
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2329 Terveyden edistämisen barometri 2007 : jäsenjärjestöt

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2329 Health Promotion Barometer 2007 : Member Organisations

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/
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Liite 1.  
Terveyden edistämisen barometri 2007 kysymyslomake
Terveyden edistämisen barometri 2007 lomakeluonnos 
 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖJÄ KARTOITTAVIA KYSYMYKSIÄ (1–10) 
 
1. Miten näette seuraavien terveyden edistämisen toimintasisältöjen painoarvon toimialallanne a) tällä hetkellä ja b) 
tulevaisuudessa? 

 

Toimintasisältö a) painoarvo tällä hetkellä b) painoarvo tulevaisuudessa 
 suuri kohtalainen pieni ei kuulu 

alaan 

suuri kohtalainen pieni ei kuulu 

alaan 

1. Asuinympäristöjen terveellisyyden edistäminen         

2. Liikenneturvallisuuden edistäminen         

3. Sosiaalisten verkostojen tukeminen         

4. Mielenterveyttä tukevien psyykkisten ja sosiaa-

listen tekijöiden vahvistaminen 

        

5. Työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen painottuva 

työ 

        

6. Tupakoimattomuuden edistäminen         

7. Ehkäisevä päihdetyö (alkoholi, lääkkeet ja huumeet)         

8. Terveellisen ravitsemuksen edistäminen          

9. Liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen täh-

täävät toimenpiteet 
        

10. Syrjäyttämisen ehkäisy         

11. Muu, mikä         

 

2. Onko terveyden edistämisen johtamisesta vastaava taho määritelty organisaatiossanne? Jos on, niin mikä tämä taho 
on?  
 

 

 

3. Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä terveyden edistämisen kehittämisessä seuraavan 5 vuoden aikana? 
Valitkaa yksi tärkein tekijä. 
1 koulutus terveyden edistämisen käytännön työhön kunnissa ja järjestöissä 

2 interventiot/ohjelmat kunnissa ja järjestöissä 

3 kunnallisen työn/järjestöjen työn arviointiin ja suunnitteluun soveltuvien terveyden edistämisen osoittimien (indikaattorien) 

kehittäminen 

4 terveyden edistämisen hallinnon ja ohjauksen kehittäminen 

5 verkostoituminen (yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden kesken) 

6 järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyö 

7  muu, mikä? 
 

4. Miten perustelette näkemystänne (kysymys 3)? 
 

 

 
7. Miltä terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa? 
1 Synkältä 

2 Pysyy ennallaan 

3 Valoisalta  

4 Ristiriitaiselta  

0 En osaa sanoa 

 

6. Mikä on mielestänne merkittävin syy, miksi tilanne joko paranee tai heikkenee.  
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7. Miten terveyden edistämistyö mielestänne kehittyy tänä vuonna (2007) kunnassanne/kuntayhtymässänne/ 
järjestössänne viime vuoteen (2006) verrattuna ? 
1 Tilanne heikkenee 

2 Pysyy ennallaan  

3  Tilanne paranee 

4  En osaa sanoa  

 
8. Miten perustelette näkemystänne (kysymys 7)? 
 

 
 
9. Arvioikaa, kuinka suuri osuus (% tai h/vuosi) toimialallanne tehtävästä työstä käytetään erityisesti terveyden 
edistämiseen? 
 

 
 
10. Onko terveyden edistämistyöhön kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia tänä vuonna (2007) 
kunnassanne/kuntayhtymässänne/järjestössänne viime vuoteen (2006) verrattuna? 
1 Vähennetään 

2 Ei muutosta 

3 Lisätään 
4 En osaa sanoa 

 
TERVEYDEN EDISTÄMISEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ (11–15) 
 

11. Valitkaa alla olevista terveyskäyttäytymisen osa-alueista mielestänne kaksi (2) tärkeintä, joihin terveyden 
edistämisen toimilla voidaan vaikuttaa? 
 

Terveyskäyttäytymisen osa-alue 

Alkoholin kohtuukäyttö  

Tupakoimattomuus  

Päihteettömyys (muut kuin alkoholi ja tupakka)  

Terveellinen ruokavalio  

Riittävä liikunta  

Riittävä uni ja lepo  

Turvallinen liikennekäyttäytyminen  

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien välttäminen  

Seksuaaliterveydestä huolehtiminen  

Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito  

Muu, mikä? 

 

 

 
12. Millaisia toimia valitsemienne vaihtoehtojen (kysymys 11) kohdalla tulisi toteuttaa? 
 
a. 

 
 

b. 
 
 

 
13. Minkä toimijan (esim. valtio, kunnat, terveydenhuolto, sektoritutkimuslaitokset jne.) pitäisi ensisijaisesti 
mahdollistaa tavoitteellinen ja järjestelmällinen terveyden edistäminen? Miten perustelette näkemystänne? 
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14. Yksi Suomen vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauden keskeisistä teemoista oli ”Terveys kaikissa politiikoissa”, 

”Health in all Policies”. Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä toimialallanne? 

 

 

 

 

15. Mikä on näkemyksenne alla lueteltujen keinojen merkityksestä terveyden edistämisessä? 

 

Keino Merkitsee paljon Merkitsee jonkin 

verran 

Ei vaikuta En osaa sanoa 

Yhteisöä ohjaava lainsäädäntö  

(esim. kansanterveyslaki) 

    

Yksilöä ohjaava lainsäädäntö (esim. erilaiset 

rajoitukset ja kiellot) 

    

Valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat 

(esim. Terveys 2015) 

    

Kunnalliset suositukset (esim. hyvinvointi-

ohjelma) 

    

Terveyden edistämisen ohjelmat  

(esim. Kunnossa kaiken ikää) 

    

Terveysasioihin liittyvät kampanjat  

(esim. Vesiturvallisuuskampanjat) 

    

Terveysvaikutusten arviointi osana 

päätöksentekoa (esim. liikennesuunnittelu, 

opetus jne.) 

    

Muu, mikä? 

 

    



 
Liitetaulukot 1−12
Taulukko 1. Vastausprosentit vastaajaryhmittäin kunnissa. 
 

Vastaajaryhmä Perusotos (N) Osallistuneet haastatteluun (N) Vastausprosentti

Terveysjohtaja 100 84 84

Kunnanjohtaja 100 92 92

Yhteensä 200 176 88

 
Taulukko 2. Kuntavastaajat vastaajaryhmän mukaan lääneittäin, %.

Vastaajaryhmä Etelä-
Suomen 
lääni

Länsi-
Suomen
lääni

Itä-Suomen
lääni

Oulun 
lääni

Lapin 
lääni

Kaikki
läänit

Terveysjohtaja 51,4 45,6 44,4 57,1 28,6 47,7

Kunnanjohtaja 48,6 54,4 55,6 42,9 71,4 52,3


