K YSELYLOMAKE : FSD2861 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN
TURVALLISUUS 2012: ASUKKAAT
Q UESTIONNAIRE : FSD2861 S AFETY OF P EOPLE IN S UPPORTED L IVING 2012: R ESIDENTS

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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Kehittyvää erityisryhmien asumista

Kysely asumisturvallisuudesta
Tämä kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn Turvallisuuden taitajat -projektia, jossa
kehitetään vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisturvallisuutta.
Projektissa kerätään kokemuksia ja ajatuksia asumisesta ja turvallisuudesta. Jokainen
vastaus on tärkeä ja tarpeellinen. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa. Vastaukset
käsitellään luottamuksellisesti projektin työntekijöiden toimesta eikä yksittäisen vastaajan
henkilöllisyys tule kenenkään tietoon.

Lisätietoja tarvittaessa projektityöntekijä Sanni Hyväriseltä:
sanni.hyvarinen(at)aspa.fi tai 040 848 3595.

VASTAUSOHJE: Ympyröi jokaisesta kysymyksestä se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa
omaa tuntemustasi. Joidenkin kysymysten kohdalla voit ympyröidä useamman
vaihtoehdon, siitä kerrotaan kysymyksen kohdalla. Huomioithan, että kysymysten 8, 9, 11,
17, 18 ja 19 kohdalla tulee vastata jokaiseen vaihtoehtoon erikseen. Vastauksesi voit
kirjoittaa viivoille.
1. Minkä ikäinen olet?

____________vuotta

2. Olen

1) mies

2) nainen

3. Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta?
a. mielenterveysongelma
b. kehitysvamma
c. liikuntavamma
d. aivovamma
e. näkövamma
f. kuulovamma
g. asperger tai muu autismin kirjoon kuuluva oireyhtymä
h. pitkäaikaissairaus,
mikä?________________________________________________________
i. muu,
mikä?________________________________________________________
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4. Millaista apua tai tukea saat asumiseesi?
a. en saa tai en tarvitse apua tai tukea asumiseeni
b. asun itsenäisesti ja saan apua tai tukea asumiseeni
c. saan henkilökunnalta apua tai tukea päivällä
d. saan henkilökunnalta apua tai tukea tarvittaessa ympäri vuorokauden
e. muuta,
millaista?_________________________________________________

5. Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueellasi
päivällä?
a. turvalliseksi
b. melko turvalliseksi
c. melko turvattomaksi
d. turvattomaksi
e. en uskalla liikkua yksin
f. en koskaan liiku yksin
g. en osaa sanoa
6. Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueellasi
illalla (pimeällä)?
a. turvalliseksi
b. melko turvalliseksi
c. melko turvattomaksi
d. turvattomaksi
e. en uskalla liikkua yksin
f. en koskaan liiku yksin
g. en osaa sanoa
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7. Mitkä tilanteet tai asiat huolestuttavat sinua kotona asumisessasi?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi?
Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta.
Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi.
(1=ei paranna lainkaan turvallisuutta, 5=parantaa erittäin paljon turvallisuutta)
a. palovaroitin

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

e. turvapuhelin

1

2

3

4

5

f. riittävä valaistus

1

2

3

4

5

g. asunnosta on tarvittaessa helppo poistua

1

2

3

4

5

h. hyvät suhteet naapureihin

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

b. alkusammutusvälineet
(sammutin, sammutuspeite)
c. automaattinen sammutuslaitteisto
(sprinkleri)
d. sähkölaitteiden turvakatkaisijat
(esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa)

i. asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden
antama tuki, neuvonta ja ohjaus
j. henkilökohtainen apu
k. luonani käy joku, jonka kanssa voin
keskustella minua huolestuttavista asioista
l. muu, mikä?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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9. Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita?
Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista.
a. palovaroitin

1) kyllä

2) ei

1) kyllä

2) ei

1) kyllä

2) ei

1) kyllä

2) ei

1) kyllä

2) ei

1) kyllä

2) ei

g. henkilökohtainen apu

1) kyllä

2) ei

h. muu, mikä?

1) kyllä

2) ei

b. alkusammutusvälineet
(sammutin, sammutuspeite)
c. automaattinen sammutuslaitteisto
(sprinkleri)
d. sähkölaitteiden turvakatkaisijat
(esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa)
e. turvapuhelin
f. asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden
antama tuki, neuvonta ja ohjaus

______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta kotonasi olisi turvallista asua?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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11. Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat
turvallisuutta asuinalueellasi?
Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta.
Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi.
(1=ei paranna lainkaan turvallisuutta, 5=parantaa erittäin paljon turvallisuutta)
a. lisätään valaistusta kaduilla ja puistoissa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

c. parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta

1

2

3

4

5

d. lisätään harrastusmahdollisuuksia

1

2

3

4

5

e. järjestään erilaisia tapahtumia asuinyhteisössäsi

1

2

3

4

5

f. osallistuminen asukastoimintaan

1

2

3

4

5

g. lisätään liikennevalvontaa

1

2

3

4

5

h. lisätään poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyttä

1

2

3

4

5

i. lisätään kameravalvontaa julkisilla paikoilla

1

2

3

4

5

j. lisätään turvallisuusneuvontaa

1

2

3

4

5

k. muu, mikä?

1

2

3

4

5

b. muutetaan rakennettu ympäristö helpommaksi liikkua
eli parannetaan esteettömyyttä

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12. Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta asuinalueellasi olisi turvallista?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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13. Miten hyvin luotat oman asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöihin?
Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa
tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon)
1

2

3

4

5

14. Jos ympyröit edellisessä kysymyksessä numeron 1 tai 2, niin osaatko sanoa
miksi luotat työntekijöihin vain vähän?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15. Kuinka hyvin luotat siihen, että saat asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi
työntekijöiltä tukea, apua ja neuvontaa tarvittaessa?
Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa
tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon)
1

2

3

4

5

16. Miten hyvin luotat ihmisiin, joita tapaat ulkona tai asioidessasi kaupoissa tai
virastoissa?
Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa
tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon)

1

2

3

4

5
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17. Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten
– myös sinun – parhaaksi?
Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa
tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon)
a. sosiaalipalvelut

1

2

3

4

5

b. terveyspalvelut

1

2

3

4

5

c. mielenterveyspalvelut

1

2

3

4

5

d. vammaisten palvelut

1

2

3

4

5

e. poliisi

1

2

3

4

5

f. palo- ja pelastustoimi

1

2

3

4

5

g. tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito)

1

2

3

4

5

h. kunnan päättäjät

1

2

3

4

5

18. Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea?
Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa
tuntemustasi.
(1=hyvin usein, 2= usein, 3=joskus, 4= harvoin, 5= en koskaan)
a. Joku, joka kannustaa minua silloin,
kun olen alla päin tai pahoilla mielin

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

d. Joku, jonka kanssa voin rentoutua ja hassutella

1

2

3

4

5

e. Joku, joka auttaa minua arkiaskareissa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

b. Puhekumppanin, jolla on ollut samanlaisia kokemuksia
c. Joku, joka auttaa minua hoitamaan asioitani
esimerkiksi virastossa tai kaupassa

f. Joku, joka auttaa minua jaksamaan silloinkin,
kun kaikki tuntuu liian raskaalta
g. Joku, jolta voin kysyä, kun tarvitsen neuvoja
h. Joku, joka kertoo palveluista ja tukitoimista,
joita voin saada
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19. Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä?
Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa
tuntemustasi.
(1=en juuri koskaan, 2=harvemmin kuin kerran kuukaudessa,
3=vähintään kerran kuukaudessa, 4=viikoittain, 5=päivittäin tai lähes joka päivä)
a. Ystäviäsi

1

2

3

4

5

b. Sukulaisiasi

1

2

3

4

5

c. Naapureitasi

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

d. Asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi
työntekijöitä
e. Muu, ketä?
__________________________________

20. Jos et voi tavata läheisiäsi niin usein kuin haluaisit, niin osaatko kertoa, mitkä
asiat estävät?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
21. Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen
vuoden aikana?
1) Kyllä

2) En

Minkälaiseen toimintaan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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22. Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole
kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä?
Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon.
a. oman liikkumisen vaikeus
b. en jaksa / ei huvita
c. ei ole kiinnostavaa toimintaa
d. tarvitsisin avustajan / henkilön tuekseni
e. muu syy, mikä?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
23. Kuinka usein osallistut Internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin
yhteisöihin (esimerkiksi Facebook, twitter)?
a. Päivittäin
b. 2-3 kertaa viikossa
c. kerran viikossa
d. vähintään kerran kuukaudessa
e. harvemmin, kuin kerran kuukaudessa
f. en osallistu

24. Jos et osallistu lainkaan tai osallistut vain harvoin internetin kautta toimiviin
keskustelu- tai muihin yhteisöihin, niin mitkä ovat mielestäsi esteet
osallistumisellesi? (esimerkiksi ei huvita, ei ole konetta, tarvitsisin apua
tietokoneen käytössä)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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25. Millaiset asiat tuovat elämääsi iloa ja jaksamista?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

26. Mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuusasioista?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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