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(2004) 

Suomalaisten hyvinvointi -tutkimuksella selvitetään kansalaisten kokemuksia ja 
mielipiteitä erilaisten hyvinvointipalvelujen käytöstä. Tutkimuksella halutaan 
kartoittaa suomalaisten hyvinvoinnin tilaa ja palvelujen kehittämistarpeita. 

 

AA..  TTaauussttaammuuuuttttuujjaatt  
 
(2009)  

Aluksi muutamia kysymyksiä kotitaloudesta, työelämästä ja eläkkeellä olosta. 
 
(2004/2009 A1) 

Koti1   Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteenne itsenne mukaan lukien?____ 
 - Kotitalous: henkilöt, jotka käyttävät tulojaan yhdessä.  
 - Rekisterin mukaan asunnossa asuu x henkilöä. 

 
(2004/2009) 

KotiTark (JOS Koti1>1 JA Koti1 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. 

 
(2004) 

Koti2   Kuuluuko kotitalouteenne alle 18-vuotiaita lapsia? 
       1  Kyllä 
       2  Ei 
 
(2004)JOS Koti2=KYLLÄ: 
Koti2a  Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta? ___  
 
(2009) 

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

       1  Kyllä      A2b Keitä? ______________________________ 
       2  Ei 

       - Kotitalous: henkilöt, jotka käyttävät tulojaan yhdessä. 

 

(2009) 

A3  Mikä on siviilisäätynne? 

       1  Naimaton 

       2  Avoliitossa 
       3  Avioliitossa 
       4  Leski 
       5  Joku muu 
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(2004) 

Taus3  Ajatelkaa aikaa, kun olitte 15-vuotias. Oliko lapsuudenkotinne 
mielestänne: 

       1  varakas 
       2  hyvin toimeentuleva 
       3  keskituloinen 
       4  huonosti toimeentuleva 
       5  vai köyhä? 
 
(2004/2009 A4)  

Taus6 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      Taus17 
 
(2004/2009 A5) 

Taus9 Mikä oli Teidän viimeisin ammattinne? 
 _______________________________________________________ 
 - Merkitään viimeisin oikea ammatti, ei ”eläkeläinen” 
 - Jos ammatteja useita, merkitään pääasiallinen ammatti 
 
Taus9k Ammatin koodaus 
 
(2004/2009 A6) 

Taus17  Minkä ikäisenä siirryitte kokonaan eläkkeelle? ____ 
 - Osa-aikaeläkkeellä olo lasketaan vielä työssä oloksi 
 - Jos edelleen työelämässä, merkitse 777  
 
(2004) 

Taus18  Olitteko sitä ennen osa-aikaeläkkeellä? 
       1  Kyllä 
       2  Ei      Tal1a 
 
(2004) - Osa-aikaeläkkeellä ennen eläkkeelle siirtymistä 

Taus18b  Kuinka monta vuotta olitte osa-aikaeläkkeellä (ennen eläkkeelle 
siirtymistänne)?  ____  
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BB..  AAssuummiinneenn  jjaa  ttaalloouuddeelllliinneenn  hhyyvviinnvvooiinnttii  
 
Seuraavaksi kysyn teiltä kotitaloutenne asumiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin 
liittyviä kysymyksiä. 
 
(2004/2009 B1) 

Tal1a  Onko asuntonne hallintamuoto: 
       1  omistusasunto 
       2  vuokra-asunto 
       3  vai jokin muu? 
 
(2004) 

Tal1b  Onko kysymyksessä palvelutalo? 
  - joko kunnallinen tai yksityinen 
       1  Kyllä 
       2  Ei 
 
(2004/2009 B2) 

Tal2a  Kuinka monta huonetta asunnossanne on, keittiö mukaan luettuna?  ____ 
   - Keittiö lasketaan huoneeksi, jos siinä on ikkuna ja vähintään 7 neliömetriä 
 
(2004/2009 B3) 

Tal2b  Kuinka monta neliömetriä asuinhuoneistonne asuttava pinta-ala on? ____ 
  - Arviokin riittää, jos ei tiedä tarkkaan 
 
(2004) 

Tal4 Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, miten tyytyväinen tai 
tyytymätön olette: [KORTTI 2] 

  
erittäin 

tyytyväin
en 

melko 
tyyty-

väinen 

ei 
tyytyväinen 

eikä 
tyytymätön 

melko 
tyyty-
mätön 

vai erittäin 
tyyty-
mätön 

a asunnon kokoon 1 2 3 4 5 

b asunnon varusteisiin 1 2 3 4 5 

c asumisen kustannuksiin 1 2 3 4 5 

d asuinalueen liikenneyhteyksiin 1 2 3 4 5 

e asuinalueen kaupallisiin palveluihin 1 2 3 4 5 

f asuinalueen kunnallisiin palveluihin 1 2 3 4 5 

g asuinalueen luontoon ja puistoihin 1 2 3 4 5 

h 
asuinalueen arkkitehtuuriin (talojen 
ulkonäköön) 

1 2 3 4 5 

i asuinalueen turvallisuuteen 1 2 3 4 5 
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(2004/2009 B6) 

Tal13  Ovatko seuraavat palvelut mielestänne riittävän lähellä vai liian kaukana 
asuinpaikastanne: 

  Riittävän 
lähellä 

Liian 
kaukana  

Ei käytä / 
EOS 

a ruokakauppa? 1 2 3 

b apteekki ? 1 2 3 

c posti tai asiamiesposti? 1 2 3 

d pankki? 1 2 3 

e kansaneläkelaitoksen toimisto? 1 2 3 

f terveysasema? 1 2 3 

g sosiaalitoimisto? 1 2 3 

h julkisen liikennevälineen pysäkki? 1 2 3 

 
 
(2004/2009 B5) 

Tal5 Onko asunnossanne seuraavanlaisia puutteita tai sellaisia 
liikkumisesteitä, jotka vaikeuttavat selviytymistänne päivittäisistä 
toimista. Onko asunnossanne: 

  Kyllä Ei 

a puutteita pesu- tai WC-tiloissa?  
- esim. ei suihkua, ei lämmintä vettä, ahdas, ammeeseen vaikea päästä 
tms. 

1 2 

b puutteita keittiössä? 
- esim. ei pesuallasta, ahdas, kaappien tai tasojen huono korkeus 

1 2 

c entä liikkumistanne haittaavia portaita, puuttuva hissi, korkeita 
kynnyksiä, kapeita oviaukkoja tai käytäviä? 

1 2 

 
(2004) 

Tal10  Jos ajattelette kotitaloutenne tuloja ja menoja, jääkö teille yleensä rahaa, 
jonka voisitte säästää: 

       1  paljon 
       2  jonkin verran 
       3  vähän 
       4  vai ei lainkaan? 
 
(2004) 

Tal12b  Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joutunut 
tilanteeseen, että ruokarahat olisivat loppuneet?  

        1 Kyllä 
        2 Ei 
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CC..  TTeerrvveeyyss,,  eelliinnttaavvaatt  jjaa  tteerrvveeyyssppaallvveelluujjeenn  kkääyyttttöö  
 
Seuraavaksi kysyn teiltä terveyteen liittyviä kysymyksiä. 
 
(2004/2009 C1) 

Terv1  Onko oma terveydentilanne nykyisin mielestänne: [KORTTI 3] 
       1  hyvä 
       2  melko hyvä 
       3  keskinkertainen 
       4  melko huono 
       5  vai huono? 
 
(2004/2009 C4) 

Terv2  Kuinka usein harrastatte vähintään puoli tuntia sellaista liikuntaa, että 
hengästytte: [KORTTI 4] 

       1  joka päivä tai lähes päivittäin 
       2  muutaman kerran viikossa 
       3  noin kerran viikossa 
       4  muutaman kerran kuukaudessa 
       5  noin kerran kuukaudessa 
       6  vai harvemmin? 
       7  Ei lainkaan 
 
(2004/2009 C5) 

Terv3  Kuinka usein nautitte jotain alkoholia, pienetkin kerta-annokset mukaan 
lukien (myös olut ja siideri): [KORTTI 4] 

       1  joka päivä tai lähes päivittäin 
       2  muutaman kerran viikossa 
       3  noin kerran viikossa 
       4  muutaman kerran kuukaudessa 
       5  noin kerran kuukaudessa 
       6  vai harvemmin? 
       7  Ei lainkaan 
 
(2004) 

Terv4  Tupakoitteko nykyisin säännöllisesti päivittäin tai lähes päivittäin 
(savukkeita, sikareita tai piippua)? 

       1  Kyllä 
       2  Ei 
 
(2004/2009 C2) 

Terv7  Onko teillä jokin pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen sairaus tai vamma, 
joka haittaa teidän jokapäiväistä elämäänne? 

       1  Kyllä 
       2  Ei       Terv11 
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(2004/2009 C3) 

Terv8b  Onko sairaudesta tai vammasta (mistään näistä sairauksista tai 
vammoista) haittaa: [KORTTI 5] 

       1  erittäin paljon 
       2  melko paljon 
       3  jonkin verran 
       4  vähän 
       5  vai ei lainkaan? 
 
(2004/2009 C7) 

Terv11  Oletteko sairauden takia käynyt lääkärissä tai sairaanhoitajan 
tarkastuksessa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

       1  Kyllä 
       2  Ei      Terv18 
       -  MUKAAN EI LASKETA puhelinaikoja tai niitä kertoja, jolloin on ollut sairaalassa  
      sisäänotettuna potilaana 
 
(2004/2009 C8-12) 

Terv12-17  Kävittekö (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):  
 

 JOS KYLLÄ: 
Kuinka monta 

kertaa? 

  Kyllä Ei   

Terv12a 
terveyskeskuslääkärillä tai 
terveydenhoitajalla? 1 2 --> Terv12b ___ kertaa 

Terv13a sairaalan poliklinikalla? 1 2 --> Terv13b ___ kertaa 

Terv15a 
yksityislääkärin 
vastaanotolla? 1 2 --> Terv15b ___ kertaa 

Terv16a kävikö lääkäri kotonanne? 1 2 --> Terv16b ___ kertaa 

Terv17a 
lääkärissä jossakin 
muualla? 1 2 --> Terv17b ___ kertaa 

                              (- 2009 ei kysytty kertoja) 
 
(2004/2009 C13) 

Terv18  Mistä yrittäisitte ensisijaisesti saada itsellenne vastaanottoajan 
päiväsaikaan arkipäivänä, jos sairastuisitte äkillisesti: [KORTTI 6] 
 1 terveyskeskuslääkäriltä 
 2 sairaalan poliklinikalta 
 3 yksityiseltä lääkäriasemalta 
 4 jostakin muualta 
 5 vai ette mistään? 

 
(2004/2009 C14) 

Terv18_2  Oletteko ollut sairauden takia sairaalassa hoidettavana viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

        1 Kyllä 
        2 Ei  
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(2013) 

Terv18_3  Oletteko käynyt hampaisiin tai hammasproteesiin liittyvien vaivojen 
vuoksi hammaslääkärin, hammasteknikon tai hammashoitajan 
vastaanotolla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 

       1  kyllä 
       2  ette, vaikka olisi ollut tarvetta 
       3  vai eikö ole ollut tarvetta? 
 
 
(2004/2009 C15) 

Terv19  Oletteko saanut mielestänne riittävästi hoitoa sairauksiinne viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana, mukaan lukien hammashoito? 

       1  Kyllä        Terv22 
       2  Ei 
       3  Ei ole ollut tarvetta    Terv22 
       9  Ei osaa sanoa     Terv22 
 
(2004) 

Terv20  Haittasivatko seuraavat asiat hoidon saamista paljon, vähän vai ei 
lainkaan: 

  Paljon Vähän Ei lainkaan 

a Rahan puute? 1 2 3 

b Työ-, koti- tai muiden asioiden hoito? 1 2 3 

c Palvelujen puute tai etäisyys? 1 2 3 

d Epäily siitä, että hoidosta ei ole apua? 1 2 3 

e Huonosti järjestetyt terveyspalvelut? 1 2 3 

       a: - Tarkoitetaan vastaajan omia rahoja 
       d: - Tarkoitetaan vastaajan omaa epäilyä 
 
(2004) 

Terv22  Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana joutunut odottamaan 
kohtuuttoman kauan saadaksenne tarvitsemaanne hoitoa vaivaanne tai 
sairauteenne, mukaan lukien hammashoito? 

       1  Kyllä 
       2  Ei              Apu1 
       3  Ei ole ollut tarvetta     Apu1 
       4  Ei osaa sanoa      Apu1 
 - Koskee odottamista terveyskeskuslääkärille, yksityislääkärille, sairaalan 

poliklinikalle, sairaalassa suoritettavaan toimenpiteeseen tai terveyskeskuksen 
hammaslääkärille. 

 
(2004) 

Terv23  Oletteko mielestänne odottanut kohtuuttomasti pääsyä: 
 

  Kyllä Ei 

a terveyskeskuslääkärille? 1 2 

c yksityislääkärille? 1 2 

d sairaalan poliklinikalle? - ei koske päivystystä 1 2 

e sairaalassa suoritettavaan toimenpiteeseen? 1 2 

f terveyskeskuksen hammaslääkärille? 1 2 
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DD..  AAvvuunn  jjaa  ppaallvveelluuiiddeenn  ttaarrvvee  jjaa  ssaaaammiinneenn  
 
Seuraavaksi kysyn Teiltä päivittäisiin toimiinne liittyvistä asioista. 
 
(2004/2009 D1)  

Apu1  Miten selviätte itse, ilman apua, seuraavista tehtävistä. [KORTTI 7] 

 
ilman 

vaikeuksia 
pienin 

vaikeuksin 
suurin 

vaikeuksin 
ei selviä 

lainkaan? 
EOS 

a Ruuan laitto: 1 2 3 4 9 

b Kevyet kotityöt, kuten astioiden 
pesu: 

1 2 3 4 9 

c Raskaat kotityöt, kuten siivous: 1 2 3 4 9 

d Asiointi tai ulkona liikkuminen: 1 2 3 4 9 

e Henkilökohtaiset toimet, kuten 
pukeutuminen, peseytyminen ja 
WC:ssä käynti: 

1 2 3 4 9 

f Sairaudenhoito kotona, kuten 
lääkkeiden otto tai haavojen hoito: 

1 2 3 4 9 

 
(2004/2009 D2) 

Apu2   Saatteko nykyisin apua päivittäisissä toimissanne toimintakykynne 
alentumisen vuoksi? 

     1  Kyllä 
     2  Ei    Van1a 
 
 
  (2004/2009 D3) JOS KYLLÄ: KUINKA USEIN JA KENELTÄ SAA APUA 

Apu2a-f  Kuinka usein saatte apua: Keneltä saatte apua: _a2,_b2,_c2,_d2,_e2,_f2, 

a1 ruuan laitossa 
 
1 päivittäin tai lähes  
   päivittäin 
2 kerran tai kahdesti  
   viikossa 
3 kerran tai kahdesti 
   kuussa  
4 vai harvemmin kuin  
kerran kuussa? 
5 EI SAA apua 
lainkaan 
 
[KORTTI 8] 

 
1 omalta perheeltä 
2 ystäviltä tai naapureilta 
3 kunnan kotipalvelulta tai  
   kotihoidolta 
4 yksityisen sektorin  
   palveluntarjoajilta 
5 vai joltain muulta taholta, 
kuten vapaaehtoisjärjestöltä? 
 
[KORTTI 9] 

b1 kevyissä kotitöissä, kuten astioiden 
pesu 

c1 raskaissa kotitöissä, kuten siivous 

d1 asioinnissa tai ulkona liikkumisessa 
(2004) 

e1 henkilökohtaisissa toimissa, kuten 
pukeutuminen, peseytyminen ja 
WC:ssä käynti 

f1 sairaudenhoidossa kotona, kuten 
lääkkeiden otto tai haavojen hoito 

 
(2004) 

Apu3  Saatteko apua arkipäivässä selviytymiseen yleensä: 
       1  aivan liian vähän 
       2  jonkin verran liian vähän 
       3  riittävästi 
       4  vai liikaa apua? 
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(2004/2009 D4a-b) 
Apu4a Kuka auttaa Teitä eniten? [KORTTI 10] 

Apu4b  Keneltä tai miltä taholta haluaisitte apua mieluiten? 

        - Lue vaihtoehdot tarvittaessa 
        -  Valitaan vain yksi, tärkein/mieluisin auttaja 
        1  puoliso 
        2  oma tai puolison 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?     Apu4Muu  Kuka tai mikä muu taho auttaa eniten?  
                      - kirjoita vastaus 
 
(2004) 

Apu5  Kuinka tyytyväinen olette saamaanne apuun. Oletteko: [KORTTI 11] 
       1  erittäin tyytyväinen 
       2  melko tyytyväinen 
       3  ette tyytyväinen ettekä tyytymätön 
       4  melko tyytymätön 
       5  vai erittäin tyytymätön? 
 
(2004) 

Van1_ Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hakenut seuraavia 
palveluja: 

   JOS  Oliko palvelu riittävää? 

 

 
Kyllä Ei 

KYLLÄ: Palvelu 
oli 

riittävä 
Palvelu oli 
riittämätön 

Ei 
saanut 

palvelua  

a1 Kunnan kotipalvelua? ..................................................................................................  1 2 a2 1 2 3 

b1 Yksityistä kotipalvelua? ................................................................................................  1 2 b2 1 2 3 

c1 Kunnan kotisairaanhoitoa tai 
kotihoitoa? .....................................................................................................................  1 2 c2 1 2 3 

d1 Yksityistä kotisairaanhoitoa tai 
kotihoitoa? .....................................................................................................................  1 2 d2 1 2 3 

e1 Ateriapalvelua? (2004/2009) .........................................................................................  1 2 e2 1 2 3 

f1 Apuvälineitä? f3 Mitä apuvälineitä 
haitte?_______________ ...............................................................................................  1 2 f2 1 2 3 

g1 Jotakin muuta asumistanne 
tukevaa palvelua? g3 Mitä muuta 
palvelua haitte? _________ ..........................................................................................  1 2 g2 1 2 3 
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(2004) 
Van2   Mitkä seuraavista ovat mielestänne päivittäisen selviytymisenne kannalta 

kolme tärkeintä palvelua. Voitte myös valita palveluja, joita ette tällä 
hetkellä saa, mutta jotka olisivat teille tärkeitä: [KORTTI 12] 

       1  Siivouspalvelu 
       2  Ateriapalvelu 
       3  Kuljetuspalvelu, taksisetelit 
       4  Pyykkipalvelu 
       5  Asiointiapu 
       6  Kuntoutus 
       7  Kotipalvelutyöntekijän käynti kotona auttamassa kodinhoidossa 
       8  Kotisairaanhoito/kotihoito sairauteen, terveydentilan seuranta 
       9  Lääkärin vastaanotolla käynti 
      10  Muut terveyspalvelut 
      11  Jokin muu palvelu      Van2b Mikä muu palvelu?___________ 
      12  Ei mikään, ei tarvetta? 
 
(2004/2009 D6) 

Van3  Aiheuttavatko käyttämienne palvelujen maksut teille taloudellisia 
ongelmia: 

       1  ei (ei käytä) 
       2  jonkin verran 
       3  paljon 
       4  vai erittäin paljon? 
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EE..  LLäähheeiissaavvuunn  aannttaammiinneenn,,  ssoossiiaaaalliisseett  ssuuhhtteeeett  jjaa  

oossaalllliissttuummiinneenn  
  
Seuraavaksi esitän muutamia kysymyksiä sosiaalisista verkostoista ja 
osallistumisesta. 
 
(2004/2009 E1+E2) 

Van4  Hoidatteko tai autatteko säännöllisesti:  
 Kyllä Ei 

a) puolisoanne? (A3=2,3) 1 2 

b) lapsenlapsianne? 1 2 

c) jotakuta muuta läheistänne? 1 2 

 
(2004/2009 E7) 

Van5  Kuinka usein tapaatte tai olette muutoin yhteydessä (esimerkiksi 
puhelimitse): [KORTTI 13] 

 Ei ole tai    
ette ole 

yhteydessä 

Asutte 
yhdes-

sä 

Päivittäin 
tai lähes 
päivittäin 

Suunnil-
leen joka 

viikko 

Suunnil-
leen joka 
kuukausi 

Muutaman 
kerran 

vuodessa 

Harvemmin 
tai ei 

koskaan 

a) puolisoonne: 
(A3=2,3) 

1 2 3 4 5 6 7 

b) lapsiinne: 1 2 3 4 5 6 7 

c) lapsenlapsiinne: 1 2 3 4 5 6 7 

d) läheisimpään 
ystäväänne: 

1 2 3 4 5 6 7 

e) muihin läheisiinne: 1 2 3 4 5 6 7 

 
(2004) 
Van6  Kuinka tyytyväinen olette: [KORTTI 14] 

 
erittäin 

tyytymätön 
melko 

tyytymätön 

ette 
tyytyväinen 

ettekä 
tyytymätön 

melko 
tyyty-
väinen 

vai erittäin 
tyyty-

väinen? 

a) ihmissuhteisiinne 1 2 3 4 5 

b) perheeltänne saamaanne tukeen 1 2 3 4 5 

c) ystäviltänne saamaanne tukeen 1 2 3 4 5 

 
(2004) 

Van7  Oletteko viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana tuntenut olonne 
yksinäiseksi: 

       1  ette lainkaan 
       2  joskus 
       3  usein 
       4  vai koko ajan? 
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(2004) 

Apu8 Seuraavaksi muutamia itseänne koskevia väittämiä. Mitä mieltä olette 
niistä. [KORTTI 15] 

 
täysin 
samaa 
mieltä 

jokseen-
kin  

samaa 
mieltä 

ette 
samaa 

ettekä eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

vai 
täysin 

eri 
mieltä? 

a 
Minulla on usein niin kiire, että aika tuskin 
riittää. Oletteko: 

1 2 3 4 5 

b 
Minulla on yleensä sopivasti ohjelmaa 
koko päiväksi. Oletteko: 

1 2 3 4 5 

c 
Tähän mennessä olen saanut ne tärkeät 
asiat, jotka haluan elämältä. Oletteko: 

1 2 3 4 5 

d 
Pystyn selviytymään kaikesta, mistä 
minun pitääkin. Oletteko: 

1 2 3 4 5 

e 
Pystyn itse vaikuttamaan siihen, mitä 
minulle elämässä tapahtuu. Oletteko: 

1 2 3 4 5 

 
(2004) 

Van8  Mitä seuraavista asioista olette tehnyt viimeksi kuluneiden kahden viikon 
aikana: 

  
Kyllä Ei 

a) Opiskellut, esimerkiksi kansalais- tai työväenopistossa? 1 2 
    b) Harrastanut kotona luovaa tekemistä, esimerkiksi 

kirjoittamista, maalausta, käsitöitä, nikkarointia tai muuta 
sellaista? 

1 2 

    c) Kyläillyt sukulaisten tai ystävien luona? 1 2 
    d) Sukulaiset tai ystävät ovat kyläilleet luonanne? 1 2 
    e) Osallistunut järjestötoimintaan tai vapaaehtoistyöhön kodin 

ulkopuolella? 
1 2 

        g) Käynyt kulttuuritilaisuuksissa 
(esimerkiksi elokuvissa, konsertissa, teatterissa, 
taidenäyttelyssä)? 

1 2 

    h) Lukenut lehtiä tai kirjoja? 1 2 
    i) Käynyt kirkossa tai muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa? 1 2 
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FF..  EElläämmäännllaaaattuu  
 
(2009) Seuraavaksi pyydän teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita 
arkielämän asioita koskien elämäänne viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana.  
 
(2004/2009 F1) 

Tunne1 Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne: [KORTTI 16] 
       1  erittäin huonoksi 
       2  huonoksi 
       3  ette hyväksi ettekä huonoksi 
       4  hyväksi 
       5  vai erittäin hyväksi? 
 
(2004/2009 F2) 

Tunne2  Kuinka tyytyväinen olette terveyteenne: [KORTTI 17] 
       1  erittäin tyytymätön 
       2  melko tyytymätön 
       3  ette tyytyväinen ettekä tyytymätön 
       4  melko tyytyväinen 
       5  vai erittäin tyytyväinen? 
      - Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana  
 
(2004/2009 F3) 

Tunne3  Seuraavat kysymykset koskevat sitä, missä määrin olette kokenut tiettyjä 
asioita viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana. [KORTTI 18] 

 

 

 

ei 
lainkaan vähän 

kohtuul-
lisesti paljon 

vai erittäin 
paljon? 

a) Missä määrin fyysinen kipu estää Teitä 
tekemästä päivittäisen elämänne kannalta 
tarpeellisia asioita: 

1 2 3 4 5 

b) Kuinka paljon nautitte elämästä: 1 2 3 4 5 

c) Missä määrin tunnette, että elämänne on 
merkityksellistä: 

1 2 3 4 5 

 
 
(2004/2009 F4)  

Tunne4 Kuinka hyvin pystytte keskittymään asioihin: [KORTTI 19] 
        1  ette lainkaan 
       2  vähän 
       3  kohtuullisesti 
       4  hyvin 
       5  vai erinomaisesti? 
       - Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana 
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(2004/2009 F5)  

Tunne5  Kuinka turvalliseksi tunnette olonne päivittäisessä elämässänne:  
 [KORTTI 20] 
       1  ette lainkaan 
       2  vähän 
       3  kohtuullisen turvalliseksi 
       4  hyvin turvalliseksi 
       5  vai erittäin turvalliseksi? 
        - Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana 
 
(2004/2009 F6) 

Tunne6  Kuinka terveellisenä pidätte fyysistä ympäristöänne: [KORTTI 21] 
       1  ette lainkaan 
       2  vähän 
       3  kohtuullisen terveellisenä 
       4  hyvin terveellisenä  
       5  vai erittäin terveellisenä? 
       - Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana 
 
(2004/2009 F7) 

Tunne7 Seuraavat kysymykset koskevat sitä, kuinka riittävästi olette viimeksi kulu-
neiden kahden viikon aikana voinut kokea tai tehdä tiettyjä asioita. (2004)  

 [KORTTI 22] 

  
 

ei 
lainkaan 

vähän kohtuul-
lisesti 

lähes 
riittävästi 

vai täysin 
riittävästi? 

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

b) Oletteko tyytyväinen ulkomuotoonne: 1 2 3 4 5 

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

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

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

 
 
(2004/2009 F8)    

Tunne8  Millainen on liikuntakykynne: [KORTTI 23] 
       1  erittäin huono 
       2  huono 
       3  ei hyvä eikä huono 
       4  hyvä 
       5  vai erittäin hyvä? 
       - Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana 
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(2004/2009 F9) 

Tunne9  Seuraavissa kysymyksissä Teitä pyydetään kertomaan, kuinka 
tyytyväinen olette ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana erilaisiin 
asioihin elämässänne. (2004) [KORTTI 24] 

 

 

erittäin 
tyytymätön 

melko 
tyytymätön 

ette 
tyytyväinen 

ettekä 
tyytymätön 

melko 
tyytyväinen 

vai erittäin 
tyytyväinen? 

a) 
Kuinka tyytyväinen olette unenne 
laatuun: 1 2 3 4 5 

b) 
Kuinka tyytyväinen olette kykyynne 
selviytyä päivittäisistä toimista: 1 2 3 4 5 

c) Kuinka tyytyväinen olette itseenne: 1 2 3 4 5 

d) 
Kuinka tyytyväinen olette 
asuinalueeseenne: 1 2 3 4 5 

e) 
Kuinka tyytyväinen olette 
mahdollisuuksiinne saada 
terveyspalveluja: 

1 2 3 4 5 

f) 
Kuinka tyytyväinen olette 
mahdollisuuksiinne käyttää julkisia 
tai muita liikennevälineitä: 

1 2 3 4 5 

 
(2004/2009 F10) 

Seuraava kysymys koskee sitä, kuinka usein olette tuntenut tai kokenut tiettyjä 
asioita viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana. 
Tunne10  Kuinka usein Teillä on ollut sellaisia kielteisiä tuntemuksia kuten 

alakuloisuus, epätoivo, ahdistus tai masennus: [KORTTI 25] 
       1  ei koskaan 
       2  harvoin 
       3  melko usein 
       4  hyvin usein 
       5  vai aina? 
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GG..  AAsseenntteeeett  
 
Seuraavaksi kysyn muutamia kysymyksiä asenteista. 
 
(2004/2009 B8) 

Apu10  Mikä on mielestänne henkilökohtaista hoitoa ja apua tarvitsevan 
ikääntyneen paras asumisen muoto: [KORTTI 26] 

       1  kotona asuminen kotipalvelujen turvin 
       2  palvelutalossa asuminen (kunnallinen tai yksityinen) 
       3  vai vanhainkoti tai muu laitos? 
       4  jokin muu asumisen muoto   Apu10Muu  Mikä muu asumismuoto? 
 
(2004) 

Asvait1a Kenen mielestänne pitäisi kantaa päävastuu vanhusten hoidosta 
Suomessa. Mikä seuraavista on mielestänne tärkein taho: 

       1  omaiset ja perhe 
       2  kunta tai valtio 
       3  vai yksityinen sektori? 
       4  jokin muu taho 
 
 b. Entä toiseksi tärkein taho? 
 - Tärkein oli: (Asvait1a=1-4) 
       1  omaiset ja perhe 
       2  kunta tai valtio 
       3  vai yksityinen sektori? 
       4  jokin muu taho 
 
(2004) 

Asenne2  Pitkäaikaista hoitoa tarvitsevien vanhusten määrä kasvaa Suomessa. Mikä 
seuraavista on mielestänne paras tapa turvata pitkäaikaisen hoidon 
rahoitus tulevaisuudessa: [KORTTI 27] 

       1  kuten nykyäänkin 
     2  asiakasmaksuja korottamalla 
     3  veroja korottamalla 
     4  vapaaehtoisin hoitovakuutuksin 
     5  tulisi luoda pakollinen hoitovakuutus? 
     6  ei osaa sanoa 

 
(PUH2013) 

Asvait1c Tulisiko ikäihmisten käyttää vapaaehtoisesti enemmän omaisuuttaan ja 
säästöjään oman hoivansa rahoittamiseen? 

  1 Kyllä 
  2 Ei 
 
(PUH2013) 

Asvait1d Tulisiko ikäihmiset velvoittaa käyttämään enemmän omaisuuttaan ja 
säästöjään oman hoivansa rahoittamiseen? 

  1 Kyllä 
  2 Ei 
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(2013) 

Vak1a   Onko Teillä itsellänne yksityinen eläkevakuutus? 
Vak1a1  (jos A3=2,3) Onko puolisollanne yksityinen eläkevakuutus? 
Vak1b  Onko Teillä itsellänne yksityinen sairausvakuutus? 
Vak1b1  (jos A3=2,3) Onko puolisollanne yksityinen sairausvakuutus? 
Vak1c   Onko Teillä itsellänne käänteinen asuntolaina? 
Vak1c1  (jos A3=2,3) Onko puolisollanne käänteinen asuntolaina? 

1  Kyllä         
2  Ei  
9  Ei osaa sanoa 

a: - Vakuutusyhtiöltä hankittava vapaaehtoinen yksityinen lisäeläkevakuutus, 
joka täydentää lakisääteistä eläketurvaa. 
b: - Vakuutusyhtiöltä hankittava yksityinen sairausvakuutus korvaa sairauden ja 
tapaturman hoidosta Suomessa aiheutuvia hoitokuluja, kuten yksityislääkärin 
palkkioita, lääkekuluja ja sairaalan hoitopäivämaksuja. 
c: - Käänteisessä asuntolainassa asunto pantataan pankille ja pankki antaa 
lainaa, joka on määrältään enintään puolet asunnon arvosta. Lainan pankki voi 
maksaa lainanottajan oman päätöksen mukaan könttäsummana tai 
osasummana. 

 
(2004) 

Asvait2 Onko sosiaaliturvan taso mielestänne Suomessa tällä hetkellä: 
       1  aivan liian korkea 
       2  jonkin verran liian korkea 
       3  sopiva 
       4  jonkin verran liian alhainen 
       5  vai aivan liian alhainen? 
 
(2004) 

Asenne4  Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä. [KORTTI 28] 
 

 täysin 
samaa 
mieltä 

jokseen-
kin 

samaa 
mieltä 

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

vai täysin 
eri 

mieltä? 

a) Valtion ja kuntien tulisi tuottaa pääosa 
väestön tarvitsemista sosiaalipalveluista 
ja terveyden ja sairaanhoidosta: 

1 2 3 4 5 

b) Yksityisiä sosiaalipalveluja tulisi lisätä: 1 2 3 4 5 
c) Yksityistä terveyden- ja sairaanhoitoa 

tulisi lisätä: 
1 2 3 4 5 

d) Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
toimivat tehokkaammin kuin vastaavat 
julkiset palvelut: 

1 2 3 4 5 
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(2004) 

Asenne1  Miten arvioitte nuorempien ikäryhmien suhtautuvan teihin, kun tulette 
vanhemmaksi. Arvostavatko he teitä: 

     1  enemmän 
     2  vähemmän 
     3  vai suunnilleen samalla tavalla kuin nytkin? 
     4  ei osaa sanoa 

 
(2004) 

Asenne3  Syrjitäänkö Suomessa mielestänne ikääntyneitä: 
       1  ei lainkaan 
       2  jossain määrin 
       3  vai suuressa määrin? 
       4  ei osaa sanoa 
 
(2004) 

AsVait3  Uskotteko oman kotitaloutenne taloudellisen tilanteen kehittyvän 
lähitulevaisuudessa: 

       1  huonompaan suuntaan 
       2  parempaan suuntaan 
       3  vai pysyvän ennallaan? 
 
(2004) 

AsVait4 Uskotteko oman elämäntilanteenne yleisesti kehittyvän 
lähitulevaisuudessa: 

       1  huonompaan suuntaan 
       2  parempaan suuntaan 
       3  vai pysyvän ennallaan? 
 
Jatko2 Tämä tutkimus toistetaan muutaman vuoden välein. Tulosten seurannan 

kannalta on tärkeätä, että osa vastaajista on mukana myös seuraavalla 
tutkimuskierroksella. Voimmeko säilyttää osoitetietonne noin 4 vuoden 
kuluttua tapahtuvaa uutta yhteydenottoa varten? 

       1  Kyllä 
       2  Ehkä 
       3  Ehdottomasti ei 
 
 
Haastattelu päättyy. Kiitos antamistanne tiedoista. 
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HH..  HHaaaassttaatttteelluuttiillaanntteeeenn  aarrvviiooiinnttii  
 
Haastattelija täyttää H-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 
 
 


