
KYSELYLOMAKE: FSD2711 IKÄIHMISET JA TEKNOLOGIA 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2711 ELDERLY PEOPLE AND TECHNOLOGY 2011

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsveten-
skapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Teknologiakysely ikäihmisille

 

1. Sukupuolesi 

nmlkj nainen

nmlkj mies

 

2. Ikäsi 

nmlkj alle 75 vuotta

nmlkj 75-80 vuotta

nmlkj 81-85 vuotta

nmlkj 86-90 vuotta

nmlkj yli 90 vuotta

 

3. Asutko yksin 

nmlkj kyllä

nmlkj ei

 

4. Arkesi sujuu 

Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto

nmlkj itsenäisesti ilman ulkopuolista apua

nmlkj itsenäisesti yhdessä puolison kanssa

nmlkj
saan jonkin verran apua, keneltä / 
mistä?

nmlkj saan paljon apua, keneltä / mistä?

 

5. Kuinka hyvin selviät arkipäivän toiminnoista? 

Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto

nmlkj erittäin hyvin

nmlkj melko hyvin

nmlkj kohtalaisesti

  



nmlkj melko huonosti

nmlkj erittäin huonosti

 

6. Missä toiminnoissa tarvitset apua 

Valitse ne, joissa tarvitset apua

gfedc en tarvitse apua

gfedc raskaissa kotitöissä (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, imurointi, lattioiden pyyhkiminen yms.)

gfedc kevyissä kotitöissä (tiskaaminen, pyykinpesu, vuoteen sijaaminen yms.)

gfedc ruoan valmistuksessa

gfedc ruokailemisessa

gfedc henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa (peseytyminen, saunassa käyminen yms.)

gfedc pukeutumisessa

gfedc wc:ssä käymisessä

gfedc lääkkeiden ottamisessa

gfedc asioilla käymisessä (kauppa, apteekki, lääkäri, pankki yms.)

gfedc ulkoilemisessa

gfedc piha-alueen hoidossa

gfedc muussa, missä?

 
Markkinoilla on erilaista teknologiaa ja koko ajan kehitetään uusia ratkaisuja, joiden avulla 
voidaan tukea hyvää arkea.

 

7. Onko sinulla käytössäsi tai oletko kokeillut teknologiaa? 

nmlkj kyllä

nmlkj ei

 

8. Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? 

Valitse 3 kiinnostavinta

gfedc robotti-imuri

gfedc ateria-automaatti

gfedc kodinkoneeseen liitettävä turvalaite (esim. liesivahti)

gfedc muistuttava lääkeannostelija

gfedc sähköinen ovenavaus / lukitus

gfedc paikantava turvapuhelin

gfedc helppokäyttöinen tietokone

gfedc kuvapuhelin

gfedc viihdepeli

gfedc joku muu, mikä

 



 

9. Auttaisiko teknologia sinua asioissa joissa tarvitset apua? 

nmlkj kyllä

nmlkj ei

nmlkj ehkä

 

10. Haluaisitko kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonasi mikäli siihen tarjoutuisi 
mahdollisuus? 

nmlkj ilman muuta haluaisin kokeilla

nmlkj
todennäköisesti haluaisin 
kokeilla

nmlkj tuskin haluaisin kokeilla

 
Paina lopuksi Lähetä-painiketta. 
  

  Lähetä

 

 


