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KANSALAISPULSSI 2020 Koronakriisi – 14. kierros 
 

YHTEISKUNTA JA VIRANOMAISET 
 

q1: Kuinka oikeudenmukaisena pidät suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä?  

Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä tunteita.  

10 Erittäin oikeudenmukainen  

1 Erittäin epäoikeudenmukainen  

En osaa sanoa  

 

q2: Tässä kyselyssä viranomaisilla tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita viranomaisia 

kuten THL ja poliisi. Kuinka hyvin koet maamme viranomaisten varautuneen koronan kaltaiseen 

tautiepidemiaan?  

10 Erittäin hyvin  

1Erittäin huonosti  

En osaa sanoa  

 

MIELIALA 
 

q4: Kuinka paljon koronaepidemia ja sen vaikutukset aiheuttavat sinussa huolta tällä hetkellä?  

10 Eivät huolestuta lainkaan  

1 Huolestuttavat erittäin paljon  

En osaa sanoa  

 

q4_b: Aiheuttavatko seuraavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sinussa huolta tällä 

hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa.  

1. Oma riskini sairastua koronaan.  

2. Läheiseni riski sairastua koronaan.  

3. Riski tartuttaa korona muihin oireettomana taudinkantajana.  

4. Terveydenhuoltojärjestelmän kyky hoitaa sairaustapaukset.  

5. Riskiryhmään kuuluvien vanhempieni liian vähäinen suojautuminen koronatartunnalta.  

6. Saanko tarvitsemani hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan.  

7. Saavatko läheiseni tarvitsemansa hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan.  

8. Oma henkinen hyvinvointini.  

9. Oman alkoholinkäytön hallinta.  

10. Läheisteni alkoholinkäytön hallinta.  

11. Perheen sisäinen väkivalta tai sen uhka.  

12. Lasteni henkinen hyvinvointi.  

13. Jokin muu terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia, mikä? _____________________  

14. Ei mikään näistä  

15. En osaa sanoa  
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q4_c: Entä aiheuttavatko seuraavat toimeentuloon ja arkeen liittyvät asiat sinussa huolta tällä 

hetkellä? Valitse 1-4 huolta aiheuttavaa asiaa.  

1. Oman toimeentuloni riittävyys.  

2. Läheisteni toimeentulon riittävyys.   

3. Riski joutua työttömäksi.  

4. Riski joutua lomautetuksi.  

5. Yhteiskunnan ajautuminen taloudelliseen lamaan.  

6. Epävarmuus poikkeustilanteen kestosta.  

7. Rajoitustoimenpiteiden mahdollinen kiristyminen.  

8. Lasteni koulunkäynti.  

9. Työnteon ja lastenhoidon yhdistäminen.  

10. Jokin muu toimeentuloon ja arkeen liittyvä asia, mikä? _______________________  

11. Ei mikään näistä  

12. En osaa sanoa.  

 

q5: Kuinka luottavaisesti suhtaudut tulevaisuuteesi tällä hetkellä?  

10 Erittäin luottavaisesti  

1 En lainkaan luottavaisesti  

En osaa sanoa  

 

q6: Kuinka huolestunut olet kotitaloutesi toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana?  

5 En lainkaan huolestunut  

4 Vain vähän huolestunut  

3 Jonkin verran huolestunut  

2 Melko huolestunut  

1 Erittäin huolestunut  

En osaa sanoa  

 

q7: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, 

hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti 

mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?  

5 En lainkaan  

4 Vain vähän  

3 Jonkin verran  

2 Melko paljon  

1 Erittäin paljon  

En osaa sanoa  

 

q8: Kerro arviosi suomalaisten mielialasta tällä hetkellä  

10 Kriisimielialasta ei ole tietoakaan  

1 Kriisimieliala on pahimmillaan  

En osaa sanoa  

 

q19a: Onko kotitaloudellasi tällä hetkellä velkaa kuten asunto- tai taloyhtiövelkaa, kulutus- tai 

pikaluottoa, opintovelkaa tai jotain muuta lainaa tai velkaa? 

1 Kyllä on 

2 Ei ole → hyppy kysymykseen q9a 

En osaa sanoa → hyppy kysymykseen q9a 
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q19b: Jos ajattelet kotitaloutesi kaikkia velkoja, kuinka suuri taloudellinen rasite niiden 

takaisinmaksu on taloudellesi? 

1 Suuri rasite 

2 Kohtalainen rasite 

3 Ei lainkaan rasite 

En osaa sanoa 

 

q19c: Onko kotitaloutesi ollut vuoden 2020 aikana tilanteessa, jossa rahat eivät ole riittäneet 

lainojen lyhennysten tai korkojen maksamiseen ajallaan? 

1 Kyllä, kerran  

2 Kyllä, kahdesti tai useammin 

3 Ei kertaakaan  

4 Kyseisiä maksuja ei langennut maksettavaksi vuoden 2020 aikana. 

En osaa sanoa 

 

q19d: Onko kotitaloutesi ollut vuoden 2020 aikana tilanteessa, jossa velkojen määrä on kasvanut 

yli selviytymisrajan? 

1 Kyllä  

2 Ei 

En osaa sanoa 

 

TIEDONSAANTI JA VIESTINTÄ 
 

q9a: Kuinka hyvin olet saanut tietoa koronakriisin vaikutuksista omaan arkeesi?  

5 Hyvin  

4 Melko hyvin  

3 En hyvin enkä huonosti  

2 Melko huonosti  

1 Huonosti  

En osaa sanoa  

 

q11A: Kuinka luotettavana pidät seuraavien ryhmien edustajien julkisuudessa antamia tietoja 

koronakriisistä?  

a Poliittiseen johtoon kuuluvat (esim. ministerit)  

b Terveydenhuoltoalan johtavat asiantuntijat (esim. THL)  

c Terveydenhuollon työntekijät (esim. lääkärit ja sairaanhoitajat)  

d Poliisi, Rajavartiolaitos, puolustusvoimat ja muut turvallisuustyötä tekevät virkamiehet 

e Muut virkamiehet  

5 Luotettava 

4 Melko luotettava 

3 Ei luotettava eikä epäluotettava 

2 Melko epäluotettava 

1 Epäluotettava 

En osaa sanoa 

 
q11B: Entä kuinka luotettavana pidät seuraavien ryhmien edustajien julkisuudessa antamia 

tietoja koronakriisistä?  

f Tutkimusmaailman edustajat  

g Kansalaisjärjestöjen edustajat  

h Toimittajat  

i Sosiaalisen median mielipidevaikuttajat (bloggarit, tubettajat yms.)  

j Etujärjestöjen edustajat (esim. SAK, OAJ, EK, Suomen Yrittäjät)  
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5 Luotettava  

4 Melko luotettava  

3 Ei luotettava eikä epäluotettava  

2 Melko epäluotettava  

1 Epäluotettava  

En osaa sanoa  

 

q12: Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää 

koronakriisistä?  

a Tasapuolisuus  

b Luotettavuus  

c Oikeellisuus  

d Selkeys  

e Reagoinnin nopeus  

f Avoimuus  

 

5 Hyvin  

4 Melko hyvin  

3 Ei hyvin enkä huonosti  

2 Melko huonosti  

1 Huonosti  

En osaa sanoa  

 

TOIMINTA  
 

q13: Tässä kyselyssä viranomaisilla tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita 

viranomaisia kuten THL ja poliisi. Kuinka hyvin olet noudattanut viranomaisten antamia ohjeita 

koronakriisin aikana?  

5 Hyvin  

4 Melko hyvin  

3 En hyvin enkä huonosti  

2 Melko huonosti  

1 Huonosti  

En osaa sanoa  

 

q17: Seuraavassa luetellaan erilaisia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. 

Kuinka hyvin ne sopivat kuvaamaan käyttäytymistäsi viimeksi kuluneen viikon aikana? 

 

a Pidän 1-2 metrin turvavälin. 

b Pesen käteni säännöllisesti saippualla 20 sekunnin ajan.  

c Käytän kasvomaskia, kun en voi pitää turvaväliä. 

d Vältän silmien, nenän ja kasvojen koskettelua pesemättömillä käsillä. 

e Käytän käsidesinfiointiainetta aina, kun sitä on tarjolla julkisilla paikoilla. 

f Vältän muiden ihmisten tapaamista. 

 

5 Sopii hyvin 

4 Sopii melko hyvin 

3 Ei sovi hyvin eikä huonosti 

2 Sopii melko huonosti  

1 Sopii huonosti  

En osaa sanoa  

 



5 

 

 

q15: Kuinka hyvin muut ihmiset ovat mielestäsi noudattaneet viranomaisten antamia ohjeita 

koronakriisin aikana?  

5 Hyvin  

4 Melko hyvin  

3 Ei hyvin eikä huonosti  

2 Melko huonosti  

1 Huonosti  

En osaa sanoa  

 

q18: Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? 

a Jos koronarokote tulee saataville ja sitä suositellaan minulle, hankkisin sen 

b Rokottaminen on hyvä tapa suojautua tauteja vastaan  

 

5 Täysin samaa mieltä 

4 Melko samaa mieltä 

3 Ei samaa eikä eri mieltä 

2 Melko eri mieltä 

1 Täysin eri mieltä 

En osaa sanoa 

 

Lopuksi taustatietokysymys tulosten luokittelua varten:  

 

T1: Kenen kanssa asut tällä hetkellä samassa kotitaloudessa?  

1 Asun yksin  

2 Kaksin puolison kanssa  

3 Puolison ja lapsen/lasten kanssa  

4 (Yksin) lapsen/lasten kanssa  

5 Joku muu tilanne  

 

T2: Jos samassa kotitaloudessa on lapsia, minkä ikäisiä kotitaloudessa asuvat lapset ovat?  

1 0-6 -vuotiaita  

2 7-12 -vuotiaita  

3 13-17 -vuotiaita  

4 18 vuotta täyttäneitä  

 

KOMMENTTI: Onko sinulla vielä mielessäsi jotakin tärkeää, jonka haluaisit tuoda tässä 

yhteydessä esille? Voit halutessasi kirjoittaa kommenttisi tähän. 


