
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1242 Suomalainen seksi 1971

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD1242 Finnish Sex Survey 1971

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



VALTION LÄÄKETIETEELLINEN TOIMIKUNTA
VALTION YHTEISKUNTATIETEELLINEN TOIMIKUNTA

Tämä lomake on valtion tieteellisten
 toimikuntien omaisuutta ja on ehdot-
tomasti palautettava osoitteella
Väestöpoliittinen tutkimuslaitos
Bulevardi 28
00120 Helsinki 12

TERVEYTTÄ, ELINTAPOJA JA
IHMISSUHTEITA KOSKEVA TUTKIMUS

LOMAKE N:o 1



Hyvää päivää!

Olen... Asiani koskee sitä haastattelututkimusta, jonka joh-
dosta olette varmaan saanut kirjeen.

Tutkimus koskee suomalaisten yleisiä elämänolosuhteita, ter-
veydentilaa ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Tutkimusta tukevat Valtion lääketieteellinen ja yhteiskunta-
tieteellinen toimikunta sekä Lääkintöhallitus. Tutkimuksen
tuloksia tullaan käyttämään hyväksi yleisen terveyskasva-
tuksen ja perheneuvonnan kehittämiseksi.

Te olette tulleet satunnaisen valinnan perusteella näyttee-
seen, joka edustaa koko Suomen aikuisväestöä. Tietoja kä-
sitellään täysin luottamuksellisesti, eikä nimenne tule ilmi
vastauslomakkeesta.

Voimmeko suorittaa haastattelun nyt ? (Ellei ajankohta sovi
haastateltavalle, sovitaan toisesta ajasta).



1.Haastateltavan asuinkunta ja -lääni (haastattelija täyttää)
_____________________________________________
_____________________________________________
2.Haastateltava asuu (haastattelija täyttää)

1 HELSINGISSÄ
2 MUUSSA yli 100 000 asukkaan kaupungissa
3 20000-10000 asukkaan kaupungissa tai kauppalassa
4 alle 20000 asukkaan kaupungissa tai  kauppalassa
5 maaseudun asutuskeskuksessa (kirkonkylä,

tehdasyhdyskunta tms)
6 muualla maaseudulla

-----------------------------------------------------------------------
3. Haastateltava on (haastattelija täyttää)

1 mies 2 nainen

4. Onko äidinkielenne
1 suomi 2 ruotsi 3 muu kieli

5. Minkä ikäinen olette? _______ vuotias

6. Kuinka kauan olette asunut nykyisellä asuinpaikkakun
nalla? (Kyseessä ei tarvitse olla yhtäjaksoinen asuminen)

1 vähemmän kuin 5 vuotta
2 enemmän kuin 5 vuotta

7. Millainen koulutus Teillä on? (jos osa kansakoulua, osa
keskikoulua= kansakoulu)
1 vähemmän kuin kansakoulu
2 kansakoulu
3 keskikoulu
4 ylioppilastutkinto

8. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua tai
opiskellut?( otetaan huomioon peruskoulutusvuodet ja
opiskelu peruskoulutuksen lisäksi).
_________vuotta

9. Missä asuitte suurimman osan lapsuudestanne ja
nuoruudestanne 17 vuoden ikään asti?
1 maaseudulla
2 kaupungissa tai kauppalassa
3 suunnilleen yhtä paljon maaseudulla ja kaupungissa tai

kauppalassa
10. Oletteko tällä hetkellä naimaton, naimisissa, leski,

eronnut tai asumuserossa.(Jos naimisissa, kysytään:
Asutteko yhdessä puolisonne kanssa?)
1 naimaton -- siirtykää kys. 18
2 naimisissa asuen yhdessä puolison kanssa
3 naimisissa asuen erillään puolisosta
4 eronnut tai asumuserossa
5 leski

11.-12 Onko avioliittonne (nykyinen tai viimeinen)
1 vaimon ensimmäinen
2 vaimon toinen
3 vaimon kolmas
4 vaimon neljäs

1 miehen ensimmäinen
2 miehen toinen
3 miehen kolmas
4 miehen neljäs

13. Minkä ikäinen olitte mennessänne naimisiin
(ensimmäisen kerran)?

________ vuotias

14. Haastattelijalle: Merkitkää seuraavaan ruudukkoon
haastateltavan avioliiton solmimisajankohta, tai jos
haastateltava on ollut naimisissa useampia kertoja, kunkin
avioliiton solmimisajankohta, päättymisvuosi ja päättymisen
syy: (erolla tarkoitetaan virallista avioeroa)

Solmittu Päättynyt Päättymisen
syy

Ensimmäinen
avioliitto kk/v vuonna

1 ero
2 kuolema

Toinen
avioliitto kk/v vuonna

1 ero
2 kuolema

Kolmas
avioliitto

kk/v vuonna 1 ero
2 kuolema

Naimisissa oleville:
15. Kuinka monta vuotta olette ollut naimisissa (nykyinen
avioliitto)?

_______vuotta
16. Minkä ikäinen puolisonne on?

_____ vuotias
17. Millainen koulutus puolisollanne on?

1 vähemmän kuin kansakoulu
2 kansakoulu
3 keskikoulu
4 ylioppilastutkinto

Kaikille:
18. Oletteko nykyisin

1 ansiotyössä kokopäivätoimisesti
2 ansiotyössä osapäivätoimisesti
3 työssä perheen yrityksessä tai maatilalla
4 työtön
5 eläkkeellä
6 opiskelija
7 hoitaa kotia
8 muu vaihtoehto, mikä ? _________

19. Minkälainen on nykyisen työnne ruumiillinen rasittavuus?
1 kevyt työ
2 keskikevyt työ
3 keskiraskas työ
4 raskas työ
0 työtön tai eläkkeellä

20. Onko jokapäiväinen työnne henkisesti rasittavaa?
1 ei lainkaan
2 jonkin verran
3 melko rasittavaa
4 hyvin rasittavaa
0 työtön tai eläkkeellä

Naimisissa oleville:
21. Onko puolisonne nykyisin

1 ansiotyössä kokopäivätoimisesti
2 ansiotyössä osapäivätoimisesti
3 työssä perheen yrityksessä tai maatilalla,
4 työtön
5 eläkkeellä
6 opiskelija
7 hoitaa kotia
8 muu vaihtoehto, mikä? ___________

22. Olitteko ansiotyössä ennen (ensimmäistä) avioliittoanne?
1 kyllä: kuinka monta vuotta ____
2 en

Naimisissa oleville naisille:
23. Kuinka monta vuotta olette kaikkiaan ollut ansiotyössä
avioliittonne aikana? (Laskekaa summittaisesti yhteen
vuodet)
______vuotta



24. Jos saisitte itse aivan vapaasti päättää haluaisitteko
1 olla ansiotyössä kokopäivätoimisesti
2 olla osapäivätyössä
3 olla kotona, hoitaa kotia
4 en osaa sanoa

25. Seuraavaksi pyytäisimme Teitä arvioimaan, millainen
tulee olemaan työtilanteenne seuraavien viiden vuoden
aikana
1 olen luultavasti ansiotyössä kokopäivätyössä
2 olen luultavasti ansiotyössä osapäivätoimisesti
3 saatan olla välillä työssä, välillä jättää sen
4 luultavasti en ole ansiotyössä
5 jään eläkkeelle tuona aikana
6 en osaa sanoa

Kaikille:
26. Mikä on ammattinne (kysyttävä mahdollisimman
tarkasti). Ellei haastateltavalla ole ammattia, kysytään: Mitä
teette tai olette tehnyt (opiskellut, hoitanut kotia tms). Huom!
Eläkeläisiltä kysytään heidän entistä ammattiaan.

Jos ammatti on maanviljelijä, mv:n vaimo, poika tai tytär,
kysytään  Kuinka monta hehtaaria tilallanne on viljeltyä peltoa
_________hehtaaria

27. Viihdyttekö nykyisessä työssänne ?
1 erittäin hyvin
2 hyvin
3 tyydyttävästi
4 huonosti
5 erittäin huonosti
6 vastaaja on työtön, eläkeläinen tms.

Naimisissa oleville:
28. Mikä on puolisonne ammatti?
Mitä hän tekee?
______________________________________
Jos ammatti on maanviljelijä, mv:n vaimo poika tai tytär
kysytään. Kuinka monta hehtaaria tilallanne on viljeltyä
peltoa?___________hehtaaria
29. Miten välttämättömät ovat tai olisivat vaimon tulot
perheessänne haluamanne toimeentulon hankkimiseksi.
(Vastatkaa , vaikka -vaimolla ei olisikaan tuloja.)

1 täysin välttämättömät
2 melko välttämättömät
3 vain vähän tarpeen
4 ei lainkaan tarpeen

Kaikille:
30. Viihdyttekö nykyisellä asuinpaikkakunnallanne?

1 erittäin hyvin
2 hyvin
3 tyydyttävästi
4 huonosti
5 erittäin huonosti

31.Missä tai kenen kanssa asutte nykyisin?
1 vanhempien tai muiden omaisten kanssa
2 aviopuolison kanssa
3 kihlakumppanin kanssa
4 vakituisen seurustelukumppanin kanssa
5 samaa sukupuolta olevan asuintoverin kanssa
6 yksin omassa tai vuokra-asunnossa
7 yksin asuntolassa tai vastaavassa

____________________________________________
32. Kuinka monta huonetta teillä on asunnossanne(keittiötä

ja kylpyhuonetta ei oteta mukaan)

________________ huonetta

33.Kuinka monta henkilöä kaikkiaan asuu tässä
asunnossa?_________________ henkilöä

34.  Onko Teillä käytössänne
kylmävesijohto l ei 2 kyllä
lämminvesijohto 1 ei 2 kyllä
kylpyhuone tai suihkumahdollisuus
asunnossanne l ei 2 kyllä
sauna (oma tai muuten käytettävissä)l ei 2 kyllä
henkilöauto l ei 2 kyllä
35. Montako lasta äidillänne oli? (elävänä syntyneet lapset)
______ lasta
36. Elittekö 15 ikävuoteenne asti isänne tai kasvatusisänne

kanssa? (isä ei ollut eronnut, kuollut, tietymättömissä)
1 kyllä
2 en elänyt

37. Elittekö 15 ikävuoteenne asti äitinne tai kasvatusäitinne
kanssa? (äiti ei ollut eronnut, kuollut, tietymättömissä]
1 kyllä
2 en elänyt

38. Ovatko vanhempanne
1 aina asuneet yhdessä
2 aina asuneet erillään
3 eronneet tai muuttaneet erilleen asumaan

39. Onko yleinen terveydentilanne mielestänne
1 erittäin hyvä
2 melko hyvä
3 keskitasoinen
4 melko huono
5 erittäin huono

39 b Kuinka pitkä olette ? ________cm
39 c. Paljonko painatte ? ______kg.
40. Onko Teillä viimeksi kuluneen puolen vuoden ajan

ollut vaikeuksia sellaisissa jokapäiväisissä toiminnoissa,
kuten syömisessä

pukeutumisessa
sisällä liikkumisessa
ulkona liikkumisessa
portaiden nousemisessa
portaiden laskeutumisessa

1 ei
2 kyllä: haastattelija alleviivaa kaikki ne toiminnot,
joissa on ollut vaikeuksia

41. Oletteko ollut viimeksi kuluneen puolen vuoden ajan
tai kauemmin työkyvytön jonkun sairauden tai
vamman takia?
1 ei
2 kyllä

42. Onko Teidän viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana
täytynyt sairauden tai vamman takia

vaihtaa työtä, tai
vähentää työtunteja, tai
luopua jostain vapaa-ajan harrasteesta

l ei
2 kyllä: haastattelija alleviivaa, mistä haastateltavan on
täytynyt luopua
43. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut
mitään seuraavista sairauksista tai oireista? (Ojenna
haastateltavalle kortti 1.)

1 Kohonnut verenpaine, verenpainetauti
2 Aivohalvaus
3 Lääkärin toteama sydänvika (sydämen toiminnan-

vajaus, sepelvaltimotauti, läppävika, ei »sydän-
hermovika»)

4 Krooninen keuhkokatarri (keuhkoputkentulehdus,
»tupakkayskä»)

5 Keuhkoastma
6 Nivelreuma
7 Muu lääkärin toteama reumasairaus (esimerkiksi ni-

velrikko)
8 Epilepsia, kaatumatauti
9 Sokeritauti
10 Syöpä
11 Krooninen ihottuma (Prurigo Besnier, psoriasis tms.)
12 Tuberkuloosi
13 Maha-tai pohjukaissuolihaava
14 Krooninen sappi- tai maksatauti



15 Tyrä tai revähtymä
16 Vaikea selkäsairaus (iskias, lääkärin toteama selkä-

rangan kulumavika)
17 Pitkäaikainen virtsateiden tulehdus, munuaistulehdus
18 Näkövaikeuksia (laseista huolimatta)
19 Kuulovaikeuksia (kuulolaitteesta huolimatta)
20 Muu pitkäaikainen sairaus tai vamma, mikä ?
____________________________________________
44. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut
mitään seuraavista oireista tai vaivoista? (Ojenna
haastateltavalle kortti 2)
1 Sydänvaivoja (»pistoa», »tykytystä», »sydänhermovika,
hermostollinen sydänvaiva»)
2 Hengitysvaikeuksia tai hengenahdistusta
3 Toistuvia jalkakramppeja, suonenvetoa
4 Turvotusta jaloissa
5 Suonikohjut, jotka aiheuttavat vaivoja
6 Peräpukamia
7 Selkäkipua, selkäsärkyä
8 Ummetusta
9 Toistuvia vatsavaivoja, mahakatarri, ärtynyt suoli
10 Vaikeaa päänsärkyä tai migreeni
11 Toistuvaa yskää tai keuhkokatarri
12 Jonkun raajan heikkoutta tai kömpelyyttä
13 Nivelsärkyä tai -kipua , reumaattisia vaivoja
14 Joku muu vaiva tai oire? Mikä?
_________________________________________
45. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana
esiintynyt seuraavia oireita? (Ojenna haastateltavalle kortti
3)

3 usein 2 joskus 1 ei juuri laink.
-unettomuutta 3 2 1
-päänsärkyä 3 2 1
-jännittyneisyyttä tai
ahdistuneisuutta 3 2 1
-ylirasittuneisuutta 3 2 1
-masentuneisuutta 3 2 1
-yleistä väsymyksen tai
heikkouden tunnetta 3 2 1
-huimausta 3 2 1
-painajaisunia 3 2 1
-käsien vapinaa 3 2 1
46. Onko Teillä mielestänne enemmän tai vähemmän
elinvoimaa kuin useimmilla ikäisillänne ihmisillä?
1 enemmän
2 suunnilleen yhtä paljon
3 vähemmän
4 en osaa sanoa
47. Kuinka monta kertaa olette ollut sairauden (muutoin kuin
raskauden tai synnytyksen) johdosta yhteydessä lääkäriin
tämän vuoden (1971) aikana, laskematta mukaan niitä kertoja
kun olette ollut  sairaalassa potilaana? (Edellyttää
henkilökohtaista lääkärikontaktia joko kotona, lääkärin luona
tai muussa hoitopisteessä)

________kertaa
48. Kuinka monta kokonaista päivää olette ollut poissa työstä
tai vastaavasta tai ollut hoitamatta tavallisia tehtäviänne
sairauden johdosta tämän vuoden (1971) aikana?

___________päivää (Ellei muista tarkasti, merkitään lähin
arvio)
49. Oletteko viimeksi kuluneen viikon (7 vrk) aikana
käyttänyt mitään tabletteja, pulvereita tai muita lääkkeitä
seuraaviin vaivoihin?

Ei Kyllä
1. Päänsärky 0 1
2. Nivel-tai selkäsärkyyn 0 1
3. Nuhaan, yskään tai kuumeeseen 0 1
4. Unettomuuteen tai rauhattomuuteen 0 1
5. Vatsavaivoihin tai ummetukseen 0 1
6. Yleiseen huonokuntoisuuteen, vita-

miineja tai vahvistavia lääkkeitä 0 1
7. Muita lääkkeitä, mitä? _____

50. Harrastatteko ruumiillisen kuntonne kohentamiseksi
jotakin liikuntamuotoa (esimerkiksi juoksu, reipas kävely,
pyöräily, hiihto, palloilu, uinti, kuntovoimistelu, voimailu). (Jos
harrastaa tiedustellaan kuinka usein luettelemalla vaihtoehdot).

1 en koskaan
2 silloin tällöin
3 l—3 kertaa kuukaudessa
4 1—2 kertaa viikossa
5 kolme kertaa viikossa tai useammin

Haastattelijalle: Kävelyn ja pyöräilyn osalta otetaan huomioon
vain työn ja työmatkojen lisäksi suoritettu liikunta.
Kuntourheiluna ei pidetä kävelyllä käyntiä lasten tai perheen
kanssa tai muuta kevyttä liikuntaa.
51. Oletteko koskaan tupakoinut säännöllisesti eli polttanut
ainakin yhden savukkeen, sikarin tai piipullisen päivässä
vuoden ajan?

1 en koskaan
2 aikaisemmin, mutta en nykyisin
3 tupakoin nykyisin

52. Minkä ikäisenä aloititte säännöllisen tupakoimisen
________ vuoden ikäisenä

53. Kuinka paljon poltatte (tai poltitte ennen lopettamistanne)?
keskimäärin _____ savuketta päivässä
keskimäärin _____ piipullista päivässä
keskimäärin ______ sikaria päivässä

Tupakoinnin lopettaneille:
54. Kuinka monta vuotta tupakoitte kaikkiaan säännöllisesti

ennen kuin  lopetitte tupakoinnin?
____________vuotta

Kaikille naisille:
Seuraavat kysymykset liittyvät ruumiilliseen kehitykseen ja
naistentauteihin.
55. Minkä ikäinen olitte, kun Teillä oli ensimmäiset  kuukau-

tiset?
_______ vuoden ikäinen
______ rasti tähän, jos vastaajalla ei ole koskaan
ollut kuukautisia

56. Ovatko kuukautisenne nykyään
1 hyvin säännölliset
2 melko säännölliset
3 melko epäsäännölliset
4 hyvin epäsäännölliset
5 pysyvästi loppuneet _______ vuoden iässä

57. Kuinka monta vuorokautta vuoto keskimäärin
kestää(kesti)?

________. vrk
58. Kuinka pitkä on (oli) kuukautiskiertonne  (vuodon
alkamisesta seuraavan vuodon alkamiseen)?
(suunnilleen)----------------__ vuorokautta
(jos kierto on tai oli epäsäännöllinen, merkitkää lyhin ja
pisin kierto, esim. 20 - 37 vrk)
59. Kuinka monta sidettä tai tamponia tai muuta
kuukautissuojaa keskimäärin käytätte (käytitte) kuukautisten
aikana yhteensä?

(suunnilleen) _________ kpl tamponia
(suunnilleen) _________ kpl siteitä
(suunnilleen) _________ kpl muuta, mitä?

60. Onko (oliko) Teillä kuukautiskipuja?
1 kyllä, kovia
2 kyllä, lieviä
3 ei lainkaan



61. Esiintyykö(esiintyikö) Teillä ennen kuukautisia tai
kuukautisten aikana yleensä jotain seuraavista oireista?
Rengastakaa kaikki oikeat vaihtoehdot:

1 päänsärkyä
2 turvotusta tai turvotuksen tunnetta /huimausta
3 väsymystä, haluttomuutta
4 jännittyneisyyttä, hermostuneisuutta
5 muuta, mitä? _________

Niille, jotka ovat säännöllisessä ansiotyössä
62. Oletteko milloinkaan joutunut kuukautisvaivojen takia

olemaan-poissa työstänne?
1 kyllä, usein
2 kyllä, joskus
3 en koskaan - siirtykää kys. 64

63. Kuinka monena päivänä vuoden 1971 aikana
(suunnilleen) _________päivänä

Kaikille naisille:
64. Oletteko joutunut tuntuvasti rajoittamaan
kotiaskareitanne kuukautisvaivojen takia?

1 kyllä. usein
2 kyllä, joskus
3 en koskaan

65. Käytittekö viimeisten kuukautisten yhteydessä
kuukautisvaivoihinne särkylääkkeitä tai -pulveria?
1 en
2 ____kpl (suunnilleen)
3 kuukautiset loppuneet

66. Oletteko milloinkaan hakeutunut lääkärinhoitoon
kuukautisvaivojen takia?
1 kyllä, olen saanut apua
2 kyllä, mutta en ole saanut apua
3 en

Niille, joiden kuukautiset ovat pysyvästi loppuneet
67. Oliko Teillä kuukautisten päättymisen aikoihin eli
vaihdevuosissa seuraavia oireita:
-kuumia aaltoja 3usein 2joskus 1ei lainkaan
-sydämentykytystä 3 2 1
-huimausta 3 2 1
-väsymystä, halutto-
muutta 3 2 1
-jännittyneisyyttä,
hermostuneisuutta 3 2 1
-muuta, mitä? 3 2 1

______________________________________
Kaikille naisille:
68. Milloin viimeksi olette olleet lääkärissä  naistentautien
toteamiseksi tai hoitamiseksi, tai raskauden tai raskauden
ehkäisyn vuoksi?

1 alle kuukausi sitten
2 1-5 kk sitten
3 6-11 kk sitten
4 1-2 vuotta sitten
5 3-5 vuotta sitten
6 6-10 vuotta sitten
7 yli 10 vuotta sitten
8 ei koskaan

69. Mikä oli käynnin syy?(Jos useampia syitä, rengastakaa
kaikki)
1 kuukautiskivut
2 muut kuukautishäiriöt
3 raskauden ehkäisy
4 raskauden toteaminen ja hoito
5 valkovuoto
6 vatsanpohjakivut, tulehdusepäily
7 syöpätarkastus
8 synnytyksen jälkitarkastus
9 muu syy. Mikä? __________

70. Oletteko milloinkaan ollut lääkärinhoidossa (kysyttävä
kaikki vaihtoehdot)
1 valkovuodon takia
2 munasarjatulehduksen takia
3 virtsarakontulehduksen takia
4 liian runsaiden vuotojen takia
5 epäsäännöllisten vuotojen takia

Naimisissa oleville naisille ja miehille:
71. Oliko Teillä avioliittoa solmiessanne ajatusta siitä,
montako lasta haluaisitte?

1 ei ollut mitään ajatusta
2 kyllä, ajattelin ______________ lasta

72. Halusitteko poikia, tyttöjä vai molempia? Kuinka
monta
_______ poikaa
______ tyttöä •
______ sukupuolella ei väliä
______ ei osaa sanoa

73. Mitä nyt ajattelette? Mikä on sopiva lapsiluku
sellaisissa taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa, missä
Te elätte

_______ lasta
________ ei osaa sanoa — - siirtykää kys. 74

73 b. Miksi ei enemmän?
__________________________________________________
73 c. Miksi ei vähemmän?
__________________________________________________
74 Onko Teillä lapsia? (Jos on) Kuinka monta?______
Haluaisitteko vielä lapsia?

1 en
2 en osaa sanoa
3 kyllä, haluaisin ______lasta lisää

75. Luuletteko, että Te ja puolisonne voisitte vielä saada
lapsia, vai onko se jostain syystä mahdotonta?

1 voisi saada
2 ei voi saada, koska _________________

76. Luuletteko, että Teille syntyy lapsia seuraavien viiden
vuoden kuluessa.?

1 ei
2 en osaa sanoa
3 kyllä ________lasta

Kaikille:
77. Mikä olisi mielestänne ihanteellinen lapsiluku yleensä
suomalaisissa perheissä?

_____ lasta
_____ ei osaa sanoa

78. Olisiko mielestänne suotavaa, että ensimmäinen lapsi
syntyy mahdollisimman pian avioliiton solmimisen jatkeen

1 mahdollisimman pian avioliiton solmimisen jälkeen
2 toisen avioliittovuoden aikana
3 kolmannen avioliittovuoden aikana
4 neljännen avioliittovuoden aikana.
5 viidennen avioliittovuoden aikana
6 myöhemmin
7 ei osaa sanoa; riippuu täysin tilanteesta

79. Kuinka pitkä väli olisi mielestänne sopiva toisen lapsen
syntymisen välillä?

1 vuosi tai vähemmän
2 2v
3 3v
4 4v
5 5-6 v
6 7+v
0 ei pidä toista lasta suotavana



80. Mikä olisi mielestänne sellainen ikä johon mennessä
naisen olisi parasta saada viimeinen lapsensa?
(suunnilleen)  ______vuoden ikä
_______ei osaa sanoa, riippuu täysin tilanteesta
81. On olemassa erilaisia menetelmiä, joiden avulla
raskaus voidaan ehkäistä. Mitä ehkäisykeinoja tunnette?
Luetelkaa kaikki tuntemanne. (Haastattelija rengastaa kaikki
mainitut.)

Sanoo Ei sano
Kondomi, varmuusesine 2 0
Keskeytetty yhdyntä
(miehen ”varovaisuus”) 1 0
Ehkäisypilleri 3 0
Ehkäisyvaahto tai -voide 2 0
Ehkäisypuikot tai
emätintabletit 1 0
Kohdunsisäinen laite,
muovikierukka 3 0
Pessaari 2 0
Emätinhuuhtelu 1 0
Rytmimenetelmä,
varmat päivät 1 0
Muu menetelmä, mikä?__________________

HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ

Haastattelu tapahtui

_____päivänä ___________kuuta 1971

Haastattelupäivä oli
1 maanantai
2 tiistai
3 keskiviikko
4 torstai
5 perjantai
6 lauantai
7 sunnuntai

Suullinen haastattelu alkoi
klo.____________________________

Suullinen haastattelu päättyi klo
____________________________

Lomake oli täytetty ja koko haastattelu päättyi klo
_____________

Haastattelu tapahtui

1 kahden kesken häiriytymättä
2 jonkun tai joidenkin henkilöiden häiritessä  haastattelua
tilapäisesti
3 jonkun tai joidenkin henkilöiden häiritessä haastattelua
jatkuvasti tai lähes jatkuvasti
4 kahden kesken, mutta häiriytyen tai välillä  keskeytyen
muusta syystä,
Miksi? __________________________________________
_____________________________________________

5 haastattelu pääsi alkamaan, mutta jäi jossain vaiheessa
kesken.
Miksi?
__________________________________________________
_______________________________________________


