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AA..  TTaauussttaammuuuuttttuujjaatt  
  

Kotitalous 
 
Aluksi muutamia kysymyksiä kotitaloudesta, työelämästä ja eläkkeellä olosta. 
 
A1   Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteenne itsenne mukaan lukien? 

   -  Kotitalous: henkilöt, jotka käyttävät tulojaan yhdessä 

                        Jäsenten lukumäärä: ___ henkilöä 

                                      jos 1 henkilö     A3 
 
KotiTark (JOS A1>1 ja A1 eroaa rekisterin tiedosta) 

    Rekisterissä asuntoon on merkitty ___ henkilöä, mutta kotitaloudessa 
    on ___ jäsentä. Mistä tämä ero mahdollisesti voisi johtua? 

    -  Kirjoita lyhyesti: Esim. Isä/Äiti/Lapsi tms. muuttanut pois, muuttanut asuntoon, 
     kuollut, lapsi syntynyt tms. 

 

A2a Asuuko kanssanne samassa asunnossa henkilöitä, jotka kuuluvat eri 
    kotitalouteen kuin te? 

     1  kyllä      A2b Keitä? ______________________________ 
     2  ei 

 
A3  Mikä on siviilisäätynne? 

     1  naimaton 

     2  avoliitossa 
     3  avioliitossa 
     4  leski 
     5  joku muu 
 
 

Sosioekonominen asema 
 
A4  Mikä oli ammattiasemanne ennen eläkkeelle jäämistä, olitteko: [KORTTI 1] 

     1  palkansaaja 
     2    maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastus- ym.) 
     3   työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta 
     4   muu yrittäjä 
     5   työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta 
     6   ammatinharjoittaja tai free lancer 
     7  vai jossain muussa toimessa? 
     8   ei ole toiminut ammatissa         A6 
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A5  Mikä oli teidän viimeisin ammattinne? 
   ________________________________ 

   -  Merkitään viimeisin oikea ammatti, ei ’eläkeläinen’ 
   -  Jos ammatteja useita, merkitään pääasiallinen ammatti 
 
A6  Minkä ikäisenä siirryitte kokonaan eläkkeelle?  ___ -vuotiaana 

   -  Osa-aikaeläkkeellä olo lasketaan vielä työssä oloksi 

   - Jos edelleen työelämässä, merkitse 777 
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BB..  AAssuummiinneenn  jjaa  ttaalloouuddeelllliinneenn  hhyyvviinnvvooiinnttii  
 
 
Seuraavaksi kysyn teiltä kotitaloutenne asumiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin 
liittyviä kysymyksiä. 
 

Asuminen 
 
B1  Onko asuntonne hallintamuoto: 

     1  omistusasunto 
     2  vuokra-asunto 
     3  vai jokin muu? 
 
B2  Kuinka monta huonetta asunnossanne on, keittiö mukaan luettuna? _____ 

   -  Keittiö lasketaan huoneeksi, jos siinä on ikkuna ja vähintään 7 neliömetriä 
 
B3  Kuinka monta neliömetriä asuinhuoneistonne asuttava pinta-ala on? _____ 

   -  Arviokin riittää, jos ei tiedä tarkkaan 
 
B4  Asutteko: 

      1  kaupungin keskustassa 
     2  esikaupunkialueella tai lähiössä 
     3  kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa 
     4  vai maaseudun haja-asutusalueella tai kylässä? 
 
B5  Onko asunnossanne seuraavanlaisia puutteita tai sellaisia liikkumisesteitä, 
    jotka vaikeuttavat selviytymistänne päivittäisistä toimista. 
   Onko asunnossanne: 

  Kyllä Ei 

B5a puutteita pesu- tai WC-tiloissa? 
Esim. ei suihkua, ei lämmintä vettä, ahdas, ammeeseen vaikea päästä. 1 2 

B5b puutteita keittiössä? 
Esim. ei pesuallasta, ahdas, kaappien tai tasojen huono korkeus. 1 2 

B5c liikkumista vaikeuttavia esteitä? 
Portaita, puuttuva hissi, korkeita kynnyksiä, kapeita oviaukkoja tai 
käytäviä. 

1 2 

 
B6  Ovatko seuraavat palvelut mielestänne riittävän lähellä vai liian kaukana 
    asuinpaikastanne: 

  riittävän 
lähellä 

liian 
kaukana  

ei käytä / 
EOS 

B6a ruokakauppa? 1 2 3 

B6b apteekki? 1 2 3 

B6c posti tai asiamiesposti? 1 2 3 

B6d pankki? 1 2 3 
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B6e kansaneläkelaitoksen toimisto? 1 2 3 

B6f terveysasema? 1 2 3 

B6g sosiaalitoimisto? 1 2 3 

B6h julkisen liikennevälineen pysäkki? 1 2 3 

B6i kirjasto tai kirjastoauto? 1 2 3 

B6j erikoisliikkeet? (esim. optikko-, 
kampaamo-, vaateliike, kirjakauppa) 

1 2 3 

 
B7  Oletteko harkinnut muuttaa pois nykyisestä asunnostanne? 

     1  kyllä 
     2  ei 
 
B8  Mikä on mielestänne hoitoa ja apua tarvitsevan iäkkään ihmisen paras 
   asumisen muoto: 

     1  kotona asuminen (kotihoidon turvin) 
     2  palvelutalossa asuminen (kunnallisessa tai yksityisessä) 
     3  vanhainkoti tai muu laitos 
     4  vai jokin muu asumisen muoto?        B8b Mikä? ____________________ 
 

Talous 
 
B9   Kotitaloudella voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. 
   Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen 
    näillä tuloilla: [KORTTI 2] 

     1  erittäin hankalaa 

     2  hankalaa 
     3  melko hankalaa 
     4  melko helppoa 
     5  helppoa  
     6  vai hyvin helppoa? 
 
B10  Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
 

  kyllä ei 

B10a pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, ennen kuin saatte 
rahaa ostaaksenne lisää? 1 2 

B10b joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan 
puutteen vuoksi? 1 2 

B10c jättänyt rahan puutteen vuoksi käymättä 
erikoislääkärillä? 
(esim. hammaslääkäri, gynekologi, urologi) 

1 2 

B10d luopunut rahan puutteen vuoksi vaatehankinnoista, 
harrastuksista, matkoista yms.? 

1 2 
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CC..  TTeerrvveeyyss,,  eelliinnttaavvaatt  jjaa  tteerrvveeyyssppaallvveelluujjeenn  kkääyyttttöö  
 
 
Seuraavaksi kysyn teiltä terveyteen liittyviä kysymyksiä. 
 
C1  Onko oma terveydentilanne nykyisin mielestänne: [KORTTI 3] 

     1  hyvä 
     2  melko hyvä 
     3  keskinkertainen 
     4  melko huono 
     5  vai huono? 
 
C2  Onko teillä jokin pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen sairaus tai vamma, joka 
    haittaa teidän jokapäiväistä elämäänne? 

     1  kyllä 
     2  ei         C4 
 
C3  Onko sairaudesta tai vammasta haittaa: [KORTTI 4] 

     1  erittäin paljon 
     2  melko paljon 
     3  jonkin verran 
     4  vähän 
     5  vai ei lainkaan? 
 
C4  Kuinka usein harrastatte vähintään puoli tuntia sellaista liikuntaa, että 
   hengästytte? 

     1  joka päivä tai lähes päivittäin 
     2  muutaman kerran viikossa 
     3  noin kerran viikossa 
     4  muutaman kerran kuukaudessa 
     5  noin kerran kuukaudessa 
     6  harvemmin 
     7  ei lainkaan 
 
C5  Kuinka usein käytätte alkoholia sisältäviä juomia, pienetkin kerta-annokset 
    mukaan lukien? (myös olut ja siideri) 

     1  joka päivä tai lähes päivittäin 
     2  muutaman kerran viikossa 
     3  noin kerran viikossa 
     4  muutaman kerran kuukaudessa 
     5  noin kerran kuukaudessa  
     6  harvemmin 
     7  ei lainkaan        C7 
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C6  Onko joku sukulainen tai ystävä, lääkäri tai terveydenhoitaja viimeksi 
    kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut huolissaan alkoholin käytöstänne 

ja kehottanut teitä vähentämään juomistanne? 

     1  kyllä 
     2  ei 
 
C7  Oletteko sairauden takia käynyt lääkärissä tai sairaanhoitajan tarkastuksessa 
    viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

     1  kyllä 
     2  ei       C13 

     - MUKAAN EI LASKETA puhelinaikoja tai niitä kertoja, jolloin on ollut sairaalassa 
       sisään otettuna potilaana 
 
C8-12  Kävittekö: 

  kyllä ei 

C8 terveyskeskuslääkärillä tai 
terveydenhoitajalla? 1 2 

C9 sairaalan poliklinikalla? 1 2 

C10 yksityislääkärin vastaanotolla? 1 2 

C11 kävikö lääkäri kotonanne? 1 2 

C12 lääkärissä jossain muualla? 1 2 

 
C13  Mistä yrittäisitte ensisijaisesti saada itsellenne vastaanottoajan päiväsaikaan 
     arkipäivänä, jos sairastuisitte äkillisesti: [KORTTI 5] 

      1  terveyskeskuslääkäriltä 
      2  sairaalan poliklinikalta 
      3  yksityiseltä lääkäriasemalta 
      4  jostakin muualta 
      5  vai ette mistään? 
 
C14   Oletteko ollut sairauden takia sairaalassa hoidettavana viimeksi kuluneiden 
    12 kuukauden aikana, mukaan lukien yli vuorokauden kestävät poliklinikka- 
    käynnit? 

      1  kyllä 
      2  ei  
 
C15  Oletteko saanut mielestänne riittävästi hoitoa sairauksiinne viimeksi 
     kuluneiden 12 kuukauden aikana, mukaan lukien hammashoito? 

      1  kyllä 
      2  ei 
      3  ei ole ollut tarvetta 
      9  ei osaa sanoa 
  



 
 

 
29.8.2009 

 

 

 
Jos C7=1 tai C14=1 

C16    Kuinka arvioisitte saamienne julkisten terveyspalveluiden laatua: 
    [KORTTI 6] 

     1  erittäin hyvä 
    2  hyvä 
    3  tyydyttävä 
    4  huono 
    5  vai erittäin huono? 

    6  en ole käyttänyt julkisia terveyspalveluja 
 
C17   Kuinka arvioisitte saamienne yksityisten terveyspalveluiden laatua: 
    [KORTTI 6] 

    1  erittäin hyvä 
    2  hyvä 
    3  tyydyttävä 
    4  huono 
    5  vai erittäin huono? 

    6  en ole käyttänyt yksityisiä terveyspalveluja 
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DD..  AAvvuunn  jjaa  ppaallvveelluuiiddeenn  ttaarrvvee  jjaa  ssaaaammiinneenn  
 
 
Seuraavaksi kysyn teiltä päivittäisiin toimiinne liittyvistä asioista. 
 
D1  Selviättekö kenenkään auttamatta seuraavista tehtävistä ilman vaikeuksia, 
    pienin vaikeuksin vai suurin vaikeuksin: [KORTTI 7] 
 

 
Ilman 

vaikeuksia 
Pienin 

vaikeuksin 
Suurin 

vaikeuksin 
Ei selviä 
lainkaan 

EOS 

D1a 
 

ruuan laitto ja aterian 
lämmittäminen? 1 2 3 4 9 

D1b kevyet kotityöt, kuten astioiden 
pesu? 1 2 3 4 9 

D1c raskaat kotityöt, kuten siivous? 1 2 3 4 9 

D1d sisällä liikkuminen? 
(esim. huoneesta toiseen) 1 2 3 4 9 

D1e henkilökohtaiset toimet, kuten 
pukeutuminen, peseytyminen ja 
WC:ssä käynti? 

1 2 3 4 9 

D1f sairaudenhoito kotona, kuten 
lääkkeiden otto tai haavojen hoito? 1 2 3 4 9 

D1g kodin ulkopuolella asiointi? 
(esim. kaupoissa tai kunnan 
palveluyksiköissä) 

1 2 3 4 9 

D1h ulkona liikkuminen kesällä? 1 2 3 4 9 

D1i ulkona liikkuminen talvella? 1 2 3 4 9 

D1j raha-asioiden hoito? 1 2 3 4 9 

 
 
D2  Saatteko nykyisin apua päivittäisissä toimissanne toimintakykynne alentumisen 
    vuoksi? 

     1   kyllä 
     2   ei       D5 
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D3a  Kuinka usein saatte apua:             D3b   Keneltä saatte apua?  
 

  

D3a1 ruoan laitossa tai aterian 
lämmittämisessä? 

Jos D3a1 = 1-4           D3a2 

D3b1 kevyissä kotitöissä, kuten astioiden 
pesussa? 

Jos D3b1 = 1-4           D3b2 

D3c1 raskaissa kotitöissä, kuten 
siivouksessa? 

Jos D3c1 = 1-4           D3c2 

D3d1 sisällä liikkumiseen? 
(esim. huoneesta toiseen) 

Jos D3d1 = 1-4           D3d2 

D3e1 henkilökohtaisiin toimintoihin, kuten 
pukeutumiseen, peseytymiseen ja 
WC:ssä käyntiin? 

Jos D3e1 = 1-4           D3e2 

D3f1 sairaanhoitoon kotona, kuten lääkkeiden 
ottoon tai haavojen hoitoon? 

Jos D3f1 = 1-4            D3f2 

D3g1 kodin ulkopuolella asiointiin? 
esim.kaupoissa tai kunnan palveluyksiköissä 

Jos D3g1 = 1-4           D3g2 

D3h1   ulkona liikkumiseen kesällä? Jos D3h1 = 1-4           D3h2 

D3i1  ulkona liikkumiseen talvella? Jos D3i1 = 1-4            D3i2 

D3j1  raha-asioiden hoitoon? Jos D3j1 = 1-4            D3j2 

 1 päivittäin tai lähes päivittäin 
2 kerran tai kahdesti viikossa 
3 kerran tai kahdesti kuussa 
4 harvemmin kuin kerran kuussa 
 5 EI SAA lainkaan apua 

1 omalta perheeltä 
2 ystäviltä tai naapureilta 
3 kunnan kotipalvelulta tai kotihoidolta 
4 yksityisen sektorin palveluntarjoajilta 
5 joltain muulta taholta, kuten 
    vapaaehtoisjärjestöltä 

 

D4a   Kuka auttaa Teitä eniten? 

D4b  Keneltä tai miltä taholta haluaisitte apua mieluiten? 

        - Lue vaihtoehdot tarvittaessa 
        -  Valitaan vain yksi, tärkein auttaja 

      1  puoliso 
      2  lapsi 
      3  lapsenlapsi 
      4  muu sukulainen 
      5  ystävä 
      6  naapuri 
      7  yksityisesti palkattu hoitaja 
      8    kunnan kotipalvelu tai kotisairaanhoito 
      9  vapaaehtoisjärjestö 
      10  seurakunta 
      11  joku muu      D4b2 Kuka/mikä? 
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D5  Oletteko käyttänyt seuraavia palveluita viimeisten 12 kuukauden aikana, ja onko 
   palvelu ollut riittävää. Vastatkaa kortilla 8 näkyvien vaihtoehtojen mukaan: 
 

 [KORTTI 8] en ole 
käyttänyt tai 

yrittänyt saada 
palvelua 

yrityksestäni 
huolimatta 

en ole saanut 
palvelua 

olen käyttänyt, 
mutta palvelu ei 

ollut riittävää 

olen käyttänyt, 
palvelu oli 
riittävää 

D5a ateriapalvelu, esim. aterian 

kotiinkuljetus? 
1 2 3 4 

D5b kauppapalvelu, esim. ruokien 

ostaminen puolestanne? 
1 2 3 4 

D5c siivouspalvelu? 1 2 3 4 

D5d kylvetys- tai saunotuspalvelu? 1 2 3 4 

D5e pyykkipalvelu? 1 2 3 4 

D5f kuljetuspalvelu, taksisetelit? 1 2 3 4 

D5g pienet talonmiestyöt? 1 2 3 4 

D5h ulkoiluttaminen? 1 2 3 4 

D5i saattaja- ja asiointiapu? 1 2 3 4 

D5j turvapalvelu, esim. turva-

rannekkeen käyttöönotto? 
1 2 3 4 

D5k apuvälinepalvelu, esim. rollaattorin 

tai suihkutuolin käyttöönotto? 
1 2 3 4 

D5l kuntoutuspalvelut, fysioterapia? 1 2 3 4 

D5m lääkityksestä huolehtiminen? 1 2 3 4 

D5n kotisairaanhoidon palvelut, esim. 

terveydentilan seuranta? 
1 2 3 4 

D5o päivä- tai palvelukeskustoiminta? 1 2 3 4 

D5p kunnan sosiaalityöntekijän 
vastaanotto? 

1 2 3 4 

D5q päihdepalvelut? 1 2 3 4 

D5r mielenterveyspalvelut? 1 2 3 4 

D5s toimeentulotuki? 1 2 3 4 

D5t tuki kodin muutostöihin? 1 2 3 4 

 

Kysytään, jos yksikin kysymys D5a-t = 3,4 

D6  Aiheuttavatko käyttämienne palvelujen maksut teille taloudellisia ongelmia: 

     1  erittäin paljon                              [KORTTI 9] 
     2  paljon 
     3  jonkin verran 
     4  vähän 
     5  vai ei lainkaan? 
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D7  Jos tarvitsisitte hyvinvointianne ja terveyttänne edistäviä neuvoja tai tietoa 
saatavilla olevista palveluista, kenen puoleen kääntyisitte? Monivalinta 

1  kunnan neuvontapiste 
 2  sosiaalityöntekijä tai terveydenhoitaja 
 3  seurakunta 
 4  vapaaehtoistyönkeskus 
 5  eläkeläisjärjestö 
 6  perheenjäsenet, ystävät, sukulaiset 
 7  internet 
 8  joku muu      D7b 

 
D7b Mikä muu taho? ____________________ 
 
 

D8  Onko teille tehty palvelutarpeen arvio? 

- Jokainen yli 75-vuotias on oikeutettu elämäntilanteensa ja palvelutarpeidensa 
  selvittelyyn kunnan viranomaisen toimesta 

  1   kyllä 
  2  ei 

 
D9  Toimiiko joku henkilö virallisesti omaishoitajananne? 

- Omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen 
  hoidostanne kotikuntanne kanssa 

  1   kyllä 
  2  ei 

 
D10 Onko joku henkilö jättänyt antamatta tarvitsemaanne apua viimeisten 
   12 kuukauden aikana? 

 1  kyllä 
 2  ei        D12 

 
D11 Oliko tämä henkilö teille läheinen? 

    - Muu kuin esim. viranomainen tai kotihoidon työntekijä 

 1  kyllä 
 2  ei 

 
D12 Luotatteko siihen, että saatte tarvitessanne apua, tukea ja palveluja? 

     1  kyllä 
     2  ei 
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Kysytään, jos yksikin kysymys D5a-t = 3,4 

D13 Kuinka arvioisitte saamienne julkisten sosiaalipalveluiden laatua: 
    - Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi vammaispalveluja, vanhuspalveluja 
    ja kotipalveluja [KORTTI 10] 

    1  erittäin hyvä 
    2  hyvä 
    3  tyydyttävä 
    4  huono 
    5  vai erittäin huono? 

    6  en ole käyttänyt julkisia sosiaalipalveluja 
 
D14 Kuinka arvioisitte saamienne yksityisten sosiaalipalveluiden laatua: 
    - Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi vammaispalveluja, vanhuspalveluja 
    ja kotipalveluja [KORTTI 10] 

    1  erittäin hyvä 
    2  hyvä 
    3  tyydyttävä 
    4  huono 
    5  vai erittäin huono? 

    6  en ole käyttänyt yksityisiä sosiaalipalveluja 
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EE..  LLäähheeiissaavvuunn  aannttaammiinneenn,,  ssoossiiaaaalliisseett  ssuuhhtteeeett  jjaa  

oossaalllliissttuummiinneenn  
 

Läheisapu 
 
Seuraavaksi esitän muutamia kysymyksiä sosiaalisista verkostoista ja 
osallistumisesta. 
 
E1  Autatteko jotakuta sukulaistanne tai ystäväänne, joka ei tule toimeen ilman 
    apua vanhuuden, vammaisuuden tai sairauden vuoksi? 

     1   kyllä 
     2   ei         E7 
 
E2  Ketä läheistänne autatte? 

     1  omaa avio- tai avopuolisoanne 
     2  omaa lastanne tai lapsenlastanne 
     3  muuta sukulaista tai ystävää 
 
E3  Oletteko hänen pääasiallinen auttajansa? 

     1   kyllä 
     2   ei 
 
E4  Kuinka usein autatte häntä? 

     1  päivittäin 
     2  pari kertaa viikossa 
     3  pari kertaa kuukaudessa 
     4  harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 
E5   Kuinka arvioisitte seuraavien palvelujen laatua autettavana olevan 
     läheisenne kohdalla asteikolla erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, huono 
    vai erittäin huono: [KORTTI 10] 

  Erittäin 
hyvä Hyvä Tyydyttävä Huono 

Erittäin 
huono 

Ei käyttänyt 
palvelua 

Ei osaa 
arvioida 

 E5a Julkiset terveyspalvelut? 1 2 3 4 5 6 9 

 E5b Yksityiset terveyspalvelut? 1 2 3 4 5 6 9 

 E5c Julkiset sosiaalipalvelut? 1 2 3 4 5 6 9 

 E5d Yksityiset sosiaalipalvelut? 1 2 3 4 5 6 9 

 
 
E6  Oletteko tehnyt autettavana olevan läheisenne asuinkunnan kanssa omais- 
   hoitosopimuksen hänen auttamisestaan? 

     1  kyllä 
     2  ei 
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Sosiaaliset suhteet ja osallistuminen 
 
E7  Kuinka usein tapaatte tai olette muutoin yhteydessä (esimerkiksi puhelimitse): 
 

 ei ole / 
ei ole 

yhteydessä 

asuu 
yhdessä 

päivittäin 
tai lähes 
päivittäin 

suunnil-
leen joka 

viikko 

suunnil-
leen joka 
kuukausi 

muutaman 
kerran 

vuodessa 

harvemmin 
tai ei 

koskaan 

E7a puolisoonne? 1 2 3 4 5 6 7 

E7b lapsiinne? 1 2 3 4 5 6 7 

E7c lapsenlapsiinne? 1 2 3 4 5 6 7 

E7d läheisimpään ystäväänne? 1 2 3 4 5 6 7 

E7e muihin läheisiinne? 1 2 3 4 5 6 7 

 
E8  Tunnetteko itsenne yksinäiseksi: [KORTTI 11] 

     1  jatkuvasti 
     2  melko usein 
     3  joskus 
     4  hyvin harvoin 

      5  vai ette koskaan? 
 
E9  Miten usein teistä tuntuu siltä, että olette menettänyt kiinnostuksenne 
    esimerkiksi harrastuksiin tai muihin asioihin, joista yleensä olette kokenut 
    mielihyvää: [KORTTI 11] 

     1  jatkuvasti 
     2  melko usein 
     3  joskus 
     4  hyvin harvoin 

      5  vai ette koskaan? 
 
E10a Onko joku käyttänyt teitä taloudellisesti hyväksi viimeisten 12 kk aikana? 

 1  kyllä 
 2  ei        E11a 

 
E10b Oliko tämä henkilö teille läheinen? 
    - Muu kuin esim. viranomainen tai kotihoidon työntekijä 

 1  kyllä 
 2  ei 

 
E11a Onko joku viimeisten 12 kk aikana lyönyt tai käynyt muuten kimppuunne? 
     - Kuten potkinut, repinyt tukasta, kuristanut, heittänyt jollain kovalla esineellä 

 1  kyllä  
 2  ei        F1 

 
E11b Oliko tämä henkilö teille läheinen? 
     - Muu kuin esim. viranomainen tai kotihoidon työntekijä) 

 1  kyllä  
 2  ei  
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FF..  EElläämmäännllaaaattuu  
  
Seuraavaksi pyydän Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita 
arkielämän asioita koskien elämäänne viimeisten kahden viikon aikana. 
 
F1   Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne: [KORTTI 12] 

      1  erittäin huonoksi 
      2  huonoksi 
      3  ei hyväksi eikä huonoksi 
      4  hyväksi 
      5  vai erittäin hyväksi? 
 
F2   Kuinka tyytyväinen olette terveyteenne:  [KORTTI 13] 

      1  erittäin tyytymätön 
      2  melko tyytymätön 
      3  ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
      4  melko tyytyväinen 
      5  vai erittäin tyytyväinen? 
 
F3  
  

[KORTTI 14] 
Ei 

lainkaan Vähän 
Kohtuulli-

sesti Paljon 
Erittäin 
paljon? 

F3a Missä määrin fyysinen kipu estää teitä 
tekemästä päivittäisen elämänne kannalta 
tarpeellisia asioita: 

1 2 3 4 5 

F3b Kuinka paljon tarvitsette lääke- tai muuta 
hoitoa pystyäksenne toimimaan 
päivittäisessä elämässänne: 

1 2 3 4 5 

F3c Kuinka paljon nautitte elämästä: 1 2 3 4 5 

F3d Missä määrin tunnette, että elämänne 
on merkityksellistä: 1 2 3 4 5 

 
F4   Kuinka hyvin pystytte keskittymään asioihin: [KORTTI 15] 

      1  ette lainkaan 
      2  vähän 
      3  kohtuullisesti 
      4  hyvin 
      5  vai erinomaisesti? 
 
F5   Kuinka turvalliseksi tunnette olonne päivittäisessä elämässänne: [KORTTI 16] 

      1  ette lainkaan 
      2  vähän 
      3  kohtuullisen turvalliseksi 
      4  hyvin turvalliseksi 
      5  vai erittäin turvalliseksi? 
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F6   Kuinka terveellisenä pidätte fyysistä ympäristöänne: [KORTTI 17] 

      1  ette lainkaan 
      2  vähän 
      3  kohtuullisen terveellisenä 
      4  hyvin terveellisenä 
      5  vai erittäin terveellisenä? 
 
F7   Missä määrin olette viimeisten kahden viikon aikana kokenut seuraavia 
     asioita. [KORTTI 18] 
  Ei 

lainkaan Vähän 
Kohtuulli-

sesti 
Lähes 

riittävästi 
Täysin 

riittävästi? 

  F7a Onko Teillä riittävästi tarmoa 
arkipäivän elämäänne varten: 1 2 3 4 5 

  F7b Oletteko tyytyväinen ulkomuotoonne: 1 2 3 4 5 

  F7c Onko Teillä tarpeeksi rahaa tarpeisiinne 
nähden: 1 2 3 4 5 

  F7d Saatteko tarpeeksi tietoa jokapäiväisen 
elämänne kannalta tärkeistä asioista: 1 2 3 4 5 

  F7e Missä määrin Teillä on mahdollisuuksia 
vapaa-ajan toimintaan: 1 2 3 4 5 

 
F8   Millainen on liikuntakykynne: [KORTTI 19] 

      1  erittäin huono 
      2  huono 
      3  ei hyvä eikä huono 
      4  hyvä 
      5  vai erittäin hyvä? 
 
F9   Lopuksi kysyn teiltä, oletteko ollut seuraaviin asioihin erittäin tyytymätön, 
     melko tyytymätön, ei tyytyväinen eikä tyytymätön, melko tyytyväinen vai 
     erittäin tyytyväinen viimeisten kahden viikon aikana. [KORTTI 20] 
 

 

 

Erittäin 
tyytymätön 

Melko 
tyytymätön 

Ei 
tyytyväinen

eikä 
tyytymätön 

Melko 
tyytyväinen 

Erittäin 
tyytyväinen 

F9a Kuinka tyytyväinen olette unenne 
laatuun? 

1 2 3 4 5 

F9b Kuinka tyytyväinen olette kykyynne 
selviytyä päivittäisistä toimista? 1 2 3 4 5 

F9c Kuinka tyytyväinen olette itseenne? 1 2 3 4 5 

F9d Kuinka tyytyväinen olette 
ihmissuhteisiinne? 1 2 3 4 5 

F9e Kuinka tyytyväinen olette 
ystäviltänne saamaanne tukeen? 1 2 3 4 5 
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F9f Kuinka tyytyväinen olette 

asuinalueenne olosuhteisiin? 
1 2 3 4 5 

F9g Kuinka tyytyväinen olette 
mahdollisuuksiinne saada 
terveyspalveluja? 

1 2 3 4 5 

F9h Kuinka tyytyväinen olette 
mahdollisuuksiinne käyttää julkisia 
tai muita liikennevälineitä? 

1 2 3 4 5 

 
 
F10  Kuinka usein Teillä on viimeisten kahden viikon aikana ollut sellaisia kielteisiä 
    tuntemuksia kuten alakuloisuus, epätoivo, ahdistus tai masennus: [KORTTI 21] 

     1  ei koskaan 
     2  harvoin 
     3  melko usein 
     4  hyvin usein 
     5  vai aina? 
 
 
 
Haastattelu päättyy. Kiitoksia haastattelusta. 
 
 
  



 
 

 
29.8.2009 

 

 

 

GG..  HHaaaassttaatttteelluuttiillaanntteeeenn  aarrvviiooiinnttii  
 
Haastattelija täyttää G-osion kysymykset kotona mahdollisimman pian varsinaisen 
käyntihaastattelun jälkeen. 
 
 
G1  Oliko paikalla kohdehenkilön lisäksi muita henkilöitä vai tehtiinkö haastattelu 
    kahden kesken? 

     1  tehtiin kahden kesken      G3 
2  huoneessa oli koko haastattelun ajan muita henkilöitä läsnä 
3  huoneessa oli välillä muita henkilöitä läsnä 

 
G2  Puuttuiko joku muu haastattelun kulkuun jollakin tavalla? 

Auttamalla vastaajaa tai muutoin. 

1  kyllä 
2  ei 

 
G3  Pyysikö haastateltava lisäselvityksiä kysymyksiin? 

1  ei ollenkaan 

2  vain vähän 
3  joitakin kertoja 
4  usean kysymyksen osalta 
5  hyvin usean tai kaikkien kysymysten osalta 

 
G4  Tuntuiko sinusta, että haastateltava ei ollut halukas vastaamaan joihinkin 
    kysymyksiin? 

     1  ei ollenkaan 
     2  vain vähän 
     3  joitakin kertoja 
     4  usean kysymyksen osalta 
     5  hyvin usean tai kaikkien kysymysten osalta 
 
G5  Tuntuiko sinusta, että haastateltava ei ymmärtänyt kysymyksiä tarkoitetulla 
    tavalla? 

     1  ei ollenkaan 
     2  vain vähän 
     3  joitakin kertoja 
     4  usean kysymyksen osalta 
     5  hyvin usean tai kaikkien kysymysten osalta 
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G6  Tuntuiko sinusta, että haastateltavalla oli vaikeuksia vastata joihinkin 
    kysymyksiin? Esimerkiksi muistamis- tai keskittymisvaikeuksia 

  1  ei ollenkaan       G8 

  2  vain vähän        G8 
  3  joitakin kertoja 
  4  usean kysymyksen osalta 
  5  hyvin usean tai kaikkien kysymysten osalta 

 
G7a Mihin kysymyksiin haastateltavalla oli vaikea vastata? 

   Kirjoita kysymyksen numero(t) tai teema, jos et muista tarkkaan. 
 
G7b Millaisia vaikeuksia haastateltavalla oli vastaamisessa? 

   Esimerkiksi muistamis- tai keskittymisvaikeuksia. Kirjoita lyhyt selostus. 
 
G8  Jouduttiinko haastattelu keskeyttämään välillä (pitämään taukoa) 
    haastateltavan väsymisen vuoksi? 

     1  kyllä 
     2  ei      G10 
 
G9  Minkä kysymyksen kohdalla? 

   Kirjoita kysymyksen numero(t) tai teema, jos et muista tarkkaan. 
 
G10 Suhtautuiko haastateltava haastatteluun… 

     1  erittäin myönteisesti 
     2  melko myönteisesti 
     3  ei myönteisesti eikä kielteisesti 
     4  melko kielteisesti 
     5  erittäin kielteisesti 
 
G11 Arvioi miten haastattelu yleisesti ottaen sujui? 

     1  ei lainkaan ongelmia 
     2  vain vähän ongelmia 
     3  jonkin verran ongelmia 
     4  paljon tai usein ongelmia 
 


