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} Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä
IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. 

} Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan 
tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä 
valtakunnallisesti.

} Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.
} Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 21.-29.4.2020.



} Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Suomen Kyselytutkimus Oy:n 
puhelinhaastattelututkimusta. 

} Tutkimuksen kokonaisotos (n) oli yhteensä 1000 suoritettua haastattelua. 
} Tutkimuksen peruskohderyhmän (N) muodostivat vähintään 15-vuotiaat 

mannersuomalaiset henkilöt. Aineisto on painotettu vastaamaan Manner-Suomen 
ikäryhmä- ja sukupuolijakaumaa.

} Tutkimushaastattelut tehtiin 14.7.2020 – 18.8.2020..

} Tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisten auttamista korona-epidemian aikana ja se oli 
osa ’Understanding Global Generosity in Times of Crisis’ projektia (Helsingin 
yliopisto) 

} Tutkimuksessa käytetty kyselylomake laadittiin yhteistyössä, Helsingin yliopiston 
(teologinen tdk.), Kansalaisareena ry:n sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n 
kesken.
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Suhtautuminen lahjoittamiseen
”Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten suhtautumistasi lahjoittamiseen?”
Kaikki vastaajat, n=1000
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Osallistunut hyväntekeväisyyteen viimeisen kahden kuukauden aikana…
”Millä eri tavoin olet osallistunut hyväntekeväisyyteen viimeisen kahden kuukauden aikana (maalis-huhtikuu)? 
Voit valita useamman vaihtoehdon.”
Kaikki vastaajat, n=1000
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Antanut apua viimeisen kahden kuukauden aikana…
”Mille seuraavista kohteista annoit rahallista tai muuta apua, kun osallistuit hyväntekeväisyyteen kuluneen kahden kuukauden aikana?”
Osallistunut hyväntekeväisyyteen viimeisen kahden kk aikana, n=533
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Osallistuminen avustustoimintaan epidemian puhkeamisen jälkeen 

Mitä seuraavista asioista olette tehneet korona-epidemian puhkeamisen jälkeen?

Kaikki vastaajat (n=1000) %

Tulosyhteenvetoraportti syksy 2020
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Mitä seuraavista asioista olette tehneet korona-epidemian puhkeamisen jälkeen?

Kaikki vastaajat (n=1000) %

Osallistuminen avustustoimintaan epidemian puhkeamisen jälkeen

Tulosyhteenvetoraportti syksy 2020
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Lahjoittaminen ja toimiala
Mitkä seuraavista kategorioista parhaiten kuvaavat niiden organisaatioiden toimialaa, joille olette lahjoittanut rahaa korona-epidemian 
puhkeamisen jälkeen?

Monivalintamahdollisuus

Vastaajat, jotka lahjoittaneet rahaa hyväntekeväisyyteen (n=298 / n=291) %

Tulosyhteenvetoraportti syksy 2020
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Koronavirustilanteen vaikutus lahjoituspäätöksiin tulevaisuudessa
”Miten koronavirustilanne tuo vaikutuksia lahjoituspäätökseesi tulevaisuudessa? Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat, n=1000
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Aikoo lahjoittaa/auttaa tulevaisuudessa
”Mihin seuraavista kohteista aiot tulevaisuudessa antaa rahallista tai muuta apua, kun osallistut hyväntekeväisyyteen? 
Voit valita useamman vaihtoehdon.”
Kaikki vastaajat, n=1000


