
Tutkimus sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta
Millaista apua olet saanut läheisiltäsi? Oletko antanut taloudellista tukea toi-
selle henkilölle? Entä tulisiko isovanhempien hoitaa lapsenlapsiaan?

Helsingin yliopisto tutkii sukupolvien välistä vuorovaikutusta Suomen Akate-
mian rahoittamassa tutkimuksessa. Tilastokeskus kerää tutkimusaineiston.
Kysely tehdään saman suvun kolmen sukupolven jäsenelle. Tutkimme suuria
ikäluokkia, heidän vanhempiaan ja lapsiaan. Sinä olet yksi satunnaisesti va-
lituista∗ vuosina 1945�50 syntyneistä suurten ikäluokkien edustajista.

On erittäin tärkeää, että juuri Sinä vastaat kyselyyn, sillä mukaan arvottua
henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä. Vaikka lomake saattaa vaikuttaa
pitkältä, osa kysymyksistä ei koske kaikkia vastaajia.

Tutkimuksessa käytetään kyselyaineistojen lisäksi erilaisista tilastoista saata-
via taustatietoja. Ennen aineiston luovuttamista tutkijoiden käyttöön Tilasto-
keskus poistaa kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tie-
dot. Sinulla on mahdollisuus osallistua myöhemmin tehtävään tätä kyselyä
täydentävään jatkohaastatteluun sekä mahdollisesti viiden vuoden kuluttua
toistettavaan kyselytutkimukseen.

Pyydämme Sinua palauttamaan täytetyn lomakkeen 26.3.2007 mennes-
sä oheisessa valmiiksi maksetussa kuoressa Tilastokeskukseen. Kyselyyn
vastanneiden kesken arvotaan kolme 100 euron arvoista lahjakorttia. Arvon-
nat suorittaa Tilastokeskus. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Avustasi etukäteen kiittäen

Tilastokeskus Helsingin yliopisto

Riitta Harala J.P. Roos
tilastojohtaja professori

Lisätietoja tutkimuksen sisällöstä antaa:
Helsingin yliopistossa professori Elina Haavio-Mannila
puh. (09) 1912 3960 tai sähköposti: elina.haavio-mannila@helsinki.fi
Lisätietoja tietojen keruusta antaa:
Tilastokeskuksessa tutkija Marika Jokinen
puh. (09) 1734 3628 tai sähköposti: marika.jokinen@tilastokeskus.fi
Tietoja tutkimuksesta löytyy internetistä: http://blogit.helsinki.fi/gentrans/

                                                
∗ Henkilöiden tiedot on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

Irr
ot

a 
ka

ns
ile

ht
i j

a 
ky

se
ly

os
a 

to
is

is
ta

an
 k

at
ko

vi
iv

an
 k

oh
da

lta
.



Sukupolvien ketju 2007/SIL
© Helsingin yliopisto/Tilastokeskus

2

Vastaamisohjeet:

Vastaukset merkitään rengastamalla sopivaa vaihtoehtoa edustava numero tai kirjoitta-
malla vastaus sille varattuun tilaan. Rengasta se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa Sinun
tilannettasi tai käsityksiäsi. Valitse kustakin kohdasta vain yksi vastausvaihtoehto, ellei
toisin pyydetä.

Esimerkki:

42.  Mitä tarkoitusta varten annoit taloudellista tukea? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, vaatteisiin
ja asumiseen.............................................................. 1
Talon tai asunnon ostamiseen, vuokraamiseen
ja/tai sen remontoimiseen yms. ................................. 2
Muuhun suureen hankintaan ..................................... 3
Matkaan ..................................................................... 4
Muuhun ...................................................................... 5
Ei erityistä syytä ......................................................... 6

Osa kysymyksistä koskee useampaa henkilöä. Vastaa näissä kohdissa kysymykseen
sarakkeittain jokaisen henkilön kohdalta erikseen.

Esimerkki:

Äiti Isä Puolison äiti Puolison isä
56. Mikä on/oli hänen
      peruskoulutuk-
      sensa?

Enintään kansa-
koulu .....................  1

Keskikoulu.............  2

Ylioppilastutkinto ...  3

Enintään kansa-
koulu .....................  1

Keskikoulu ............  2

Ylioppilastutkinto...  3

Enintään kansa-
koulu...................... 1

Keskikoulu ............. 2

Ylioppilastutkinto ... 3

Enintään kansa-
koulu .....................  1

Keskikoulu.............  2

Ylioppilastutkinto ...  3

Jos rengastamasi vaihtoehdon jäljessä pyydetään siirtymään johonkin tiettyyn kysy-
mykseen, siirry suoraan numeron osoittamaan kysymykseen ja ohita väliin jäävät ky-
symykset.

Tarkasta lopuksi, että olet vastannut kaikkiin Sinua koskeviin kysymyksiin.

Tilastokeskus on valtion laitos, joka tekee yhteiskuntaoloja
kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Lisätietoja Tilastokeskuksesta

löydät internetin sivuilta www.Tilastokeskus.fi
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Sukupolvien ketju
- suuret ikäluokat ja sukupolvien välinen vuorovaikutus

Taustatietoja

1. Oletko?
Nainen ................................... 1
Mies ....................................... 2

2. Minä vuonna olet syntynyt? 19 ______

3. Mikä on nykyinen siviilisäätysi?
Naimaton ............................................................ 1
Avoliitto ............................................................... 2
Avioliitto tai rekisteröity parisuhde ...................... 3
Eronnut ............................................................... 4
Leski.................................................................... 5

4. Kenen kanssa asut tällä hetkellä samassa kotitaloudessa?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
Asun avio- tai avopuolisoni (jatkossa hänestä
käytetään nimitystä puoliso) kanssa kahden...... 1
Asun puolisoni ja lasten kanssa ......................... 2
Asun yksin .......................................................... 3
Asun lapseni/lasteni kanssa ............................... 4
Asun puolisoni ja vanhempani/vanhempieni
kanssa ................................................................ 5
Asun puolisoni ja puolisoni vanhemman/
vanhempien kanssa............................................ 6
Asun vanhempani/vanhempieni kanssa............. 7

5. Keitä elossa olevia sukulaisia Sinulla on?
Ympyröi kaikkia elossa olevia sukulaisiasi vastaavat numerot.

Äiti .................................................................. 1 Sisko/siskoja ............................................................ 11

Isä .................................................................. 2 Siskon/siskojen puolisoita ........................................ 12
Tytär/tyttäriä................................................... 3 Veli/veljiä .................................................................. 13
Poika/poikia ................................................... 4 Veljen/veljien puolisoita............................................ 14
Puoliso ........................................................... 5 Sisaruksen lapsia..................................................... 15
Puolison äiti ................................................... 6 Lapsenlapsia............................................................ 16
Puolison isä ................................................... 7 Tätejä, setiä, enoja ja/tai heidän puolisoitaan.......... 17
Isovanhempi/isovanhemmat.......................... 8 Serkkuja, pikkuserkkuja ja/tai heidän puolisoitaan .. 18
(Avo)miniä/miniöitä ........................................ 9 Ei ketään edellä mainituista ..................................... 19
(Avo)vävy/vävyjä............................................ 10

6. Kenen edellisessä kysymyksessä mainitun kotitaloutesi ulkopuolella asuvan sukulaisen kanssa olet ollut
eniten yhteydessä viimeisen 12 kuukauden aikana?

Merkitse häntä vastaava numero viivalle: ______
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Saamasi maksuton käytännön apu

Seuraavat kysymykset koskevat kotitalouden ulkopuolelta saamaasi käytännön apua, josta et ole maksanut.
Käytännön avulla tarkoitamme avustamista muun muassa koti- ja pihatöissä, remontissa ja tekniikan käytössä.
Rahallisesta avusta kysytään myöhemmin.

7. Oletko saanut maksutonta käytännön apua (ks. kysymys 8) kotitaloutesi ulkopuolella asuvalta henkilöltä tai
taholta viimeisten 12 kuukauden aikana?

Kyllä ....................................................... 1 → Siirry kysymykseen 8.

En........................................................... 2 → Siirry kysymykseen 14.

8. Minkälaista käytännön apua olet saanut viimeisten 12 kuukauden aikana
(kotitaloutesi ulkopuolella asuvalta henkilöltä)? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Apua käytännön kotitöissä, kuten ruuanlaitossa, kodin siivouksessa,
kaupassa käynnissä, piha- ja puutarhatöissä........................................ 1
Remontti- tai rakennusapua................................................................... 2
Kuljetusapua .......................................................................................... 3
Autoon, kodinkoneeseen yms. liittyvää korjaus- tai huoltoapua............ 4
Apua lomanviettoon liittyvissä asioissa.................................................. 5
Apua kaavakkeiden täyttämisessä, taloudellisten tai oikeudellisten
asioiden selvittämisessä ........................................................................ 6
Neuvomista ja auttamista esim. matkapuhelimen, tietokoneen,
internetin tai digi-boxin asentamisessa tai käytössä ............................. 7
Lastenhoitoapua .................................................................................... 8
Lemmikkieläimen hoitoapua .................................................................. 9
Hoivaa tai henkilökohtaista apua, kuten apua peseytymisessä ja
syömisessä sekä vaatteiden pukemisessa............................................ 10
Auttajan muuhun erityisammattitaitoon liittyvää apua ........................... 11

9. Minkälaista edellisessä kysymyksessä mainittua käytännön apua olet saanut eniten?

Merkitse apua vastaava numero viivalle: ______

10. Keiltä kaikilta kotitaloutesi ulkopuolisilta henkilöiltä tai tahoilta olet saanut käytännön apua viimeisten 12 kuu-
kauden aikana? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Äidiltä ..................................................... 1 Veljeltä tai hänen perheeltään....................... 8

Isältä....................................................... 2 Lapsenlapselta .............................................. 9
Tyttäreltä tai hänen puolisoltaan............ 3 Muulta sukulaiselta........................................ 10
Pojalta tai hänen puolisoltaan................ 4 Ystävältä........................................................ 11
Puolison äidiltä....................................... 5 Työtoverilta .................................................... 12
Puolison isältä........................................ 6 Seurakunnalta tai järjestöltä ......................... 13
Siskolta tai hänen perheeltään .............. 7

11. Keneltä tai miltä edellisessä kysymyksessä mainitulta henkilöltä tai taholta olet saanut eniten käytännön apua
viimeisten 12 kuukauden aikana?

Merkitse häntä vastaava numero viivalle: ______

12. Miten usein sait häneltä käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana?
Päivittäin................................................. 1
Viikoittain................................................ 2
Kuukausittain ......................................... 3
Harvemmin kuin kuukausittain ............... 4
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13. Kuinka tyytyväinen olet ollut saamaasi käytännön apuun?
Erittäin tyytyväinen................................. 1
Melko tyytyväinen .................................. 2
En erityisen tyytyväinen......................... 3
Melko tyytymätön................................... 4
Erittäin tyytymätön ................................. 5

14. Onko elämässäsi ollut viimeisten 12 kuukauden aikana tilanteita, jolloin olet pyytänyt käytännön apua kotita-
loutesi ulkopuolella asuvalta läheiseltäsi, mutta et sitä häneltä saanut?
Läheisellä tarkoitamme tässä henkilöä, jonka koet itsellesi läheiseksi. Hän voi olla esim. sukulainen, ystävä, naapuri tai työtoveri.
Kyllä ....................................................... 1
Ei............................................................ 2

Muille kuin omille lapsillesi antamasi maksuton käytännön apu

Seuraavat kysymykset koskevat Sinun antamaasi käytännön apua, josta et ole saanut maksua.

Kysymykset 15�20 koskevat muille kuin omille lapsillesi antamaasi käytännön apua. Omille lapsillesi antamastasi
käytännön avusta kysymme kyselyn loppupuolella.

15. Oletko antanut maksutonta käytännön apua kotitaloutesi ulkopuolella asuvalle muulle henkilölle kuin omalle
lapsellesi viimeisten 12 kuukauden aikana?

Kyllä ....................................................... 1 → Siirry kysymykseen 16.

En........................................................... 2 → Siirry kysymykseen 21.

16. Minkälaista käytännön apua olet antanut viimeisten 12 kuukauden aikana
(kotitaloutesi ulkopuolella asuvalle henkilölle)? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Apua käytännön kotitöissä, kuten ruuanlaitossa, kodin siivouksessa,
kaupassa käynnissä, piha- ja puutarhatöissä......................................... 1
Remontti- tai rakennusapua ................................................................... 2
Kuljetusapua ........................................................................................... 3
Autoon, kodinkoneeseen yms. liittyvää korjaus- tai huoltoapua............. 4
Apua lomanviettoon liittyvissä asioissa .................................................. 5
Apua kaavakkeiden täyttämisessä, taloudellisten tai oikeudellisten
asioiden selvittämisessä......................................................................... 6
Neuvomista ja auttamista esim. matkapuhelimen, tietokoneen,
internetin tai digi-boxin asentamisessa tai käytössä ............................. 7
Lastenhoitoapua ..................................................................................... 8
Lemmikkieläimen hoitoapua ................................................................... 9
Hoivaa tai henkilökohtaista apua, kuten apua peseytymisessä ja
syömisessä sekä vaatteiden pukemisessa ............................................ 10
Muuhun omaan erityisammattitaitooni liittyvää apua.............................. 11

17. Minkälaista edellisessä kysymyksessä mainittua käytännön apua olet antanut eniten?

Merkitse apua vastaava numero viivalle: ______
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18. Keille kaikille henkilöille olet antanut tätä käytännön apua viimeisten 12 kuukauden aikana?
Voit valita useita vaihtoehtoja.

Äidille........................................................ 1 Veljelle tai hänen perheelleen..................... 6

Isälle......................................................... 2 Lapsenlapselle............................................ 7
Puolison äidille ......................................... 3 Muulle sukulaiselle...................................... 8
Puolison isälle .......................................... 4 Ystävälle ..................................................... 9
Siskolle tai hänen perheelleen................. 5 Työtoverille.................................................. 10

19. Kenelle edellisessä kysymyksessä mainituista henkilöistä olet antanut eniten käytännön apua
viimeisten 12 kuukauden aikana?

Merkitse häntä vastaava numero viivalle: ______

20. Miten usein annoit käytännön apua kotitaloutesi ulkopuolella asuvalle henkilölle keskimäärin
viimeisten 12 kuukauden aikana? Valitse saamasi tuen useutta parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Päivittäin................................................... 1
Viikoittain.................................................. 2
Kuukausittain ........................................... 3
Harvemmin kuin kuukausittain ................. 4

21. Asuuko kanssasi joku 18 vuotta täyttänyt hoivaa tai henkilökohtaista apua tarvitseva henkilö,
jota olet auttanut päivittäin tai lähes päivittäin viimeisten 12 kuukauden aikana?
Hoivalla ja henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä esimerkiksi avustamista sängystä nousemisessa ja sänkyyn menemisessä,
pukeutumisessa, peseytymisessä tai ruokailussa.

Kyllä ......................................................... 1 → Siirry kysymykseen 22.

Ei .............................................................. 2 → Siirry kysymykseen 23.

22. Kuka kyseinen henkilö on?
Oma äiti ja/tai isä ..................................... 1
Aikuinen lapsi ........................................... 2
Puoliso ..................................................... 3
Puolison äiti ja/tai isä ............................... 4
Isovanhempi............................................. 5
Sisarus ..................................................... 6
Joku muu henkilö ..................................... 7

23. Oletko Sinä toistuvasti vastuussa jostain sukuusi tai sukulaisiisi liittyvistä yhteisistä asioista
(esim. hoitoavun tai perhejuhlien järjestäminen, yhteisomistukset, hautojen hoito yms.)?

Kyllä ......................................................... 1 → Jos kyllä, mistä? ______________________________

En............................................................. 2 ____________________________________________

24. Onko suvussasi tai lähipiirissäsi henkilöä, jolla on vakavia päihde- ja/tai mielenterveysongelmia?
Kyllä ......................................................... 1 → Siirry kysymykseen 25.

Ei .............................................................. 2 → Siirry kysymykseen 26.

25. Miten kuvailet suhdettasi häneen?
Emme ole yhteydessä.............................. 1
Autan häntä satunnaisesti........................ 2
Autan häntä säännöllisesti ....................... 3
Tapaan häntä ainoastaan satunnaisesti .. 4
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Saamasi taloudellinen tuki

Seuraavat kysymykset koskevat kotitalouden ulkopuolelta saamaasi taloudellista tukea.
Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta, hankinnoista tai
matkoista koituneisiin kustannuksiin. Tässä ei tarkoiteta lainoja eikä perintöjä, joista kysymme myöhemmin.

26. Oletko saanut viimeisten 12 kuukauden aikana taloudellista tukea toiselta aikuiselta henkilöltä?
Kyllä .................................................... 1 → Siirry kysymykseen 27.

En........................................................ 2 → Siirry kysymykseen 31.

27. Keiltä kaikilta sait taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon?
Ympyröi saamasi tuen kokonaissummaa vastaava numero niiden henkilöiden (a-k) kohdalta, joilta sait tukea.

alle 50 � 50−250 � 251−500 � 501�1500 � yli 1500 �

a) Äidiltä .................................................. 1 2 3 4 5

b) Isältä ................................................... 1 2 3 4 5

c) Tyttäreltä tai hänen puolisoltaan......... 1 2 3 4 5
d) Pojalta tai hänen puolisoltaan............. 1 2 3 4 5

e) Puolison äidiltä.................................... 1 2 3 4 5

f) Puolison isältä..................................... 1 2 3 4 5

g) Siskolta tai hänen perheeltään ........... 1 2 3 4 5

h) Veljeltä tai hänen perheeltään ............ 1 2 3 4 5

i) Muulta sukulaiselta ............................. 1 2 3 4 5

j) Ystävältä ............................................. 1 2 3 4 5

k) Työtoverilta ......................................... 1 2 3 4 5

28. Mitä tarkoitusta varten sait taloudellista tukea? Voit valita useampia vaihtoehtoja.
Jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, vaatteisiin
ja asumiseen.............................................................. 1
Talon tai asunnon ostamiseen, vuokraamiseen
ja/tai sen remontoimiseen yms. ................................. 2
Muuhun suureen hankintaan ..................................... 3
Matkaan ..................................................................... 4
Muuhun...................................................................... 5
Ei erityistä syytä......................................................... 6

29. Onko tämän tuen määrä muuttunut aikaisempiin vuosiin verrattuna? Onko se:
lisääntynyt........................................... 1
vähentynyt .......................................... 2

pysynyt ennallaan ............................... 3 → Siirry kysymykseen 31.

en osaa sanoa .................................... 9 → Siirry kysymykseen 31.

30. Tapahtuiko Sinun elämäntilanteessasi viimeisten 12 kuukauden aikana muutoksia, joilla oli vaikutusta
saamaasi taloudelliseen tukeen? Jos tapahtui, niin mitä?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

31. Oletko viimeisten 12 kuukauden aikana joutunut tilanteeseen, jossa olet pyytänyt taloudellista tukea,
mutta et ole saanut sitä?

Kyllä .................................................... 1
En........................................................ 2
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Saamasi lainat ja perinnöt tai ennakkoperinnöt

32. Oletko lainannut rahaa viimeisten 12 kuukauden aikana joltakin toiselta henkilöltä?
Kyllä .................................................... 1 → Siirry kysymykseen 33.

En........................................................ 2 → Siirry kysymykseen 35.

33. Keiltä kaikilta lainasit rahaa viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon?
Ympyröi saamasi lainan kokonaissummaa vastaava numero niiden henkilöiden (a-l) kohdalta, joilta lainasit rahaa.

alle 50 � 50−250 � 251−500 � 501−1500 � yli 1500 �

a) Äidiltä .................................................. 1 2 3 4 5

b) Isältä.................................................... 1 2 3 4 5

c) Tyttäreltä tai hänen puolisoltaan......... 1 2 3 4 5
d) Pojalta tai hänen puolisoltaan............. 1 2 3 4 5

e) Puolisolta............................................. 1 2 3 4 5

f) Puolison äidiltä.................................... 1 2 3 4 5

g) Puolison isältä..................................... 1 2 3 4 5

h) Siskolta tai hänen perheeltään ........... 1 2 3 4 5

i) Veljeltä tai hänen perheeltään ............ 1 2 3 4 5

j) Muulta sukulaiselta ............................. 1 2 3 4 5

k) Ystävältä ............................................. 1 2 3 4 5

l) Työtoverilta.......................................... 1 2 3 4 5

34. Mitä tarkoitusta varten sait lainan? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, vaatteisiin
ja asumiseen.............................................................. 1
Talon tai asunnon ostamiseen, vuokraamiseen
ja/tai sen remontoimiseen yms. ................................. 2
Muuhun suureen hankintaan ..................................... 3
Matkaan ..................................................................... 4
Muuhun ...................................................................... 5
Ei erityistä syytä ......................................................... 6

35. Onko kukaan taannut Sinulle pankkilainaa viimeisten 20 vuoden aikana?
Kyllä .................................................... 1 → Siirry kysymykseen 36

Ei ......................................................... 2 → Siirry kysymykseen 37.

36. Kuka/ketkä ovat taanneet sinulle lainan/lainoja? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Oma äiti ja/tai isä ................................ 1
Lapsi.................................................... 2
Puoliso ................................................ 3
Puolison äiti ja/tai isä .......................... 4
Isovanhempi........................................ 5
Sisarus ................................................ 6
Muu sukulainen................................... 7
Ystävä ................................................. 8

37. Oletko koskaan saanut vähintään 5 000 euron (n. 30 000 markan) arvosta perintöä, ennakkoperintöä tai lahjaa?
Kyllä .................................................... 1 → Siirry kysymykseen 38.

En........................................................ 2 → Siirry kysymykseen 40.
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38. Kuka/ketkä ovat antaneet tai jättäneet Sinulle vähintään 5 000 euron arvoisen perinnön, ennakkoperinnön
tai lahjan? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Oma äiti ja/tai isä .............................. 1
Lapsi ................................................. 2
Puoliso .............................................. 3
Puolison äiti ja/tai isä ........................ 4
Isovanhempi ..................................... 5
Sisarus.............................................. 6
Muu sukulainen................................. 7
Ystävä............................................... 8

39. Aiheuttiko tämä saamasi perintö, ennakkoperintö tai lahja erimielisyyttä sukulaisten tai
heidän puolisoidensa kesken?

Ei....................................................... 1
Kyllä, pieniä erimielisyyksiä .............. 2
Kyllä, vakavia erimielisyyksiä ........... 3
Kyllä, välit menivät poikki.................. 4

Muille kuin omille lapsillesi antamasi taloudellinen tuki

Seuraavaksi kysymme antamastasi taloudellisesta tuesta.

Kysymykset 40�44 koskevat muille kuin omille lapsille antamaasi taloudellista tukea. Omille lapsillesi antamastasi
taloudellista tuesta kysymme kyselyn loppupuolella.

40. Oletko antanut taloudellista tukea toiselle aikuiselle henkilölle viimeisten 12 kuukauden aikana?
Kyllä .................................................. 1 → Siirry kysymykseen 41.

En...................................................... 2 → Siirry kysymykseen 45.

41. Keille kaikille muille kuin omille lapsillesi annoit taloudellista tukea viimeisten 12 kuukauden aikana?
Kuinka paljon?
Ympyröi antamasi tuen kokonaissummaa vastaava numero niiden henkilöiden (a-i) kohdalta, joille annoit taloudellista tukea.

alle 50 � 50−250 � 251−500 � 501−1500 � yli 1500 �

a) Äidille ................................................ 1 2 3 4 5
b) Isälle.................................................. 1 2 3 4 5

c) Puolison äidille.................................. 1 2 3 4 5

d) Puolison isälle................................... 1 2 3 4 5

e) Siskolle tai hänen perheelleen.......... 1 2 3 4 5

f) Veljelle tai hänen perheelleen .......... 1 2 3 4 5

g) Muulle sukulaiselle............................ 1 2 3 4 5

h) Ystävälle ........................................... 1 2 3 4 5

i) Työtoverille ....................................... 1 2 3 4 5

42. Mitä tarkoitusta varten annoit taloudellista tukea? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, vaatteisiin
ja asumiseen.............................................................. 1
Talon tai asunnon ostamiseen, vuokraamiseen
ja/tai sen remontoimiseen yms. ................................. 2
Muuhun suureen hankintaan ..................................... 3
Matkaan ..................................................................... 4
Muuhun...................................................................... 5
Ei erityistä syytä......................................................... 6
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43. Onko tämän tuen määrä muuttunut aikaisempiin vuosiin verrattuna? Onko se:
lisääntynyt ........................................ 1
vähentynyt........................................ 2

pysynyt ennallaan ............................ 3 → Siirry kysymykseen 45.

en osaa sanoa ................................. 9 → Siirry kysymykseen 45.

44. Tapahtuiko Sinun elämäntilanteessasi viimeisten 12 kuukauden aikana muutoksia, joilla oli vaikutusta
antamaasi taloudelliseen tukeen? Jos tapahtui, niin mitä?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Antamasi lainat ja ennakkoperinnöt

45. Oletko lainannut rahaa viimeisten 12 kuukauden aikana jollekin toiselle henkilölle?
Kyllä ................................................. 1 → Siirry kysymykseen 46.

En..................................................... 2 → Siirry kysymykseen 48.

46. Keille kaikille henkilöille lainasit rahaa viimeisten 12 kuukauden aikana? Kuinka paljon?
Ympyröi antamasi lainan kokonaissummaa vastaava numero niiden henkilöiden kohdalta (a-l), joille lainasit rahaa.

alle 50 � 50−250 � 251−500 � 501−1500 � yli 1500 �

a) Äidille................................................ 1 2 3 4 5

b) Isälle................................................. 1 2 3 4 5

c) Tyttärelle tai hänen puolisolleen ...... 1 2 3 4 5

d) Pojalle tai hänen puolisolleen .......... 1 2 3 4 5
e) Puolisolle.......................................... 1 2 3 4 5

f) Puolison äidille ................................. 1 2 3 4 5

g) Puolison isälle .................................. 1 2 3 4 5

h) Siskolle tai hänen perheelleen......... 1 2 3 4 5

i) Veljelle tai hänen perheelleen.......... 1 2 3 4 5

j) Muulle sukulaiselle........................... 1 2 3 4 5

k) Ystävälle........................................... 1 2 3 4 5

l) Työtoverille....................................... 1 2 3 4 5

47. Mitä tarkoitusta varten lainasit rahaa? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, vaatteisiin
ja asumiseen.............................................................. 1
Talon tai asunnon ostamiseen, vuokraamiseen
ja/tai sen remontoimiseen yms. ................................. 2
Muuhun suureen hankintaan ..................................... 3
Matkaan ..................................................................... 4
Muuhun ...................................................................... 5
Ei erityistä syytä ......................................................... 6

48. Oletko taannut kenellekään pankkilainaa viimeisten 20 vuoden aikana?
Kyllä ................................................. 1 → Siirry kysymykseen 49.

En..................................................... 2 → Siirry kysymykseen 50.
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49. Keille kaikille olet taannut lainan? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Omalle äidille ja/tai isälle .......... 1
Lapselle .................................... 2
Puolisolle .................................. 3
Puolison äidille ja/tai isälle........ 4
Isovanhemmalle........................ 5
Sisarukselle .............................. 6
Jollekin muulle sukulaiselle ...... 7
Ystävälle ................................... 8

50. Oletko koskaan antanut vähintään 5 000 euron (n. 30 000 markan) arvosta ennakkoperintöä tai lahjaa?
Kyllä .......................................... 1 → Siirry kysymykseen 51.

En.............................................. 2 → Siirry kysymykseen 53.

51. Kenelle olet antanut vähintään 5000 euron arvoisen ennakkoperinnön tai lahjan? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Omalle äidille ja/tai isälle .......... 1
Lapselle .................................... 2
Puolisolle .................................. 3
Lapsenlapselle.......................... 4
Puolison äidille ja/tai isälle........ 5
Isovanhemmalle........................ 6
Sisarukselle .............................. 7
Jollekin muulle sukulaiselle ...... 8
Ystävälle ................................... 9

52. Aiheuttiko antamasi ennakkoperintö tai lahja erimielisyyttä sukulaisten tai heidän puolisoidensa kesken?
Ei............................................... 1
Kyllä, pieniä erimielisyyksiä ...... 2
Kyllä, vakavia erimielisyyksiä ... 3
Kyllä, välit menivät poikki.......... 4

Omat ja puolisosi vanhemmat

Seuraavaksi kysymme omista ja puolisosi vanhemmista. Kysymykset 53�57 koskevat myös jo kuolleita vanhempia.

Äiti Isä Puolison äiti Puolison isä
53. Hänen syntymä-

vuotensa? v. ___________ v. ___________ v. ___________ v. ___________

54. Elääkö hän? Kyllä......................  1

Ei ..........................  2
→ hän kuoli vuonna:

      __________

Kyllä....................... 1

Ei ........................... 2
→ hän kuoli vuonna:

      __________

Kyllä ...................... 1

Ei........................... 2
→ hän kuoli vuonna:

      __________

Kyllä ......................  1

Ei...........................  2
→ hän kuoli vuonna:

      __________

55. Onko/oliko hän
Sinun/puolisosi
biologinen van-
hempi?

Kyllä......................  1
Ei ..........................  2

Kyllä....................... 1
Ei ........................... 2

Kyllä ...................... 1
Ei........................... 2

Kyllä ......................  1
Ei...........................  2

56. Mikä on/oli hänen
peruskoulutuk-
sensa?

Enintään kansa-
koulu .....................  1
Keskikoulu ............  2
Ylioppilastutkinto...  3

Enintään kansa-
koulu...................... 1
Keskikoulu ............. 2
Ylioppilastutkinto.... 3

Enintään kansa-
koulu ..................... 1
Keskikoulu............. 2
Ylioppilastutkinto ... 3

Enintään kansa-
koulu .....................  1
Keskikoulu ............  2
Ylioppilastutkinto ...  3

57. Mikä oli hänen
pääasiallinen
ammattinsa hänen
ollessaan työikäi-
nen?

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
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Seuraavat kysymykset koskevat elossa olevia vanhempiasi tai puolisosi vanhempia.
Jos sekä Sinun että puolisosi molemmat vanhemmat ovat kuolleet, siirry kysymykseen 64.

Äiti Isä Puolison äiti Puolison isä

58. Asuuko hän Suo-
messa?

Kyllä ......................  1
Ei...........................  2
  → missä maassa?

 _________________

Kyllä......................  1
Ei ..........................  2
  → missä maassa?

_________________

Kyllä....................... 1
Ei ........................... 2
  → missä maassa?

 _________________

Kyllä ......................  1
Ei...........................  2
  → missä maassa?

_________________

59. Missä hän asuu? Omassa kodissaan.1

Minun luonani........  2

Jonkun muun suku-
laisen kodissa .......  3

Palvelutalossa.......  4

Vanhainkodissa tai
sairaalassa............  5

Omassa kodissaan.1

Minun luonani .......  2

Jonkun muun suku-
laisen kodissa .......  3

Palvelutalossa.......  4

Vanhainkodissa tai
sairaalassa ...........  5

Omassa kodissaan.1

Minun luonani ........ 2

Jonkun muun suku-
laisen kodissa........ 3

Palvelutalossa ....... 4

Vanhainkodissa tai
sairaalassa ............ 5

Omassa kodissaan.1

Minun luonani........  2

Jonkun muun suku-
laisen kodissa........  3

Palvelutalossa .......  4

Vanhainkodissa tai
sairaalassa............  5

60. Miten kaukana
Sinusta hän
asuu? n. ______ km päässä n. ______ km päässä n. ______ km päässä n. ______ km päässä

61. Millaiseksi arvioit
hänen terveyden-
tilansa?

Erittäin hyväksi......  1

Hyväksi .................  2

Kohtalaiseksi.........  3

Huonoksi ...............  4

Erittäin huonoksi ...  5

En osaa sanoa ......  9

Erittäin hyväksi......  1

Hyväksi .................  2

Kohtalaiseksi.........  3

Huonoksi...............  4

Erittäin huonoksi ...  5

En osaa sanoa......  9

Erittäin hyväksi ...... 1

Hyväksi.................. 2

Kohtalaiseksi ......... 3

Huonoksi ............... 4

Erittäin huonoksi .... 5

En osaa sanoa ...... 9

Erittäin hyväksi ......  1

Hyväksi .................  2

Kohtalaiseksi .........  3

Huonoksi ...............  4

Erittäin huonoksi....  5

En osaa sanoa ......  9

62. Merkitse kaikki
arkipäivän toimet,
joissa hänellä on
ongelmia selviy-
tyä itsenäisesti.

Pukeutuminen,
peseytyminen,
ruokailu tai  WC:ssä
käynti.....................  1

Ruoan laitto, pyykin-
pesu, siivous tai
pihatyöt ................  2

Kaupassa käynti tai
pankissa asiointi....  3

Liikkuminen
ulkona ...................  4

Asioiden muista-
minen ....................  5

En osaa sanoa ......  9

Pukeutuminen,
peseytyminen,
ruokailu tai  WC:ssä
käynti ....................  1

Ruoan laitto, pyykin-
pesu, siivous tai
pihatyöt ................  2

Kaupassa käynti tai
pankissa asiointi ...  3

Liikkuminen
ulkona ...................  4

Asioiden muista-
minen....................  5

En osaa sanoa......  9

Pukeutuminen,
peseytyminen,
ruokailu tai  WC:ssä
käynti ..................... 1

Ruoan laitto, pyykin-
pesu, siivous tai
pihatyöt ................. 2

Kaupassa käynti tai
pankissa asiointi .... 3

Liikkuminen
ulkona.................... 4

Asioiden muista-
minen..................... 5

En osaa sanoa ...... 9

Pukeutuminen,
peseytyminen,
ruokailu tai  WC:ssä
käynti.....................  1

Ruoan laitto, pyykin-
pesu, siivous tai
pihatyöt ................  2

Kaupassa käynti tai
pankissa asiointi....  3

Liikkuminen
ulkona ...................  4

Asioiden muista-
minen ....................  5

En osaa sanoa ......  9

63. Kuinka usein
keskimäärin olette
olleet yhteydessä
toisiinne viimeis-
ten 12 kuukauden
aikana henkilö-
kohtaisesti, puhe-
limitse tai sähkö-
postitse?

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa .....  1

Noin kerran
viikossa .................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa .....  1

Noin kerran
viikossa.................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa...... 1

Noin kerran
viikossa.................. 2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa ......... 3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa..................... 4

En kertaakaan ....... 5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa......  1

Noin kerran
viikossa .................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5
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Sisarukset

Jos Sinulla ei ole sisaruksia, siirry kysymykseen 72.

64. Kuinka monta sisarusta Sinulla on tai on ollut?

______ sisarusta

65. Monesko Sinä olet ikäjärjestyksessä sisarussarjastasi?

______.

Seuraavaksi kysymme tietoja elossa olevista sisaruksistasi.
Jos Sinulla on enemmän kuin neljä sisarusta, täytä tiedot vain neljästä vanhimmasta.

Vanhin sisaruksesi Toiseksi vanhin
sisaruksesi

Kolmanneksi vanhin
sisaruksesi

Neljänneksi vanhin
sisaruksesi

66. Hänen syntymä-
vuotensa? v. ___________ v. ___________ v. ___________ v. ___________

67. Hänen sukupuo-
lensa?

Nainen ..................  1

Mies ......................  2

Nainen ................... 1

Mies....................... 2

Nainen................... 1

Mies ...................... 2

Nainen ..................  1

Mies ......................  2

68. Kuinka usein
keskimäärin olette
olleet yhteydessä
toisiinne viimeis-
ten 12 kuukauden
aikana henkilö-
kohtaisesti, puhe-
limitse tai sähkö-
postitse?

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa .....  1

Noin kerran
viikossa.................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa...... 1

Noin kerran
viikossa.................. 2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa ......... 3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa..................... 4

En kertaakaan ....... 5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa...... 1

Noin kerran
viikossa ................. 2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa ......... 3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa..................... 4

En kertaakaan ....... 5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa .....  1

Noin kerran
viikossa .................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5

69. Oletteko/olitteko
sopineet sisarus-
tesi kanssa töiden
jakamisesta van-
hempienne aut-
tamisessa?

Emme ole
sopineet ................  1

Olemme sopineet
työnjaosta .............  2

Ei ole tarvetta........  3

Emme ole
sopineet................. 1

Olemme sopineet
työnjaosta .............. 2

Ei ole tarvetta ........ 3

Emme ole
sopineet................. 1

Olemme sopineet
työnjaosta.............. 2

Ei ole tarvetta ........ 3

Emme ole
sopineet ................  1

Olemme sopineet
työnjaosta .............  2

Ei ole tarvetta ........  3

70. Ovatko vanhempanne kohdelleet teitä kaikkia sisaruksia mielestäsi tasapuolisesti?
Kyllä Ei En osaa

sanoa

a) Äiti ...................... 1 2 9
b) Isä ...................... 1 2 9

Jos vastasit molempiin kyllä, eli molemmat kohtelivat
tasapuolisesti, → siirry kysymykseen 72.

71. Millä elämän osa-alueilla tämä epätasapuolisuus näkyi? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Koulutus...................................................... 1
Taloudellinen apu (sisältää perinnönjaon).. 2
Käytännön apu............................................ 3
Henkilökohtainen suosiminen..................... 4
En osaa sanoa............................................ 9
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Lapset ja lapsenlapset

Jos Sinulla ja puolisollasi ei kummallakaan ole elossa olevia lapsia, siirry kysymykseen 91.

72. Kuinka monta lasta Sinulla ja puolisollasi on yhteensä? Kirjoita lasten lukumäärät viivalle.

Lapsia on yhteensä ______, joista:

     yhteisiä lapsia on  ______
     yksinomaan minun lapsiani on ______
     yksinomaan puolisoni lapsia on ______

Jos Sinulla ja puolisollasi ei kummallakaan ole lapsenlapsia, siirry kysymykseen 74.

73. Kuinka monta lastenlasta Sinulla ja puolisollasi on yhteensä? Kirjoita lastenlapsien lukumäärät viivalle.

Lastenlapsia on yhteensä ______, joista:

     yhteisiä lapsenlapsia ______
     yksin minun lapsenlapsiani ______
     yksin puolisoni lapsenlapsia ______

Seuraavat kysymykset koskevat Sinun omia lapsiasi. Jos Sinulla on enemmän kuin neljä lasta, vastaa neljän van-
himman osalta. Merkitse vastaukset lasten ikäjärjestyksessä. Jos Sinulla ei ole omia lapsia, siirry kysymykseen 91.

Vanhin lapsi Toiseksi vanhin
lapsi

Kolmanneksi vanhin
lapsi

Neljänneksi vanhin
lapsi

74. Lapsen sukupuoli? Nainen...................  1

Mies ......................  2

Nainen ..................  1

Mies ......................  2

Nainen................... 1

Mies....................... 2

Nainen...................  1

Mies ......................  2

75. Hänen syntymävuo-
tensa? v. ___________ v. ___________ v. ___________ v. ___________

76. Kuinka monta lasta
hänellä on?

Ei yhtään ...............  0

Yksi .......................  1

Kaksi .....................  2

Kolme....................  3

Neljä tai
enemmän ..............  4

Ei yhtään...............  0

Yksi.......................  1

Kaksi.....................  2

Kolme ...................  3

Neljä tai
enemmän..............  4

Ei yhtään ............... 0

Yksi ....................... 1

Kaksi ..................... 2

Kolme .................... 3

Neljä tai
enemmän .............. 4

Ei yhtään...............  0

Yksi .......................  1

Kaksi .....................  2

Kolme....................  3

Neljä tai
enemmän..............  4

Seuraavat kysymykset (77�90) koskevat vain 18 vuotta täyttäneitä omia lapsiasi.
Jos Sinulla ei ole 18-vuotta täyttäneitä lapsia, siirry kysymykseen 91.

Vanhin lapsi Toiseksi vanhin
lapsi

Kolmanneksi vanhin
lapsi

Neljänneksi vanhin
lapsi

77. Minkä ikäisenä hän
muutti pois lapsuu-
denkodista?

Muutti pois

n.____-vuotiaana ...1

Asuu edelleen lap-
suudenkodissaan ...2

Muutti pois

n.____-vuotiaana ... 1

Asuu edelleen lap-
suudenkodissaan... 2

Muutti pois

n.____-vuotiaana....1

Asuu edelleen lap-
suudenkodissaan ...2

Muutti pois

n.____-vuotiaana ... 1

Asuu edelleen lap-
suudenkodissaan ... 2

78. Asuuko hän Suo-
messa?

Kyllä ......................  1
Ei...........................  2
  → missä maassa?

 _________________

Kyllä......................  1
Ei ..........................  2
  → missä maassa?

_________________

Kyllä ...................... 1
Ei ........................... 2
  → missä maassa?

 _________________

Kyllä ......................  1
Ei...........................  2
  → missä maassa?

_________________

79. Miten kaukana
Sinusta hän asuu? n. ______ km päässä n. ______ km päässä n. ______ km päässä n. ______ km päässä
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Vanhin lapsi Toiseksi vanhin
lapsi

Kolmanneksi vanhin
lapsi

Neljänneksi vanhin
lapsi

80. Kuinka usein olette
keskimäärin olleet
yhteydessä toisiin-
ne viimeisten 12
kuukauden aikana
henkilökohtaisesti,
puhelimitse tai säh-
köpostitse?

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa .....  1

Noin kerran
viikossa .................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa...... 1

Noin kerran
viikossa.................. 2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa ......... 3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa..................... 4

En kertaakaan ....... 5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa......  1

Noin kerran
viikossa .................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5

Päivittäin tai useita
kertoja viikossa .....  1

Noin kerran
viikossa.................  2

Noin 1 - 3 kertaa
kuukaudessa.........  3

Harvemmin kuin
kerran kuukau-
dessa ....................  4

En kertaakaan.......  5

Taloudellinen tuki ja käytännön apu lapsillesi

Seuraavaksi kysymme viimeisten 12 kuukauden aikana antamastasi taloudellisesta tuesta 18 vuotta täyttäneille
omille lapsillesi. Taloudellisella tuella tarkoitamme rahan antamista tai osallistumista muun muassa koulutuksesta,
hankinnoista tai matkoista koituneisiin kustannuksiin. Älä ota huomioon perintönä annettua tukea.

Vanhin lapsi Toiseksi vanhin
lapsi

Kolmanneksi vanhin
lapsi

Neljänneksi vanhin
lapsi

81. Oletko antanut
hänelle talou-
dellista tukea
viimeisten 12
kuukauden ai-
kana?
Kuinka paljon
yhteensä?

En.......................... 1
Kyllä ...................... 2
  → yhteensä
        noin ________ �

En..........................  1
Kyllä ......................  2
  → yhteensä
        noin ________ �

En .........................  1
Kyllä......................  2
  → yhteensä
        noin ________ �

En.......................... 1
Kyllä....................... 2
  → yhteensä
        noin ________ �

82. Oliko antamasi
taloudellinen tu-
ki luonteeltaan:

säännöllistä ........... 1

satunnaista ............ 2

säännöllistä ...........  1

satunnaista............  2

säännöllistä...........  1

satunnaista ...........  2

säännöllistä ........... 1

satunnaista ............ 2

83. Mitä käyttötarkoitusta varten annoit aikuisille lapsillesi taloudellista tukea? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, vaatteisiin ja
asumiseen .............................................................................. 1
Talon tai asunnon ostamiseen, vuokraamiseen ja/tai sen
remontoimiseen yms............................................................... 2
Muuhun suureen hankintaan .................................................. 3
Matkaan .................................................................................. 4
Muuhun................................................................................... 5
Ei erityistä syytä...................................................................... 6

84. Onko tämän tuen määrä muuttunut aikaisempiin vuosiin verrattuna? Onko se:
lisääntynyt................................. 1
vähentynyt ................................ 2

pysynyt ennallaan ..................... 3 → Siirry kysymykseen 86.

en osaa sanoa .......................... 9 → Siirry kysymykseen 86.

85. Tapahtuiko aikuisen lapsen elämäntilanteessa viimeisten 12 kuukauden aikana muutoksia, joilla oli vaikutusta
antamaasi taloudelliseen tukeen? Jos niin mitä?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Sukupolvien ketju 2007/SIL
© Helsingin yliopisto/Tilastokeskus

16

Seuraavaksi kysymme antamastasi lastenhoitoavusta 18 vuotta täyttäneille lapsillesi.

Vanhin lapsi Toiseksi vanhin
lapsi

Kolmanneksi vanhin
lapsi

Neljänneksi vanhin
lapsi

86. Oletko hoitanut
hänen lastaan
/lapsiaan vii-
meisten 12 kuu-
kauden aikana?
Jos et ole, siirry
kysymykseen 90.

Kyllä......................  1

En .........................  2

Ei ole ollut
tarvetta .................  3

Ei ole lapsia ..........  4

Kyllä ...................... 1

En.......................... 2

Ei ole ollut
tarvetta .................. 3

Ei ole lapsia........... 4

Kyllä ......................  1

En .........................  2

Ei ole ollut
tarvetta ..................  3

Ei ole lapsia...........  4

Kyllä......................  1

En .........................  2

Ei ole ollut
tarvetta..................  3

Ei ole lapsia ..........  4

87. Kuinka usein
hoidit hänen
lapsiaan vii-
meisten 12 kuu-
kauden aikana?

1�6 kertaa.............  1

7�12 kertaa...........  2

13�25 kertaa.........  3

Yli 25 kertaa..........  4

1�6 kertaa ............. 1

7�12 kertaa ........... 2

13�25 kertaa ......... 3

Yli 25 kertaa .......... 4

1�6 kertaa .............  1

7�12 kertaa ...........  2

13�25 kertaa .........  3

Yli 25 kertaa ..........  4

1�6 kertaa.............  1

7�12 kertaa...........  2

13�25 kertaa.........  3

Yli 25 kertaa..........  4

88. Oliko hoito
säännöllistä vai
satunnaista?

Säännöllistä ..........  1

Satunnaista...........  2

Säännöllistä........... 1

Satunnaista ........... 2

Säännöllistä ..........  1

Satunnaista ...........  2

Säännöllistä ..........  1

Satunnaista...........  2

89. Miksi annoit lapsellesi/lapsillesi lapsenhoitoapua viimeisten 12 kuukauden aikana?
Ympyröi kaikki kyseeseen tulevat vastausvaihtoehdot.
Lapsenlapsen sairastumisen takia................................ 1
Vanhemman sairastumisen takia.................................. 2
Vauvan syntymän takia................................................. 3
Päivähoitopaikan puuttumisen takia ............................. 4
Työkiireiden tai työmatkan takia ................................... 5
Iltamenojen tai harrastusten takia................................. 6
Lomamatkan takia......................................................... 7
Perhekriisin takia........................................................... 8
Koska halusin olla lapsenlapsen/-lasten kanssa .......... 9
Ei erityistä syytä ............................................................ 10

Tämän jälkeen kysymme antamastasi muusta käytännön avusta 18 vuotta täyttäneille lapsillesi.
Käytännön avulla tarkoitamme arkielämässä annettavaa ja saatavaa apua, kuten apua koti- tai pihatöissä, juhlien
järjestämisessä, kauppa-asioissa yms.

Vanhin lapsi Toiseksi vanhin
lapsi

Kolmanneksi vanhin
lapsi

Neljänneksi vanhin
lapsi

90. Millaista käy-
tännön apua
olet antanut hä-
nelle viimeisten
12 kuukauden
aikana?

Lastenhoidosta
kysyimme edellä.

Voit valita use-
amman vaihto-
ehdon.

Apua kotitöissä .....  1

Remontti- tai
rakennusapua.......  2

Kuljetusapua.........  3

Autoon, kodinkonee-
seen yms. liittyvää
korjaus- tai huolto-
apua .....................  4

Lemmikkieläimen
hoitoapua..............  5

Lomanviettoon
liittyvää apua.........  6

Omaan erityis-
ammattitaitooni
liittyvää apua.........  7

Muuta apua...........  8

En ole antanut
käytännön apua ....  9

Apua kotitöissä...... 1

Remontti- tai
rakennusapua ....... 2

Kuljetusapua ......... 3

Autoon, kodinkonee-
seen yms. liittyvää
korjaus- tai huolto-
apua ...................... 4

Lemmikkieläimen
hoitoapua .............. 5

Lomanviettoon
liittyvää apua ......... 6

Omaan erityis-
ammattitaitooni
liittyvää apua ......... 7

Muuta apua ........... 8

En ole antanut
käytännön apua..... 9

Apua kotitöissä......  1

Remontti- tai
rakennusapua .......  2

Kuljetusapua .........  3

Autoon, kodinkonee-
seen yms. liittyvää
korjaus- tai huolto-
apua......................  4

Lemmikkieläimen
hoitoapua ..............  5

Lomanviettoon
liittyvää apua .........  6

Omaan erityis-
ammattitaitooni
liittyvää apua .........  7

Muuta apua ...........  8

En ole antanut
käytännön apua ....  9

Apua kotitöissä .....  1

Remontti- tai
rakennusapua.......  2

Kuljetusapua.........  3

Autoon, kodinkonee-
seen yms. liittyvää
korjaus- tai huolto-
apua......................  4

Lemmikkieläimen
hoitoapua..............  5

Lomanviettoon
liittyvää apua.........  6

Omaan erityis-
ammattitaitooni
liittyvää apua.........  7

Muuta apua...........  8

En ole antanut
käytännön apua ....  9
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Taustatietoja taloudellisesta tilanteesta

91. Miten suuret ovat Sinun tulosi keskimäärin kuukaudessa verojen jälkeen?
Ota huomioon kaikki säännölliset tulosi verotuksen jälkeen, kuten ansio- ja omaisuustulot, eläkkeet ja muut
sosiaaliturvaetuudet (esim. asumistuki).

Noin ___________ euroa kuukaudessa

92. Entä miten suuret ovat kotitaloutesi (Sinun ja muiden kotona asuvien perheenjäsenten) kuukausitulot
verojen jälkeen?

Noin __________ euroa kuukaudessa

93. Ympyröi alla olevasta listasta niitä sosiaalietuuksia ja tulonsiirtoja vastaavat numerot, joita olet saanut
viimeisten 12 kuukauden aikana.  Voit valita useita vaihtoehtoja.

Työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki .............................................. 1
Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ..................................................................... 2
Sairauspäiväraha........................................................................................................ 3
Lapsilisä...................................................................................................................... 4
Vanhuuseläke (kansan- tai työeläke) ......................................................................... 5
Työttömyyseläke......................................................................................................... 6
Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki (ent. määräaikainen työkyvyttömyyseläke).. 7
Perhe-eläke ................................................................................................................ 8
Asumistuki tai asumislisä............................................................................................ 9
Toimeentulotuki .......................................................................................................... 10
Jokin muu, mikä? ________________________________________________ ...... 11
En mitään.................................................................................................................... 12

94. Onko kotitaloutesi taloudellinen tilanne muuttunut viimeisten kolmen vuoden aikana?
Muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan ... 1
Muuttunut jonkin verran parempaan suuntaan..... 2
Pysynyt ennallaan................................................. 3
Muuttunut jonkin verran heikompaan suuntaan ... 4
Muuttunut selvästi heikompaan suuntaan ............ 5
En osaa sanoa...................................................... 9

95. Oletko tyytyväinen nykyiseen elintasoosi ja kulutusmahdollisuuksiisi?
Erittäin tyytyväinen................................................ 1
Melko tyytyväinen ................................................. 2
En tyytyväinen enkä tyytymätön ........................... 3
Melko tyytymätön.................................................. 4
Erittäin tyytymätön ................................................ 5

96. Millaisena pidät omaa taloudellista tilannettasi? Oletko mielestäsi:
varakas ................................................................. 1
hyvin toimeen tuleva ............................................. 2
keskituloinen ......................................................... 3
pienituloinen.......................................................... 4

97. Millaisena pidät vanhempiesi taloudellista tilannetta? Ovatko/olivatko he mielestäsi:
varakkaita ............................................................. 1
hyvin toimeen tulevia ............................................ 2
keskituloisia .......................................................... 3
pienituloisia ........................................................... 4
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98. Millaisena pidät lastesi taloudellista tilannetta? Ovatko he mielestäsi:
varakkaita............................................ 1
hyvin toimeen tulevia .......................... 2
keskituloisia......................................... 3
pienituloisia ......................................... 4

99.  Läheisten väliset erimielisyydet saattavat johtaa ristiriitoihin. Onko Sinulla ollut ristiriitoja seuraavien
 henkilöiden kanssa? Miten usein?

Usein Silloin
tällöin

Harvoin Ei kos-
kaan

Ei ole ao.
läheistä

a) Äidin kanssa........................................ 1 2 3 4 5

b) Isän kanssa......................................... 1 2 3 4 5
c) Aikuisen tyttären kanssa ..................... 1 2 3 4 5
d) Aikuisen pojan kanssa ........................ 1 2 3 4 5
e) Puolison kanssa.................................. 1 2 3 4 5
f) Puolison äidin kanssa ......................... 1 2 3 4 5
g) Puolison isän kanssa .......................... 1 2 3 4 5
h) Siskon tai hänen puolisonsa kanssa... 1 2 3 4 5
i) Veljen tai hänen puolisonsa kanssa ... 1 2 3 4 5
j) Sisaruksen aikuisen lapsen kanssa.... 1 2 3 4 5
k) Aikuisen lapsenlapsen kanssa............ 1 2 3 4 5
l) Muun sukulaisen kanssa..................... 1 2 3 4 5
m) Ystävän kanssa................................... 1 2 3 4 5
n) Työtoverin kanssa............................... 1 2 3 4 5
o) Naapurin kanssa ................................. 1 2 3 4 5

Kun ajattelet elämääsi, mitkä ovat olleet Sinuun eniten vaikuttaneita tapahtumia (esimerkiksi ihmissuhteisiin,
terveydentilaan, työhön, asumiseen, taloudelliseen tilanteeseen liittyviä)? Mainitse erikseen myönteisiä ja kielteisiä
elämäntapahtumia tai käännekohtia ja merkitse samalla, minä vuonna nämä tapahtuivat.

100.  Mitkä ovat olleet Sinuun eniten vaikuttaneita myönteisiä tapahtumia tai käännekohtia elämässäsi?
 Minä vuosina ne tapahtuivat?

Tapahtuma Vuosi

1.

2.

3.

101.  Mitkä ovat olleet Sinuun eniten vaikuttaneita kielteisiä tapahtumia tai käännekohtia elämässäsi?
 Minä vuosina ne tapahtuivat?

  Tapahtuma Vuosi

1.

2.

3.
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Mielipidekysymyksiä sukupolvien välisestä tuesta ja avusta

102.  Seuraavat väittämät liittyvät perheenjäsenten välisiin velvollisuuksiin. Mitä mieltä olet niistä?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

a) Isovanhempien velvollisuus on hoitaa
pieniä lapsenlapsia .................................. 1 2 3 4 5

b) Isovanhempien velvollisuus on edistää
lastenlasten ja heidän perheensä talou-
dellista turvallisuutta ................................ 1 2 3 4 5

c) Isovanhempien tulee ottaa vastuu
lapsenlapsistaan, jos lasten vanhem-
mat eivät siihen jostain syystä kykene..... 1 2 3 4 5

103.  Myös seuraavat väittämät liittyvät perheenjäsenten välisiin velvollisuuksiin. Mitä mieltä olet niistä?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

a) Lasten tulisi ottaa vastuu vanhempien-
sa auttamisessa silloin, kun vanhemmat
tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa .............. 1 2 3 4 5

b) On luonnollista, että tyttäret ottavat
enemmän hoitovastuuta vanhemmis-
taan kuin pojat ......................................... 1 2 3 4 5

c) Lasten tulee ottaa vanhemmat luokseen
asumaan silloin, kun vanhemmat eivät
kykene enää asumaan itsenäisesti.......... 1 2 3 4 5

104.  Miten perheen ja yhteiskunnan pitäisi Sinun mielestäsi jakaa vastuu seuraavissa asioissa?
Yksin-
omaan

perheen
vastuu

Pääasias-
sa per-
heen

vastuu

Molempi-
en vastuu
yhtä pal-

jon

Pääasias-
sa yhteis-
kunnan
vastuu

Yksin-
omaan
yhteis-
kunnan
vastuu

a) Vanhusten taloudellinen tukeminen......... 1 2 3 4 5

b) Vanhusten auttaminen arkipäivän aska-
reissa, kuten siivouksessa ja pyykin-
pesussa ................................................... 1 2 3 4 5

c) Vanhusten hoivaaminen, kuten pesey-
tyminen, pukeminen ja syöttäminen ........ 1 2 3 4 5

105.  Mitä mieltä olet tuen ja avun antamisesta omaisille?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

a) Kun autan omaistani, odotan saavani
häneltä apua sitten, kun itse sitä
tarvitsen ................................................... 1 2 3 4 5

b) Annan apua ja tukea vain sellaisille
omaisille joista pidän................................ 1 2 3 4 5

c) Omaiseni vaativat minulta liikaa .............. 1 2 3 4 5
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Terveys

106.  Millaisena pidät terveyttäsi?
Erittäin hyvänä .......................... 1
Hyvänä...................................... 2
Kohtalaisena ............................. 3
Huonona.................................... 4
Erittäin huonona........................ 5

107.  Onko Sinulla jokin pitkäaikainen terveysongelma, sairaus tai pysyvä vamma?
Kyllä .......................................... 1 → Jos kyllä, mikä? ______________________________________

Ei ............................................... 2

108.  Onko se rajoittanut jokapäiväistä elämääsi viimeisten 12 kuukauden aikana?
Ei ole rajoittanut ........................ 1
Jonkin verran ............................ 2
Huomattavasti ........................... 3

Tutkimusta on tarkoitus jatkaa sekä tarkentavilla haastatteluilla että myöhemmässä vaiheessa tehtävällä uudella
tutkimuskierroksella. Tulemme pyytämään haastatteluihin osan niistä henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuk-
sensa Tilastokeskukselle ja Helsingin yliopistolle. Haastattelija esittää jatkokysymyksiä tähän lomakkeeseen an-
tamiesi vastausten pohjalta. Haluatko Sinä osallistua tähän jatkotutkimukseen?

A. Sopiiko, että haastattelija Helsingin yliopistosta
tai Tilastokeskuksesta ottaa Sinuun yhteyttä
vuoden sisällä täydentääkseen kyselyä?
Kyllä .......................................... 1
Ei ............................................... 2

B. Entä sopiiko Sinulle, että mahdollisesti
toistamme tämän kyselyn kohdallasi
5 vuoden kuluessa?
Kyllä.......................................... 1
Ehkä ......................................... 2
Ei .............................................. 3

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa myös kolmannen sukupolven eli suurten ikäluokkien edustajien
vanhempien kokemuksia sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta ja avunannosta.

C. Onko molemmilla tai toisella vanhemmistasi mahdollisuus osallistua tähän tutkimukseen?
Myöntävä vastaus ei velvoita vanhempaasi/vanhempiasi osallistumaan tutkimukseen, vaan
häneltä/heiltä kysytään oma suostumus tutkimukseemme osallistumiseen.
Kyllä .......................................... 1
Ei ............................................... 2

Jos kyllä, mitkä ovat vanhempasi/vanhempiesi yhteystiedot?
Äitini nimi: ____________________________________________________________________

Osoite _____________________________________________ puhelinnumero _____________

Isäni nimi: ____________________________________________________________________

Osoite _____________________________________________ puhelinnumero _____________

KIITOKSET VASTAAMISESTA!
Palauta kyselylomake oheisessa valmiiksi maksetussa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.


