohde kieltäytyi periaatteellisista syistä 
14. Kohde kieltäytyi sairauden vuoksi, sairauden tai vamman takia ei voida 

haastatella (pysyvä tai tilapäinen sairaus, ei laitos; esim. 
kehitysvammainen tms. hoidossa kotona) 

15. Kohde kieltäytyi tutkimuksen aiheen vuoksi 

16. Kohde tavattu, ei kieltäydy, mutta aikaa ei saada sovittua 

17. Joku muu kieltää osallistumisen 
18. Kohde kieltäytyi tiedonkeruumenetelmän takia 
21. Kohdetta tavoitettu osoite ja / tai puh tiedossa 
22. Osoite tuntematon, asuinpaikkaa ei löydetä 
23. Kohde tilapäisesti poissa (esim. työkomennuksella, ulkomailla, 

opiskelemassa, ei tavoitettavissa) ja kohde  matkoilla tai lomalla (esim. 
eläkeläiset talvikauden etelässä) 

25. Kohde tilapäisesti laitoksessa (esim. vankila, sairaala tms., jossa 
haastattelua ei voida tehdä) 

32. Haastattelua ei voitu tehdä kielen vuoksi 
51. Henkilö kuollut 
52. Henkilö muuttanut pysyvästi ulkomaille  (vähint. 2 vuotta) 
53. Henkilö pysyväisluontoisesti laitoshoidossa (esim. vanhainkoti, sairaala 

tms.) 
 

LopTulos 
 

  
 
--- Kato-välilehti loppuu --- 
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