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y STAKES 
SOSIAALI- JA T ERVEYSALAN 
TUTKIMUS- ] A KEHITTAMISKESKUS 
Silrasaarenkaru 18, PL 220, 00531 Helsinki 
Puhelin (90) 39 67 1, telefax (90) 761 307 

Hyva vastaanottaja 

Helsinki 27.5.1994 

Tassa tutkimuksessa kartoitamme suomalaisten naisten kasityksia, kokemuksia ja mielipiteita 
perhesuunnittelupalveluista. Olette yksi niista 3000 18-44-vuotiaasta naisesta, jotka on 
satunnaisesti valittu tutkimukseen VaestOrekisterista. Tutkimusta tekevat STAKESin tutkijat 
yhteistyossa Tampereen ja Kuopion yliopistojen tutkijoiden kanssa. 

Raskauden ehkaisyyn ja lasten saantiin liittyvat kysymykset ovat asioita, jotka koskettavat 
useimpien naisten elamaa jossakin vaiheessa. Taman tutkimuksen avulla pyrimme kartoittamaan 
mahdollisia ongelmakohtia nykyjarjestelmassa, ja saamaan tietoa palveluiden parantamiseksi 
tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Lomake sisaltaa kysymyksia raskauden ehkaisysta, raskauksista, keskeytyksista ja 
lapsettomuudesta. Kaikki kysymykset eivat valttamatta koske juuri teita, ja nama osat voitte 
jattaa tayttamatta. (Yksityiskohtaisemmat ohjeet lomakkeessa.) Lomakkeen tayttaminen kestaa 
noin 15-40 minuuttia. Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta on erityisen tarkeaa, etta kaikki 
lomakkeen saaneet vastaisivat siihen. 

Kun olette tayttanyt lomakkeen, laittakaa se mukana olevaan vastauskirjekuoreen. Pienemman 
kirjekuoren sisalle pyydamme teita laittamaan nimitarranne ja lahettamaan sen erikseen. 
Nimitarra kertoo meille, etta olette vastannut, emmeka laheta lomaketta enaa uudelleen. 
Postimaksut olemme jo maksaneet puolestanne. 

Koska lomakkeeseen ei merkita nimea, eivat edes tutkijat pysty yhdistamaan vastauksia 
henkilOihin. Kaikki tiedot kasitellaan siis nimettomina ja luottamuksellisesti. Lisatietoja 
tutkimuksesta tai lomakkeen tayttamisesta joko kirjeitse tai puhelimitse antaa Sinikka Sihvo puh. 
90-3967 2312. 

Kiitamme vaivannaostanne jo etukateen! 

Tutkimusryhman puolesta 

Elina Hemminki 
Llaketieteen ja 
kirurgian tohtori, 
tutkimusprofessori 

~~'7t-~,&_,, 
Sinikka Sihvo 
Terveydenhuollon kandidaatti, 
tutkija 



Obje lomakkeen tiiyttamista varten 
Ympyroi kussakin kysymyksessa sopivin vaihtoehto. Voit sivuuttaa ne kysymykset, jotka eivat 
koske sinua. Tarkemmat ohjeet siitii, mitka kysymykset voit hypatii yli, ovat myohemmin Iomak-
keessa. 

1. Mika on asuinkuntasi ----------- -------------------

2. Mina vuonna olet syntynyt? 19 __ 

3. Mika on peruskoulutuksesi? 
1 Kansa- tai kansalaiskoulu tai vahemman 
2 Keski- tai peruskoulu 
3 Ylioppilas 

4. Mika on ammattikoulutuksesi? (Voit rengastaa useita.) 
1 Ei mitaan ammattikoulutusta 
2 Ammattikoulu tai muita ammatillisia kursseja 
3 Koulutasoinen ammatillinen tutkinto 
4 Opistotasoinen tutkinto 
5 Korkeakoulu tai yliopistotutkinto 

5. Mika on nykyinen siviilisaatysi? 
1 Naimaton 

6. 

2 Avoliitossa 
3 N aimisissa 
4 Eronnut tai asumuserossa 
5 Leski 

Oletko talla hetkella 
1 palkansaajana kokopaivatoimisesti 
2 palkansaaj ana osapaivatoimisesti 
3 maatalousyrittaja, tyossa perheen maatilalla 
4 muu yrittaja 
5 tyoton tai lomautettu ilman palkkaa 
6 elakkeella 
7 opiskelija 
8 pitkalla sairaslomalla 
9 aitiys- tai vanhempainlomalla 
10 hoidat kotia 
11 muu vaihtoehto, mika? 

7. Mika on ammattisi? Jos et ole talla hetkella tyossa, ilmoita mahdollisimman tarkkaan viimeisin 
ammattisi. 
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TERVEYS JA TERVEYDENHOITO 

8. Millaiseksi arvioit nykyisen terveydentilasi? 
1 Hyva 
2 Melko hyva 
3 Keskitasoinen 
4 Melko huono 
5 Huono 

9. Onko sinulla jokin pitkaaikainen sairaus, vika tai vamma? (Lliakarin toteama, tai vahintaan 3 
kuukautta kestanyt vaiva, joka vaikuttaa ty?- tai toimintakykyyn.) 
1 Ei 

2 Kylla, mika? - -------------- --------------
3 En osaa sanoa 

10. Onko sinulla tietty omalaakari, johon voit ottaa yhteytta tarvitessasi laakarin apua? 
1 Ei 
2 Kylla 
3 En tieda, en osaa sanoa 

11. Onko tama laakari 
1 terveyskeskuksessa asuinalueen mukaan maaraytyen ( esim. terveysasemalla tai lahimmassa 

neuvolassa) 
2 koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa 
3 tyoterveyshuollossa 
4 yksityisella laakariasemalla 

5 muualla, missa? - - ----- ------ ---------- - - ---- -
6 ystava tai sukulainen 
7 minulla ei ole omaa Iaakaria 

12. Onko sinulla tietty oma terveyden- tai sairaanhoitaja, johon voit ottaa yhteytta tarv.itessasi apua 
ja neuvoja terveysasioissa? 
1 Ei 
2 Kylla 
3 En tieda, en osaa sanoa 

13 . Onko tama terveyden- tai sairaanhoitaja 
1 terveyskeskuksessa asuinalueen mukaan maaraytyen ( esim. alueen terveysasemalla tai la-

himmassa neuvolassa) 
2 koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa 
3 tyoterveyshuollossa 
4 yksityisella Iaakariasemalla 

5 muualla, missa? - - - --------- - ----- - - --------- -
6 ystava tai sukulainen 
7 minulla ei ole omaa hoitajaa 



14. Onko mielestiisi tarkeiita, ettii nainen kiiy saannollisesti gynekologin (naistentautien erikois-
liiakiirin) luona, vaikka ei ole mitaan erityista sairautta? 

1 Ei, miksi? ----------------- - ------------- -

2 Kyllii, miksi? -----------------------------

3 En osaa sanoa 

15. Oletko itse kiiynyt gynekologin luona viimeisen 5 vuoden aikana? 
1 En kertaakaan 
2 Pari kertaa 
3 Saannollisesti 

4 Muuta, mitii? -------------------------------
5 En muista 

16. Onko sinulle tehty joku seuraavista leikkauksista? (Voit rengastaa useampia.) 
1 Kohdun tai kohdun napukan poisto 
2 Munasarjan tai molempien munasarjojen poisto 
3 Sterilisaatio 
4 Ei mitaan ylliimainituista (siirry kysymykseen 18) 

17. Oletko jiilkikiiteen katunut piiiitostii (jostain niiista) leikkauksista? 
1 En 

2 Kyllii, mita leikkausta ja miksi? ------------- - --------

3 En osaa sanoa 

18. Onko sinulle tehty jotain seuraavista tutkimuksista viimeisen vuoden aikana? 

Irtosoluniiytteen otto (PAP A) 

Gynekologinen tutkimus 

Rintojen kiisin tunnustelu (liiiikiiri tai hoitaja) 

Verenpaineen mittaus 

Ei Kyllii 
1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

3 
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RASKAUDET JA LAPSET 

19. Mika on aiempien raskauksiesi lukumaiira? (Laita nolla, jos sinulla ei ole ollut mitaan/jotain 
naista.) 

synnytysta, vuosina: - --- ---- --- -
keskenmenoa, vuosina: - --- -------
kohdun ulkopuolista raskautta 
raskauden keskeytysta (aborttia) 

20. Aiotko tulevaisuudessa hankkia lapsen tai lapsia? 
1 En 
2 Ehka 
3 Kylla 
4 En osaa sanoa 
5 Olen talla hetkella raskaana 
6 En voi tulla raskaaksi vaikka haluaisin 

7 Muuta, mita? -------------------------------

21. Oletko koskaan ajatellut adoptoida lasta? 
1 En 
2 Kylla 
3 Olemme tallii hetkella jonossa 
4 Meillii on jo adoptiolapsi 

5 Muuta, mita? -------------------------------

Seuraavaksi kuvaamme erilaisia tilanteita joiden eteen nainen voi joutua. Pyydamme arviotasi 
miten sina kyseisissa tilanteissa toimisit. 

22. Jos nyt epailisit olevasi raskaana, miten ensimmaiseksi varmistaisit asian? 
1 Odottaisin, kunnes voisin itse paatellii, etta olen raskaana 
2 Tekisin raskaustestin apteekista ostamallani testillii 
3 Veisin naytteen suoraan laboratorioon 
4 Ottaisin yhteyttii liiakiiriin tai terveydenhoitajaan 

5 En tiedii mitii tekisin 

6 Muuta, mitii -------------------------------

23. Mistii merkeista osaisit epaillii olevasi raskaana? 

1 

2 En tieda, mitkii ovat raskauden merkit 



24. Jos nyt olisit raskaana ja haluaisit jatkaa raskautta, minne terveydenhuollossa ensimmaiseksi 
ottaisit yhteytta? 

1 
2 En tiedii, minne pitaisi ottaa yhteyttii 
3 En osaa sanoa 

25. Kuinka pian tiilloin ottaisit yhteyttii terveydenhuoltoon? 
1 Heti kun epiiilisin olevani raskaana 
2 Heti kun tietaisin olevani raskaana 
3 Vasta kun raskaus olisi pidemmiilla: noin ___ viikon kuluttua siita, kun kuukautisten 

olisi pitanyt alkaa 
4 En osaa sanoa 

26. Jos nyt olisit raskaana, etka haluaisi jatkaa raskautta, minne terveydenhuollossa ensimmaisek-
si ottaisit yhteytta? 

1 
2 En tiedii minne pitaisi ottaa yhteyttii 
3 En osaa sanoa 

27. Miten naisen ikii mielestasi vaikuttaa mahdollisuuteen tulla raskaaksi? 
1 Helpompaa 35 vuotiaalle kuin 25 vuotiaalle 
2 La.hes yhtii helppoa 35 ja 25 vuotiaalle 
3 Vaikeampaa 35 vuotiaalle kuin 25 vuotiaalle 
4 La.hes mahdotonta yli 35 vuotiaalle 
5 liillii ei ole suurta merkitystii 
6 En osaa sanoa 

28. Missii kuukautiskierron vaiheessa luulisit naisen tulevan herkimmin raskaaksi? 
1 Juuri ennen kuukautisia 
2 Kuukautisten jalkeen 
3 Noin viikon jiilkeen kuukautisten alkamisesta 
4 Noin 2 viikkoa kuukautisten alkamisesta 
5 Ei eroa ajankohtien viililla 
6 En tiedii 

5 
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RASKAUKSIEN EHKAISY 

Jos et ole koskaan k.ayttanyt tai tarvinnut mitaan ehkaisymenetelmia, voit siirtya kysymyk-
seen 36 sivulle 7. 

29. Mita ehkaisymenetelmaa kaytat talla hetkella? (Jos kaytat useita, rengasta kaikki.) 
1 En tarvitse/kiiytii tiillii hetkellii mitiiiin ehkiiisyii 
2 Ehkiiisypilleri 
3 Minipilleri 
4 Ehkiiisykapseli 
5 Tavallinen kierukka 
6 Hormonikierukka 
7 Hormonirengas 
8 Kondomi 
9 Ehkaisyvaahto, -voide, -puikko 
10 Ehkiiisysieni 
11 Pessaari 
12 Sterilisaatio, oma 
13 Sterilisaatio, miehen 
14 Rytmimenetelma (varmojen paivien laskeminen) 
15 Keskeytetty yhdynta 
16 Jiilkiehkaisy ("katumuspilleri") 

17 Jokin muu menetelma, mika? ----- ------------------

30. Mita ehkaisymenetelmiii olet kayttanyt? (Ympyroi kaikki, joita olet joskus kayttanyt.) 
1 En ole koskaan kayttanyt mitiian ehkaisya (siirry kysymykseen 36) 
2 Ehkiiisypilleri 
3 Minipilleri 
4 Ehkaisykapseli 
5 Kierukka 
6 Hormonikierukka 
7 Hormonirengas 
8 Kondomi 
9 Ehkiiisyvaahto, -voide, -puikko 
10 Ehkaisysieni 
11 Pessaari 
12 Sterilisaatio, oma 
13 Sterilisaatio, mies 
14 Rytmimenetelma (varmat paivat) 
15 Keskeytetty yhdynta 
16 Jiilkiehkiiisy ("katumuspilleri") 
17 Jokin muu menetelma, mika? - ----------------- ------



31. Oletko talla hetkella kayttamasi ehkaisymenetelmaan 
1 erittain tyytyvainen 
2 melko tyytyvainen 
3 melko tyytymaton 
4 erittain tyytymaton 
5 en kayta ehkaisya talla hctkella 

32. Oletko tarvinnut ehkaisya viimeisen vuoden aikana 
1 viikottain 
2 muutaman kerran kuukaudessa 
3 Iahes joka kuukausi 
4 muutaman kerran vuodessa 
5 en ole tarvinnut ehkaisya viimeisen vuoden aikana 

33. Mista hankit viimeksi kayttamasi ehkaisymenetelman? 
1 Apteekista reseptilla 
2 Apteekista ilman reseptia 
3 Lliakarilta, terveyden- tai sairaanhoitajalta 
4 Kumppanini hankki sen 
5 Automaatista 
6 Tavallisesta kaupasta tai kioskista 

7 Muualta, mista? - -----------------------------
8 En tieda/en muista 

34. Paljonko arvioit tamanhetkisen ehkaisysi maksavan sinulle vuodessa? (Sisaltaen itse ehkaisyva-
lineen lisaksi Iaakarikaynnin, PAPA naytteen oton ja muut laboratoriokustannukset.) 
1 Kustannukset ovat noin mk vuodessa 

--------~ 

2 En osaa arvioida 
3 En kayta talla hetkella ehkaisya 

35. Ovatko ehkaisymenetelmien kustannukset vaikuttaneet paatoksiisi raskaudenehkaisysta viimeisen 
vuoden aikana? (Voit rengastaa useita.) 
1 Ei 
2 En hinnan vuoksi ole kayttanyt sita menetelmaa, jota olisin ensisijaisesti halunnut 
3 En ole kiiynyt laakarissa niin usein kuin olisin pitanyt tarpeellisena 
4 Olen jattiinyt laboratoriotutkimuksia tekematta 
5 En osaa sanoa 

6 Muuta, mita? ---- ---------------------------
7 En tarvitse talla hetkella ehkaisya 

36. Oletko koskaan pelannyt jonkun ehkiiisymenetelman terveyshaittoja? 
1 Ei 
2 Kylla, minka menetelman ja mita terveyshaittoja? 

7 
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37. Tunnetko seuraavat eh~aisymenetelmat ja miten niitii kaytetiian? 

Ehkaisypillerit 

Kierukka 

Ehkaisykapselit 

Kondomi 

Pessaari 

Jalkiehkaisy ("katumuspilleri ") 

Sterilisaatio (naisen) 

Kylla 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ei 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

38. Mika seuraavista on mielestasi luotettavin menetelma ehkaista raskauksia? (Valitse vain yksi 
vaihtoehto.) 
1 Pessaari 
2 Kondomi 
3 Kierukka 
4 Rytmimenetelma (varmojen paivien laskeminen) 
5 Ehkaisyvaahto 
6 Ehkaisypillerit 
7 Keskeytetty yhdynta 

39. Mita ajattelet ehkaisykapseleista (Norplant®)? 
1 Olen kuullut positiivisia asioita ehkaisykapseleista. Mita ja kenelta? 

2 Olen kuullut negatiivisia asioita ehkaisykapseleista. Mita ja keneltii? 

3 En ole koskaan kuullut ehkiiisykapseleista, en tonne menetelmiia 

4 Muuta, mitii? ----------------------------

40. Kuinka monta kertaa olet kiiynyt liiakarin, terveydenhoitajan tai katilon luona raskauden eh-
kiiisyyn liittyvien kysymysten takia viimeisen vuoden aikana? 
1 En kertaakaan 
2 Terveydenhoitajan tai katilon luona, _ __ kertaa 
3 Lliikarin vastaanotolla, __ kertaa 
4 En muista 



41. Oletko kiiynyt yhdessii miehesi/miesystaviisi kanssa Iaiikiirin tai terveydenhoitajan vastaanotolla 
raskauden ehkiiisyyn liittyvien kysymysten takia viimeisen vuoden aikana? (Voit rengastaa 
useita.) 
1 En 
2 Terveydenhoitajan tai kiitilon luona, __ kertaa 
3 Lliiikiirin vastaanotolla, __ kertaa 

42. Onko jokin/jotkut seuraavista seikoista vaikeuttanut hakeutumistasi liiiikiirin vastaanotolle ras-
kaudenehkiiisyasioissa viimeisen vuoden aikana? (Voit rengastaa useita.) 
1 Vastaanottoajan saal;llinen oli vaikeaa 
2 Pitka matka Iaiikiirille tai huonot kulkuyhteydet 
3 Tarjolla oli vain mieslaiikiireitii Ga olisin halunnut ajan naisliiiikiirille) 
4 Gynekologin (naistentautien erikoisliiiikiirin) palveluita ei ollut helposti saatavilla 
5 En tiennyt mistii loytiiii hyviin gynekologin 
6 Halusin asioida jonkun muun kuin omaliiiikiirin kanssa 
7 Aikaisemmat huonot kokemukset 
8 Lliiikiirin vastaanotolle meno tuntui hiivettaviilta 
9 Pelkiisin gynekologista tutkimusta 
10 Muusyy, mikii? ______________ ______________ _ 

11 Minulla ei ole ollut vaikeuksia liiakiirille hakeutumisessa 
12 En ole tarvinnut liiiikarinpalveluja raskaudenehkiiisyn takia 

43. Kavisitko raskauden ehkiiisyyn liittyvissii kysymyksissii mieluiten: (valitse kustakin kohdasta 
yksi vaihtoehto) 
A 1 saman liiiikiirin luona, jonka luona B 1 gynekologin luona 

kiiyn muidenkin vaivojen takia 2 yleisliiakarin luona 
2 jonkun toisen liiakarin luona 3 ei valiii 
3 liiakiirin tuttuudella ei ole merkitystii 4 en osaa sanoa 
4 en osaa sanoa 

c 1 miesliiiikarin vastaanotolla D 1 y ksi ty isliiakiirillii 
2 naisliiiikarin vastaanotolla 2 ehkiiisyneuvolassa 
3 ei viiliii 3 muualla terveyskeskuksessa 
4 en osaa sanoa 4 ei viiliii 

5 en osaa sanoa 

44. Mika seuraavista olisi mielestiisi paras tapa hoitaa raskauden ehkiiisyyn ja raskauden seurantaan 
liittyviit asiat? 
1 Erillisissii ehkiiisyneuvolassa ja iiitiysneuvolassa 
2 Yhdistetyssii ehkiiisy- ja iiitiysneuvolassa 
3 Yhdistettynii muuhun terveyskeskuksen liiiikiirin vastaanottotoimintaan 
4 Muulla tavoin, miten? ----------------------------
5 En osaa sanoa 

45. Olisiko parempi, ettii raskauden ehkiiisyii ja aitiysneuvolan toimintaa hoitaisi 
1 niiihin asioihin keskittynyt terveydenhoitaja tai kiitilO 
2 sama terveydenhoitaja, jonka luona kiiyt muidenkin terveyteesi liittyvien kysymysten takia 

3 muulla tavoin, miten? ----------------------------
4 en osaa sanoa 

9 
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46. Olettaen, etta olisit hankkimassa ehkiiisypillereitii, mistii hankkisit ne mieluiten? (Mikii.li niitii 
saisi kaikista alla luetelluista paikoista ja henkiloiltii.) 
1 Kaupasta tai apteekista ilman reseptiii 
2 Terveydenhoitajalta tai kiitiloltii 
3 YI e isliiiikaril ta 
4 Gynekologilta (naistentautien erikoislii.iikii.riltii) 

5 Muualta, mistii -----------------------------
6 En osaa sanoa 

47. On sanottu, ettii miehet 'osallistuvat liian viihiin raskauden ehkiiisyyn ja synnytyksiin. Mita mieltii. 
sina olet, pitaisiko miehen roolia: (ympyroi kultakin rivilta yksi vaihtoehto) 

Tuntuvasti Jonkin ver- Ei tarvitse Vahentiiii En osaa 
lisiitii verran lisiitii lisiitii sanoa 

Vastuu raskauden ehkaisystii 

Vastuu raskauden ehkiiisykustan-
nuksista 

Synnytykseen osallistuminen 

Vastuu raskauden keskeytyksestii 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

48. Miten haluaisit kehittiiii raskaudenehkiiisyyn liittyviii palveluita? 

3 

3 

3 

3 

VIIMEISIN RASKAUDEN EHKAISYYN LIITI'YV A KA YNTI 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

Jos et ole koskaan kiiynyt liiiikiirin, terveydenhoitajan tai kiitilon luona raskauden ehkiiisyn takia, 
siirry kysymykseen 56 sivulle 12. 

49. Milloin viimeksi kiivit liiiikiirin, terveydenhoitajan tai kiitilon vastaanotolla raskauden ehkiiisyn 
vuoksi? 
1 Alle 6 kuukautta sitten 
2 6 - 12 kuukautta sitten 
3 Yli 1 mutta alle 2 vuotta sitten 
4 2 - 5 vuotta sitten 
5 Yli 5 vuotta sitten 
6 En muista 



50. Missii viimeksi kiivit raskauden ehkiiisyyn liittyvissii kysymyksissii? 
1 Erillisessii ehkiiisyneuvolassa 
2 Aitiysneuvolan yhteydessii olevassa ehkiiisyneuvolassa 
3 Kouluterveydenhuollossa 
4 Opiskelijaterveydenhuollossa 
5 Tyoterveysasemalla 
6 TerveyskeskusHiiikiirillii 
7 Yksityisella Hi.akariasemalla 
8 Sairaalan poliklinikalla 
9 Muualla, missii? _____________________________ _ 

10 En muista 

51. Kenen luona kiivit? (Voit rengastaa useita.) 
1 Yleisliiiikiirin 
2 Gynekologin 
3 Muun liiiikiirin 
4 Terveydenhoitajan tai kiitilon 
5 En muista 

52. Kuinka kauan vastaanottoajan saanti kesti? 
1 Ei tarvittu ajanvarausta 
2 · Noin __ piiivaa, tai noin __ viikkoa 
3 En muista 

53. Oliko viime kiiyntisi aiheena: 
1 ehkiiisyn lopettaminen 
2 ehkiiisymenetelmiin valinta ensimmiiistii kertaa 
3 ehkiiisyn uudelleen aloitus 
4 ehkiiisymenetelmiin vaihto 
5 seurantakiiynti ( esimerkiksi ehkiiisypillerireseptin uusiminen, kierukan tarkastus tai vaihto) 
6 neuvonta tai keskustelu eri ehkiiisyvaihtoehdoista 
7 keskustelu ei-toivotusta raskaudesta ja abortin tekemisestii 

8 muu syy, mikii? ---------------- --- -----------
9 en muista 

54. Jos kiiyntisi koski ehkiiisymenetelmiin valintaa, otettiinko omat niikemyksesi mielestiisi riittiiviisti 
huomioon ehkaisymenetelmiiii valittaessa? 
1 Ei lainkaan 
2 Jossain miiiirin 
3 Tiiysin riittiiviisti 
4 En osaa sanoa, en muista 
5 Kiiynti ei koskenut ehkiiisymenetelmiin valintaa 

11 
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55. Arvioi, miten seuraavat asiat toteutuivat viimeisellii kiiynnilliisi: Olen 
(Ympyroi kultakin riviltii yksi vaihtoehto.) 

Hyvin tyyty- Melko tyyty- Melko tyyty- Hyvin tyyty-
ma ton ma ton vain en vain en 

Ystiiviillisyys 1 2 3 4 

Asiantuntemus 1 2 3 4 

Luottamuksellisuus 1 2 3 4 

Vastaanottoajan riittavyys 1 2 3 4 

KESKENMENOT JA RASKAUDEN KESKEYTYKSET 

En osaa sa-
noa/en muista 

5 

5 

5 

5 

56. Jos sinulla on joskus ollut keskenmeno, kavitko sen vuoksi liiiikiirissii? (Viimeisin keskenmeno, 
voit rengastaa useita.) 
1 Minulla ei ole ollut keskenmenoja 
2 En ole varma, onko minulla ollut keskenmeno/keskenmenoja 
3 En kiiynyt liiiikiirin vastaanotolla 
4 Kyllii, kavin liiiikiirin vastaanotolla 
5 Kyllii, kiivin sairaalan poliklinikalla 
6 Olin sairaalassa vuodeosastolla 

7 Muuta, mitii? --- --------------- ------------
8 En muista 

Seuraavat kysymykset koskevat raskauden keskeytystii eli aborttia. Jos sinulle on tehty raskauden 
keskeytys useammin kuin kerran, vastaa viimeisen kerran mukaan. Jos sinulle ei ole koskaan tehty 
raskauden keskeytysta, siirry kysymykseen 69 sivulle 15. 

57. Milloin sinulle tehtiin (viimeisin) raskauden keskeytys? 
1 Alie vuosi sitten 
2 1 - 2 vuotta sitten 
3 3 - 4 vuotta sitten 
4 5 - 10 vuotta sitten 
5 Yli 10 vuotta sitten 

58. Tehtiinko keskeytys: 
1 keskussairaalassa 
2 muussa sairaalassa ( esim. aluesairaala, terveyskeskuksen sairaala) 
3 yksityissairaalassa tai yksityisella· Iaakiiriasemalla 

4 muualla, missa? - --------------------------- -



59. Kauanko olit sairaalassa/vastaanotolla? 
1 Piiiisin kotiin samana piiiviinii 
2 Olin sairaalassa __ yotii 

3 Muuta, mitii? - - --- - ------------------ -------

60. Mitkii olivat tiirkeimmiit syyt siihen, etta halusit keskeytyksen? 

61. Kenen kanssa keskustelit asiasta ennen raskauden keskeytystii? (Voit rengastaa useita.) 
1 En kenenkiiiin kanssa 
2 Kumppanin/poikaystiiviin 
3 N aisystiiviin 
4 Aidin 
5 Isiin 
6 Sisaruksen/sisarusten 
7 Jonkun muun, kenen? 

62. Mita ehkiiisyii kiiytit tullessasi raskaaksi? 

1 Kiiytin: ----------------- ---------------
2 En sillii kerralla mitiiiin 
3 En muista 

63. Oliko sinulla vaikeuksia saada liiiikiiriltii liihete sairaalaan keskeytystii varten? 
1 Ei 

2 Kyllii, minkiilaisia? ---------- ------------------

64. Kiivitko keskeytyksen jiilkeen jiilkitarkastuksessa? (Voit rengastaa useita.) 
1 Sairaalassa 
2 Terveyskeskuksessa 

3 Muualla, missii? -----------------------------

4 En kiiynyt missiian, miksi? -------------------------

13 
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65. Arvioi Jaakarin ja hoitajan kanssa kaydyn keskustelun miiiiriiii ennen ja jalkeen keskeytyksen. 
(Rengasta kultakin rivilta yksi vaihtoehto.) 

Olisitko halunnut keskustella: 

Enemman Maara oli sopiva Vahemman En osaa sanoa 

Lliakarin kanssa ennen keskeytysta 1 2 3 4 

Lliakarin kanssa keskeytyksen jalkeen 1 2 3 4 

Hoitajan kanssa enaen keskeytysta 1 2 3 4 

Hoitajan kanssa keskeytyksen jalkeen 1 2 3 4 

66. Jos olisit halunnut keskustella enemman, niin minkalaisista asioista? 

67. Oletko tyytyviiinen sairaalassa (tai muussa keskeytyksen suorituspaikassa) saamaasi kohteluun 
keskeytyksen yhteydessa? 
1 Brittain tyytyvainen 
2 Melko tyytyvainen 
3 Melko tyytymaton 
4 Brittain tyytymaton 
5 En osaa sanoa 

68. Olisitko toivonut, etta jokin asia olisi tehty tai itse olisit tehnyt jotain toisin raskauden keskey-
tykseesi liittyen? 
1 En 

2 Kylla, mita? - - ---------------------------



AfTIYSNEUVOLAPALVELUT JA SYNNYTTAMINEN 

69. Jos sinulla olisi mahdollisuus valita, missa synnyttaisit mieluiten? 

A Ensisynnytys: 
1 Sairaalassa vuodeosastohoidossa 
2 Sairaalassa polikliinisesti (niin etta paasisin kotiin 24 tunnin kuluessa synnytyksestii) 
3 Kotona, katilo tai laakari mukana 

4 Muualla, missa? ------------------------------
5 En osaa sanoa 

B Seuraavat synnytykset: 
1 Sairaalassa vuodeosastohoidossa 
2 Sairaalassa polikliinisesti (niin etta paasisin kotiin 24 tunnin kuluessa synnytyksestii) 
3 Kotona, katilO tai Iaakari mukana 

4 Muualla, missa? ------------------------------
5 En osaa sanoa 

Seuraavat kysymykset koskevat aitiysneuvolapalveluiden kehittamista. Vastaa viimeisen synnytyk-
seen paiityneen raskautesi tai taman hetkisen raskautesi mukaan. Jos et ole koskaan kaynyt aitiys-
neuvolassa, siirry kysymykseen 77 sivulle 18. 

70. Missa eri paikoissa kavit viimeisen/nykyisen raskautesi hoitoon liittyvissa asioissa? (Voit ren-
gastaa useita.) 
1 Aitiysneuvolassa 
2 Yksityisessa neuvolassa 
3 Aitiyspoliklinikalla 
4 Yksityisliiakiirin vastaanotolla 

5 Muualla, missa? ---------- --------------------
6 En muista 
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71. Seuraavassa on joukko aiheita, joita voidaan kiisiteJlii iiitiysneuvolassa. Arvioi, (1) onko aiheen 
kasittely mielestiisi neuvolassa tiirkeaii ja lisiiksi (2) kiisiteltiinko aihetta riittiiviisti viimeisen ras-
kautesi aikana. 

Aiheen tarkeys Aihetta kasiteltiin riittavasti 

Hyvin Melko Ei tiirkeii. Kyllii. Ei En muista 
tii.rkeii. tii.rkeii. 

Raskaus ja lapsivuodeaika 
Normaali raskauden kulku 1 2 3 1 2 3 

Raskauden ajan masentuneisuus 1 2 3 1 2 3 

Sikion tilan seuranta 1 2 3 1 2 3 

Synnytys 1 2 3 1 2 3 

Synnytyksen jii.lkeinen toipumi- 1 2 3 1 2 3 
nen 

Imetys 1 2 3 1 2 3 

Terveydentila ja tottumukset 
Ravinto ja ruokailu 1 2 3 1 2 3 

Lepo ja liikunta 1 2 3 1 2 3 

Tupakointi 1 2 3 1 2 3 

Alkoholin kii.ytto 1 2 3 1 2 3 

Liiii.kkeiden kiiytto 1 2 3 1 2 3 

Perheen tilanne 
Taloudellinen tilanne 1 2 3 1 2 3 

Puolisoiden vii.linen suhde 1 2 3 1 2 3 

Sukupuolielii.mii. 1 2 3 1 2 3 

Aidin tyossii.kii.ynti 1 2 3 1 2 3 

Valmistautuminen lapsen syntymiiiin 
Vastasyntyneen hoito 1 2 3 1 2 3 

Sairaan lapsen syntymisen mah- 1 2 3 1 2 3 
dollisuus 

Sisarusten valmentautuminen 1 2 3 1 2 3 

Aitiyteen liittyvii.t tunteet ja 1 2 3 1 2 3 
kokemukset 

Isyyteen liittyvii.t tunteet ja ko- 1 2 3 1 2 3 
kemukset 

Muuta, mitii. 1 2 3 1 2 3 



72. Osallistuitko vastaanottokiiyntien lisiiksi neuvolan jiirjestiimiiiin synnytys...: tai perhevalmennuk-
seen? 

1 Kyllii 
2 En 

3 En muista 

73. Miten hyodylliseksi arvioit synnytys- tai perhevalmennuksen ensisynnyttiijille? 

1 Brittain hyodyllinen 
2 Hyodyllinen 
3 Vahemmiin hyodyllinen 
4 Ei lainkaan hyodyllinen 

5 En osaa sanoa 

74. Miten hyodylliseksi arvioit neuvolan terveydenhoitajan tai katilon kotikiiynnin viimeisen synny-
tyksesi jalkeen? 
1 Brittain hyodyllinen 
2 Hyodyllinen 
3 Vahemman hyodyllinen 
4 Ei lainkaan hyodyllinen 
5 En osaa sanoa 
6 Terveydenhoitaja ei tehnyt kotikiiyntiii 

75 . Seuraavat lauseet liittyvat yhteistoimintaan terveydenhoitajan tai kiitilon kanssa. Arvioi, miten 
asiat toteutuivat viimeisen raskautesi yhteydessii. 

Pystyin vaikuttamaan asioihin, joita 
neuvolassa kiisiteltiin 

Valintatilanteissa keskusteltiin eri 
vaihtoehdoista ja niiden seurauksista 

Piiiit6ksiii tehtiiessii minulla oli riit-
tiivasti tietoa asiasta 

Kain voivani vaikuttaa tiettyihin 
piiiitoksiin 

Itseluottamustani lujitettiin 

Neuvolakiiynnit vastasivat odotuk-
siani 

Taysin Llihes 
riittiiviisti riittiiviisti 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

Ei liiheskiian Tiiysin riittii- En muis-
riittiiviisti miittomiisti ta 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
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76. Mika seuraavista kuvaa mielipidettasi siita, miten aitiysneuvolakayntien lukumaaraa vo.itaisiin 
muuttaa? (Voit rengastaa useita.) Kaynteja voitaisiin: 

1 lisata ensisynnyttajien kohdalla 
2 Iisata uudelleen synnyttajien kohdalla 

3 vahentaa ensisynnyttajien kohdalla 
4 vahentaa uudelleen synnyttajien kohdalla 

5 kaynteja voitaisiin muuttaa muulla tavoin, miten? - - ----- ------- ---

6 kayntien lukumaaraa ei tarvitse muuttaa; nykykaytantO on hyva 

LAPSETTOMUUS 

77. Onko sinulla ollut koskaan vaikeuksia tulla raskaaksi ja saada lasta? 
1 Ei 
2 Kylla 
3 En tieda, koska en ole yrittanyt tulla raskaaksi 

Seuraavat kysymykset koskevat lapsien hankinnan vaikeuksia ja mahdollisia hoitoja. Jos sinulla on 
ollut useita jaksoja jolloin lapsen saanti on ollut vaikeaa, vastaa viimeisen kerran mukaan. Jos 
sinulla ei ole koskaan ollut vaikeuksia tulla raskaaksi ja saada lasta, siirry kysymykseen 86 
sivulle 20. 

78. Kuinka kauan olet yrittanyt/yritit tulla raskaaksi ja saada oman lapsen? (Vastaa viimeisimman 
kerran mukaan.) 
1 Alle vuoden 

2 1 - 2 vuotta 
3 3 - 5 vuotta 

4 Yli 6 vuotta 

79. Oletko hakenut laakarilta apua lapsettomuuteen? (Voit rengastaa useita .) 
1 En ole hakenut faakarin apua lapsettomuuteen 

2 Terveyskeskuksen Jaakarilta 
3 Yksityislaakarilta 

4 Julkisen sairaalan Iaakarilta 

5 Muulta Iaakarilta. Kenelta? - --- ------- --- --- ----- --

80. Milloin viimeksi olet ollut lapsettomuuden tutkimuksissa tai hoidossa? 
1 Alie vuosi sitten/olen talla hetkella hoidossa 
2 1 - 2 vuotta sitten 

3 Yli 2 vuotta mutta alle 5 vuotta sitten 
4 Yli 5 vuotta sitten 



81. Jos et ole hakenut lliakiirin apua lapsettomuuteen, miksi et? (Voit rengastaa useita.) 
1 Haluan viela odottaa, jos raskaus alkaisi normaalisti 
2 En halua ulkopuolisen puuttumista 
3 En ole tiennyt, etta lapsettomuuden hoitoja on saatavilla 
4 Olen liian vanha saamaan hoitoa 
5 Hoidot ovat liian kalliita 
6 Hoitoa antavat sairaalat ja klinikat ovat liian kaukana 

7 Jokin muu syy, mika? ----------- -----------------

82. Mita lapsettomuuden hoitoja olet saanut? (Voit rengastaa useita, vastaa viimeisimman lapsetto-
muusjaksosi mukaan.) 
1 Perustutkimukset 
2 Hormonihoito 
3 Leikkaushoito 
4 Keinosiemennys, __ kertaa 
5 Koeputkihedelmoitys, __ kertaa 

6 Jotain muuta hoitoa, mita? -------------------------

83. Jos synnytit lapsen/lapsia lapsettomuuden hoitojen avulla, niin milloin lapsesi syntyi/syntyivat? 
Vuonna _________________________________ _ 

84. Oletko ollut tyytyvainen saamaasi lapsettomuuden hoitoon? 

1 Kylla, miksi? -----------------------------

2 En, miksi? --------------------------------

3 En osaa sanoa 

85. Olisiko jotain sellaista mitii haluaisit parantaa lapsettomuuden hoidossa? 
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PALVELUIDEN ARVOTIAMINEN 

86. Kuinka tiirkeiinii pidiit, ettii seuraavat palvelut annetaan tai annettaisiin kiiyttiijille ilmaiseksi 
verovaroin kustannettuna? 

Ei lainkaan Viihemmiin Melko Brittain En osaa 
tiirkeii tiirkeii tiirkeii tiirkeii sanoa 

Lliiikarikaynnit raskauksien ehkaisyn takia 

Ehkaisyvalineet 

Raskauden keskeyttaminen 

Lapsettomuuden hoito 

Kohdunkaulan syovan joukkotarkastus 
(PAPA) 

Rintasyovan joukkotarkastus 
(Mammografia) 

Raskauden seuranta aitiysneuvolassa 

Sikion vammaisuuden seulonta 

Sikion ultraiiiinitutkimukset 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

87. Jos karsit lapsettomuudesta, kuinka monen kuukauden palkan olisit valmis maksamaan siitii, etta 
paasisitte lapsettomuushoitoon (jos se olisi ainoa keino saada lapsi) 

----- --- kuukauden palkan 

MYONTEINEN JA KIELTEINEN HOITOKOKEMUS 

Palauta mieleesi kyselyn aihepiiriin liittyvii myonteisin ja kielteisin hoito- ja vastaanottokokemukse-
si. 

88. Kuvaa hoitoosi liittyva myonteisin kokemuksesi. (Kerro millaiseen tilanteeseen ·se liittyi, kuinka 
kauan tapahtumasta on, missa se tapahtui seka mita se sinulle merkitsi.) 



89. Kuvaa hoitoosi liittyva kielteisin kokemuksesi. (Kerro miJlaiseen tilanteeseen se liittyi, kuinka 
kauan tapahtumasta on, missli se tapahtui sekli mitli se sinulle merkitsi.) 

Kirjoita allaolevaan tilaan ja jatka tarvittaessa kaantopuolelle, mikali sinulla on vielli jotain kyselyn 
aihepiiriin liittyvlia mielessasi. 
KIITOS V AIV ANNAOSTASI! 

IWSVA:I-38.SSl.LOJ.MM 

21 


