
Tulo- ja elinolotutkimus 2010, haastattelulomakkeen kysymykset

Kenttätyöskentely tammikuusta 2011 alkaen

Nro Kysymys Vastaus vaihtoehdot Ohjeet Ehdot, avona Muuttujan 
nimi

Onko kotitalouden asuinkunta 
otostiedoissa oikein?

1. Kyllä -> 1
2. Ei

Apukunt

Kunnan nimi. Jos kunta muuttunut Fkuntat
1 Kuuluiko tämä henkilö 

kotitalouteenne 31.12.2010?
1. Kyllä -> 8; jos henkilö lisätty -> 5
2. Ei

Kotitalouteen kuuluvat ne henkilöt, jotka asuvat ja 
ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan 
yhdessä.

Ku

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
5 Onko hän: 1. syntynyt v. 2010

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.

Jos lisätty henkilö Tu

6 Minä vuonna? E_TuV
7 Missä kuussa? E_TuK
8 Mikä on hänen etunimensä? Etunimet
9 Mikä on hänen sukunimensä? Sukunimi

Tämä paperiversio ei teknisistä syistä voi täysin vastata varsinaista koneella olevaa haastattelulomaketta. 
Kysymysteksti luetaan kysymysmerkkiin asti. Mikäli kysymyksen lopussa on kaksoispiste, luetaan  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  teksti jätetään lukematta toiston välttämiseksi tai luetaan tarvittaessa asian selventämiseksi.
Joissakin kysymyksissä on haastattelijalle tarkoitettuja, ei ääneen luettavia, sisältöön liittyviä ohjeita tai toimintaohjeita. 
Mikäli vastausvaihtoehdon jälkeen nuolella ei ole ilmoitettu hyppyä, siirrytään seuraavan kysymykseen. 
Ehto, joka joko estää tai vaatii kysymyksen esittämisen voi tässä paperiversiossa olla vain viitteellinen, liian tarkka tai jopa puutteellinen.
"Välilehti" tarkoittaa varsinaisella sähköisellä kyselylomakkeella olevaa ominaisuutta, joka antaa mahdollisuuden haastatella ko. osio erikseen.

Kotitalouden rakenne ja taustatiedot



10 Mikä on hänen henkilötunnuksensa 
(tai syntymäaikansa)?

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 = - 

Hetu

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

Jos lisätyn henkilön 
henkilötunnusta tai 
syntymäaikaa ei saada 
täydellisenä

Syvu

12 Merkitse sukupuoli. 1. Mies
2. Nainen

Sp

13 Mikä on teidän (haastateltavan 
jäsenen) sukulaisuussuhde 
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

Jos talouteen kuuluva. Suko

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

Rekisteröidyt parisuhteet = 1 E_Av

K1 Olitteko viime vuoden joulukuussa 
työssä (koko- tai osa-aikaisena 
palkansaajana, yrittäjänä, 
ammatinharjoittajana tai avustavana 
perheenjäsenenä, tilapäinen 
poissaolo katsotaan työssä 
olemiseksi)?

1. Kyllä
2. Ei ->  K4

Vastaajan oma käsitys työssäolosta merkitsee.
Jos ei halua itse ratkaista onko työssäolo pääasiallista:
- joulukuussa monenlaista toimintaa ml. työssä oloa = 
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.

Kaikilta E_Joutyossa



K2 Olitteko joulukuussa: 1. kokoaikatyössä       -> K3
2. vai osa-aikatyössä? -> K2A

Jos monta, valitse tärkein.
Osa-aikatyö
- itse katsoo toimintansa olleen osa-aikaista
- tai työskentelee alle 30 tuntia viikossa.

Jos joulukuussa  työssä E_JouKokOs
a

K2A Oliko työaika yli 15 tuntia viikossa? 1. Kyllä
2. Ei ->  K4

Jos monta, valitse tärkein.
Osa-aikatyö
- itse katsoo toimintansa olleen osa-aikaista
- tai työskentelee alle 30 tuntia viikossa.

Jos joulukuussa osa-
aikatyössä

E_JouAika

K3 Olitteko joulukuussa: 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?

Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy.
Koskee päätyötä. 
Yrittäjä
- työllistää itse itsensä, toimii ilman työnjohtoa. 
- esim. omalla vastaanotolla työskentelevä 
hammaslääkäri, autoilija, liikkeenharjoittaja, kauppias, 
free-lancer, taiteilija, metsäkoneurakoitsija. 
Palkansaaja
- toisen palveluksessa oleva
- hänellä on työnantaja
- saa korvauksen palkkana tai palkkiona.
Jos henkilö työskentelee omassa yrityksessä, hän ei ole 
palkansaaja, vaikka ottaisikin tulonsa palkkana!

E_JouAmAs

K4 Olitteko joulukuussa pääasiallisesti: 1. työtön tai toistaiseksi lomautettu? > K6
2. työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas? > 
K6
3. Eläkkeellä (muulla kuin työkyvyttömyys- tai osa-
aikaeläkkeellä)? 
4. opiskelija, koululainen tai palkaton harjoittelija? > K6
5. varusmies- tai siviilipalvelussa? > K6
6. hoitamassa kotia tai omaisia? > K6
7. jotain muuta tekemässä? > K6

Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. Jos ei työssä joulukuussa 
yli 15 tuntia

E_JouMuuAs

K5 Olitteko kokoaikaeläkkeellä myös 
tammikuun ja marraskuun välisen 
ajan?

1. Kyllä > K72 (elakelaissoss)
2. Ei

Jos ikä >=60 ja jos ei  
joulukuussa töissä, vaan 
eläkkeellä

E_KokEl

K6 Oletteko aikaisemmin ollut 
työelämässä palkansaajana tai 
yrittäjänä :

1. vuonna 2010 > K11
2. joskus aikaisemmin (ennen vuotta 2010)  
3. vai ei koskaan? > K28

Huomaa, että palkallinen sairasloma on työssäoloa Jos ei joulukuussa työssä E_OlluTyo

K7 Mikä oli ammattinne silloin (ennen 
vuotta 2010)?

Joulukuussa ei töissä, 
mutta ennen tilastovuotta

E_ViimAmma



K8 Olitteko silloin (ennen vuotta 2010): 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

Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy. Joulukuussa ei töissä, 
mutta ennen tilastovuotta

E_ViimAmAs

K9 Oliko työsuhteenne silloin: 1. jatkuva
2. vai määräaikainen tai tilapäinen?

Jos ollut työssä ennen 
tilastovuotta palkansaajana

E_ViimTLuon

K10 Olitteko silloin esimies- tai 
työnjohtoasemassa (päätoimessa)?

1. Kyllä
2. Ei

Kysytään normaaleja olosuhteita siinä työssä tai 
toiminnassa, jota vastaaja teki joulukuussa.
Voi itsekin osallistua työhön, jota ohjaa,
johtaa ja valvoo vastuullisena.

Jos ollut työssä ennen 
tilastovuotta palkansaajana

E_EsimiesPal
k

K11 Minkä ikäisenä saitte ensimmäisen 
pitempiaikaisen työpaikan?

0…65 Pitempiaikainen työpaikka, jos toiminta
- on kestänyt vähintään puoli vuotta tai alkanut 
loppuvuodesta 2010 (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.

Kysytään kohdehenkilöltä 
ensinmäisellä ja (kolmanella 
)haastattelukerralla ja ollut 
työssä tutkimus vuonna tai 
sitä ennen 

E_AlkoiTyo

K12 Montako vuotta olette siitä alkaen 
tehnyt ansiotyötä?

0…65 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.

Kysytään kohdehenkilöltä 
ensinmäisellä ja (kolmanella 
)haastattelukerralla ja ollut 
työssä tutkimus vuonna tai 
sitä ennen 

E_TyoVuo

K13 Työskentelittekö viime vuoden 
aikana yrittäjänä, maatalousyrittäjänä 
tai itsenäisenä ammatinharjoittajana?

1. Kyllä 
2. Ei >  K18

Itsenäinen ammatinharjoittaja työllistää itse itsensä, 
toimii ilman työnjohtoa. Esim. omalla vastaanotolla 
työskentelevä hammaslääkäri, autoilija, 
liikkeenharjoittaja, kauppias, freelancer, taiteilija, 
metsäkoneurakoitsija. 
Yrittäjä, jos 
- avoimessa, osake- tai kommandiittiyhtiössä 
työskentelevän perhe omistaa vähintään 30% yrityksestä 
tai 
- kuuluu johtoon ja omistaa vähintään 15%.

Ei ole ollut koko vuota 
eläkkeellä ja on yleensä 
ollut tilastovuonna työssä

Yri



K14 Kuinka monta kuukautta olitte 
yrittäjänä vuonna 2010?

1…12 Itsenäinen ammatinharjoittaja työllistää itse itsensä, 
toimii ilman työnjohtoa. Esim. omalla vastaanotolla 
työskentelevä hammaslääkäri, autoilija, 
liikkeenharjoittaja, kauppias, freelancer, taiteilija, 
metsäkoneurakoitsija.   Yrittäjä, jos 
- avoimessa, osake- tai kommandiittiyhtiössä 
työskentelevän perhe omistaa vähintään 30% yrityksestä 
tai 
- kuuluu johtoon ja omistaa vähintään 15%.

Jos joulukuussa 
yrittäjätoimintaa

 Yrit

K15 Oliko toiminta yrittäjänä, 
maatalousyrittäjänä tai 
ammatinharjoittajana kokoaikaista?

1. Kyllä 
2. Ei

Yrittäjä ei ole kokoaikainen, jos
- itse katsoo toimintansa olleen osa-aikaista
- tai työskentelee alle 30 tuntia viikossa.
- jos vaihdellut vuoden aikana, viimeisin

E_YritAika

K16 Harjoititteko vuonna 2010 
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 työskenteli viime 
vuonna?

0..997 Ei mukaan: yrittäjä itse, yrittäjän puoliso ja yrityksessä 
työskentelevä perheenjäsen.
Lukumäärä vaihtelee vuoden aikana = keskimäärin 
Monta toimipaikkaa = lukumäärä yhteensä.

E_YritysKoko

K18 Olitteko viime vuonna avustavana 
perheenjäsenenä maatilalla tai 
yrityksessä palkatta tai vähäistä 
korvausta vastaan?

1. Kyllä
2. Ei >  K21

Jos ilmoittanut joulukuussa 
jotain muuta toimintaa kuin 
avustava perheenjäsen

Avu

K19 Kuinka monta kuukautta viime 
vuonna (avustavana 
perheenjäsenenä)?

1…12 Jos joulukuussa avustava 
perheenjäsen

Avus

K20 Oliko toiminta kokoaikaista? 1. Kyllä 
2. Ei

Vastaajan oma käsitys koko- tai osa-aikaisuudesta 
ratkaisee.

E_AvusAika



K21 Olitteko viime vuonna palkansaajana 
kokoaikatyössä?

1. Kyllä 
2. Ei >  K23

Palkansaaja
- toisen palveluksessa oleva
- hänellä on työnantaja
- saa korvauksen työstään palkkana tai palkkiona.
Huomaa: palkallinen sairausloma kysytään erikseen, 
mikäli yhteenlasketut palkansaajakuukaudet ja palkalliset 
sairauslomakuukaudet jäävät 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!

Jos joulukuussa jotakin 
muuta kuin palkansaaja 
kokopäivätyössä 

Pak

K22 Kuinka monta kuukautta viime 
vuonna olitte palkansaajana 
kokoaikatyössä?

1…12              Palkansaaja
- toisen palveluksessa oleva
- hänellä on työnantaja
- saa korvauksen työstään palkkana tai palkkiona.
Huomaa: palkallinen sairausloma kysytään erikseen, 
mikäli yhteenlasketut palkansaajakuukaudet ja palkalliset 
sairauslomakuukaudet jäävät 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!

Jos joulukuussa 
palkansaaja 
kokopäivätyössä

Pako

K23 Olitteko viime vuonna palkansaajana 
osa-aikatyössä (alle 30 t / vko) tai 
osa-aikaeläkkeellä?

1. Kyllä 
2. Ei >  K25

Ei aivan satunnaista työssäoloa.
Myös sivutyö.
Palkallinen sairausloma kysytään erikseen, mikäli 
palkansaajana alle 12 kk.
Osa-aikaeläkeläinen sekä tähän että eläkeläiskohtaan.

Jos joulukuussa jotakin 
muuta kuin palkansaaja 
osapäivätyössä

Pao

K24 Kuinka monta kuukautta 
palkansaajana osa-aikatyössä tai 
osa-aikaeläkkeellä viime vuonna?

1…12 Ei aivan satunnaista työssäoloa.
Myös sivutyö.
Palkallinen sairausloma kysytään erikseen, mikäli 
palkansaajana alle 12 kk.
Osa-aikaeläkeläinen sekä tähän että eläkeläiskohtaan.

Jos joulukuussa 
palkansaaja osapäivätyössä

Paos

K25 Olitteko viime vuonna työnantajan 
maksamalla palkallisella 
sairauslomalla tai palkallisella äitiys-, 
isyys- tai vanhempainvapaalla?

1. Kyllä 
2. Ei >  K28

Ilmoitetaan vain, kun palkallinen sairausloma kestänyt 
enemmän kuin 2 viikkoa. 
Ei tähän, jos palkalliset sairauslomakuukaudet jo 
sisällytetty koko- tai osa-aikaisiin kuukausiin (k22 ja k24).

Jos  ei koko vuotta 
yrittäjänä tai palkansaajana

Pas



K26 Kuinka monta kuukautta? 1…12 Ilmoitetaan vain, kun palkallinen sairausloma kestänyt 
enemmän kuin 2 viikkoa.
Ei tähän, jos palkalliset sairauslomakuukaudet jo 
sisällytetty koko- tai osa-aikaisiin kuukausiin (kys. K22 ja 
K24)

Pasa

K27 Oliko työ, josta jäitte em. lomalle tai 
vapaalle, koko- vai osa-aikainen?

1. Kokoaikainen
2. Osa-aikainen

Jos sekä koko- että osa-
aikainen palkansaaja

E_PasAika

K28 Olitteko viime vuonna palkattomalla 
sairauslomalla?

1. Kyllä 
2. Ei >  K31

Jos on
- Kelan äitiys-, isyys- tai vanhempainrahalla oleva 
merkitään kys. k35, k36 omaa kotitaloutta hoitavaksi.
- kotihoidon tuella tai hoitovapaalla merkitään kys. k35, 
k36 omaa kotitaloutta hoitavaksi.

Jos ei koko vuotta 
eläkkeellä tai kokoaikaisena 
palkansaajana

Sal

K29 Kuinka monta kuukautta (olitte 
palkattomalla sairauslomalla)?

1…12 Salo

K30 Oliko Teillä palkattoman 
sairausloman aikana työpaikka, 
johon voi palata loman jälkeen?

1. Kyllä 
2. Ei

E_SaloTyoSu
h

K31 Olitteko viime vuoden aikana 
eläkkeellä?

1. Kyllä 
2. Ei >  K33

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

Jos ei joulukuussa 
eläkkeellä

Ela

K32 Kuinka monta kuukautta (eläkkeellä) 
viime vuonna?

1…12 Pääasiallinen toimeentulolähde eläketulot.
Osa-aikaeläkeläinen sekä tähän että osa-aikatyöhön 
(kys. K23, K24).
Ei pelkkää perhe-eläkettä saava.

Jos viime vuonna eläkkeellä Elak

K33 Olitteko viime vuoden aikana 
työttömänä tai pakkolomalla?

1. Kyllä 
2. Ei >  K35

Työtön
- on työtä vailla
- on työhön käytettävissä
- ja etsii työtä (työnvälityksen, lehti-ilmoituksen kautta tai 
muulla tavoin).

Jos ei koko vuotta 
kokoaikaisena 
palkansaajana tai ei ollut 
joulukuussa eläkkeellä

Tyo

K34 Kuinka monta kuukautta 
(työttömänä) viime vuonna?

1…12 Työtön
- on työtä vailla
- on työhön käytettävissä
- ja etsii työtä (työnvälityksen, lehti-ilmoituksen kautta tai 
muulla tavoin).

Jos joulukuussa työtön tai 
lomautettu

Tyot

K35 Olitteko viime vuoden aikana omaa 
kotitaloutta hoitamassa, esimerkiksi 
äitiys-, isyys-, vanhempain- tai 
hoitovapaalla, kotihoidon tuella, 
omaishoitajana tai 
vuorotteluvapaalla?

1. Kyllä 
2. Ei >  K38

Jos samanaikaisesti opiskeli, merkitään myös 
opiskelukuukaudet.

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

Oma



K36 Kuinka monta kuukautta (omaa 
kotitaloutta hoitamassa) viime 
vuonna?

1…12 Tekee pääasiassa kotitaloustyötä omassa taloudessaan.
Vuorotteluvapaalla tai hoitovapaalla tai palkattomalla 
vanhempainvapaalla.
Jos samanaikaisesti opiskeli, merkitään myös 
opiskelukuukaudet.

Jos joulukuussa omaa kotia 
hoitamassa

Omak

K37 Oliko Teillä sinä aikana voimassa 
oleva työsuhde (sopimus 
mahdollisen aikaisemman 
työnantajan kanssa, että voi palata 
entiseen työpaikkaan)?

1. Kyllä 
2. Ei

E_OmakTyos
uh

K38 Opiskelitteko tai kävittekö koulua 
viime vuoden aikana päätoimisesti?

1. Kyllä 
2. Ei >  K41 / K43

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.

Jos ei joulukuussa 
opiskelija

Opi

K39 Kuinka monta kuukautta 
(opiskelijana, koululaisena tai 
palkattomana harjoittelijana) viime 
vuonna?

1…12 
Jos 1…9     >  K43 
Jos 10…12 >  K40

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.

Jos joulukuussa opiskelija Opis

K40 Opiskelitteko myös loma-aikoina? 1. Kyllä 
2. Ei

Jos opiskeli yli 9 kuukautta E_LomaOpis

K41 Olitteko viime vuonna varusmies- tai 
siviilipalvelusta suorittamassa?

1. Kyllä 
2. Ei >  K43

Jos 30-vuotias tai nuorempi 
eikä joulukuussa 
asevelvollisuutta 
suorittamassa

Vam

K42 Kuinka monta kuukautta? 1…12 Varm
K43 Teittekö viime vuonna (päätoimisesti) 

jotain muuta?
1. Kyllä 
2. Ei >  K45

Jos toimintakuukausia ole 
kertynyt 12 tai ei tehnyt 
joulukuussa ”muuta”

Muu



K44 Kuinka monta kuukautta (jotain 
muuta) viime vuonna?

1…12 Muut

K45a Viime haastattelukerralta (kevät 
2010) on tiedossa, että v.2009 oli
Tyonantaja:
Toimiala:
Ammatti: 
Oliko Teillä  v. 2010 edelleen tämä 
päätyö?

1. Kyllä. Sama työpaikka ja sama ammatti.
2. Ei. Tätä työpaikkaa ei enää ole tai se ei ollut 
päätyönä v. 2010
3. Sama työpaikka, mutta ammatti muuttunut
4. Työnantajan nimeä korjataan ensi vuoden esitäyttöä 
varten

Päätyöpaikka, myös oma maatila jos päätyöpaikka.
Päätyö = työ johon henkilö käytti eniten aikaa tai josta sai 
eniten tuloja.
Tärkein.

Paneelit 2 - 4, jos toimintaa 
työelämässä

EdPaa

K45b Oliko tämä viime haastattelukerran  
(kevät 2010) vuoden lopun 2009 
sivutyö nyt päätyönne
Tyonantaja: 
Toimiala: 
Ammatti: 

1. Kyllä. Tämä entinen sivutyöpaikka on nyt 
päätyöpaikka ja ammatti on sama.
2. Ei. Tätä työtä ei ole tai se ei ole päätyö.
3. Tämä työpaikka on nyt päätyönä, mutta ammatti 
muuttunut.

Paneelit 2 - 4, jos toimintaa 
työelämässä

EdSistaPaa

K45c Mikä oli sen työnantajan ja 
toimipaikan nimi, jossa  työskentelitte 
pisimpään vuonna 2010?

Päätyöpaikka, myös oma maatila jos päätyöpaikka.
Päätyö = työ johon henkilö käytti eniten aikaa tai josta sai 
eniten tuloja.
Tärkein.

Jos toimintaa työelämässä Paatyonantaj
a

K46 Mikä oli työpaikan toimi- tai 
tuotantoala?

Esim. valintamyymälä, maatila, metalliteollisuus. Paatoimiala

K47 Mikä oli ammattinne? Jos toimintaa työelämässä Ammatti

K48 Oliko työsuhteenne: 1. jatkuva 
2. vai määräaikainen tai tilapäinen?

Jos palkansaaja vuoden 
aikana tai vuoden lopussa

Tluon

K48a Montako kuukautta työskentelitte 
tässä työpaikassa?

1..12 E_Pkk

K49 Oliko Teillä tämä työpaikka vuoden 
2010 joulukuussa?

1. Kyllä 
2. Ei >  K52

Jos joulukuussa 
työelämässä 

E_JouEka

K50 Montako tuntia viikossa työskentelitte 
normaalisti tässä työpaikassa?

0…97
Jos alle 97 > K52 

Normaali työaika= tavallisesti tehdyt viikkotyötunnit
Mukaan
- ylityö, palkallinen ja palkaton
- 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.

E_PaaTun

K51 Voisitteko arvioida oliko viikkotyöaika 
alle vai yli 30 tuntia?

1. Alle 30
2. Yli 30

E_PaaTunA



K52 Työskentelittekö vuonna 2010 
muissa työpaikoissa tai päätoimen 
lisäksi omassa yrityksessä tai 
maatilalla?

1. Kyllä 
2. Ei >  K65, jos yrittäjä
         >  K67, jos palkansaaja

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.

Jos toimintaa työelämässä Si

K53a Viime haastattelukerralta (kevät 
2010) on tiedossa, että v. 2009 
lopussa työpaikkanne oli:
Tyonantaja: 
Toimiala: 
Ammatti: 
Oliko Teillä vuonna 2010 edelleen 
tämä sivutyö?

1. Kyllä. Sama työpaikka ja sama ammatti.
2. Ei. Tätä työpaikkaa ei enää ole tai se ei ollut 
sivutyönä v.2010
3. Sama työpaikka, mutta ammatti muuttunut.

EdSivu

K53b Onko tämä viime vuoden päätyö nyt 
sivutyönne
Tyonantaja:
Toimiala:   
Ammatti:

1. Kyllä 
2. Ei  

 
EdPaastaSivu

K53c Mikä oli toisen työpaikan tai 
sivutyöpaikan työnantajan tai 
toimipaikan nimi?

Sivutyöpaikka tai se työpaikka jossa toiseksi eniten 
tunteja (pisimpään) vuoden 2010 aikana.

Sivutyonantaj
a

K54 Mikä oli tämän työpaikan toimi- tai 
tuotantoala?

Esim. valintamyymälä, maatila, insinööritoimisto. Sivutoimiala

K55 Mikä oli ammattinne? SivuAmma
K56a Oliko työsuhteenne: 1. jatkuva  

2.  määräaikainen tai tilapäinen?
TSLuon

K56b Montako kuukautta työskentelitte 
tässä työpaikassa?

1..12 E_Skk

K56 Oliko Teillä tämä työpaikka viime 
joulukuussa?

1. Kyllä 
2. Ei >  K59

Vain kohdehenkilöltä jolla 
sivutyö ja oli työllinen 
joulukuussa

E_JouToka

K57 Montako tuntia viikossa työskentelitte 
normaalisti tässä työpaikassa?

0…97
Jos alle 97 > K59

Normaali työaika= tavallisesti tehdyt 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.

E_JouTun2



K58 Voisitteko arvioida oliko viikkotyöaika 
alle vai yli 30 tuntia?

1. Alle 30
2. Yli 30

E_JouTun2A

K59 Oliko Teillä joulukuussa jokin 
työpaikka, joka ei vielä edellä ole 
tullut mainituksi?

1. Kyllä 
2. Ei >  K67

E_JouKolmas

K60 Mikä oli sen työnantajan tai 
toimipaikan nimi, jossa työskentelitte 
pääasiassa joulukuussa?

Työpaikka joulukuussa, myös oma maatila jos 
päätyöpaikka.
Työ, johon henkilö käytti eniten aikaa tai josta sai eniten 
tuloja.

Jos ei ole saatu joulukuun 
työpaikan tietoja

E_JouTyop3

K61 Mikä oli joulukuisen työpaikan toimi- 
tai tuotantoala?

Esim. valintamyymälä, maatila, metalliteollisuus. E_Joutol3

K62 Mikä oli ammattinne?
E_JouAmma3

K62a Oliko työsuhteenne: 1. jatkuva 
2. vai määräaikainen tai tilapäinen?

TLuon3

K63 Montako tuntia viikossa työskentelitte 
normaalisti tässä työpaikassa?

0…97
Jos ei 97 > 65 jos joulukuussa yrittäjä, jolla palkattua 
työvoimaa
              > 67 jos joulukuussa palkansaaja

Normaali työaika= tavallisesti tehdyt 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.

E_JouTun3

K64 Voisitteko arvioida oliko viikkotyöaika 
alle vai yli 30 tuntia?

1. Alle 30
2. Yli 30

Jos viikkotunnit vaihtelevat 
eikä pysty ilmoittamaan 
viikkotunteja

E_JouTun3A

K65 Kuinka paljon siinä toimipaikassa, 
jossa työskentelitte pääasiassa, oli 
keskimäärin palkattua henkilökuntaa 
joulukuussa?

1…97
Jos ei 97 > K67

Viime haastattelukerralla: ….
Jos sama nyt, paina enter.
Jos muuttunut, kirjoita uusi tieto tekstikenttään.

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

E_JouYrKoko

K66 Voisitteko arvioida, oliko yrityksen 
työntekijöiden määrä, itsenne 
mukaan lukien:

1. 10 tai vähemmän
2. yli 10?

E_JouYrKoko
A

K67 Kuinka paljon siinä toimipaikassa, 
jossa  työskentelitte joulukuussa, oli 
itsenne mukaan lukien 
henkilökuntaa?

1…9997
Jos ei 9997 > K69

Jos ei tiedä, anna 9997 ja kysy karkeampi arvio.
Toimipaikalla tarkoitetaan sitä rakennusta, missä 
työpaikka sijaitsee. Jos kahdessa työpaikassa 
joulukuussa, tarkoitetaan sitä, minkä kokee 
tärkeimmäksi.

Viime haastattelukerralla: ….

Jos joulukuussa 
palkansaaja

E_JouTpKoko



K68 Voisitteko arvioida, oliko 
henkilökuntaa:

1. 10 tai vähemmän
2. yli 10?

E_JouTpKoko
A

K69 Olitteko viimeksi työssä ollessanne 
esimies- tai työnjohtoasemassa?

1. Kyllä
2. Ei

Normaali tilanne siinä työssä tai toiminnassa, jota teki 
joulukuussa (tai viimeksi).
Voi itsekin osallistua työhön, jota ohjaa, johtaa ja valvoo 
vastuullisena.

Jos palkansaaja vuoden 
lopussa tai vuoden aikana 

E_AmAsJouS

K70 Oliko työsuhde joulukuun päätyössä: 1. jatkuva 
2. vai määräaikainen tai tilapäinen?

Jos  ei ole saatu tietoa 
joulukuun työpaikan 
työsuhteen laadusta

E_JouTLuon

K71 Miksi viikkotuntimäärä jäi alle 30 
tunnin?

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)

Vastaajan kaikkien joulukuun työtuntien summa on alle 
30.
Lue vaihtoehdot tarvittaessa.

Jos  jouluna osa-aikatyössä 
tai työtuntien summa jää 
alle 30:n

E_OsaSyy

K72 Mitä teitte siinä työssä, mistä eläkettä 
maksetaan, olitteko pääasiassa:

1. palkansaaja
2. maanviljelijä tai tilalla työskentelevä perheenjäsen
3. muu yrittäjä tai yrityksessä työskentelevä 
perheenjäsen
4. opiskelija
5. jokin muu, ei ole ollut työelämässä?

Jos eläkekuukausia tai ollut 
koko vuoden eläkkeellä

Elakelaissoss

K73 Mikä oli ammattinne ennen 
eläkkeelle jäämistä?

Jos eläkkeellä, K72 = 
palkansaaja, eikä toiminut 
ammatissa viitevuoden 
aikana mutta on joskus ollut 
työssä (K6 = 2). Jos 
vastannut K7, ei kysytä.

Eamma

K74 Etsittekö joulukuussa aktiivisesti 
työtä?

1. Kyllä
2. Ei > Tam

Jos vastaaja jäi työttömäksi vasta joulukuun aikana, 
kysytään työn hakua sen neljän viikon aikana, joka 
seurasi työttömäksi jäämistä.

Ei työllinen joulukuussa. Ei 
kysytä 70 vuotta 
täyttäneiltä.

E_EtsiTyo

K75 Jos työtä olisi ollut silloin tarjolla, 
olisitteko ollut valmis aloittamaan 
työnteon kahden viikon kuluessa?

1. Kyllä
2. Ei

E_ValmTyo



Tam… 
Mar

Sitten kysytään pääasiallista 
toimintaanne vuonna 2010 vielä 
kuukausittain.
Olitteko vuoden 2010 tammikuussa 
pääasiallisesti:

1.   palkansaaja kokoaikatyössä?
2.   palkansaaja osa-aikatyössä tai osa-aikaeläkkeellä?
3.   yrittäjä tai avustava perheenjäsen, kokoaikatyössä?
4.   yrittäjä tai avustava perheenjäsen, osa-aikatyössä?
5.   palkallisella sairauslomalla?
6.   työtön? 
7.   opiskelija tai koululainen, koulutuksessa tai 
palkattomana harjoittelijana?
8.   eläkeläinen (työkyvyttömyys- tai muu eläke)?
9.   palkattomalla sairauslomalla?
10. varusmies- tai siviilipalveluksessa?
11. omaa kotia hoitamassa, palkattomalla perhe- tai 
vuorotteluvapaalla ?
12. jossakin muussa toiminnassa? 

Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy.
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.

Kysytään vain 
kohdehenkilöiltä, joka 
mukana 4 kertaa, 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

K76 Edellä ilmeni, että toimitte yrittäjänä 
tai avustavana perheenjäsenenä 
viime vuoden joulukuussa.
Oliko yrityksen toimiala tai toiminnan 
luonne pysynyt samana koko viime 
vuoden ajan?

1. Pysynyt samana >  ET1
2. Ei pysynyt samana 

Tarkoitetaan yrityksen koko toiminnan luonteen 
pysymistä samana.
Maatalousyrittäjän tuotantosuunnan muutos =1.
Esim.
- maatalousyrittäjästä koneurakoitsijaksi tai kauppiaasta 
liikennöijäksi = 2
- aloitti vuoden aikana yritystoiminnan = 2
- palkansaajasta yrittäjäksi tai avustavaksi =2.

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

E_YritSama

K77 Miksi vaihdoitte toimialaa (yrittäjäksi 
tai avustavaksi 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



K78 Edellä ilmeni, että toimitte 
palkansaajana viime vuoden 
joulukuussa.
Oliko työnantaja sama koko viime 
vuoden ajan?

1. Sama työnantaja >  ET1 
2. Työnantaja vaihtui

Aloitti vuoden aikana palkansaajana =1.
Vaihtoi yrittäjästä tai avustavasta perheenjäsenestä 
palkansaajaksi =2.

E_PalkSama

K79 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

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?

Kysytään vain 
kohdehenkilöltä. 
Sijaisvastaajalle tulee 
kehotus saada tiedot 
kohdehenkilöltä, mikäli 
mahdollista

E_Terveys

ET2 Onko Teillä jokin pitkäaikainen 
sairaus tai muu pitkäaikainen 
terveysongelma?

1. Kyllä
2. Ei

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.

Kysytään vain 
kohdehenkilöltä. 

E_PitkSair

ET3 Missä määrin jokin terveysongelma 
on rajoittanut tavanomaista 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.

Kysytään vain 
kohdehenkilöltä

E_Haitta



ET4 Oletteko viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana kertaakaan jäänyt 
vaille julkista tai yksityistä 
hammaslääkärin tutkimusta tai 
hoitoa, jota olisitte mielestänne 
tarvinnut? 

1. Kyllä, ainakin kerran
2. Ei kertaakaan >  ET9 

Vastaajan oma käsitys, että palvelu jäi saamatta vaikka 
olisi tarvinnut sitä.
Tarvitsiko kohdehenkilö itse hoitoa.
Koskee myös säännöllistä hammastarkastusta.

E_Hamm

ET5 Yritittekö silloin hakeutua: 1.  kunnan järjestämään hammashoitoon tai muualle 
julkisesti järjestettyyn hammashoitoon (YTHS, koulu, 
puolustusvoimat, yliopisto, sairaala jne.)
2.  yksityisesti järjestettyyn hammashoitoon, 
3.  molempiin, 
4.  vai ettekö lainkaan hakeutunut hoitoon?

Useita tilanteita, ota viimeisin. E_HammYri

ET6 Mikä oli tärkein syy siihen, että ette 
silloin saanut tarvitsemaanne 
tutkimusta tai hoitoa?

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

Useita tilanteita, ota viimeisin E_HammJono

ET7 Pääsittekö myöhemmin tutkimukseen 
tai hoitoon?

1 Kyllä
2 Ei

E_HoitoonH

ET9 Entä oletteko viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana kertaakaan jäänyt 
vaille julkista tai yksityistä lääkärin 
tutkimusta tai hoitoa, jota olisitte 
mielestänne tarvinnut?

1  Kyllä, ainakin kerran 
2  Ei kertaakaan 

Vastaajan oma käsitys, että palvelu jäi saamatta vaikka 
olisi tarvinnut sitä.
Tarvitsiko kohdehenkilö itse hoitoa. 
Useita tilanteita, ota viimeisin.

E_Laak

ET10 Yritittekö silloin hakeutua: 1.  kunnan järjestämään tai muualle julkisesti 
järjestettyyn  terveydenhoitoon (esim. YTHS, koulu, 
puolustusvoimat, yliopisto, sairaala jne.) 
2.  yksityisesti järjestettyyn terveydenhoitoon, 
3.  molempiin, 
4 . vai ettekö lainkaan hakeutunut hoitoon?

Useita tilanteita, ota viimeisin. E_LaakYri



ET11 Mikä oli suurin syy siihen, että ette 
silloin saanut tarvitsemaanne 
tutkimusta tai hoitoa?

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

Useita tilanteita, ota viimeisin. E_LaakJono

ET12 Pääsittekö myöhemmin tutkimukseen 
tai hoitoon?

1 Kyllä
2 Ei

E_HoitoonL

Lisämoduli 2011
Joh

Seuraavilla kysymyksillä selvitämme 
sitä, missä määrin vanhempien 
koulutustaso ja ammatti siirtyvät 
seuraavalle sukupolvelle. 
Kysyn myös minkälaisessa 
perheessä asuitte ollessanne nuori 
(noin 14-vuotias).

Kysytään 25–59-vuotiailta 
kohdehenkilöiltä.  

Lis1 Millainen perheenne oli silloin, 
asuitteko:

1. molempien vanhempienne kanssa?
2. isänne kanssa?
3. äitinne kanssa?
4. perheessä, jossa ei ollut ketään jota olisitte pitäneet 
vanhempananne?
5. laitoksessa?

Lue aina vain kysymysmerkkiin asti, kunnes saat 
vastauksen.

Kysytään 25–59-vuotiailta 
kohdehenkilöiltä.  

PT010

Lis2 Ollessanne 14-vuotias, montako yli 
17-vuotiasta henkilöä vanhempanne 
mukaan lukien asui kotonanne?

0..20 Jos ei asunut laitoksessa. PT020

Lis3 Entä montako alle 18-vuotiasta 
henkilöä (itsenne mukaan lukien) 
asui kotonanne?

0..20 PT030

Lis4 Asuitteko tuolloin: 1. omistus- vai
2. vuokra-asunnossa?
3. ilmainen asunto (ei maksettu vuokraa)

PT210

Lis5 Kuinka moni perheestänne kävi 
työssä?

0..20 PT040

Lis6 Mikä on / oli isänne syntymävuosi? : 99..1985 Jos isä tuntematon, anna 99. PT050



Lis7 Mikä on / oli isänne syntymämaa? 1. Suomi
2. Suomi, luovutetut alueet
3. Toinen EU-27 maa 
4. Muu Euroopan maa
5. Syntynyt Euroopan ulkopuolella

Poikkeus: jos on syntynyt sodassa luovutetuilla alueilla, 
merkitään syntymämaaksi Suomi. 
EU-27 maat ovat Alankomaat, Belgia, Britannia, 
Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, 
Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, 
Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.
Muita Euroopan maita ovat:
 /Albania, Andorra, Bosnia ja Hertsegovina, Islanti, 
Kroatia, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, 
Montenegro,  Norja, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, 
Ukraina, Valko-Venäjä, Vatikaani, Venäjä.

PT060

Lis8 Mikä oli isänne kansalaisuus? 1 suomen
2 toisen EU-27 maan  
3 muun Euroopan maan
4 muun kuin Euroopan maan

PT070

Lis9 Mikä oli isänne korkein suorittama 
tutkinto ollessanne 14-vuotias?

0. vähemmän kuin perusasteen koulutus 
1. Perusasteen koulutus
2. Keskiasteen koulutus
3. Korkea-asteen koulutus
9. Eos

Keskiaste: lukio, ammatillinen koulutus (ammatilliset 
perustutkinnot, ammattitutkinnot).
Korkea-aste: mm. opistoasteen ammatilliset tutkinnot 
(sairaanhoitajat, merkonomit),
teknillisen oppilaitoksen tutkinnot (teknikko, insinööri), 
ammattikorkeakoulututkinnot,
yliopistojen ja korkeakoulujen tutkinnot sekä 
tutkijakoulutusaste.
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy.

PT110

Lis10 Kun olitte 14-vuotias, oliko isänne: 1 palkansaaja?
2 yrittäjä?
3 työtön?
4 eläkkeellä?
5 kotona kotityössä?
6 vai tekikö hän jotain muuta?

PT130

Lis11 Oliko isänne silloin esimies- tai 
työnjohtotehtävissä?

1. Kyllä
2. Ei
3. Eos

PT140

Lis12 Mikä oli isänne ammatti? PT150
Lis13 Mikä on / oli äitinne syntymävuosi? Jos äiti tuntematon, anna 99. PT080



Lis14 Mikä on / oli äitinne syntymämaa? 1. Suomi
2. Suomi, luovutetut alueet
3. Toinen EU-27 maa 
4. Muu Euroopan maa
5. Syntynyt Euroopan ulkopuolella

Poikkeus: jos on syntynyt sodassa luovutetuilla alueilla, 
merkitään syntymämaaksi Suomi. 
EU-27 maat ovat Alankomaat, Belgia, Britannia, 
Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, 
Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, 
Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.
Muita Euroopan maita ovat:
 /Albania, Andorra, Bosnia ja Hertsegovina, Islanti, 
Kroatia, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, 
Montenegro,  Norja, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, 
Ukraina, Valko-Venäjä, Vatikaani, Venäjä.

PT090

Lis15 Mikä on / oli äitinne kansalaisuus? 1 Suomen
2 toisen EU-27 maan  
3 muun Euroopan maan
4 muun kuin Euroopan maan

PT100

Lis16 Mikä oli äitinne korkein suorittama 
tutkinto ollessanne 14-vuotias?

0. vähemmän kuin perusasteen koulutus
1. Perusasteen koulutus
2. Keskiasteen koulutus
3. Korkea-asteen koulutus
9. Eos

Keskiaste: lukio, ammatillinen koulutus (ammatilliset 
perustutkinnot, ammattitutkinnot).
Korkea-aste: mm. opistoasteen ammatilliset tutkinnot 
(sairaanhoitajat, merkonomit),
teknillisen oppilaitoksen tutkinnot (teknikko, insinööri), 
ammattikorkeakoulututkinnot,
yliopistojen ja korkeakoulujen tutkinnot sekä 
tutkijakoulutusaste.
Lue vaihtoehtoja, kunnes sopiva löytyy.

PT120

Lis17 Kun olitte 14-vuotias, oliko äitinne: 1 palkansaaja?
2 yrittäjä?
3 työtön?
4 eläkkeellä?
5 kotona kotityössä?
6 vai tekikö hän jotain muuta?

PT160

Lis18 Oliko äitinne silloin esimies- tai 
työnjohtotehtävissä?

1. Kyllä
2. Ei
3. EOS

PT170

Lis19 Mikä oli äitinne ammatti? PT180
Kysyn vielä, millaisena muistatte nuoruuden aikaisen perheenne rahatilanteen.



Lis20 Kun ajattelette aikaa, jolloin olitte 14-
vuotias,
oliko taloudellinen tilanne kotonanne 
tuolloin:

1. erittäin huono
2. huono
3. kohtuullisen huono
4. kohtuullisen hyvä
5. hyvä vai
6. erittäin hyvä?
7.kysymys ei sovi

PT190

Lis21 Oliko perheellänne tuolloin  
vaikeuksia saada rahat riittämään 
tavallisiin kuluihin

1. erittäin vaikeaa
2. vaikeaa
3. jonkin verran vaikeaa
4. melko helppoa
5. helppoa
6. erittäin helppoa?
7. kysymys ei sovi

PT200

JohdanSeuraavassa kysymyksiä alle 13-vuotiaitten lasten päivähoidosta sekä koulunkäynnistä. 
P1 Kävikö xx viime vuonna peruskoulua: 1 vain syyslukukaudella --> P2

2 koko vuoden --> P14
3 vai oliko hän esiopetuksessa mutta ei vielä 
peruskoulussa? --> P2 
4 ei ollut kummassakaan --> P2

6-9 -vuotias lapsi KouluEdV

P2 Miten xx:n päivähoito oli järjestetty 
viime vuonna? Oliko hän:

1 kodin ulkopuolella kunnallisessa kokopäivähoidossa --
> P3
2 kodin ulkopuolella kunnallisessa osapäivähoidossa --> 
P5
3 kodin ulkopuolella yksityisessä tarhassa --> P7
4 vai oliko hän perheenne yksityisesti palkkaaman 
hoitajan hoidossa joko kotona tai hoitajan kotona --> P9
5 vai oliko hän jossakin muussa hoidossa kodin 
ulkopuolella, esimerkiksi leikkipuistossa --> P11
6 vai hoitiko äiti tms. xxx:aa itse? --> P11

Jos hoitojärjestelyt vaihdelleet vuoden aikana, esim. 
esikoulun aloittaneet ovat tyypillisesti keväällä 
kokopäivähoidossa ja syksyllä osapäivähoidossa, 
merkitse kaikki hoitomuodot, ei vain viimeisintä.

alle 10-vuotias lapsi (6-9-
vuotias ei koulussa tai vain 
syksyllä koulussa)

PHoiLaji

P3 Paljonko oli normaali kuukausimaksu 
xx:n hoidosta kunnallisessa 
kokopäivähoidossa viime vuonna?

Jos maksu on vaihdellut, merkitään hoitomaksujen 
keskiarvo. Jos ei osaa eritellä lastensa maksuja, jaa 
tasan lapsille.
Kunnallisessa päivähoidossa maksut yleensä 23-255 
euroa kuukaudessa.

Jos P2=1  HoimaksK

P4 Montako kuukautta xx oli 
kunnallisessa kokopäivähoidossa 
viime vuonna?

1..12 Jos P2=1 HoiaikaK



P5 Paljonko oli normaali kuukausimaksu 
xx:n hoidosta kunnallisessa 
osapäivähoidossa viime vuonna?

Jos maksu on vaihdellut, merkitään hoitomaksujen 
keskiarvo. Jos ei osaa eritellä lastensa maksuja, jaa 
tasan lapsille.
Kunnallisessa päivähoidossa maksut yleensä 23-255 
euroa kuukaudessa.

Jos P2=2 HoimaksO

P6 Montako kuukautta xx oli 
kunnallisessa osapäivähoidossa 
viime vuonna?

1..12 Jos P2=2 HoiaikaO

P7 Paljonko oli normaali kuukausimaksu 
xx:n hoidosta yksityisessä 
päivähoidossa viime vuonna?

Jos maksu on vaihdellut, merkitään hoitomaksujen 
keskiarvo.
Jos ei osaa eritellä lastensa maksuja, jaa tasan lapsille.

Jos P2=3  HoimaksY

P8 Montako kuukautta xx oli yksityisessä 
päivähoidossa viime vuonna?

1..12 Jos P2=3 HoiaikaY

P9 Paljonko hoitajan palkkamenot olivat 
kuukaudessa?

Perheen itse maksamat menot. Mukaan ei oteta KELAn 
maksamaa lasten yksityisen hoidon tukea.

Jos P2=4 HoimaksP

P10 Moneltako kuukaudelta maksoitte 
hoitajalle palkkaa viime vuonna?

Jos P2=4 HoiaikaP

P11 Onko xx tässä kuussa: 1 Kunnallisessa tai yksityisessä päiväkodissa tai 
kunnallisessa perhepäivähoidossa --> P12
2 Yksityisesti palkatun hoitajan hoidossa omassa tai 
hoitajan kodissa --> P12
3 Isovanhempien, perheen vanhempien sisarusten, 
sukulaisten, ystävien tai naapureiden hoivissa --> P12
4 Kotona äidin tai isän kanssa tai yksin ilman erityisiä 
hoitojärjestelyjä --> P13

alle 10-vuotias lapsi (6-9-
vuotiaat ei koulussa olevat)

 EiKoulu

P12 Montako tuntia xx oli hoidossa 
keskimäärin viikossa?

EiKouluTunnit

P13 Käykö xx esikoulua tänä keväänä? 1 Kyllä  --> ulos
2 Ei  --> P14

Ei koulua käyvä 6-9-vuotias 
lapsi

Esikoulu

P14 Käykö xx koulua tänä keväänä? 1 Kyllä --> P15
2 Ei --> ulos

6-12-vuotiaat viime vuonna 
koulussa olleet

KevätKoulu

P15 Käykö xx koululaisten aamu- tai 
iltapäivähoidossa tänä keväänä?

1 Kyllä
2 Ei

keväällä koulussa olleet 6-9-
vuotiaat

AamuIltaHoito

Johda
nto Seuraavaksi muutama kysymys eräistä toimeentuloonne vaikuttavista tekijöistä vuodelta 2010.
T1 Olitteko joku teistä pois töistä lakon 

tai työsulun vuoksi vuoden 2010 
aikana?

1. Kyllä 
2. Ei >  T5

kaikilta kotitalouden 16 
vuotta täyttäneiltä jäseniltä 
mikäli kotitaloudessa on 
vähintään yksi palkansaaja

SaikoLak



T2 Saitteko vuonna 2010 lakkoavustusta 
ammattiliitolta?

1. Kyllä 
2. Ei >  T5

kaikilta kotitalouden 16 
vuotta täyttäneiltä jäseniltä 
mikäli kotitaloudessa on 
vähintään yksi palkansaaja

Saila

T3 Kuinka monelta päivältä? 0…365 Lakpv
T4 Paljonko korvaus oli euroina päivää 

kohden?
kaikilta kotitalouden 16 
vuotta täyttäneiltä jäseniltä 
mikäli kotitaloudessa on 
vähintään yksi palkansaaja

Lakav

T5 Tekikö joku kotitaloutenne jäsenistä 
vuonna 2010 töitä ulkomailla tai 
saiko joku eläketuloja ulkomailta?

1. Kyllä 
2. Ei > T10

kaikilta  16 vuotta 
täyttäneiltä jäseniltä 

SaikoUlk

T6 Saitteko te vuonna 2010 palkkatuloja 
ulkomailta?

1. Kyllä 
2. Ei > T8

kaikilta  16 vuotta 
täyttäneiltä jäseniltä 

Saiupa

T7 Paljonko olivat nettopalkkatulot 
ulkomailla vuonna 2010 tehdystä 
työstä, kun päivärahoja eikä matka- 
tai muita korvauksia lasketa 
mukaan?

Tarkoitetaan kaikkia ulkomailta saatuja palkkatuloja.
Netto = vähennetään ulkomaille maksetut verot.
Jos sai ulkomaan valuutassa, anna huomautus 
<CTRL+H>

jos palkkatuloja ulkomailta Ulkpa

T8 Saitteko vuonna 2010 eläkettä 
ulkomailta?

1. Kyllä
2. Ei > T10

kaikilta  16 vuotta 
täyttäneiltä jäseniltä 

Saiuel

T9 Kuinka suuret olivat nettoeläketulot 
vuonna 2010?

Jos sai ulkomaan valuutassa, anna huomautus 
<CTRL+H>

kaikilta  16 vuotta 
täyttäneiltä jäseniltä 

Ulkel

T10 Saiko joku teistä vuonna 2010 
vakuutuksiin perustuvaa korvausta 
tai eläkettä, joka on verotonta? 

1. Kyllä 
2. Ei >  T12

Verottomia korvauksia ovat esim.
– sairauden tai vammautumisen perusteella maksetut 
   korvaukset kuten haittaraha, avuttomuuslisä, haittalisä.
– kuolemanvaravakuutuksen korvaus lähiomaisille 
(verovapaata 34 000 euroon asti)

kaikilta  16 vuotta 
täyttäneiltä jäseniltä 

SaikoVak

T11 Paljonko? jos sai verotonta korvausta 
tai eläkettä

Vaklis

Johda
nto

Seuraavaksi käsitellään kotitalouden toisille kotitalouksille antamia avustuksia  vuoden 2010 aikana. Joh1

T12 Maksoiko kotitaloutenne vuonna 
2010 toiselle kotitaloudelle 
elatusapua?

1. Kyllä 
2. Ei > T14

Lapsen elatukseen tarkoitettu, vahvistettu maksu. 
Vahvistettu puolison elatusapu.

Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Saiem

T13 Paljonko vuonna 2010? Elama



T14 Maksoiko kotitaloutenne vuonna 
2010 toisen kotitalouden puolesta 
laskuja yhteensä enemmän kuin 100 
euroa?

1. Kyllä 
2. Ei > T16

Esim. sähkö-, puhelin- tms. laskut, vuokrat.
Jos useita avustuskohteita, laske yhteen.

Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Sails

T15 Paljonko vuonna 2010? Lasma
T16 Antoiko kotitaloutenne vuonna 2010 

toiselle kotitaloudelle rahallista tukea 
koulunkäyntiä tai opiskelua varten 
yhteensä enemmän kuin 100 euroa?

1. Kyllä 
2. Ei > T18

Koulu- ja kurssimaksujen lisäksi rahallinen tuki opiskelua 
varten 

Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Sairh

T17 Paljonko vuonna 2010? Rahma 
T18 Antoiko kotitaloutenne vuonna 2010 

toiselle kotitaloudelle muuten rahaa 
elämiseen yli 100 euron arvosta?

1. Kyllä 
2. Ei > T20

Muut toimeentuloavustukset toisille kotitalouksille, 
tavanomaisten elinkustannusten maksuun.
Ei esimerkiksi auton, veneen tai asunnon ostoon 
annettuja avustuksia. 
Ei perintöjä eikä joulu- tai syntymäpäivälahjoja.

Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Sairm

T19 Paljonko vuonna 2010? Rahmu
Johda
nto

Nyt käsitellään kotitalouden toisilta kotitalouksilta saamia avustuksia  vuoden 2010 aikana. Joh2

T20 Saiko kotitaloutenne viime vuonna 
toiselta kotitaloudelta elatusapua?

1. Kyllä 
2. Ei > T22

Lapsen elatukseen tarkoitettu, vahvistettu maksu. 
Vahvistettu puolison elatusapu.

Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Saies

T21 Paljonko (elatusapua) vuonna 2010? Elasa

T22 Maksoiko toinen kotitalous vuonna 
2010 puolestanne laskuja yhteensä 
yli 100 euron edestä vuodessa?

1. Kyllä 
2. Ei > T24

Laske yhteen kaikki toisten maksamat laskut. Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Saiss

T23 Paljonko vuonna 2010? Lassa
T24 Saiko kotitaloutenne vuonna 2010 

toiselta kotitaloudelta rahaa 
koulunkäyntiä tai opiskelua varten 
yhteensä yli 100 euroa?

1. Kyllä 
2. Ei > T26

Koulu- ja kurssimaksujen lisäksi rahallinen tuki opiskelua 
varten 

Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Saira

T25 Paljonko vuonna 2010? Rahsa
T26 Saiko kotitaloutenne vuonna 2010 

toiselta kotitaloudelta muuten rahaa 
elämiseen yli 100 euron arvosta?

1. Kyllä 
2. Ei > T28

Muut toimeentuloavustukset toisilta kotitalouksilta, 
tavanomaisten elinkustannusten maksuun. 
Ei esimerkiksi auton, veneen tai asunnon ostoon saatuja 
avustuksia. 
Ei perintöjä eikä joulu- tai syntymäpäivälahjoja.

Kysytään siltä, joka 
parhaiten asioista tietää ( 
ikä =>16 v.)

Saims

T27 Paljonko vuonna 2010? Muusa
T28 Saiko kotitaloutenne vuonna 2010 

kunnalta lapsen elatustukea?
1. Kyllä 
2. Ei > T30

Jos taloudessa lapsia Saikl

T29 Paljonko vuonna 2010? Keltu



T30 Kotitaloudella voi olla korkotuloja 
talletuksista tai 
joukkovelkakirjalainoista.
Saiko kotitaloutenne korkotuloja 
Suomesta  tai ulkomailta vuodelta 
2010?

Sai: Paljonko kotitaloutenne sai niitä yhteensä verojen 
(28 %) vähentämisen jälkeen?
Ei saanut => anna nolla.

Myös
- ulkomaan korkotulot 
- kuolinpesän osakkaiden lähdeveron alaiset korkotulot.
Ei osinkotuloa.
Joukkovelkakirjalaina = obligaatio, debentuuri tai muu 
jvk. 
Jos ei osaa vastata tai antaa tarkkaa vastausta anna 
EOS  ja kysy luokiteltuna.
Muista merkitä kieltäytyminen.

Korve

T31 Arvioisitteko taloutenn saamien 
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?

Jos T30=EOS KorveLuok

Johda
nto

Seuraavat kysymykset koskevat asuntoa, jossa taloutenne asui vuoden 2010 viimeisenä päivänä. 

A1 Viime haastattelukerralta on 
tiedossa, että vuoden 2009 lopussa 
asuitte seuraavanlaisessa 
asunnossa: 
 - asunnon tyyppi
 - asunnon neliömäärä
 - huoneiden lukumäärä (keittiö 
mukaan lukien)
 - rakennusvuosi
Asuitteko tässä asunnossa koko 
vuoden, myös joulukuussa 2010?

1. Kyllä, asui 12 kk
2. Ei asunut
3. Em. tiedoissa korjattavaa, mutta asunto on sama

Kysytään 2,3,4 paneeleilta Asuiko

A2 Kuinka monta kuukautta taloutenne 
asui tässä asunnossa vuonna 2010 
(asunnossa, missä taloutenne 
pääosa asui)?

Ei vähennetä omassa kesä- tai kakkosasunnossa 
vietettyä aikaa.

Kaikilta Asaika

A3 Kuka (taloudessanne) on pääasiassa 
tämän asunnon omistaja, 
päävuokralainen tai muu haltija?

Jos pääasiallista asunnon haltijaa ei voida nimetä, ketkä 
asunnon asukkaista ovat omistajia tai haltijoita?
Jos kukaan ei ole omistaja eikä päävuokralainen, selvitä, 
kuka hoitaa kotitalouden asioita.
Jos omistaja/haltija alaikäinen, merkitse se samassa 
asunnossa asuva aikuinen, joka hoitaa kotitalouden 
asioita.

Jos taloudessa enemmän 
kuin yksi jäsen

E_AsHall



A4 Onko asunto: 1. omakotitalo omalla tontilla > A7  
2. omakotitalo vuokratontilla > A7  
3. oma asunto-osakeasunto (talotyypistä riippumatta) > 
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, teltta tai 
siirrettävä rakennelma)?

Perikunnan omistama  = 1, 2, 3, tai 4.
Asunto-osakeyhtiömuotoinen pientalo = 3.
Luontoisetuasunto = 4.
Opiskelija-asuntola tai muu yhteisasunto = 4 tai 5.
Syytinkiasunto = 4 tai 5.
Vanhempien tai sukulaisten omistama asunto = 4 tai 5
Asumisoikeusasunto (6): asukas maksaa 
asumisoikeusmaksun joka palautetaan pois 
muutettaessa, mutta ei voi lunastaa asuntoa itselleen.
Osaomistusasunto (6): asukas omistaa osan ja voi 
halutessaan lunastaa asunnon kokonaan omakseen.

Kaikilta Aslaji 

A5 Mikä muu asuntotyyppi? Jos asuntojali on jokin muu Asunmuu

A6 Vuokrasitteko tai saitteko asunnon: 1. vapailta markkinoilta
2. työsuhteen perusteella
3. kunnalta
4. opiskelija-asuntoja ylläpitävältä säätiöltä tai yhtiöltä
5. yleishyödylliseltä yhteisöltä
6. toiselta kotitaloudelta ilmaiseksi tai käypää vuokraa 
selvästi halvemmalla (esim. vanhemmilta, sukulaisilta, 
syytinkinä)?
7. Jostain muualta

Vapailta markkinoilta = ei tueta taloudellisesti.
Kunnalta työsuhteen perusteella saatu asunto = 2.
Yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat esim.
VVO, YH-asunnot, SATO, Vatro ja Tarveasunnot sekä 
jotkut vanhusten palvelutalojen omistajat.

Jos pää- tai 
alivuokralaisasunto

Vuoksaan

A7 Onko asunnossanne: 1. keittiö erillisenä huoneena
2. keittiötila osana asuinhuonetta esim. tupakeittiö, 
avokeittiö, keittiösaareke, I-keittiö
3. keittokomero
4. vai ei keittiötä?

Jos asuntolaji ei ole jokin 
muu 

Keittio

A8 Kuinka monta huonetta teillä on 
taloutenne omassa käytössä keittiö 
mukaan lukien?

1…15 Huoneita ovat ikkunalla ja ovella varustetut vähintään 7 
neliömetrin tilat.
Jos keittiö on muun huoneen osana, esim. tupakeittiö, 
avokeittiö, keittiösaareke, I-keittiö, ko. keittiö + asuintila 
lasketaan yhdeksi huoneeksi.
Huonelukuun lasketaan
- kotitalouden omassa asuinkäytössä oleva huone
- yhteiskäytössä toisen talouden kanssa oleva huone 
(soluasunnoissa huomioitava)
- omakotitalon yläkerran omassa asuinkäytössä oleva 
huone

Jos asuntolaji ei ole jokin 
muu 

Halhuone



A9 Kuinka monta asuinneliötä teillä on 
taloutenne omassa käytössä?

7…500 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
- yksinomaan ansiotyöhön käytettävä huone
- vuokralle annettu huone
- syytinkinä tai ilmaiseksi toiselle kotitaloudelle annettu 
huone
- työsuhteen perusteella toiselle kotitaloudelle annettu 
huone
- ullakko.

Jos asuntolaji ei ole jokin 
muu 

Halpinta

A10 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)?

Jos asuntolaji ei ole jokin 
muu 

Talotyyp 

A11 Onko taloyhtiössä: 1. alle kymmenen huoneistoa 
2. vähintään kymmenen huoneistoa? 

Jos kerrostalo E_Huoneistoj
a

A12 Mikä on talon rakennusvuosi? 1800..2010 
Jos omistusasunto > A15 

Jos tehty peruskorjaus, merkitse korjauksen 
valmistumisvuosi. 

Jos asuntolaji ei ole jokin 
muu 

Rakvuosi

A13 Kuinka suuri oli viimeksi 
maksamanne kuukausivuokra 
vuonna 2010 (ilman sauna-, vesi- tai 
muita käyttömaksuja)?

Asumistukea ei vähennetä vuokrasta.
Vuokraksi merkitään vuoden 2010 viimeisin 
kuukausivuokra bruttomääräisenä, siis vähentämättä 
mahdollisia vuokratuloja tai asumistukea.

Jos vuokra-asunto MaksVuok

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

Ei sähkölaskua. Jos vuokra-asunto Kaytkorv

A15 Paljonko olivat (puheena olevan) 
asuntonne sähkölaskut vuonna 2010 
yhteensä?

Jos ei pysty laskemaan tai antamaan arviota, kysy 
viimeisin sähkölasku ja laskutusväli.

Jos asuntolaji ei ole jokin 
muu 

Sahko

A16 Voisitteko arvioida, montako 
prosenttia sähkölaskusta oli yrityksen 
käyttämää sähköä?

0…100 
Jos ei omistusasunto > A25

Esim. maatilojen, työpajojen, verstaiden tms. sähkö, joka 
ei ole kotitaloussähköä

Jos toiminut yrittäjänä Yrsa



A17a1 Millä asuntonne pääasiassa 
lämmitetään?

1. sähköllä
2. kaukolämmöllä
3. öljyllä
4. puulla
5. maalämmöllä
6. lämpöpumpulla
7. maakaasulla
8. turpeella
9. hiilellä (tai koksilla tai antrasiitilla)
10. aurinkokeräimillä
11. jollain muulla

Kysytään pien- ja 
rivitaloissa asuvilta

LampoEka

A17a2 Onko asunnossanne: 1. suora sähkölämmitys (patterit)
2. vesikiertolämmitys
3. lattia- tai kattolämmitys
4. massavaraaja (esim. sähkövastukset kakluunissa)?

Jos sähkölämmitys SahkoEka

A17a3 Onko asunnossanne: 1. vesikeskuslämmitys
2. öljykamiina?

Jos öljylämmitys OljyEka

A17a4 Onko asunnossanne: 1. vesikeskuslämmitys
2. uuni, varaava takka tms.?

Jos puulämmitys PuuEka

A17a5 Millä muulla asuntonne pääasiassa 
lämmitetään?

Jos muu lämmitysmuoto MuuEkaLamp
o

A17b1 Millä asuntonne toissijaisesti 
lämmitetään?

0. ei muita lämmitysmuotoja
1. sähköllä
2. kaukolämmöllä
3. öljyllä
4. puulla
5. maalämmöllä
6. lämpöpumpulla
7. maakaasulla
8. turpeella
9. hiilellä (tai koksilla tai antrasiitilla)
10. aurinkokeräimillä
11. jollain muulla

Kysytään pien- ja 
rivitaloissa asuvilta

LampoToka

A17b2 Onko asunnossanne: 1. suora sähkölämmitys (patterit)
2. vesikiertolämmitys
3. lattia- tai kattolämmitys
4. massavaraaja (esim. sähkövastukset kakluunissa)?

Jos sähkölämmitys SahkoToka

A17b3 Onko asunnossanne: 1. vesikeskuslämmitys
2. öljykamiina?

Jos öljylämmitys OljyToka

A17b4 Onko asunnossanne: 1. vesikeskuslämmitys
2. uuni, varaava takka tms.?

Jos puulämmitys PuuToka



A17b5 Millä muulla asuntonne toissijaisesti 
lämmitetään?

Jos muu lämmitysmuoto MuuTokaLam
po

A18 Kuinka suuret olivat asuntonne muut 
lämmityskulut (kuin sähkö)?

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

Jos oma osakehuoneisto 
eikä sähkölämmitystä

Omalamm

A19 Kuinka suuri oli koko 
yhtiövastikkeenne kuukaudessa 
vuonna 2010 (hoitovastike, 
rahoitusvastike sekä sauna-, vesi- ja 
muut käyttömaksut yhteensä)?

Jos oma osakehuoneisto Yhtiovas

A20 Paljonko yhtiövastikkeesta oli 
hoitovastiketta (ilman 
rahoitusvastiketta ja sauna-, vesi- tai 
muita käyttömaksuja)? 

Tontin vuokra kuuluu hoitovastikkeeseen, mutta 
rahoitusvastike, sauna-, vesi- ym. käyttömaksut eivät 
kuulu.

Jos oma osakehuoneisto Hoitovas

A21 Voisitteko arvioida paljonko 
maksoitte vesi- ja jätevesimaksuja 
sekä jäte- ja nuohousmaksuja 
vuonna 2010?

Ellei osaa sanoa kaikkia yhdessä, anna 9 ja kysy 
erikseen.  
Jos muu kuin oma talo vuokratontilla > A23

Jos oma talo Omamaks

A21a Voisitteko arvioida paljonko 
maksoitte vuonna 2010 vesi- ja 
jätevesimaksuja?

Omamaks1

A21b Voisitteko arvioida paljonko 
maksoitte vuonna 2010 jätemaksuja?

Omamaks2

A21c Voisitteko arvioida paljonko 
maksoitte vuonna 2010  
nuohousmaksuja?

Omamaks3

A22 Voisitteko arvioida paljonko 
maksoitte tontinvuokramaksuja 
vuonna 2010?

Jos oma talo vuokratontilla  Tontvuok

A23 Kuinka suuret olivat asuntonne muut 
lämmityskulut kuin sähkö, jos 
maksoitte niitä hoitovastikkeen 
sijasta tai lisäksi vuonna 2010 
yhteensä?

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

Jos pientalo eikä 
sähkölämmitystä 

Lisalamm

A24 Paljonko maksoitte vesi- ja 
jätevesimaksuja ja jäte-, nuohous- ja 
tontinvuokramaksuja, mikäli 
maksoitte niitä hoitovastikkeen 
sijasta tai lisäksi vuonna 2010 
yhteensä?

Jos oma asunto-
osakehuoneisto, ei 
kerrostalossa 

Lisamaks



A25 Kuinka paljon olette käyttäneet rahaa 
asuntonne ylläpitokorjauksiin vuonna 
2010 yhteensä (korjauksiin, jotka 
pitävät asunnon entisessä 
kunnossa)?

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

Jos asuntolaji ei ole jokin 
muu  ja ei ole 
alivuokralainen 

Askorj

A26 Onko asunnossanne kylpyhuone, 
sauna tai suihku?

1. Kyllä, oman talouden käytössä
2. Kyllä, yhteiskäytössä omaan talouteen 
kuulumattomien kanssa
3. Ei

Yhteiskäyttö voi tulla kyseeseen, kun useita kotitalouksia 
asuu yhdessä, esim. soluasunnossa.

Kysytään 1. -paneelissa 
kaikilta, 
2-4  paneeleissa, jos asunto 
vaihtunut 

E_Pesut

A27 (Onko asunnossanne)
sisä-WC?

1. Kyllä, oman talouden käytössä
2. Kyllä, yhteiskäytössä omaan talouteen 
kuulumattomien kanssa
3. Ei

Yhteiskäyttö voi tulla kyseeseen, kun useita kotitalouksia 
asuu yhdessä, esim. soluasunnossa.

Kysytään 1. -paneelissa 
kaikilta, 
2-4  paneeleissa, jos asunto 
vaihtunut 

E_SisaWC

Asunnon ja asuinalueen laatu
A28 Seuraavaksi kysytään vuoden 2010 

lopun asuntoonne ja 
asuinympäristönne laatuun liittyviä 
seikkoja.
Onko asunnossanne jokin 
seuraavista ongelmista:
vuotava katto, kosteusvaurioita tai 
lahoavia rakenteita?

1. Kyllä 
2. Ei

Kosteutta esim. seinissä, katossa, lattioissa, 
ikkunanpielissä, ovissa tai perustuksissa.

Kaikilta E_Kostea

A29 (Onko asunnossanne jokin 
seuraavista ongelmista:) 
liian hämärää tai pimeää siksi, että 
asuntoonne ei tule tarpeeksi päivän 
valoa?

1. Kyllä 
2. Ei

Jos suurin osa huoneista (ei välttämättä kaikki) ovat 
vastaajan mielestä liian hämäriä.

Kaikilta E_Pimea

A30 (Onko asunnossanne jokin 
seuraavista ongelmista:)
koetteko asuntonne olevan ahdas?

1. Kyllä 
2. Ei

Kaikilta E_Ahdas

A31 Onko asuinalueellanne jokin 
seuraavista ongelmista:
asuntoonne tulee melua naapureista 
tai ulkoa (liikenteen, yritysten tai 
tuotantolaitosten melua)?

1. Kyllä 
2. Ei

Asuinalue = alue, jolla vastaaja asuu, liikkuu, asioi ja jota 
pitää itselleen tärkeänä lähialueena. 
Onko vastaajan mielestä ongelma vaikka sitä ei oikeasti 
koettaisi taloudessa häiritsevänä.

Kaikilta E_Melua



A32 (Onko asuinalueellanne jokin 
seuraavista ongelmista:)
asuinalueellanne on saastetta, nokea 
tai muita ympäristöongelmia kuten 
savua, pölyä, epämiellyttäviä hajuja 
tai saastuneita vesiä?

1. Kyllä 
2. Ei

Asuinalue = alue, jolla vastaaja asuu, liikkuu, asioi ja jota 
pitää itselleen tärkeänä lähialueena. 
Onko vastaajan mielestä ongelma vaikka sitä ei oikeasti 
koettaisi taloudessa häiritsevänä.

Kaikilta E_Saaste

A33 (Onko asuinalueellanne jokin 
seuraavista ongelmista:) 
asuinalueellanne on 
järjestyshäiriöitä, väkivaltaa tai 
ilkivaltaa?

1. Kyllä 
2. Ei

Asuinalue = alue, jolla vastaaja asuu, liikkuu, asioi ja jota 
pitää itselleen tärkeänä lähialueena. 
Onko vastaajan mielestä ongelma vaikka sitä ei oikeasti 
koettaisi taloudessa häiritsevänä.

Kaikilta E_Rikoll

Johda
nto

Seuraavaksi kysymyksiä asuntonne kestokulutushyödykkeistä ja muista kulutustarpeistanne.

A34 Onko teillä puhelin?
(lanka- tai matkapuhelin) 

1. Kyllä > A36
2. Ei

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.

Kaikilta E_Puh

A35 Olisiko teillä halutessanne varaa 
puhelimeen?

1. Ei ole varaa 
2. Kaikki muut vastaukset

jos ei puhelinta E_PuhVar

A36 (Onko teillä)
- toimiva TV?

1. Kyllä > A38
2. Ei

Kyllä, jos
- kotitalous omistaa tai on vuokrannut TV:n
- TV on yhteiskäytössä toisen talouden kanssa ja sitä 
pääsee katsomaan aina tarvittaessa
- yhdelläkin talouden jäsenellä on TV
- on toimiva TV, vaikka ei olekaan digiboksia
- on muu TV:n katselulaite, esim. tietokone.

Kaikilta E_VariTV

A37 Olisiko teillä halutessanne varaa 
televisioon?

1. Ei ole varaa 
2. Kaikki muut vastaukset

jos ei tv:tä E_VariTVar

A38 (Onko teillä)
- tietokone?

1. Kyllä > A40
2. Ei 

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 talouden kanssa ja sitä 
pääsee käyttämään aina tarvittaessa
- yhdelläkin talouden jäsenellä on tietokone.

Kaikilta E_KotiPC



A39 Olisiko teillä halutessanne varaa 
tietokoneeseen?

1. Ei ole varaa 
2. Kaikki muut vastaukset

jos ei tietokonetta E_KotiPCVar

A40 (Onko teillä)
- pyykinpesukone?

1. Kyllä > A42
2. Ei

Kyllä, jos
- kotitalous omistaa tai on vuokrannut koneen.
- kone on yhteiskäytössä toisen kotitalouden kanssa ja 
sitä pääsee  käyttämään aina tarvittaessa, esim. 
taloyhtiön kone.
- yhdelläkin kotitalouden jäsenellä on pesukone.

Kaikilta E_Pesuko

A41 Olisiko teillä halutessanne varaa 
pyykinpesukoneeseen?

1. Ei ole varaa 
2. Kaikki muut vastaukset

jos ei pyykinpesukonetta E_PesukoVar

A42 (Onko teillä)
- henkilö- tai pakettiauto?

1. Kyllä > A44
2. Ei 

Myös paketti- 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 ajoihin.
Ei
- jos työsuhdeautoa ei käytetä muihin kuin ansiotyössä 
tarvittaviin tehtäviin
- moottoripyörä.

Kaikilta E_Auto

A43 Olisiko teillä halutessanne varaa 
autoon?

1. Ei ole varaa 
2. Kaikki muut vastaukset

jos ei autoa E_AutoVar

A44 Onko teillä varaa pitää asuntonne 
riittävän lämpimänä?

1. Kyllä 
2. Ei

Huom! tässä kysytään, onko varaa, siitä riippumatta, 
onko asunnossa kylmä tai tarvitseeko asuntoa lämmittää. 
Esim. onko tarvittaessa varaa hankkia lisälämmitintä, 
korjata lämmöneristystä tai parantaa 
lämmitysjärjestelmiä.
Onko varaa = voiko hankkia ilman, että joudutaan 
lainaamaan rahaa tai myymään omaisuutta.

Kaikilta E_Lampo

A45 Olisiko teillä varaa viettää joka vuosi 
viikon loma kodin ulkopuolella?

1. Kyllä 
2. Ei

Olisiko siis varaa
- vaikkei haluttaisikaan
- koko perheen voimin
- kodin ulkopuolella
- lainaamatta rahaa tai myymättä omaisuutta.
Myös: tuettu loma, lomailu omalla mökillä tai sukulaisten 
tai tuttavien luona.

Kaikilta E_Loma



A46 Olisiko teillä varaa lihaa, kalaa tai 
kanaa sisältävään ateriaan (tai 
vastaavaan kasvisvaihtoehtoon) joka 
toinen päivä?

1. Kyllä 
2. Ei

Olisiko siis varaa, vaikka ei haluaisikaan. Kaikilta E_Ateria

Lainat ja kotitalouden taloudellinen tilanne
Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne lainoista ja taloudellisesta tilanteesta.

L1 Oliko taloudellanne tai jollakin sen 
jäsenistä jotain seuraavista lainoista 
vuonna 2010:

1.  asuntolainaa vakituiseen asuntoon?
2.  opintolainaa?
3.  korollista luottokortti- tai tililuottoa?
4.  osamaksuja tai leasingmaksuja? (mukaan lukien 
autolainat rahoitusyhtiöiden kautta)
5.  pankkilainaa kotitaloutenne hankintoihin?
6.  pikalainaa?
7.  yrityslainaa (josta joku talouden jäsen on 
henkilökohtaisesti vastuussa)?
8.  jotain muuta lainaa?
9.  Ei mitään lainaa

Voi olla useita lainatyyppejä. Kaikilta Lainat

L2 Jos ajattelette kaikkia 
asumismenojanne, niin kuinka suuri 
taloudellinen rasite ne ovat 
taloudellenne:

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

Vakituisen asunnon
- velkojen lyhennykset
- velkojen korot
- vuokrat ja vastikkeet
- vakuutukset
- vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomaksut
- tavanomaiset ylläpitokustannukset (mm. lämmitys)
- ylläpitokorjaukset.

Kaikilta E_AsRasit

L3 Jos ajattelette kaikkia muita  velkoja 
kuin asuntovelkoja, niin kuinka suuri 
taloudellinen rasite niiden 
takaisinmaksu on taloudellenne:

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

Jos on asuntolainaa ja 
jotain muuta lainaa 

E_LainaRasit

L4 Onko taloutenne ollut vuoden 2010 
aikana tilanteessa, jossa rahaa ei ole 
ollut maksujen ja laskujen 
maksamiseen määräpäivänä:

1. hyvin usein
2. usein
3. silloin tällöin
4. kerran
5. ei koskaan? > L13

Kaikilta Laskut

L5 Onko asunnon vuokra tai 
yhtiövastike jäänyt maksamatta 
ajallaan:

1. kerran 
2. kahdesti tai useammin
3. ei kertaakaan? 
4. Asunnosta ei makseta vuokraa eikä vastikkeita. 

E_VuoRas



L6 Onko sähkö-, vesi- tai muita 
asuntoon liittyviä käyttömaksuja 
jäänyt maksamatta ajallaan:

Jos L4 = 1 tai 2 tai 3 
1. kerran 
2. kahdesti tai useammin
3. ei kertaakaan? 
4. Taloudella ei ole kysytynlaisia maksuja.

E_LasRas

L7 Onko taloutenne ollut tilanteessa, 
jossa rahat eivät ole riittäneet 
asuntolainan lyhennysten tai 
korkojen maksamiseen ajallaan:

1. kerran 
2. kahdesti tai useammin
3. ei kertaakaan? 
4. Kyseisiä maksuja ei langennut maksettavaksi vuoden 
2010 aikana.

E_AslaiLyh

L8 Onko taloutenne ollut tilanteessa, 
jossa rahat eivät ole riittäneet 
lainojen lyhennysten tai korkojen 
maksamiseen ajallaan:

1. kerran 
2. kahdesti tai useammin
3. ei kertaakaan? 
4. Kyseisiä maksuja ei langennut maksettavaksi vuoden 
2010 aikana.

Jos muuta velkaa Lyhenn

L9 (M) Onko taloutenne ollut vuoden 2010 
aikana tilanteessa, jossa velkojen 
määrä on kasvanut yli 
selviytymisrajan?

1. Kyllä 
2. Ei -> L12

Ylivelka

L10 Mikä oli tilanteeseen johtanut 
pääasiallinen syy:

1. työttömäksi, lomautetuksi tai pakkolomalle 
joutuminen > L16
2. yritystoiminnan vaikeudet > L16 
3. (palkka)työajan tai palkkatyöstä ansaittujen tulojen 
pieneneminen 
4. oma tai perheenjäsenen sairaus, onnettomuus tai  
perheenjäsenen kuolema > L16 
5. takausvastuun lankeaminen maksettavaksi > L16 
6. avio- tai avoliiton purkautuminen > L16 
7. odottamattomat menot > L16
8. muu yksittäinen syy?

Syytila

L11 Mikä syy? SyySyy
L12 Onko taloutenne taloudellisen 

selviytymisen vuoksi sopinut pankin 
tai muun luototuslaitoksen kanssa 
velan maksuaikataulun tai koron 
muuttamisesta vuoden 2010 aikana?

1. Kyllä 
2. Ei 

Sopinuta

L13  Onko taloutenne ottanut uutta velkaa 
selviytyäkseen aikaisemmista 
veloista?

1. Kyllä 
2. Ei 

Jos velkaa yli 
selviytymisrajan

Uusivelka



L14  
(M)

Kun taloutenne kaikki tulot otetaan 
huomioon, saatteko tavanomaiset 
menonne niillä katetuiksi:

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

Kaikilta E_ToimTulo

L15  
(M)

Kun taloutenne kaikki tulot ja menot 
otetaan huomioon, jääkö teille 
yleensä rahaa, jonka voisitte 
säästää?

1. Kyllä 
2. Ei tai hyvin vähän 

Kaikilta Saastokyky

L16  
(M)

Pystyisikö taloutenne maksamaan 
yllättävän noin 1000 euron suuruisen 
laskun kuukauden maksuajalla 
ottamatta luottoa tai pyytämättä apua 
(tuttavilta, sukulaisilta tai 
sosiaalitoimistosta)?

1. Kyllä 
2. Ei

Kaikilta E_Ymenot

L17  
(M)

Seuraavaksi kysyn mielipidettänne 
kotitalouden toimeentuloon  
kuluvasta rahamäärästä.
Mikä on mielestänne pienin 
mahdollinen rahamäärä 
kuukaudessa, jonka kotitaloutenne 
tarvitsisi välttämättömiin 
elinkustannuksiin ja asumismenoihin 
tullakseen toimeen nykyoloissa.
Laskekaa mukaan kotitaloutenne ja 
sen jäsenten tavanomaiset 
kuukausimenot.
(Älkää laskeko mukaan mahdollisen 
yrityksenne rahoitustarpeita.)?

Kaikilta E_TuloMinimi

 (M)
Onko kotitaloutenne taloudellinen 
tilanne edelliseen vuoteen eli v. 2009 
verrattuna:

1. muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan
2. muuttunut jonkin verran parempaan suuntaan
3. pysynyt ennallaan
4. muuttunut jonkin verran heikompaan suuntaan
5. muuttunut selvästi heikompaan suuntaan?
9. eos

Arvioed



 (M)
Miten uskotte kotitaloutenne 
taloudellisen tilanteen kehittyvän 
seuraavien 12 kk:n 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

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

Haasvast

Mikä oli haastattelutapa? 1. Käynti
2. Puhelin

Haastapa

Kiitoksia haastattelusta! Haastattelu loppu.
Mistä syystä lomakkeen käsittely on 
keskeytetty?

1. Käsittelyä jatketaan, tulee täydennyksiä
2. Aito keskeytys, lomakkeelle ei palata

Tila

Yhteydenotto seuraavissa 
paneeleissa.

1 Jatkaa
 2 Kieltäytyy jatkosta

Jatko

Yhteydenoton lopputulos LopTulos11.  Kieltäytyi, ei tiedetä tarkempaa syytä (esim. puhelun välitön lopettaminen)
12.  Kieltäytyi, ei kiinnosta (ilmoittaa perustelematta ettei kiinnosta)
13.  Kieltäytyi ajanpuutteen vuoksi (ei aikaa nyt eikä myöhemmin)
14.  Kieltäytyi periaatteellisista syistä (esim. ei vastaa mihinkään, ei halua antaa henkilökohtaisia tietoja, ei usko 
tietojen salassapitoon, liikaa kyselyjä, vaatii palkkiota)
15.  Kieltäytyi tutkimuksen aiheen vuoksi / ei katso kuuluvansa kohderyhmään (esim. eläkeläiset)
16.  Kieltäytyi tiedonkeruutavan vuoksi (esim. vastaisi postikyselyyn tai webkyselyyn)
42.  Tavoitettu, ei kieltäydy suoraan, mutta aikaa ei saada sovittua eikä tavoiteta uudelleen
21.  Ei tavoitettu, puhelinnumero tiedossa
22.  Ei tavoitettu, puhelinnumero tuntematon, osoite tiedossa
23.  Ei tavoitettu, puhelinnumero ja osoite tuntemattomia
24.  Ei tavoitettu, tilapäisesti poissa (esim. työkomennuksella, ulkomailla, opiskelemassa, lomalla, laitoksessa)
25.  Ei tavoitettu, joku muu kieltää osallistumisen
32.  Haastattelua ei voitu tehdä kielivaikeuksien vuoksi
34.  Haastattelua ei voitu tehdä pysyvän sairauden tai vamman vuoksi
39.  Muu nettokato (hylätty TK:ssa erikseen määritellyn syyn takia)
51.  Henkilö kuollut
52.  Henkilö muuttanut pysyvästi ulkomaille (ulkomailla oleskelu kestää vähintään vuoden)
53.  Henkilö pysyvästi laitoshoidossa
59.  Muu bruttokato (hylätty TK:ssa erikseen määritellyn syyn takia)


