alkaa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat
If true, set 'Browser.UserAgent' to question 'selain'
If true, set 'Browser.Mobile' to question 'mobiililaite'

kielivalinta Valitse vielä kieli uudelleen / välj språket igen.


1 suomenkielinen lomake


2 svenska enkäten
If = 3, 1, set language to suomi (Suomi)
If = 2, set language to ruotsi (Suomi)

alkuohje Painamalla &rarr; -painiketta pääset tutkimuksessa eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Tarvittaessa
palaa edelliseen kysymykseen &larr; -painikkeesta.
Genom att klicka på &rarr; - -knappen går du vidare på enkäten.Vid behov kan du backa genom att klicka på &larr; knappen.

K1 K1. Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Oletko viimeisen viiden
vuoden aikana tehnyt jotakin seuraavista asioista?

Ollut kiinnostunut jostakin poliittisesta tai
yhteiskunnallisesta kysymyksestä
Keskustellut poliittisista kysymyksistä toisten ihmisten
kanssa
Yrittänyt vaikuttaa toiseen ihmiseen saadakseni hänet
äänestämään tietyllä tavalla
Ollut ehdolla vaaleissa
Toiminut kunnallisessa luottamustehtävässä
Toiminut jossakin puolueessa tai poliittisessa ryhmässä
Osallistunut puolueen tai ehdokkaan vaalikampanjaan
Lahjoittanut rahaa puolueelle tai ehdokkaalle
Ottanut yhteyttä poliitikkoon tai virkamieheen
Allekirjoittanut kuntalaisaloitteen
Ollut aktiivinen jonkin järjestön tai yhdistyksen
toiminnassa
Boikotoinut tuotteita poliittisista, eettisistä tai
ympäristöllisistä syistä
Ostanut tuotteita poliittisista, eettisistä tai ympäristöllisistä
syistä
Lahjoittanut rahaa hyväntekeväisyyteen
Osallistunut vapaaehtoistyöhön
Osallistunut yhteiskunnallisesti kantaaottavaan
tapahtumaan tai mielenosoitukseen
Osallistunut kansalais- tai poliittiseen toimintaan, joka
rikkoo lakia
Protestoitunut jättämällä noudattamatta lakia tai
viranomaismääräyksiä
Osallistunut paikallisyhteisön, kaupunginosaryhmän tai
yhdistyksen toimintaan
Osallistunut yhdyskuntasuunnitteluun, esimerkiksi
osallistumalla kuulemisiin tai olemalla yhteydessä
kaavoittajiin
Osallistunut yhteiskunnalliseen tai poliittiseen
kampanjaan lähettämällä sähköpostiviestin, jakamalla
linkin tai tukemalla kampanjaa muuten sosiaalisessa
mediassa
Randomize responses

Olen tehnyt
viimeisen viiden
vuoden aikana


En ole tehnyt

En osaa sanoa


































































































K2 K2. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä

Useimmat poliitikot ja päättäjät ovat
valmiita valehtelemaan oman etunsa
vuoksi
On parasta olla luottamatta kehenkään
poliitikkoon tai päättäjään
Melkein kuka tahansa poliitikko tai päättäjä
valehtelisi välttyäkseen ikävyyksiltä
Useimpiin poliitikkoihin tai päättäjiin ei
kannata luottaa
Maamme päätöksentekijät eivät välitä mitä
kansalaisille tapahtuu
Mielipiteilläni ei ole enää paljoakaan
merkitystä
Suurin osa kansanedustajista ja
ministereistä ei ymmärrä mitä Suomessa
oikeasti tapahtuu
Epävarmuuden aikoina uskon asioiden
yleensä ratkeavan Suomelle parhaalla
mahdollisella tavalla
Suhtaudun aina optimistisesti Suomen
tulevaisuuteen
Uskon ylipäätään, että Suomelle tapahtuu
enemmänkin hyviä kuin huonoja asioita
Yksittäinen ihminen voi vaikuttaa
yhteiskunnallisiin asioihin osallistumalla
aktiivisesti poliittiseen ja
yhteiskunnalliseen toimintaan
Tavallinenkin ihminen voi vaikuttaa
hallituksen päätöksiin
Ihmisten on vaikea vaikuttaa siihen, mitä
poliitikot tekevät tai päättävät
Me emme voi juurikaan itse vaikuttaa
maamme taloudelliseen tilanteeseen ja
kehitykseen
Rikollisten saamat rangaistukset ovat
nykyisin Suomessa aivan liian lieviä
Suomi tarvitsee vahvan johtajan

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä


En samaa
enkä eri
mieltä


Jokseenkin
samaa
mieltä


Täysin
samaa
mieltä

























































































































































Randomize responses

K3 K3. Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Arvioi kutakin tahoa asteikolla nollasta
kymmeneen

Eduskunta
Poliittiset puolueet
Suomen hallitus
Tasavallan presidentti

0 En
luota
lainka
an

1

2

3

4

5

6

7

8

9



















































10
Luota
n
erittäi
n
paljo
n





Poliitikot
Kuntapäättäjät
Virkamiehet
Tuomioistuimet
Yliopistot ja
tutkimuslaitokset
Kansalaisliikkeet ja järjestöt
Perinteiset uutismediat
(sanomalehdet,
televisio, radio)
Sosiaalinen media
(päivitykset, blogit,
ryhmät, keskustelut)
Euroopan unioni
Omat ystävät ja tuttavat
Muut ihmiset

















































































































































































Randomize responses

K4 K4. Oletko allekirjoittanut valtiollisen tason kansalaisaloitteita?


1 En ole allekirjoittanut enkä aio allekirjoittaa


2 En ole allekirjoittanut, mutta saattaisin allekirjoittaa


3 Olen allekirjoittanut 1–2 kansalaisaloitetta


4 Olen allekirjoittanut vähintään kolme kansalaisaloitetta


5 En osaa sanoa

K5 K5. Kuinka paljon käytät sosiaalista mediaa yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden seuraamiseen?
Ei lainkaan

Seuraan sosiaalisessa mediassa
yhteiskunnallisia ja poliittisia keskusteluja
Osallistun sosiaalisessa mediassa
yhteiskunnallisia ja poliittisia asioista käsitteleviin
keskusteluihin
Olen mukana sosiaalisen median ryhmissä,
joissa käsitellään yhteiskunnallisia ja poliittisia
asioita
Jaan sosiaalisessa mediassa linkkejä ja viestejä
tärkeiksi kokemistani yhteiskunnallisista aiheista

Useimpina
päivinä
viikossa


Joka päivä



Muutamana
päivänä
viikossa




























K6 K6. Kansalaistottelemattomuus voidaan määritellä lain tai viranomaismääräysten noudattamatta
jättämiseksi poliittisin tai moraalisin perustein. Mikä seuraavista väitteistä kuvaa parhaiten suhtautumistasi
kansalaistottelemattomuuteen?


1 Kansalaistottelemattomuus ei ole koskaan hyväksyttävää


2 Kansalaistottelemattomuus voi olla hyväksyttävää erityisen painavista syistä ja tilanteissa, joissa
muut keinot eivät auta


3 Kansalaistottelemattomuus on vaikuttamiskeino muiden joukossa ja se voisi olla nykyistä
tavallisempi poliittisen toiminnan muoto

K7 K7. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla
nollasta kymmeneen kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa?


0 0 Vasemmisto


11


22



















33
44
55
66
77
88
99
10 10 Oikeisto

K8 K8. Politiikassa puhutaan myös konservatismista ja liberalismista. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi
asteikolla nollasta kymmeneen kun nolla tarkoittaa liberaalia ja kymmenen konservatiivia?


0 0 Liberaali


11


22


33


44


55


66


77


88


99


10 10 Konservatiivi

K9 K9. Ihmiset jättävät toisinaan äänestämättä. Äänestitkö viime kunnallisvaaleissa huhtikuussa 2017?


1 Kyllä


2 En


3 Ei ollut äänioikeutta

K10 K10. Mikä seuraavista pätee äänestyskäyttäytymiseesi kunkin puolueen kohdalla?

Suomen Keskusta
Kansallinen Kokoomus
Perussuomalaiset
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Sininen tulevaisuus
Jokin muu puolue, mikä
Randomize responses

skippeti10 skippeti10
If ??K10??[10] has 1;2, Only ask 'K10muu'

K10muu Jokin muu puolue, mikä

Olen
äänestänyt
elämäni
aikana
joissakin
vaaleissa











En ole
äänestänyt
mutta
saattaisin
äänestää

En äänestäisi
missään
tapauksessa

En osaa
sanoa


































K11 K11. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?


1 Suomen Keskusta


2 Kansallinen Kokoomus


3 Perussuomalaiset


4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue


5 Vihreä liitto


6 Vasemmistoliitto


7 Ruotsalainen kansanpuolue


8 Suomen Kristillisdemokraatit


9 Sininen tulevaisuus


10 Jokin muu puolue, mikä (fixed)
Randomize responses
If = 10, Only ask 'K11muu'

K11muu Jokin muu puolue, mikä?

K12 K12. Onko mielestäsi seuraavilla ryhmillä

Köyhät
Rikkaat

Paljon
enemmän
rahaa kuin
mitä heillä
kuuluisi olla

Hieman
enemmän
rahaa kuin
mitä heillä
kuuluisi olla







Suurin
piirtein sen
verran
rahaa kuin
mitä heillä
kuuluisi olla



Hieman
vähemmän
rahaa kuin
mitä heillä
kuuluisi olla

Paljon
vähemmän
rahaa kuin
mitä heillä
kuuluisi olla







Randomize responses

K13 K13. Missä määrin tunnet seuraavia tunteita työttömyyskorvauksen saajia kohtaan?

Myötätunto
Ärtymys

Erittäin
paljon



Melko
paljon



En paljon
enkä vähän



Melko
vähän



Ei lainkaan

Melko
vähän



Ei lainkaan




Randomize responses

K14 K14. Missä määrin tunnet seuraavia tunteita toimeentulotuen saajia kohtaan?

Myötätunto
Ärtymys

Erittäin
paljon



Melko
paljon



En paljon
enkä vähän






Randomize responses

K15 K15. Missä määrin tunnet seuraavia tunteita työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria
kohtaan?
Erittäin
paljon

Melko
paljon

En paljon
enkä vähän

Melko
vähän

Ei lainkaan

Myötätunto
Ärtymys
















Randomize responses

K16 K16. Missä määrin tunnet seuraavia tunteita vuosina 1945–1950 syntyneitä suuria ikäluokkia kohtaan?

Myötätunto
Ärtymys

Erittäin
paljon



Melko
paljon



En paljon
enkä vähän



Melko
vähän



Ei lainkaan



Randomize responses

K17 K17. Missä määrin tunnet seuraavia tunteita työn perässä Suomeen muuttaneita kohtaan?

Myötätunto
Ärtymys

Erittäin
paljon



Melko
paljon



En paljon
enkä vähän



Melko
vähän



Ei lainkaan

En paljon
enkä vähän



Melko
vähän



Ei lainkaan

Melko
vähän



Ei lainkaan




Randomize responses

K18 K18. Missä määrin tunnet seuraavia tunteita pakolaisia kohtaan?

Myötätunto
Ärtymys

Erittäin
paljon



Melko
paljon






Randomize responses

K19 K19. Missä määrin tunnet seuraavia tunteita turvapaikanhakijoita kohtaan?

Myötätunto
Ärtymys

Erittäin
paljon



Melko
paljon



En paljon
enkä vähän






Randomize responses

lapsisarja lapsisarja
K20_1 K20. Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee olla itsenäinen vai lapsen tulla kunnioittaa
vanhempia ihmisiä?


1 Lapsen tulee olla itsenäinen


2 Lapsen tulee kunnioittaa vanhempia ihmisiä

K20_2 K20. Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee olla utelias vai lapsen tulee osata käyttäytyä
hyvin?


1 Lapsen tulee olla utelias


2 Lapsen tulee osata käyttäytyä hyvin

K20_3 K20. Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee olla tottelevainen vai lapsen tulee olla
omatoiminen?


1 Lapsen tulee olla tottelevainen


2 Lapsen tulee olla omatoiminen

K20_4 K20 Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee käyttää omaa järkeään vai lapsen tulee noudattaa
hyviä käytöstapoja?


1 Lapsen tulee käyttää omaa järkeään


2 Lapsen tulee noudattaa hyviä käytöstapoja

K21 K21. Seuraavassa esitetään muutama väite suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisestä. Valitse
kustakin väiteparista väite, jonka kanssa olet enemmän samaa mieltä.

Sosiaaliturvaetuudet kuuluvat kaikille kansalaisille ja maassa
pysyvästi oleskeleville
Tämän vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli
edistää tehokkaasti työllistymistä
Sosiaaliturvaa tulee uudistaa siten, että vastikkeeksi tuesta täytyy
tehdä nykyistä enemmän jotakin yhteiskunnallisesti hyödyllistä, kuten
opintoja tai vapaaehtoistöitä
Sosiaaliturva auttaa vaikeassa tilanteessa olevaa ihmistä pääsemään
itse takaisin jaloilleen
Sosiaaliturvaetuuksien tulisi aina olla yksilökohtaista siten, että
kotitalouden muita perheenjäseniä ei huomioida

&nbsp;


&nbsp;


















Randomize responses

K22 K22. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

Kasvavat tuloerot saavat ihmiset
yrittämään enemmän
Politiikan on huolehdittava siitä, että
tuloerot köyhien ja rikkaiden välillä eivät
enää kasva Suomessa
Huono-osaisia ja köyhiä tulee tukea
yhteisillä verovaroilla nykyistä enemmän
Asiakkaalla ja potilaalla tulee olla laaja
mahdollisuus valita hoitopaikkansa julkisen
tai yksityisen sektorin toimijoiden joukosta
Suuryritysten verotus on pidettävä
matalana työpaikkojen lisäämiseksi
Olen hyötynyt talouden globalisaatiosta
Huono-osaisuus on usein seurausta
ihmisen omista valinnoista
Suomelle on eduksi, jos tänne muuttaisi
nykyistä enemmän maahanmuuttajia, jotka
tulevat tänne töihin
Suomen tulisi ottaa vastaan pakolaisia
nykyistä enemmän
Suomen tulisi suhtautua nykyistä
myönteisemmin täältä turvapaikkaa
hakeviin
Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulisi
olla oikeus adoptoida lapsia

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä


En samaa
enkä eri
mieltä


Jokseenkin
samaa
mieltä


Täysin
samaa
mieltä


































































































Randomize responses

K23 K23. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua
viimeisen kahden viikon aikana.

Ei lainkaan

Hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden tai
kireyden tunne
En ole voinut lopettaa tai hallita huolestumistani
Pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi
tapahtua

Useimpina
päivinä
viikossa


Joka päivä



Muutamana
päivänä
viikossa
















taustat Lopuksi muutamia taustatietoja sinusta.

K24 K24. Mikä on syntymävuotesi?
(must be between 1911 and 2001)

K25 K25. Mikä on sukupuolesi?


1 Mies


2 Nainen


3 Muu


4 En halua sanoa

K26 K26. Mikä on äidinkielesi?


1 Suomi


2 Ruotsi


3 Muu

K27 K27. Mikä on siviilisäätysi?


1 Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa


2 Leski


3 Eronnut tai asumuserossa


4 Naimaton


5 Avoliitossa


6 Muu

K28 K28. Kuinka monta 18 vuotta täyttänyttä aikuista asuu itsesi lisäksi samassa kotitaloudessa kanssasi?
(must be between 0 and 19)

K29 K29. Kuinka monta alle 18 vuotiasta asuu samassa kotitaloudessa kanssasi?
(must be between 0 and 20)

K30 K30. Mikä on koulutuksesi?


1 Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu


2 Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu


3 Ylioppilas/lukio


4 Opistotaso









5 Ammattikorkeakoulu
6 Yliopisto/korkeakoulu
7 Ei halua vastata

K31 K31. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut bruttokuukausitulot eli kuukausitulot
ennen veroja?


1 Alle 500 euroa /kk


2 500-999 euroa /kk


3 1000-1499 euroa /kk


4 1500-1999 euroa /kk


5 2000-2499 euroa /kk


6 2500-2999 euroa /kk


7 3000-4999 euroa /kk


8 5000-7499 euroa /kk


9 7500-9999 euroa /kk


10 10 000-12499 euroa /kk


11 Yli 12000 euroa /kk


12 En osaa sanoa/ En halua vastata
If ??K28??<1 and ??K29??<1, set '??K31??' to question 'K32'

K32 K32. Kuinka suuret ovat keskimäärin omat bruttokuukausitulosi eli kuukausitulot ennen veroja?


1 Alle 500 euroa /kk


2 500-999 euroa /kk


3 1000-1499 euroa /kk


4 1500-1999 euroa /kk


5 2000-2499 euroa /kk


6 2500-2999 euroa /kk


7 3000-4999 euroa /kk


8 5000-7499 euroa /kk


9 7500-9999 euroa /kk


10 10 000-12499 euroa /kk


11 Yli 12000 euroa /kk


12 EOS / EI HALUA VASTATA

K33 K33. Mikä on asumismuotosi?


1 Omistusasunto


2 Vuokra-asunto


3 Vailla vakituista asuntoa


4 Muu

K34 K34. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämän hetkistä elämäntilannettasi?


1 Kokopäivätyössä


2 Osa-aikatyössä


3 Työtön


4 Opiskelija


5 Varusmies tai siviilipalveluksessa


6 Eläkkeellä


7 Hoitaa kotitaloutta tai vanhempainvapaalla


8 Muu
If = 1, 2, Only ask 'K35'
If = 3, set '1' to question 'K42'
If = 3, Only ask 'K43'

K35 K35. Ajattele nykyistä työtäsi. Oletko











1 Palkansaaja
2 Yrittäjä, joka työllistää itsensä
3 Yrittäjä, joka työllistää muita itsensä lisäksi
4 Ei mikään näistä

If = 1, Only ask 'K36'

K36 K36. Mikä on työnantajasi?


1 Yksityinen yritys


2 Valtio/kunta


3 Valtionyritys


4 Muu julkinen toimija


5 Järjestö

K37 K37. Millainen on työsuhteesi?


1 Toistaiseksi voimassa oleva


2 Määräaikainen

K38 K38. Kuinka monta tuntia viikossa työskentelet keskimäärin?
(must be between 0 and 120)

K39 K39. Mikä on ammattisi?

K40 K40. Oletko työssäsi esimiesasemassa?


1 Ei


2 Kyllä, 1–9 alaista


3 Kyllä, alaisia 10 tai enemmän

K41 K41. Kuinka suurena pidät irtisanomisen uhkaa nykyisessä työssäsi (esimerkiksi automaation,
tuotannon siirtymisen tai yrityksen taloudellisten vaikeuksien johdosta) asteikolla nollasta kymmeneen, kun
nolla tarkoittaa erittäin pientä ja kymmenen eri suurta?


0 0 Erittäin pieni uhka


11


22


33


44


55


66


77


88


99


10 10 Erittäin suuri uhka

K42 K42. Oletko ollut työttömänä viimeisen viiden vuoden aikana?


1 Kyllä


2 Ei

K43 K43. Kuinka monta kuukautta nykyinen työttömyysjaksosi on kestänyt?
(must be between 0 and 120)

K44 K44. Ajattele sitä työtä, jossa olit viimeksi. Olitko:


1 Palkansaaja


2 Yrittäjä


3 Ei mikään näistä

K45 K45. Mikä oli ammattisi?

K46 K46. Oletko jonkin ammattiliiton tai muun etu- tai kansalaisjärjestön jäsen tai säännöllinen lahjoittaja?


1 Kyllä


2 En, mutta olen ollut aiemmin


3 En, enkä ole koskaan ollut
If = 1, Only ask 'K47_1'

K47_1 K47. Minkä ammattiliiton tai muiden järjestöjen jäsen tai lahjoittaja olet?Ammattiliitoilla ei tarkoiteta
tässä keskusjärjestöjä (SAK, STTK, Akava) vaan niiden jäsenliittoja (esim. OAJ, Lääkäriliitto, Tehy).

K47_2 K47_2

K47_3 K47_2

If len(??K47_1??)>2 and (len(??K47_2??)>2 or len(??K47_3??)>2), Only ask 'K48'

K48 K48. Mikä näistä on itsellesi tärkein?

K49 K49. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten suhdettasi tähän ammattiliittoon/järjestöön?


1 En seuraa liiton/järjestön toimintaa


2 Seuraan liiton/järjestön toimintaa, mutten osallistu siihen aktiivisesti


3 Osallistun aktiivisesti liiton/järjestön toimintaan (esimerkiksi tapahtumiin)

K50 K50. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot kuuluvasi?


1 Yläluokka


2 Ylempi keskiluokka


3 Alempi keskiluokka


4 Työväenluokka


5 Ei mikään luokka


6 Muu
If = 6, Only ask 'K51'

K51 K51. Mihin luokkaan katsot kuuluvasi?

K52 K52. Kuinka tyytyväinen olet yleisesti ottaen elämääsi nykyisin? Arvio asteikolla nollasta kymmeneen,
jossa 0 tarkoittaa äärimmäisen tyytymätöntä ja 10 äärimmäisen tyytyväistä.


0 0 Äärimmäisen tyytymätön


11


22


33


44


55


66


77


88


99


10 10 Äärimmäisen tyytyväinen

K53 K53. Miten arvioisit yhteiskunnallista asemaasi suhteessa muihin ihmisiin asteikolla nollasta
kymmeneen, kun nolla tarkoittaa erittäin matalaa ja kymmenen erittäin korkeaa?


0 0 Erittäin matala


11


22


33


44


55


66


77


88


99


10 10 Erittäin korkea

K54 K54. Miten koet yhteiskunnallisen asemasi muuttuneen viimeiseen viiden vuoden aikana?


1 Laskenut paljon


2 Laskenut jonkin verran


3 Pysynyt ennallaan


4 Noussut jonkin verran


5 Noussut paljon

K55 K55. Miten arvioit yhteiskunnallisen asemasi muuttuvan seuraavan viiden vuoden aikana?


1 Laskee paljon











2 Laskee jonkin verran
3 Pysyy ennallaan
4 Nousee jonkin verran
5 Nousee paljon

K56 K56. Millainen perheesi toimeentulo oli lapsuudessasi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla
tarkoittaa heikosti toimeentulevaa ja kymmenen hyvin toimeentulevaa? (Mikäli sinulla oli useampia perheitä,
arvioi sitä, joka mielestäsi oli lapsuudessasi merkityksellisin.)


0 0 Heikosti toimeentuleva


11


22


33


44


55


66


77


88


99


10 10 Hyvin toimeentuleva

K57 K57. Missä määrin saat apua ja tukea läheisiltäsi silloin, kun sitä tarvitset? Arvioi asteikolla, jossa 0
tarkoittaa ei lainkaan ja 10 paljon.


0 0 En lainkaan


11


22


33


44


55


66


77


88


99


10 10 Paljon

K58 K58. Mikä on terveydentilasi yleisesti ottaen?


1 Erittäin hyvä


2 Hyvä


3 Kohtuullinen


4 Huono


5 Erittäin huono

K59 K59. Vaikeuttaako päivittäistä elämääsi jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai mielenterveyden
ongelma?


1 Kyllä, paljon


2 Kyllä, jossain määrin


3 Ei

K60 K60. Tunnetko itsesi yksinäiseksi?


1 Jatkuvasti


2 Melko usein


3 Joskus


4 Hyvin harvoin


5 Ei koskaan

lopetus merkitään piilo complete Analysea varten
If true, set '1' to question 'COMPLETE'
If true, set 'InterviewTime("alkaa","lopetus")' to question 'kesto_kokolomake'

arvonta Kiitos vastauksistasi! Tutkimukseen vastanneiden kesken arvotaan 20 kpl lahjakortteja. Haluatko
osallistua arvontaan?


1 Kyllä - yhteystiedot kysytään seuraavalla sivulla


2 En halua osallistua arvontaan
If = 1, Only ask 'yhteystiedot'

yhteystiedot Jätä tähän yhteystietosi. Tietoja käytetään vain arvonnassa
arpanimi Nimi

arpaosoite Lähiosoite

arpapostitmp Postinumero ja -toimipaikka

