
KYSELYLOMAKE: FSD3006 TERVASKANNOT KYSELY 1995

QUESTIONNAIRE: FSD3006 VITALITY 90+ SURVEY 1995

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 sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

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

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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TERVASKANTOTUTKIMUS 1995 
 
 
1. Kenen kanssa asutte? (Ympyröikää kaikki oikeat vaihtoehdot)   
 

1. Asun yksin    
2. Lapsen tai lapsen puolison kanssa   
3. Lastenlasten kanssa    
4. Puolison kanssa    
5. Muiden kanssa    
 
 
2. Auttaako joku Teitä kotona, esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja 
ruoanlaitossa? 
 

1. Kyllä, suunnilleen joka päivä   
2. Kyllä, toisinaan    
3. En tarvitse apua, teen kotiaskareet itse  
 
 
3. Kuka auttaa Teitä eniten jokapäiväisessä elämässä kuten ruoanlaitossa tai 
pienissä siivouksissa tai kaupassa käymisessä? 
 

1. Lapset tai lasten perhe    
2. Muu sukulainen tai tuttava   
3. Kodinhoitaja tai kotiavustaja   
4. Joku muu     
     
 
4. Käykö luonanne kodinhoitaja tai kotiavustaja ainakin kerran viikossa? 
 

1. Kyllä     
2. Ei käy     
 
 
5. Vietättekö suurimman osan päivästä 
 

1. Jalkeilla     
2. Istuskellen     
3. Enimmäkseen vuoteessa    
     
 
6. Käyttekö itse kaupassa? 
 

1. Kyllä     
2. En     
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7. Liikutteko ulkona melkein päivittäin? 
 

1. Kyllä     
2. En     
 
 
8. Seuraatteko uutisia sanomalehdestä? 
 

1. Kyllä     
2. En     
 
 
9. Mikä oli pääasiallinen ammattinne, se jossa olitte suurimman osan 
työikäänne? 
 

____________________________________________________________ 
 
 
10. Onko ihmisen mielestänne hyvä elää 100-vuotiaaksi? 
 

1. Kyllä     
2. Ei     
 
 
Jos terveydentilanne sallii, tahtoisimme myös tavata Teidät ja haastatella 
Teitä mieluiten kotonanne. Jos haastattelu sopii Teille, olkaa hyvä ja 
kirjoittakaa alle puhelinnumero, josta saamme Teihin yhteyden. 
 
Puhelinnumero   _______________________________ 
 
Vaikka ette haluaisikaan osallistua henkilökohtaiseen haastatteluun, 
vastatkaa kuitenkin tässä lomakkeessa oleviin kysymyksiin ja 
palauttakaa se oheisessa kirjekuoressa. Postimerkkiä ei tarvita. 
 
Kysymyksiin vastasi 
 
1. Kirjeen vastaanottaja itse (vaikka joku toinen olisikin avustanut kirjoittamisessa) 
2. Perheenjäsen, sukulainen tai tuttava 
3. Kodinhoitaja tai kotiavustaja 
 
 


