
 

Tulo- ja elinolotutkimus 2004,  

haastattelulomakkeen kysymykset 
 
 
21.1.2005  /16.11 2005  TKu   
TU22 ja TU20, kenttätyöskentely talvella ja keväällä 2005. 
Tämä paperiversio ei teknisistä syistä voi täysin vastata varsinaisen, sähköisen, lomakkeen rakennetta. 
 
Kysymysteksti  luetaan kysymysmerkkiin asti. (Suluissa oleva luetaan tarvittaessa) .  
Jos kysymystekstin päättyy kaksoispisteeseen, haastattelija lukee myös  

� vastausvaihtoehdot, nekin kysymysmerkkiin asti. Tai, kysyy, kunnes sopiva vaihtoehto löytyy, mikäli 
kysymysmerkki on jokaisen vaihtoehdon jäljessä. Joissakin kysymyksissä on haastattelijalle  

sisältöön liittyviä tai toimintaohjeita sinisellä tekstillä 
Mikäli vaihtoehdon jälkeen nuolella ei ole ilmoitettu hyppyä, siirrytään seuraavan kysymykseen, sikäli kuin ko. 
kysymykseen tuloehto on voimassa. 
Yksinomaan elinolotutkimusta varten tehtävien kysymysnumerot alkavat E-kirjaimella. 
Äärimmäisenä oikealla on lomakkeella käytettävä muuttujannimi. 
 
 
 

Kotitalouden  rakenne ja taustatiedot   
 

Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henk ilöitä, jotka 
asuvat ja ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdess ä.  
Haastattelu koskee vain niit ä henkilöitä, jotka kuuluivat kotitalouteenne 
31.12.2004. 
 

 

Onko kotitalouden asuinkunta otostiedoissa oikein? 
 

� 1. Kyllä �  1. 
� 2. Ei 
 

Apukunt 

Jos kunta muuttunut 
Kunnan nimi. 
 

FKuntat 

1. 
Kuuluiko tämä henkilö kotitalouteenne 31.12.2004? 
 
Kotitalouteen kuuluvat ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai 
jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä. 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei 
 

Ku 

Jos ei kuulu talouteen 
2. 
Miksi ei kuulu:   
 
� 1. kuollut  
� 2. muuttanut eri kotitalouteen 
� 3. muuttanut laitokseen  
� 4. muuttanut ulkomaille  
� 5. liikaa kohdelomakkeella? 
 

Po 
 

3. 
Minä vuonna?  
 

E_PoV 
 



 
Jos lisätty henkilö 
4. 
Onko hän:   
 
� 1. syntynyt  
� 2. tullut toisesta kotitaloudesta   
� 3. tullut laitoksesta  
� 4. tullut ulkomailta  
� 5. puuttunut kohdelomakkeelta?  
 

Tu 
 

5. 
Minä vuonna?   
 

E_TuV 
 

6. 
Missä kuussa?   
 

E_TuK 
 

Jos lisätty henkilö  
7. 
Mikä on hänen etunimensä? 
 

Etunimet 

8. 
Mikä on hänen sukunimensä? 
 

Sukunimi 

9. 
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 henkilötunnusta tai syntymäaikaa ei saada täydellisenä 
10. 
Mikä on hänen syntymävuotensa? 
 
Kysy vain lisätyistä henkilöistä, jos ei saada tarkkaa syntymäaikaa.  
 

Syvu 

Jos lisätty henkilö 
11. 
Merkitse sukupuoli. 
 
� 1. Mies 
� 2. Nainen 
 

Sp 



Jos talouteen kuuluva  
12. 
Mikä on teidän (haastateltavan jäsenen) sukulaisuus suhde 
kohdehenkilöön?   
 
� 1. (Kohde)  
� 2. Kohdehenkilön avio- tai avopuoliso �  13 
� 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 
 

  

13. 
Onko hän avio- vai avopuoliso? 
 
� 1. Aviopuoliso 
� 2. Avopuoliso 
 

E_Av 

14. 
Kuuluiko kotitalouteenne 31.12.2004 vielä muita?  
(Otokseen poimitun tai poimittujen ja mainittujen l isäksi.) 
 
� 1. Kyllä �  paluu 1.  
� 2. Ei 
 

Li 

 
 
 
 
 
 

Toiminta v. 2004   

 

 
Seuraavassa selvitetään kotitaloutenne aikuisten jä senten toimintaa    
suhteessa työmarkkinoihin viime vuoden aikana sekä sitä, mitä he mitä 
he pääasiallisesti tekivät viime vuoden joulukuussa . 
 

  

Jos ikä 16 tai yli 
 

K1 
Oliko Teillä viime vuoden joulukuussa työpaikka, el i olitteko työssä 
palkansaajana, yrittäjänä tai avustavana perheenjäs enenä           
(tilapäinen poissaolo katsotaan työssä olemiseksi)?  
 
Tilapäiseksi poissaoloksi katsotaan 
- vuosiloma, 
- muu palkallinen poissaolo, esimerkiksi palkallinen sairausloma, 
- äitiysloma ensimmäisten kolmen kuukauden ajalta, 
- isyysloma. 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei �  K4 
 
 

E_JouTyossa 



 
 

K2 
Olitteko: 
 
Osa-aikatyö 
- itse katsoo toimintansa olleen osa-aikaista 
- tai työskentelee alle 30 tuntia viikossa. 
 

� 1. kokoaikatyössä 
� 2. vai osa-aikatyössä? 
 

E_JouKokOsa 

 

K3 
Olitteko joulukuussa: 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 

� 1. yrittäjä, jolla yrityksessä palkattua työvoimaa tai palkkaa saavia   
perheenjäseniä? �  K7 
� 2. yrittäjä, jolla ei palkattua työvoimaa eikä palkkaa saavia 
perheenjäseniä? �  K7 
� 3. palkansaaja? �  K6 
� 4. avustava perheenjäsen? �  K6 
 

E_JouAmAs 

 

K4 
Olitteko joulukuussa: 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 

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

E_JouMuuAs 

 

K5 
(Äsken puhuimme viime joulukuun pääasiallisesta toi minnasta.) 
Seuraavaksi ajatellaan koko vuotta 2004. Tarkoitus on selvittää, 
montako kuukautta olitte esimerkiksi ansiotyössä, e läkkeellä tai 
opiskelemassa ja mitä muuta Teitte vuoden mittaan. Etenen ennalta 
laadittujen kysymysten avulla ja pyydän vastaamaan vain kysymyksiin.  
 
Vastaukset merkitään täysinä kuukausina. Kaikille jäsenille on tultava 
merkintöjä vähintään 12 kuukautta vuoden aikana. Kysy kaikki kysymykset! 
Alle 16-vuotiaille täytetään automaattisesti koulunkäyntikuukaudet. 
 

Joh 



 

K6 
Työskentelittekö viime vuoden aikana yrittäjänä, ma atalousyrittäjänä 
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 
- on voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus,  
- avoimessa, osake- tai kommandiittiyhtiössä työskentelevän perhe omistaa 
vähintään puolet yrityksestä. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K11 
 

Yri 

 

K7 
Kuinka monta kuukautta yrittäjänä? 
 
arvoalue 1…12 
 

Yrit 

 

K8 
Oliko toiminta yrittäjänä, maatalousyrittäjänä tai ammatinharjoittajana 
kokoaikaista?  
 
Yrittäjä ei ole kokoaikainen, jos 
- itse katsoo toimintansa olleen osa-aikaista 
- tai työskentelee alle 30 tuntia viikossa. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_YritAika 

 

K9 
Harjoititteko vuonna 2004 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 

 

K10 
Montako palkattua työntekijää yrityksessä työskente li viime vuonna? 
 
Yrittäjää itseänsä, yrittäjän puolisoa ja yrittäjän työskenteleviä 
perheenjäseniä ei lasketa mukaan. 
Jos työntekijöiden määrä vaihtelee eri vuodenaikoina, määrä keskimäärin 
vuoden 2004 aikana. 
Jos yrityksellä useampia toimipaikkoja, lasketaan yrityksen kaikkien 
työntekijöiden lukumäärä. 
 
arvoalue  0…999 
 

Yrityskoko 



 
 

K11 
Olitteko viime vuonna (oman yritystoiminnan tai pal kkatyön lisäksi) 
avustavana perheenjäsenenä maatilalla tai yritykses sä palkatta tai 
vähäistä korvausta vastaan? 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei �  K14 
 

Avu 

 

K12 
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12 
 

Avus 

 

K13 
Oliko toiminta (perheenjäsenen maatilalla tai yrity ksessä) 
kokoaikaista? 
 
Vastaajan oma käsitys koko- tai osa-aikaisuudesta ratkaisee. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_AvusAika 

K14–K71 hyppyrakenne on monimutkainen eikä sitä voi kuvata yksityiskohtaisesti. 
K14 
Olitteko viime vuonna palkansaajana kokoaikatyössä?  
 
Palkansaaja 
- toisen palveluksessa oleva 
- hänellä on työnantaja 
- saa korvauksen työstään palkkana tai palkkiona. 
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 �  K16 
 
 

Pak 

K15 
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12               
Jos 12 → K24 
 

Pako 

K16 
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 �  K18 
 

Pao 



K17 
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12 
 

Paos 

K18 
Olitteko viime vuonna työnantajan maksamalla palkal lisella 
sairauslomalla tai palkallisella äitiys-, isyys- ta i vanhempainvapaalla? 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K21 
 

Pas 

K19 
Kuinka monta kuukautta?" 
 
arvoalue 1…12 
 

Pasa 

K20 
Oliko työ, josta jäitte  lomalle / vapaalle, koko- vai osa-aikainen? 
 
� 1. Koko 
� 2. Osa 
 

E_PasaAika 

K21 
Olitteko viime vuonna palkattomalla sairauslomalla tai äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaalla, jolta sai Kelan tms. päivärahaa . 
(Kotihoidon tuella taikka hoitovapaalla olevia ei l asketa tähän.)? 
 
Kotihoidon tuella tai hoitovapaalla = merkitse omaa kotitaloutta hoitavaksi. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K24 
 

Sal 

K22 
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12 
 

Salo 

K23 
Oliko Teillä palkattoman sairausloman tai äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaan aikana työpaikka, johon voi palata  loman jälkeen? 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_SaloTyosuh 

K24 
Olitteko viime vuoden aikana eläkkeellä? 
 

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

� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K26 
 

Ela 



 

K25  
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12 
 

Elak 

K26  
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 �  K28 
 

Tyo 

K27 
Kuinka monta kuukautta?  
 
arvoalue 1…12 
 

Tyot 

 

K28 
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 �  K31 
 

Oma 

 

K29 
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12 
 

Omak 

 

K30 
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 

 



K31 
Opiskelitteko viime vuoden aikana 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 
 

Opi 

K32 
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12  
               jos 1…9 �  K38  
             jos 10…12 �  K33 
 

Opis 

 

K33 
Opiskelitteko myös loma-aikoina? 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_LomaOpis 

 

K34 
Olitteko viime vuonna varusmies- tai siviilipalvelu sta suorittamassa?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K36 
 

Vam 

 

K35 
Kuinka monta kuukautta?  
 
arvoalue 1…12 
 

Varm 

K36  kysytään vain niiltä, joilla K4=7 
K36 
Teittekö viime vuonna jotain (päätoimisesti) muuta?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K38 
 

Muu 

 

K37 
Kuinka monta kuukautta? 
 
arvoalue 1…12 
 

Muut 



 
K38–K49 kysytään vain niiltä, joilla oli työllisyyskuukausia. 
K38 
Mikä oli sen työnantajan ja toimipaikan nimi, jossa   työskentelitte 
pisimpään vuonna 2004? 
 
Päätyöpaikka, myös oma maatila jos päätyöpaikka. 
Päätyö = työ johon henkilö käytti eniten aikaa tai josta sai eniten tuloja. 
Tärkein. 
 

Paatyonantaja 

K39 
Mikä oli työpaikan toimi- tai tuotantoala? 
 
Esim. valintamyymälä, maatila, metalliteollisuus. 
 

Paatoimiala 

K40 
Oliko työsuhteenne: 
 

� 1. jatkuva  
� 2. vai määräaikainen tai tilapäinen? 
 

Tluon 

K41 
Missä ammatissa työskentelitte? 
 

Ammatti 
(PaaAmma) 

K42 
Oliko Teillä tämä työpaikka vuoden 2004 joulukuussa ? 
 
Päätyöpaikka, myös oma maatila jos päätyöpaikka. 
Päätyö = työ johon henkilö käytti eniten aikaa tai josta sai eniten tuloja. 
Tärkein. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K44 
 

E_JouEka 

K43  
Montako tuntia viikossa työskentelitte normaalisti tässä työpaikassa?  
 
Normaalilla tarkoitetaan työtuntien määrää, jota vastaaja tavallisesti 
viikoittain on tehnyt tässä työpaikassa mukaan luettuna säännölliset, sekä 
palkalliset että palkattomat ylityöt. 
Varsinkin yrittäjillä laske mukaan normaaliin työaikaan myös kotona tehty 
suunnittelu ja muu työ. 
Ei työmatkoja. 
Jos työaika ei ole säännöllistä, kysy joulukuun neljän viikon aikana tehdyt 
työtunnit, ml. ylityöt (palkalliset ja palkattomat) ja arvioi niistä keskiarvo. 
Mikäli vastaajan työajat vaihtelevat vuoden aikana niin rajusti, ettei hänen 
mielestään viikkotunteja voi ilmoittaa, merkitse 97. 
 
arvoalue  0…97 
 

E_PaaTun 



K44 
Työskentelittekö vuonna 2004 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 �  K55, jos yrittäjä 
            �  K56, jos palkansaaja 
 

Si 

K45 
Mikä oli toisen työpaikan tai sivutyöpaikan työnant ajan tai toimipaikan 
nimi? 
 
Sivutyöpaikka tai se työpaikka jossa toiseksi eniten tunteja (pisimpään) 
vuoden 2004 aikana. 
 

Sivutyonantaja 

K46 
Mikä oli tämän työpaikan toimi- tai tuotantoala? 
 
Esim. valintamyymälä, maatila, insinööritoimisto. 
 

Sivutoimiala 

K47 
Missä ammatissa työskentelitte?  
 

Ammatti 
(SivuAmma) 

K48 
Oliko Teillä tämä työpaikka viime joulukuussa? 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K50 
 

E_JouToka 

 

K49 
Montako tuntia viikossa työskentelitte normaalisti tässä työpaikassa? 
 
Normaalilla tarkoitetaan työtuntien määrää, jota vastaaja tavallisesti 
viikoittain on tehnyt tässä työpaikassa mukaan luettuna säännölliset, sekä 
palkalliset että palkattomat ylityöt. 
Varsinkin yrittäjillä laske mukaan normaaliin työaikaan myös kotona tehty 
suunnittelu ja muu työ. 
Ei työmatkoja. 
Jos työaika ei ole säännöllistä, kysy joulukuun neljän viikon aikana tehdyt 
työtunnit, ml. ylityöt (palkalliset ja palkattomat) ja arvioi niistä keskiarvo. 
Mikäli vastaajan työajat vaihtelevat vuoden aikana niin rajusti, ettei hänen 
mielestään viikkotunteja voi ilmoittaa, merkitse 97. 
 
arvoalue  0…97 
 

E_Joutun2 



 

Filtterikysymys, johon tullaan, jos vastaaja oli päätyössä joulukuussa, mutta ei 
sivutyöpaikassa. 
 
K50 
Oliko Teillä joulukuussa jokin työpaikka, joka ei v ielä edellä ole tullut 
mainituksi? 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  K56 
 

E_JouKolmas 

 

Kysymyksellä selvitetään, kumpi työpaikka oli joulukuussa päätyöpaikka. 
 
K51 
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 

K52 
Mikä oli joulukuisen työpaikan toimi- tai tuotantoa la? 
 
Esim. valintamyymälä, maatila, metalliteollisuus. 
 

E_JouTol3 

K53 
Missä ammatissa työskentelitte? 
 

Ammatti 
(E_JouAmma3) 

K54 
Montako tuntia viikossa työskentelitte normaalisti tässä työpaikassa? 
 
Normaalilla tarkoitetaan työtuntien määrää, jota vastaaja tavallisesti 
viikoittain on tehnyt tässä työpaikassa mukaan luettuna säännölliset, sekä 
palkalliset että palkattomat ylityöt. 
Varsinkin yrittäjillä laske mukaan normaaliin työaikaan myös kotona tehty 
suunnittelu ja muu työ. 
Ei työmatkoja. 
Jos työaika ei ole säännöllistä, kysy joulukuun neljän viikon aikana tehdyt 
työtunnit, ml. ylityöt (palkalliset ja palkattomat) ja arvioi niistä keskiarvo. 
Mikäli vastaajan työajat vaihtelevat vuoden aikana niin rajusti, ettei hänen 
mielestään viikkotunteja voi ilmoittaa, merkitse 97. 
 
arvoalue 0…97 
 

E_JouTun3 

K55 
Kuinka paljon siinä toimipaikassa, jossa työskentel itte pääasiassa, oli 
keskimäärin palkattua henkilökuntaa? 
 
arvoalue 1…100 
 

E_JouYrKoko 

K56 
Kuinka paljon siinä toimipaikassa, jossa työskentel itte, oli itsenne 
mukaan lukien henkilökuntaa joulukuussa? 
 
arvoalue 1…5000 
 

E_JouTpKoko 



K57 
Olitteko joulukuussa esimies- tai työnjohtoasemassa  (päätoimessa)? 
 
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_AmAsJouS 

K58 
Oliko työsuhde: 
 

� 1. jatkuva  
� 2. vai määräaikainen tai tilapäinen? 

E_JouTLuon 

Edellisen kolmen työpaikan lisäksi kysytään vielä mahdollista neljättä työpaikkaa 
 
K59 
Oliko Teillä joulukuussa vielä sivutyötäkin? 
 

� 1. Kyllä 
� 2. Ei 

E_JouSivu 

Mahdollisen neljännen työpaikan viikkotyötunnit 
 
K60 
Mikä oli normaali viikkotyöaika siinä työssä mitä T eitte joulukuussa? 
 
Normaalilla viikkotyöajalla tarkoitetaan työtuntimäärää, jota vastaaja 
tavallisesti viikoittain tekee. 
Varsinkin yrittäjillä laske mukaan normaaliin työaikaan myös kotona tehty 
suunnittelu ja muu työ. 
Ei työmatkoja. 
Jos työaika ei ole säännöllistä, kysy joulukuun neljän viikon aikana tehdyt 
työtunnit, ml. ylityöt (palkalliset ja palkattomat) ja arvioi niistä keskiarvo. 
Mikäli vastaajan työajat vaihtelevat vuoden aikana niin rajusti, ettei hänen 
mielestään viikkotunteja voi ilmoittaa, merkitse 97. 
 
arvoalue 1…97 
 

E_JouSivuTun 

Kysytään, jos pää- ja sivutyön yhteenlasketut tunnit < 30 tuntia. 
 
K61 
Mikä on pääasiallisin syy siihen, että Teitte osa-a ikatyötä (työtä 
vähemmän kuin 30 tuntia viikossa)? 
 
� 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 



 

Kysytään koko vuoden eläkkeellä olleilta. 
 
K62 
Mitä teitte viimeksi, ennen kuin jäitte eläkkeelle,  olitteko pääasiassa: 
 
� 1. palkansaaja 
� 2. maanviljelijä tai tilalla työskentelevä perheenjäsen 
� 3. muu yrittäjä tai yrityksessä työskentelevä perheenjäsen 
� 4. opiskelija 
� 5. jokin muu (esim. perheenemäntä)? 

ElakelaisSoss 

Kysytään työttömiltä, joilla ei työllisyyskuukausia vuoden aikana. 
 
K63 
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 perheenjäseniä? 
� 3. palkansaaja? 
� 4. avustava perheenjäsen? 
� 5. opiskelija? 
� 6. hoitamassa omaa kotitaloutta? 
� 7. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
� 8. muu? 

E_TyotSos 

K64 
Olitteko (ennen työttömyyden alkua): 
 
� 1. kokoaikatyössä 
� 2. vai osa-aikatyössä? 

E_TyotSosKokOsa 

K65 
Mikä oli ammattinne silloin (ennen eläkkeelle tai t yöttömäksi jäämistä)?  
 

Eamma 

K66 
(Edellä ilmeni, että olitte työelämässä viime vuonn a vähemmän kuin 6 
kuukautta.) 
Oletteko elämänne aikana ollut työssä / työelämässä  palkansaajana tai 
yrittäjänä yhtäjaksoisesti pitempään kuin puoli vuo tta? 
 
Vähintään kuuden kuukauden kokemus työmarkkinoilta. 
Ei lyhyitä, esim. koululaisena tai opiskeluaikoina tehtyjä kesätöitä. 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei 
 

E_OlluTyo 



Kysytään kaikilta työllisiltä sekä niiltä kohdehenkilöiltä, jotka vastasivat K66=kyllä. 
 
K67 
Minkä ikäisenä saitte ensimmäisen pitempiaikaisen t yöpaikan? 
 
Pitempiaikainen työpaikka, jos toiminta 
- on kestänyt vähintään puoli vuotta tai alkanut loppuvuodesta 2004 (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. 
 
arvoalue 0…65 
 

E_AlkoiTyo 

K68 
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, sairaslomia, tms.            
Jos alle vuoden, anna nolla. 
 
arvoalue 0…65 
 

E_TyoVuo 

Kysytään kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä, jotka eivät olleet työllisiä. 
 
K69 
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 
 

E_EtsiTyo 

 

K70 (sama nro esiintyy valitettavasti myöhemminkin) 
Jos työtä olisi ollut silloin tarjolla, olisitteko ollut valmis aloittamaan 
työnteon kahden viikon kuluessa?  
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei 
 

E_ValmTyo 

 

Kysytään vain kohdehenkilöiltä. 
 
Tam 
Sitten kysytään pääasiallista toimintaanne vuonna 2 004 vielä 
kuukausittain. 
Olitteko vuoden 2004 tammikuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Tam 



 
 

Hel 
Olitteko vuoden 2004 helmikuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Hel 

 

Maa 
Olitteko vuoden 2004 maaliskuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Maa 

 

Huh 
Olitteko vuoden 2004 huhtikuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Huh 

 

Tou 
Olitteko vuoden 2004 toukokuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Tou 



 

Kes 
Olitteko vuoden 2004 kesäkuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Kes 

 

Hei 
Olitteko vuoden 2004 heinäkuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Hei 

 

Elo 
Olitteko vuoden 2004 elokuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Elo 

 

Syy 
Olitteko vuoden 2004 syyskuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Syy 



 
 

Lok 
Olitteko vuoden 2004 lokakuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Lok 

 

Mar 
Olitteko vuoden 2004 marraskuussa:  
 
� 1. palkansaaja kokoaikatyössä  
� 2. palkansaaja osa-aikatyössä  
� 3. yrittäjä tai avustava perheenjäsen 
� 4. muu työelämässa toimimaton tai pitkäaikaisesti sairas 
� 5. työtön 
� 6. eläkeläinen 
� 7. opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai palkattomana harjoittelijana 
� 8. jossakin muussa toiminnassa tai omaa kotia hoitamassa 
� 9. varusmies- tai siviilipalveluksessa? 
 

Mar 

Jk 
Joulukuun tiedot kävimmekin jo aikaisemmin läpi. 
  

Jk 

Jos yrittäjänä tai avustavana joulukuussa 
K70 (sama nro esiintyy valitettavasti aiemminkin) 
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 
jos esim. maatalousyrittäjästä koneurakoitsijaksi tai kauppiaasta 
liikennöijäksi = 2 
jos esim. aloitti vuoden aikana yritystoiminnan = 2 
jos esim. palkansaajasta yrittäjäksi tai avustavaksi = 2. 
 
� 1. Pysynyt samana �  EK1 
� 2. Ei pysynyt samana  
  

YritSama 



K71 
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 
  

YritVaihto 

 

K72 
Edellä ilmeni, että olitte palkansaajana viime vuod en joulukuussa. 
Oliko työnantaja sama koko viime vuoden ajan? 
 
Aloitti vuoden aikana palkansaajana = 2. 
Vaihtoi yrittäjästä tai avustavasta perheenjäsenestä palkansaajaksi = 2. 
 
� 1. Sama työnantaja �  EK1  
� 2. Työnantaja vaihtui 
  

PalkSama 

K73 
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 
  

PalkVaihto 

 
 
 
 
 

Koulutus   

 

EK1 
Oletteko parhaillaan johonkin tutkintoon johtavassa  koulutuksessa? 
 
Ei koulujärjestelmän ulkopuolista koulutusta, joka siis ei johda mihinkään 
tutkintoon (esim. 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 perustutkinnot, 
ammattitutkinnot) 
� 4. erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa (keskiasteen 
jälkeinen koulutus joka ei ole korkea-asteen koulutusta) 
� 5. korkea-asteen koulutuksessa (ammatillisen opistoasteen tutkinnot,                    
ammattikorkeakoulututkinnot sekä alemmat ja ylemmät 
korkeakoulututkinnot) 
� 6. tutkijakoulutuksessa (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto)? 
� 7. Jokin muu 
  

E_TutkJoht 

 

EK3 
Mikä on peruskoulutuksenne: 
Korkein loppuun suoritettu yleissivistävä koulutus. 
Yleissivistävää koulutusta on 
- vanha kansa- ja kansalaiskoulu 
- nykyinen peruskoulu 
- yo-tutkinto. 
 

� 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapsen päivähoito ja koulunkäynti   
 
 

PH0 
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 2004 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 2004 tammi - 
elokuussa (samassa tai eri paikassa kuin esikoulu)?  
 
� 1. Kyllä � PH7 
� 2. Ei � PH13, jos 6-vuotias 
            � PH17, jos 7-vuotias  
 

E_KEsPa 

 

PH3 
Oliko Ville vuonna 2004 tammi - elokuussa peruskoul ussa? 
 
� 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 peruskoulun 1. ja 2. 
luokan oppilaille järjestettyä valvottua toimintaa. 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei � PH17 
 

E_KIltHoi 

 

PH5 
Kuinka monta euroa maksoitte tästä (Villen) aamu-  tai iltapäivähoidosta 
kuukaudessa? 
 

E_KIltHoiMaks 

Päivähoitokysymykset kysytään: 
– 5-vuotiailta ja nuoremmilta 
– niiltä 6- ja 7-vuotiailta, jotka eivät olleet esikoulussa tai koulussa 
 
PH6 
Oliko Ville vuonna 2004 tammi - elokuussa päivähoid ossa? 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei � PH13, jos 6-vuotias 
            � PH17, jos 7-vuotias 
 

E_KPa 

 

PH7 
Oliko Ville vuonna 2004 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 kotonanne 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. 
 
arvoalue 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 2004? 
 
arvoalue 1…90 
 

E_KPhOsTun 

 

PH12 
Paljonko maksoitte (Villen) hoitomaksuja kuukaudess a vuonna 2004 
tammi - elokuussa? 
 
Jos maksu on vaihdellut, merkitään hoitomaksujen keskiarvo. 
Jos ei osaa erotella lastensa maksuja, jaa tasan lapsille. 
 
alle 6-vuotiaat kevään hoidossa olleet � PH22 
 

E_KPhMaks 

 

PH13 
Oliko Ville vuonna 2004 syys - joulukuussa esikoulu ssa? 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei � PH17 
 

E_SEs 

 

PH14. 
Montako tuntia Ville oli keskimäärin viikossa esiko ulussa joulukuussa 
2004? 
 
Normaali viikkotuntimäärä. 
Yleensä esikoulu kestää 4 tuntia päivässä, 20 tuntia viikossa. 
 
arvoalue 10…20 
 

E_SEsTun 



PH15 
Oliko Ville vuonna 2004 syys - joulukuussa esikoulu n ohella myös 
päivähoidossa (samassa tai eri paikassa kuin esikou lu)? 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei 
 

E_SEsPa 

PH16 
Montako tuntia hän oli keskimäärin viikossa päiväho idossa 
joulukuussa 2004? 
 
Vain päivähoitotunnit, esikoulutunnit annetaan erikseen! 
Normaali viikkotuntimäärä. 
Jos ei tunteja joulukuussa, anna nolla. 
 
arvoalue 0…90 
 

E_SPhTun 

PH17 
Oliko Ville vuonna 2004 syys - joulukuussa peruskou lussa? 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei �  PH22 
 

E_SPe 

 

PH18 
Montako tuntia Ville oli keskimäärin viikossa perus koulussa 
joulukuussa 2004? 
 
Normaali viikkotuntimäärä. 
 
arvoalue 5…40 
 

E_SPeTun 

 

PH19–PH21 kysytään vain 6–9-vuotiailta koululaisilta. 

 
PH19 
Oliko Ville peruskoulun lisäksi koululaisille tarko itetussa aamu- tai 
iltapäivähoidossa syys - joulukuussa? 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei �  PH29 
 

E_SIltHoi 

 

PH20 
Paljonko maksoitte tästä (Villen) aamu- tai iltapäi vähoidosta 
kuukaudessa? 
 

E_SIltHoiMaks 

PH21 
Montako tuntia hän oli keskimäärin viikossa (koulul aisille tarkoitetussa 
aamu- tai iltapäivähoidossa) joulukuussa? 
 
Normaali viikkotuntimäärä. 
 
arvoalue 5…20 
 

E_SIltTun 



 
 

PH22 
Oliko Ville vuonna 2004 syys - joulukuussa päivähoi dossa? 
 
� 1. Kyllä �  PH16 (annetaan vain tunnit, sen jälkeen �  PH23) 
� 2. Ei �  PH29 
 

E_SPa 

 

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

 

E_SKePa 

 

PH24 
Oliko Ville vuonna 2004 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 kotonanne 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. 
 
arvoalue 0…4 
 

E_SPhKuuk 

 

PH28 
Paljonko maksoitte päivähoitohoitomaksuja kuukaudes sa vuonna 2004 
syys - joulukuussa? 
 
Jos maksu on vaihdellut, merkitään päiväkotimaksujen keskiarvo. 
Jos ei osaa erotella lastensa maksuja, jaa tasan lapsille. 
 

E_SPhMaks 



 

PH29 
Oliko Ville vuonna 2004 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 2004 joulukuussa? 
 
Normaali viikkotuntimäärä. 
 
arvoalue 1…90 
 

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 

Henkilöittäiset tulot ja tulonsiirrot  

 

T1–T27 kysytään kaikilta kotitalouden 15 vuotta täyttäneiltä jäseniltä  

T1 
Olitteko pois töistä lakon tai työsulun vuoksi vuod en 2004 aikana? 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

 

 

T2 
Saitteko vuonna 2004 lakkoavustusta ammattiliitolta ? 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei �  T7 
 

Saila 



 
 

T3 
Kuinka monelta päivältä? 
 
arvoalue 0…365 
 

Lakpv 

T4 
Paljonko korvaus oli euroina päivää kohden? 
 
 

Lakav 

T7. 
Tekikö joku kotitaloutenne jäsenistä vuonna 2004 tö itä ulkomailla tai 
saiko joku eläketuloja tai korkotuloja ulkomailta?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T14 
 

 

T8. 
Saitteko te viime vuonna palkkatuloja ulkomailta?  
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T10 
 

Saiupa 

T9. 
Paljonko olivat nettopalkkatulot euroina ulkomailla  vuonna 2004 
tehdystä työstä, kun päivärahoja eikä matka- tai mu ita korvauksia 
lasketa mukaan?  
 
Tarkoitetaan kaikkia ulkomailta saatuja palkkatuloja. 
Nettona = vähennetään ulkomaille maksetut verot. 
Jos sai ulkomaan valuutassa, tarkenna. 
 

Ulkpa 

T10. 
Saitteko vuonna 2004 eläkettä ulkomailta?  
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei � T12 
 

Saiuel 

T11. 
Kuinka suuret olivat nettoeläketulot vuonna 2004?  
 
Jos sai ulkomaan valuutassa, tarkenna. 
 

Ulkel 

T12. 
Saitteko vuonna 2004 korkotuloja ulkomailta?  
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T14 
 

Saiulk 

T13. 
Kuinka suuret olivat nettokorkotulot? 
 
Jos sai ulkomaan valuutassa,  tarkenna. 
 

Ulkor 



T14. 
Saiko joku kotitaloutenne jäsenistä vuonna 2004 jot akin, vaikka 
vähäistäkin, apurahaa tai avustusta koulunkäyntiä, opiskelua tai        
tieteellisen tai taiteellisen toiminnan harjoittami sta varten?  
 

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

� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T26 
 

 

T16. 
Montako euroa? 
 

Kouav 

T26. 
Saiko joku teistä vuonna 2004 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 �  T28 
 

 

T27. 
Paljonko Te saitte vuonna 2004 mainittua vakuutuksi in perustuvaa 
korvausta tai eläkettä, joka ei ollut veronalaista?  
 

Vaklis 

  

Kotitalouskysymykset keneltä tahansa , jos ikä yli 15 
T28. 
Seuraavaksi käsitellään kotitalouden toisille kotit alouksille antamia 
lahjoja tai avustuksia viime vuoden aikana. 
 
Maksoiko kotitaloutenne vuonna 2004 toiselle kotita loudelle 
elatusapua? 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T30 
 

Saiem 

T29. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Elama 

T30. 
Maksoiko kotitaloutenne  vuonna 2004 toisen kotital ouden puolesta 
laskuja yhteensä enemmän kuin 100 euroa vuodessa?  
 
Esim. sähkö-, puhelin- tms. laskut, vuokrat. 
Kotitalouden toisille kotitalouksille antamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T32 
 

Sails 



 

T31. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Lasma 

T32. 
Antoiko kotitaloutenne vuonna 2004 toiselle kotital oudelle rahallista 
tukea koulunkäyntiä tai opiskelua varten yhteensä e nemmän kuin 100 
euroa vuodessa?  
 
Kotitalouden toisille kotitalouksille antamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T34 
 

Sairh 

T33. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Rahma 

T34. 
Antoiko kotitaloutenne  vuonna 2004 toiselle kotita loudelle rahaa 
muuten yhteensä enemmän kuin 100 euroa vuodessa?   
 
Kotitalouden toisille kotitalouksille antamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä.  
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T36 
 

Sairm 

T35. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Rahmu 

T36. 
Antoiko kotitaloutenne vuonna 2004 toiselle kotital oudelle yli 100 euron 
arvoisia lahjoja tai lahjakortteja? 
 
Kotitalouden toisille kotitalouksille antamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T40 
 

Sailm 

T37. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Lahma 

T40. 
Nyt käsitellään kotitalouden toisilta kotitalouksil ta saamia lahjoja tai 
avustuksia viime vuoden aikana.  
 
Saitteko viime vuonna toiselta kotitaloudelta elatu sapua?  
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T42 
 

Saies 



T41. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Elasa 

T42. 
Maksoiko toinen kotitalous vuonna 2004 puolestanne laskuja yhteensä 
enemmän kuin 100 euron edestä vuodessa?  
 
Kotitalouden toisilta kotitalouksilta saamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T44 
 

Saiss 

T43. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Lassa 

T44. 
Saiko kotitaloutenne vuonna 2004 toiselta kotitalou delta rahaa 
koulunkäyntiä tai opiskelua varten yhteensä enemmän  kuin 100 euroa 
vuodessa?  
 
Kotitalouden toisilta kotitalouksilta saamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T46 
 

Saira 

T45. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Rahsa 

T46. 
Saiko kotitaloutenne vuonna 2004 toiselta kotitalou delta rahaa muuten 
yhteensä enemmän kuin 100 euroa vuodessa?   
 
Kotitalouden toisilta kotitalouksilta saamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T48 
 

Saims 

T47. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Muusa 

T48.  
Saiko kotitaloutenne vuonna 2004 toiselta kotitalou delta yli 100 euron 
arvoisia lahjoja tai lahjakortteja?  
 
Kotitalouden toisilta kotitalouksilta saamat lahjat tai avustukset viime vuoden 
aikana.  
Ei perintöjä. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T52  
 

Sailh 



 

T49. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Lahsa 

Jos taloudessa lapsia 

T52. 
Saiko kotitaloutenne vuonna 2004 kunnalta lapsen el atustukea?  
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � T54 
 

Saikl 

T53. 
Kuinka monta euroa vuonna 2004? 
 

Keltu 

T54. 
Kotitaloudella voi olla korkotuloja talletuksista t ai 
joukkovelkakirjalainoista.  
Saiko kotitaloutenne korkotuloja vuodelta 2004?  
 
Jos sai: Montako euroa kotitaloutenne sai niitä yhteensä ( verojen 29% 
vähentämisen jälkeen)?   
Jos ei saanut, anna nolla. 
Jos ei tarkkaa vastausta, pyydä arviota. 
Muista merkitä jos kielt. tai eos!  
Joukkovelkakirjalaina = obligaatio, debentuuri tai muu jvk.  
Koronmaksaja (pankki tms.) on lähettänyt vuonna 2004 maksetuista 

lähdeveroista todistuksen. 
Myös kuolinpesän osakkaiden lähdeveron alaiset korkotulot. 
Ei osinkotuloja osakkeista.   
 

Korve 

 
 
 
 
 
  

 

Maa- ja metsätalouden harjoittaminen    

   

M1 
Harjoittiko joku teistä vuonna 2004   
–   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 taloudessa jollakin maatila 
M2 
Minkä tyyppinen maa- tai metsätila on kyseessä:   
 
� 1.   omistitteko tai vuokrasitteko viljelysmaata tai viljelysmaata ja metsää 

(varsinainen maanviljelijä)  
� 2.   omistitteko pelkästään metsää (itse tai osakkaana yhtymässä tai 

yhteismetsässä (puhdas metsätila tai ’kaupunkilaismetsänomistaja')  
     � M7  

� 3.   viljelittekö Te vai joku teistä jakamattoman kuolinpesän osakkaana 
tilaa tai olivatko jotkut teistä viljelysmaata omistavan jakamattoman 
kuolinpesän osakkaana, viljelemättä itse? 

 

Tilalaji 
 

Jos varsinainen maanviljelijä tai kuolinpesä, mutta ei pelkästään metsätila 
M3 
Mistä tilalla harjoitetusta toiminnasta saitte enit en tuloa vuonna 2004:  
 

�  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 viljelystä  
�  5. muusta tuotannosta (hunaja- tai porotalous)  
�  6. metsätaloudesta  
�  7. peltojen vuokrauksesta  
�  8. vai oliko korvaus maataloustuotannon supistamisesta tai  

lopettamisesta suurin tilasta saamanne tuloerä? 
�  9. Ei mitään tuloa 
 

Tuotsuun  
 

 

M4 
Mikä oli vuonna 2004 viljelemänne peltopinta-ala, k un omaan käyttöön 
vuokrattu pelto lasketaan mukaan?  
 

Hehtaarit, yhden desimaalin tarkkuudella, esim. 4,5 (huom. pilkkunäppäin). 
Ammattipuutarhurit lasketaan mukaan. 
  
� M7, jos ei kuolinpesä 
 

Peltoala 

Jos kuolinpesä, kysytään M5–M6 
M5 
Saiko kotitaloutenne kuolinpesästä vuonna 2004 puhd asta tuloa, 
(maatalouden tuloa tai metsänmyyntituloa) kun yrity stoiminnan menot 
ja verot on vähennetty?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei  � A1 
 

Saiku 

M6 
Kuinka monta euroa? � A1 
 

Kuotu 

Jos ei kuolinpesä 
M7 
Oliko teillä vuonna 2004 tuloja metsän, sahatavaran , polttopuiden, tai 
joulukuusien myynnistä?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei � M10 
 

Met 



 

M8 
Montako euroa yhteensä puutavaran pystykaupasta tai  
hankintakaupasta tai tuloja yhteismetsästä, brutton a ilman 
arvonlisäveroa? 
 

Ilmoitetaan ilman 22% arvonlisäveroa.  
Jos ei osaa vähentää arvonlisäveroa, tarkenna. 
Bruttona = ei vähennetä metsätalouden kustannuksia. 
 

Metmy 

M9 
Montako euroa yhteensä lautatavaran, halkojen tai j oulukuusten 
myynnistä, bruttona ilman arvonlisäveroa?  
 
Ilmoitetaan ilman 22% arvonlisäveroa. 
Jos ei osaa vähentää arvonlisäveroa, tarkenna. 
Bruttona = ei vähennetä metsätalouden kustannuksia. 
 
 

Muupu 

M10 
Teittekö omalla tilallanne metsänhoito- tai peruspa rannustöitä? 
 

Metsätöitä ovat esim. kunnostus-ojitus, uudisojitus, metsän lannoitus, 
pystykarsinta, taimikonhoito, istutus, kylvö, kulotus, auraus ja mätästys, 
äestys ja laikutus, uudisalan raivaus ja metsäteiden rakentaminen. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei  
 

Metpar 

M11 
Saitteko metsänparannusavustusta, metsänparannuskus tannusten 
korvausta tms.?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei � A1 
 

Saitp 

M12 
Montako euroa? 
 

Metpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asunto ja asumisen menot  
 
A1 
Seuraavaksi asuntoa koskevia kysymyksiä, jotka käsi ttelevät sitä 
asuntoa, jossa taloutenne (perheenne) pääosa asui v uoden 2004 
viimeisenä päivänä. 
 

 



A2 
Kuinka monta kuukautta asuitte tässä asunnossa vuon na 2004? 
 
arvoalue 1…12 
 

Asaika 

A3 
Oliko asuntonne: 
 

Luontoisetuasunto tai osuuskunta-asunto = 4. 
Opiskelija-asuntola tai muu yhteisasunto = 5. 
Perikunnan omistama asunto = 1, 2, 3, tai 4. 
Asumisoikeusasunto (6) = asukas maksaa hankkiessaan asunnon 
rahasumman, jonka hän saa takaisin pois muuttaessaan. 
Syytinki- tai muuten toiselta taloudelta saatua asunto = 4 tai 5. 
 

� 1. oma talo omalla tontilla � A7   
� 2. oma talo vuokratontilla � A7   
� 3. oma osakehuoneisto � A7   
� 4. päävuokralaisasunto � A6   
� 5. alivuokralaisasunto � A6   
� 6. asumisoikeusasunto tai osaomistusasunto � A7   
� 7. palvelutalo vuokralla, tukiasunto tai sisäoppilaitos � A7   
� 8. vai jokin muu (esim. asuntovaunu tai -vene, parakki, teltta)? � A5 
 

Aslaji  
 

Kaikilta, riippumatta edellisen vastauksesta 
A4 
Kuka on pääasiassa tämän asunnon omistaja, päävuokr alainen 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 

Jos asuntolaji jokin muu  
A5 
Mikä muu asuntotyyppi?   
� A28 
 

Asunmuu 

Jos pää- tai alivuokralaisasunto 
A6 
Vuokrasitteko tai saitteko asunnon:   
 
Kunnalta työsuhteen perusteella saatu asunto = 2. 
Yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat esim. 
VVO, YH-asunnot, SATO, Vatro ja Tarveasunnot. 
Vakuutusyhtiöltä vuokrattu = 7. 
 
�  1. vapailta markkinoilta 
�  2. työsuhteen perusteella 
�  3. kunnalta  
�  4. opiskelija-asuntoja ylläpitävältä säätiöltä 
�  5. yleishyödylliseltä yhteisöltä 
�  6. toiselta kotitaloudelta ilmaiseksi tai käypää vuokraa selvästi 

halvemmalla (esim. syytinkinä)? 
�  7. Jostain muualta 
 

Vuoksaan 
 



 
Jos asuntolaji ei ole jokin muu  
A7 
Kuinka monta taloutenne omassa käytössä olevaa huon etta 
asunnossanne on keittiö mukaanlukien?  
 
Vain kotitalouden omassa käytössä olevat huoneet. 
Keittiö on huone, keittokomero ei ole. 
Yksinomaan työhuoneena käytettävää huonetta ei oteta mukaan. 
Omakotitalon yläkerta otetaan mukaan, jos siellä on omassa käytössä olevia 
asuinhuoneita tai työtiloja. 
Ei vuokralle annettua eikä syytinkinä, työsuhteen perusteella tai ilmaiseksi 
toiselle kotitaloudelle annettua huonetta. 
Ei huone = eteinen, vilpola, makuualkovi tms. 
 
arvoalue 1…15 
 

Halhuone 

Jos asuntolaji ei ole jokin muu  
A8 
Kuinka monta neliömetriä teillä on omassa käytössän ne?  
 
Vain kotitalouden omassa käytössä oleva pinta-ala. 
Omassa käytössä olevaksi luetaan myös työhuoneena oleva tila. 
Ei niiden huoneiden pinta-alaa, jotka on vuokrattu alivuokralaiselle tai 
annettu toiselle kotitaloudelle syytinkinä, työsuhteen perusteella tai 
ilmaiseksi. 
Ei ullakkoa. 
 
arvoalue 7…500 
 

Halpinta 

A9 
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, teollisuusrakennus, tai parakki)? 
 

Talotyyp  
 

Jos kerrostalo 
A10 
Onko talossa:  
 
� 1. alle kymmenen huoneistoa  
� 2. vähintään kymmenen huoneistoa?  
 

E_Huoneistoja  
 

A11 
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 
A12 
Mikä on talon rakennusvuosi?  
 
Jos tehty peruskorjaus, merkitse korjauksen valmistumisvuosi 
rakennusvuodeksi. 
 
jos omistusasunto � A15  
 
arvoalue 1800…2004 
 

Rakvuosi 

Jos vuokra-asunto 
A13 
Kuinka suuri oli viimeksi maksamanne kuukausivuokra  vuonna 2004 
(ilman sauna-, vesi- tai muita käyttömaksuja)?  
 
Asumistukea ei vähennetä vuokrasta. 
Vuokraksi merkitään vuoden 2004 viimeisin kuukausivuokra 
bruttomääräisenä, siis vähentämättä mahdollisia vuokratuloja tai 
asumistukea. 
 

MaksVuok 

A14 
Paljonko maksoitte vuokranne yhteydessä tai muuten sauna-, vesi-, 
lämmitys- tai muita käyttömaksuja?  
 

Ei sähkölaskua. 
 

Kaytkorv 

Jos asuntolaji ei ole jokin muu  
A15 
Kuinka suuret olivat asuntonne sähkölaskut vuonna 2 004 yhteensä? 
 
Jos ei pysty laskemaan tai antamaan arviota, kysy viimeisin sähkölasku ja 
laskutusväli. 
 

Sahko 

Jos toiminut yrittäjänä 
A16 
Voisitteko arvioida, kuinka monta prosenttia sähköl askusta oli 
yrityksen käyttämää sähköä?  
 

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

Yrsa 

Jos omistusasunto 
A17 
Oliko asuntonne pelkästään sähkölämmitteinen?  
 

Sähkölasku kattaa asunnon lämmityskustannukset = Kyllä. 
 

� 1. Kyllä  jos oma osakehuoneisto � A19 
                  jos oma talo � A21 
� 2. Ei    jos oma osakehuoneisto � A19 
 

Sahlam 

 



 
Jos omakotitalo, eikä sähkölämmitystä 
A18 
Kuinka suuret olivat asuntonne muut lämmityskulut ( kuin sähkö)?  
 

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

Omalamm 

Jos oma osakehuoneisto 
A19 
Kuinka suuri oli koko yhtiövastikkeenne kuukaudessa  vuonna 2004 
(hoitovastike, rahoitusvastike sekä sauna-, vesi- j a muut käyttömaksut 
yhteensä)? 
 

Yhtiovas 

A20 
Kuinka suuri oli viimeisin varsinainen hoitovastikk eenne vuonna 2004  
(ilman rahoitusvastiketta ja sauna-, vesi- tai muit a käyttömaksuja)?   
 
 

Hoitovas 

Jos oma talo 
A21 
Voisitteko arvioida paljonko maksoitte vesi- ja jät evesimaksuja sekä  
jäte- ja nuohousmaksuja vuonna 2004? 
 
jos oma talo vuokratontilla � A22 
muuten � A25 
 

Omamaks 

Jos oma talo vuokratontilla 
A22 
Voisitteko arvioida paljonko maksoitte tontinvuokra maksuja  
vuonna 2004?   
 

Tontvuok 

Jos pientalo eikä sähkölämmitystä 
A23 
Kuinka suuret olivat asuntonne muut lämmityskulut k uin sähkö, jos 
maksoitte niitä hoitovastikkeen sijasta tai lisäksi  vuonna 2004 
yhteensä?  
 

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

Lisalamm 

Jos oma talo tai oma osakehuoneisto 
A24 
Paljonko maksoitte vesi- ja jätevesimaksuja ja jäte -, nuohous- ja 
tontinvuokramaksuja, mikäli maksoitte niitä hoitova stikkeen sijasta tai 
lisäksi vuonna 2004 yhteensä? 
 

Lisamaks 

 

A25 
Saitteko kunnalta taloudellista tukea oman asuntonn e korjaukseen 
vuonna 2004?  
 

Avustus terveyshaittojen poistamiseen. 
Sosiaalisin perustein vanhuksille myönnettävä korjausavustus. 
Perusparannuksen suunnitteluavustus. 
Perusparannuslainoja korvaava avustus. 
Vain avustukset, ei lainoja. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei � A27 
 

Saienea 



A26 
Montako euroa? 
 

Eneav 

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 2004 
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 2004 lopun asuntoonne j a 
asuinympäristönne laatuun liittyviä seikkoja. 
Onko teillä varaa pitää asuntonne riittävän lämpimä nä?  
 
Huomaa: tässä kysytään, onko varaa , siitä riippumatta, onko asunnossa 
kylmä tai tarvitseeko asuntoa lämmittää. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_Lampo 

A29 
Onko asunnossanne vuotava katto, kosteutta tai laho avia rakenteita? 
 
Kosteutta esim. seinissä, katossa, lattioissa, ikkunanpielissä, ovissa tai 
perustuksissa. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_Kostea 

A30 
Onko asunnossanne liian hämärää tai pimeää, aurinko isenakin 
päivänä? 
 
Jos yhdessäkin huoneessa on vastaajan mielestä liian hämärää tai pimeää. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_Pimea 

A31 
Onko asunnossanne naapureista tai ulkoa tulevaa mel ua (liikenteen, 
yritysten tai tuotantolaitosten melua)? 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_Melua 

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

E_Saaste 



 
A33 
Onko asuinalueellanne rikollisuutta, väkivaltaa tai  ilkivaltaa? 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_Rikoll 

A34 
(Sitten joitakin kysymyksiä asuntonne ja kotitalout enne varusteista.)  
Kuuluuko asuntoonne kylpytila, sauna tai suihku? 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_Pesut 

A35 
Kuuluuko asuntoonne sisä-WC? 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_SisaWC 

A36 
Sitten kysytään, onko teillä käytössänne eräitä kul utushyödykkeitä tai 
mahdollisuus sellaisten hankkimiseen. 
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. 
Olla käytössä = omistaa, vuokrannut tai muuten käytössä. 
Jos yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on matkapuhelin, vastaus = kyllä. 
 

� 1. Kyllä � A38 
� 2. Ei 
 

E_Puh 

A37 
Olisiko teillä varaa puhelimeen? 
 

� 2. Ei ole varaa  
� 3. Kaikki muut vastaukset 
 

E_PuhVar 

A38 
Onko teillä väri-TV? 
 

� 1. Kyllä � A40 
� 2. Ei 

E_VariTV 

A39 
Olisiko teillä varaa väritelevisioon? 
 

� 2. Ei ole varaa  
� 3. Kaikki muut vastaukset 
 

E_VariTVar 



A40 
Onko teillä kotitietokone? 
 
Kannettavat tai pöytätietokoneet, ei pelikoneita. 
Kone on saatu työsuhteen perusteella eikä sitä käytetä muuhun kuin 
ansiotyöhön = ei. 
Jos yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on tietokone = kyllä. 
 

� 1. Kyllä � A42 
� 2. Ei  
 

E_KotiPC 

A41 
Olisiko teillä varaa kotitietokoneeseen? 
 

� 2. Ei ole varaa  
� 3. Kaikki muut vastaukset 
 

E_KotiPCVar 

A42 
Onko teillä pyykinpesukone? 
 

� 1. Kyllä � A44 
� 2. Ei  

E_Pesuko 

A43 
Olisiko teillä varaa pyykinpesukoneeseen? 
 

� 2. Ei ole varaa  
� 3. Kaikki muut vastaukset 
 

E_PesukoVar 

A44 
Onko teillä henkilöauto? 
 
Auto on saatu käyttöön työsuhteen perusteella eikä sitä käytetä muihin kuin 
ansiotyössä tarvittaviin tehtäviin = ei. 
Jos työsuhdeautoa voi käyttää perheen omiin menoihin = kyllä. 
Jos yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on auto = kyllä. 
 

� 1. Kyllä � A46 
� 2. Ei  
 

E_Auto 

A45 
Olisiko teillä varaa autoon? 
 

� 2. Ei ole varaa  
� 3. Kaikki muut vastaukset 
 

E_AutoVar 

A46 
Olisiko teillä varaa viettää yksi viikko vuosilomas ta kodin ulkopuolella, 
siten että syntyy majoituskustannuksia? 
 
Olisiko siis varaa 
- vaikkei haluttaisikaan 
- koko perheen voimin 
- kodin ulkopuolelle, ei siis sukulaisten luo tai omalle mökille. 
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_Loma 



 
A47 
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 

 

 

 

 

Lainat ja kotitalouden taloudellinen tilanne  

L1 
Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne lainoista ja veloista. 
Lainoja ovat 
- asuntolaina 
- opintolaina 
- kulutuslaina 
- yrityslaina ja 
- muu laina. 
 

 

L2 
Oliko teillä jotain seuraavista lainoista vuonna 20 04: 
 
Voi olla useita lainatyyppejä. 
 
�  1.  asuntolainaa 
�  2.  opintolainaa  � L11 (jos vain opintolainaa) 
�  3.  kulutuslainaa (esim. auto-, osamaksu-, luottokortti- tai kesämökkilaina) 
     � L8 (jos vain kulutuslainaa) 
�  4.  yrityslainaa (josta henkilökohtaisesti vastuussa � L9, jos vain yrityslainaa 
�  5.  jotain muuta lainaa? � L10 (jos vain jotain muuta lainaa)  
�  6.  ei mitään lainaa � L11 
 

Lainat 
 

L3–L7 kysytään vain niiltä, joilla oli asuntolainaa. 
 
L3 
Kohdistuiko asuntolaina vakituiseen asuntoonne vai johonkin 
muuhun asuntoon, esim. sijoitusasuntoon? 
 

Asuntolaina = asunnon ostoa, korjausta tai laajentamista varten. 
 

� 1. Vain vakituiseen asuntoon � L5 
� 2. Vain muuhun asuntoon 
� 3. Molempiin 
  

AlainaVakit 
 

 



L4 
Paljonko kotitaloudellanne oli muuhun kuin vakituis een asuntoon 
kohdistuvaa asuntolainaa 31.12.2004? 
 
Vuokralle annetut asunnot. 
Muiden asuntojen kuin vakituisen asunnon hankintaan otetut asuntolainat. 
Ei vapaa-ajanasuntoa varten otettua lainaa. 
 
 

� L11, jos L3=2 
 

MuuAlaina 

L5 
Ottiko taloutenne vuoden 2004 aikana (uutta) lainaa , joka kohdistui 
vakituiseen asuntoon? 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei � L11 
 

E_Uusilaina 

L6 
Paljonko maksoitte tästä (v. 2004 otetusta) asuntol ainasta yhteensä 
lyhennyksiä ja korkoja?  
 

AlainaLyhKor 

 

L7 
Entä mikä siitä oli pelkästään korkojen määrä vuode ssa?  
 
 

AlainaKor 

L8 
Paljonko taloudellanne oli kulutuslainoja yhteensä 31.12.2004? 
 

Klaina 

L9 
Paljonko taloudellanne oli yrityslainaa  31.12.2004 ? 
 
Yrityslaina = henkilökohtaista velkaa yritystoiminnasta, josta itse vastuussa. 
 

YLaina 

L10 
Paljonko taloudellanne oli muita lainoja tai muuta velkaa yhteensä 
31.12.2004? 
 

MLaina 

 

L11 
Jos ajattelette kaikkia asumismenojanne, niin kuink a suuri 
taloudellinen rasite ne ovat teille,: 
 
Vakituisen asunnon 
- lyhennykset 
- 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 

 



 
L12 
Jos ajattelette kaikkia muita velkoja kuin asuntove lkoja, niin kuinka 
suuri taloudellinen rasite ne ovat teille: 
 
Opinto-, kulutus-, takaus-, yritys- tai muiden velkojen korot ja lyhennykset.       
Vähittäismaksut ja luottokorttimaksut. 
 
� 1. suuri 
� 2. kohtalainen 
� 3. vai ei lainkaan rasite? 
 

E_MuuRasit 

 

L13 
Onko taloutenne ollut vuoden 2004 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 � L15 
 

Laskut 

 

L14 
Onko erityisesti asumismenoja (esim. vuokria, sähkö -, vesi- tai muita 
vastaavia laskuja) jäänyt tällöin maksamatta ajalla an? 
 
� 1. Vuokra 
� 2. Sähkö-, vesi- tms. maksu 
� 3. Ei ole 
 
 

E_AsMenoVaik 

 

L15 
Onko taloutenne ollut vuoden 2004 aikana tilanteess a, jossa rahat eivät 
ole riittäneet lainojen lyhennysten tai korkojen ma ksamiseen? 
 

� 1. Kerran 
� 2. Useammin 
� 3. Ei koskaan � L18, jos ollut vain asuntolainaa 
                           � L17, jos ollut myös muita lainoja 
 

Lyhenn 

 

L16 
Onko erityisesti asuntolainojen lyhennyksiä tai kor koja jäänyt 
maksamatta ajallaan (vuoden 2004 aikana)?  
 
� 1. Kyllä � L18, jos ollut vain asuntolainaa  
� 2. Ei     � L18, jos ollut vain asuntolainaa  
 

E_AsLaiVaik 

Kysytään, jos ollut vain muita lainoja 
L17 
Onko kotitaloutenne kertaakaan vuoden 2004 aikana j outunut 
jättämään maksamatta ajallaan osamaksueriä tai muid en lainojen kuin 
asuntolainojen lyhennyksiä ja / tai korkoja? 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei  
 

E_MenoVaik 



L18 (M) 
Onko kotitaloutenne vuoden 2004 aikana ollut tilant eessa, jossa 
velkojen määrä on kasvanut yli selviytymisrajan?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei � L20 
 

Ylivelka 

  

L19 
Mikä oli tilanteeseen johtanut pääasiallinen syy:  
 

�  1.  työttömäksi, lomautetuksi tai pakkolomalle joutuminen  
�  2.  oma tai perheenjäsenen sairaus, onnettomuus tai  

perheenjäsenen kuolema  
�  3.  takausvastuun lankeaminen maksettavaksi  
�  4.  avio- tai avoliiton purkautuminen  
�  5.  yritystoiminnan vaikeudet  
�  6.  odottamattomat menot 
�  7.  muu yksittäinen syy? 
 

Syytila 

L20 
Oletteko (koko kotitalous) taloudellisen selviytymi sen vuoksi sopinut 
pankin tai muun luototuslaitoksen kanssa velan maks uaikataulun tai 
koron muuttamisesta vuoden 2004 aikana?  
 

� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

Sopinuta 

L21 
Onko ulosottoviranomainen ulosmitannut tai yrittäny t ulosmitata       
taloudeltanne tuloja tai muuta varallisuutta vuoden  2004 aikana?  
 

Ota mukaan, jos yritetty ulosmitata, mutta ei onnistuttu. 
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

Ulosotto 

L22  (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 

L23 
Pystyisikö taloutenne maksamaan yllättävän 900 euro n suuruisen 
laskun kuukauden maksuajalla ottamatta luottoa tai pyytämättä apua 
(tuttavilta, sukulaisilta tai sosiaalitoimistosta)?  
 
� 1. Kyllä  
� 2. Ei 
 

E_YMenot 



 

L24 
Paljonko teille pitäisi vähintään jäädä rahaa kätee n kuukaudessa,    
että perheenne selviäisi normaaleista välttämättömi stä menoistaan?       
Ottakaa arviossanne huomioon perheenne tavanomaiset  
kuukausimenot ml. asumismenot, mutta älkää laskeko mukaan 
mahdollisen yrityksenne rahoitustarpeita.  
 

E_TuloMinimi 

L25 (M) 
Onko kotitaloutenne taloudellinen tilanne edellisee n vuoteen eli 
vuoteen 2003 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 
 

Arvioed 
 

L26 (M) 
Miten uskotte kotitaloutenne taloudellisen tilantee n kehittyvän vuoden 
2005 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. EOS 
 

Arvionyk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohdehenkilön terveydentila  

ET1 (M) 
Seuraavaksi joitakin kysymyksiä terveydestänne. 
Onko terveydentilanne nykyisin mielestänne: 
 
Terveyskysymykset kysytään vain kohdehenkilöltä. 
 

� 1. hyvä 
� 2. melko hyvä 
� 3. keskitasoinen 
� 4. melko huono 
� 5. huono? 
 

E_Terveys 
 



ET2 (M) 
Onko Teillä jokin pitkäaikainen sairaus, vaiva tai vamma? 
 
Pitkäaikainen: 
- jatkuvaa seurantaa t. hoitoa vaativa 
- kestänyt tai sen odotetaan kestävän ainakin puoli vuotta. 
 
� 1. Kyllä 
� 2. Ei 
 

E_PitkSair 
 

ET3 (M) 
Onko jokin sairaus, vaiva tai vamma haitannut työtä nne tai 
jokapäiväistä toimintaanne viimeksi kuluneiden kuud en kuukauden 
aikana: 
 
Myös sellaiset puoli vuotta kestäneet toiminnan rajoitukset, joiden 
aiheuttajaa ei pidetä pitkäaikaisena. 
 
� 1. paljon 
� 2. jonkin verran 
� 3. vai ei lainkaan? 
 

E_Haitta 
 

ET4 (M) 
Olisitteko tarvinnut hammaslääkärin tutkimusta tai hoitoa viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana mutta ette saanut? 
 

� 1. Kyllä, ainakin kerran 
� 2. Ei kertaakaan � ET8 
 

E_Hamm 
 

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) 
Olisitteko tarvinnut erikoislääkärin tutkimusta tai  hoitoa viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana mutta ette saanut? 
 

Tarvitsiko kohdehenkilö itse hoitoa. 
Tarkoitetaan terveyskeskusten poliklinikkavastaanottoa erikoistuneempaa 
palvelua. 
 

� 1. Kyllä 
� 2. Ei � KY0 
 

E_Laak 
 

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 lääkäriä 
� 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 lääkäriä 
� 8. Muut syyt 
 

E_LaakJono 
 

KY0 
Tutkimme sitä, missä määrin vanhempien koulutustaso  ja ammatti 
siirtyvät seuraavalle sukupolvelle. 
Sen vuoksi kysyn nyt, millainen perhe Teillä oli ja  mikä oli 
vanhempienne koulutus ja ammatti sinä aikana, kun o litte teini-iässä. 
Pyydämme siis Teitä muistelemaan elämäänne ikävuosi en 12 ja 16 
välisenä aikana. 
 

Joh 
 

KY1–KY12 esitetään vain vuosina 1940–1980 syntyneille kohdehenkilöille. 
 
KY1 
Millainen perheenne oli silloin, asuitteko: 
 
Huom! Lue aina vain kysymysmerkkiin asti, kunnes saat vastauksen. 
 
� 1. molempien (omien, biologisten) vanhempienne kanssa? � KY3 
� 2. jommankumman (oman, biologisen) vanhemman kanssa? 
� 3. asuitko kasvattiperheessä? � KY3 
� 4. Oli laitoksessa � K42 
 

Perhe 
 

KY2 
Asuitteko: 
 
� 1. (oman, biologisen) äitinne kanssa 
� 2. (oman, biologisen) isänne kanssa 
� 3. (oman, biologisen) äitinne kanssa, jolla oli uusi puoliso 
� 4. (oman, biologisen) isänne kanssa, jolla oli uusi puoliso? 
 

Vanhempi 
 

KY3 
Montako kotona asuvaa sisarusta Teillä oli itsenne lisäksi tuohon 
aikaan? 
 
arvoalue 0…16 
 

Sisarukset 
 

KY4 
Mikä on / oli äitinne syntymävuosi? 
 
Jos ei äitiä teini-ikäisenä, anna 99. 
 
arvoalue  99…1965 
 

AitiSyvu 
 



 

KY5 
Millainen koulutus on / oli äidillänne? 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 
� 0. vähemmän kuin kansakoulu? 
� 1. kansakoulu? 
� 2. peruskoulu, ammatti-  tai keskikoulu? 
� 3. opistotutkinto tai ylioppilas? 
� 4. erikoisammattitutkinto tai lukion jälkeinen ammatillinen tutkinto? 
� 5. korkeakoulussa suoritettu tutkinto? 
� 6. tutkijakoulutus (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto)? 
� 7. Eos 
 

AitiKoulu 
 

KY6 
Kun olitte 12–16-vuotias, oliko äitinne: 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 
� 1. palkansaaja? 
� 2. yrittäjä? 
� 3. työssä perheyrityksessä? 
� 4. työtön? 
� 5. eläkkeellä? 
� 6. kotona kotityössä? 
� 7. vai tekikö hän jotain muuta? 
� 8. Eos 
 

AitiStatus 
 

KY7 
Mikä oli äitinne ammatti? 
 

AitiAmma 
 

KY8 
Mikä on / oli isänne syntymävuosi? 
 
Jos ei isää teini-ikäisenä, anna 99. 
 
arvoalue 99…1965 
 

IsaSyvu 
 

KY9 
Millainen koulutus on / oli isällänne 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 
� 0. vähemmän kuin kansakoulu? 
� 1. kansakoulu? 
� 2. peruskoulu, ammatti-  tai keskikoulu? 
� 3. opistotutkinto tai ylioppilas? 
� 4. erikoisammattitutkinto tai lukion jälkeinen ammatillinen tutkinto? 
� 5. korkeakoulussa suoritettu tutkinto? 
� 6. tutkijakoulutus (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto)? 
� 7. Eos 
 

IsaKoulu 
 



KY10 
Kun olitte 12–16-vuotias, oliko isänne: 
 
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. 
 
� 1. palkansaaja? 
� 2. yrittäjä? 
� 3. työssä perheyrityksessä? 
� 4. työtön? 
� 5. eläkkeellä? 
� 6. kotona kotityössä? 
� 7. vai tekikö hän jotain muuta? 
� 8. Eos 
 

IsaStatus 
 

KY11 
Mikä oli isänne ammatti? 
 

IsaAmma 
 

 
Viimeiseksi kysyn vielä, millaisena muistatte nuoru uden aikaisen 
perheenne rahatilanteen. 
 

 
 

KY12 (M) 
Kun ajattelette nuoruusaikaanne eli aikaa, jolloin olitte 12–16 vuoden 
ikäinen, oliko perheellänne vaikeuksia saada rahat riittämään: 
 
� 1. aina tai lähes aina siihen aikaan 
� 2. usein tai toistuvasti 
� 3. joskus 
� 4. harvoin? 
� 5. Ei lainkaan vaikeuksia 
� 6. Eos tai kysymys ei sovi 
 

PerheRahat 
 

K42. 
Merkitse jäsen, joka vastasi (pääasiassa) lomakkeen kotitalousosan 
kysymyksiin. 
 

Haasvast 

K43. 
Mikä oli haastattelutapa? 
 
� 1. Käynti 
� 2. Puhelin 
 

Haastapa 

Kiitoksia haastattelusta!  
 
Haastattelu loppu. 
 

Loppu 



 

Haastattelun lopputulos  

 
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.) 
� 61. Kohde ei kuulu otokseen (Selvitä syy) 
 

LopTulos 
 

Mikä oli kieltäytymisen syy? 
 

Syy 

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

Tila 
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