
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2417 Lisääntymisterveys Pietarissa : miehet 2003
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QUESTIONNAIRE

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

FSD2417 Reproductive Health in St. Petersburg : Men 2003

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/



1. Taustatiedot 
 
1. Kuinka vanha olette? 
_______ vuotta 
 
2. Kuinka monen henkilön kanssa asutte (kuinka monta henkilöä kuuluu samaan talouteen, mukaan 
lukien Te itse)? 
________ 
 
3. Keitä nämä henkilöt ovat (ympyröikää ne, joita kuuluu talouteen)? 
1. aviopuoliso 
2. avopuoliso 
3. lapsia (alle 18-vuotiaita) 
4. omat vanhemmat 
5. puolison vanhemmat 
6. sisaruksia 
7. muita sukulaisia 
8. ystäviä, tuttavia 
9. muita, ketä? ___________ 
 
4. Koulutuksenne 
1. perus 
2. keskeneräinen keskiasteen 
3. keskiasteen yleinen (lukio) 
4. ammattikoulu 
5. tekninen oppilaitos 
6. keskeneräinen korkeakoulututkinto 
7. korkeakouluopiskelija 
8. korkeakoulu 
 
5. Oletteko tällä hetkellä 
1. työssä 
2. opiskelette 
3. työtön 
 
6. Kysytään työssä käyviltä: Mikä on tällä hetkellä varsinainen ammattinne (ammatti, jota pidätte 
pääasiallisena, työpaikan nimi)?  
__________________________________ 
 
7. Mitkä ovat vanhempienne ammatit? 
äidin ammatti ____________________ 
isän ammatti _____________________ 
 
8. Onko perheenne mielestänne 
1. hyvin köyhä 
2. heikompiosainen 
3. en osaa sanoa 
4. keskituloinen 
5. hyvin toimeentuleva 
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2. Raskauden ehkäisyyn liittyvät kysymykset 
 
9. Minkä ikäisenä olitte sukupuoliyhdynnässä ensimmäisen kerran? 
1. en ole koskaan ollut yhdynnässä.  siirtykää kysymykseen 19 
2. _____-vuotiaana 
 
10. Minkä ikäinen oli partnerinne? 
________ -vuotias 
 
11. Käytittekö ensimmäisessä yhdynnässänne mitään ehkäisymenetelmää raskauden estämiseksi? 
1. ei käytetty mitään 
2. keskeytettyä yhdyntää 
3. kondomia 
4. ehkäisypilleriä 
5. käytettiin muuta menetelmää, mitä? ______________ 
6. en muista 
 
12. Mitä menetelmää käytätte nykyisin tai olette käyttänyt viime aikoina puolisonne/kumppaninne 
kanssa raskauden ehkäisyyn (voi valita useita vaihtoehtoja)? 
1. en/emme käytä/tarvitse mitään ehkäisyä 
2. ehkäisypillerit 
3. kierukka 
4. kondomi 
5. pessaari 
6. ehkäisykapseli 
7. rytmimenetelmä (varmojen päivien laskeminen) 
8. keskeytetty yhdyntä 
9. huuhtelu 
10. jälkiehkäisy (”katumuspillerit”) 
11 jokin muu, mikä? _____________________________________ 
 
13. Kuka viimeisessä yhdynnässänne päätti ehkäisyvälineiden käytöstä? 
1. sinä 
2. kumppanisi 
3. molemmat yhdessä  
4. joku muu, kuka? ___________________ 
5. en osaa sanoa, en muista 
 
14. Oletteko tällä hetkellä käyttämäänne ehkäisymenetelmään 
1. erittäin tyytyväinen 
2. melko tyytyväinen 
3. melko tyytymätön 
4. erittäin tyytymätön 
5. en käytä ehkäisyä tällä hetkellä 
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15. Miksi käytitte kondomia yhdynnässä? (Useat vastaukset mahdollisia) 
1. partnerini halusi 
2. uteliaisuudesta 
3. koska kaverinikin käyttävät 
4. koska olen kuullut, että kondomi suojaa sukupuolitauteja/seksitauteja vastaan 
5. halusin estää ei-toivotun raskauden 
6. halusin suojella itseäni, koska en tuntenut partneriani niin hyvin 
7. en käyttänyt kondomia 
 
16. Mikäli ette viimeisessä yhdynnässä käyttänyt mitään ehkäisymenetelmää, niin mistä syystä?   
(voi valita korkeintaan kolme vaihtoehtoa) 
1. minulla ei ole tietoa ehkäisymenetelmistä 
2. ehkäisyvälineiden hinta tai muut vaikeudet hankkia niitä 
3. omasta mieltymyksestäni 
4. partnerini mieltymyksestä 
5. raskaus voi puolestamme alkaa milloin vain  
6. emme käytä raskauden ehkäisyä uskonnollisista syistä 
7. puolisoni/kumppanini on raskaana tai imettää 
8. en tarvitse, koska en voi / puolisoni ei voi saada lapsia 
9. en tarvitse, koska ei ole sukupuoliyhdyntöjä 
 
17. Oletteko koskaan käynyt lääkärin tai terveydenhoitajan luona raskauden ehkäisyyn liittyvien 
kysymysten takia?  
1. en 
2. kyllä 
3. en osaa sanoa, en muista  
 
18. Oletteko viimeisen vuoden aikana keskustellut partnerisi/puolisosi kanssa ehkäisyn käytöstä ja 
ehkäisymenetelmistä?  
1. kyllä 
2. en 
3. en muista 
4. minulla ei ollut puolisoa/partneria 
 
Seuraavat kysymykset esitetään kaikille 
 
19. Kenelle mielestänne vastuu raskauden ehkäisystä kuuluu? 
1. pääasiassa naiselle 
2. tasaveroisesti miehelle ja naiselle 
3. pääasiassa miehelle 
4. en osaa sanoa 
 
20. Haluaisitteko osallistua raskauden ehkäisyä koskeviin päätöksiin 
1. nykyistä enemmän 
2. osallistun nyt sopivasti 
3. nykyistä vähemmän 
4. en ole koskaan osallistunut ehkäisyä koskeviin päätöksiin ja ajatus osallistumiselta tuntuu 
vieraalta 
5. en osaa sanoa 
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21. Entä mitä mieltä olette vanhempien tai muiden vanhempien sukulaisten antamista neuvoista 
harkittaessa lasten saantia? Ovatko ne 
1. aina toivottavia 
2. joskus toivottavia 
3. haitallisia 
4. mielestäni niitä ei tarvitse 
5. en osaa sanoa 
 
22. Saitteko lapsuudenkodissanne tietoja sukupuolielämään liittyvistä asioista? 
1. kyllä, liikaakin 
2. kyllä, riittävästi 
3. kyllä, mutta liian vähän 
4. en, mutta olisin halunnut 
5. en, enkä olisi halunnutkaan 
 
23. Oletteko saanut sukupuolikasvatusta koulussa? 
1. kyllä, liikaakin 
2. kyllä, riittävästi 
3. kyllä, mutta liian vähän 
4. en, mutta olisin halunnut 
5. en, enkä olisi halunnutkaan 
 
24. Oletteko pelännyt, että vakituinen tai satunnainen kumppaninne tulisi suunnittelematta 
raskaaksi? 
1. en 
2. kyllä 
3. en muista 
 
25. Onko puolisollenne tai muulle kumppanillenne koskaan tehty raskauden keskeytystä eli 
aborttia?  
1. ei  siirtykää kysymykseen 28 
2. kyllä 
3. en ole varma, en tiedä  siirtykää kysymykseen 28 
 
26. Jos kumppanillenne on tehty raskauden keskeytys: mitkä seuraavista vaihtoehdoista sopivat 
kuvaamaan niitä syitä, joiden vuoksi päädyitte raskauden keskeytykseen? (voi valita korkeintaan 
kolme vaihtoehtoa) 
1. emme olleet valmiita vastaamaan pienen lapsen kasvatuksesta 
2. epävarma parisuhde tai ongelmat parisuhteessa 
3. vanhempien tai kumppanin vanhempien painostus 
4. taloudelliset syyt 
5. opiskelut kesken 
6. työtilanteen takia 
7. olimme liian nuoria 
8. ei ollut ketään, joka olisi voinut auttaa meitä lapsen hoidossa  
9. minulla ei ollut aikaa huolehtia lapsesta  
10. kumppanini päätti asiasta 
11. muut syyt, mitkä ? __________________________________ 
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27. Keskustelitteko kumppaninne kanssa abortista? 
1. hän kertoi minulle abortista ennen sen tekemistä 
2. hän kertoi minulle abortista vasta jälkeenpäin 
3. kuulin abortista joltain muulta  
4. päätimme yhdessä abortista 
5. abortti tehtiin ensi sijassa minun tahdostani 
6. muuta, mitä? __________ 
 
 
3. Parisuhteet, seksuaalisuus ja lastensaanti 
 
Seuraavat kysymykset esitetään kaikille 
 
28. Onko teillä tällä hetkellä vakituinen seksuaalikumppani (femin.)?  
1. kyllä 
2. ei 
 
29. Minkä ikäinen olitte, kun ensimmäisen kerran seurustelitte vakituisesti? 
(Ellette muista tarkkaan, ilmoittakaa arvio.) 
1. Olin ____-vuotias 
2. en ole koskaan seurustellut vakituisesti 
 
30. Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut sukupuoliyhteydessä elämänne aikana?(vaikkakin 
vain kerran) 
1. _______  
2. en ole koskaan ollut sukupuoliyhteydessä  siirtykää kysymykseen 35 
 
31. Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut sukupuoliyhteydessä (sukupuoliyhdyntä, oraaliseksi, 
anaaliyhdyntä, kumppanin kiihottaminen käsin) viimeisen vuoden aikana? (vaikkakin vain kerran) 
_______ henkilön kanssa 
 
32. Milloin viimeksi olitte sukupuoliyhdynnässä 
1. viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 
2. 1-2 vrk sitten 
3. 3-4 vrk sitten 
4. 5-7 vrk sitten 
5. 1-2 viikkoa sitten 
6. 3-4 viikkoa sitten 
7. 1-3 kk sitten 
8. 4-12 kk sitten 
9. 1-2 vuotta sitten 
10. yli 3 vuotta sitten 
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33. Oliko viimeisin yhdyntäkumppaninne  
1. oma puoliso tai vakituinen kumppani 
2. jonkun toisen puoliso tai vakituinen kumppani 
3. vapaa (naimaton, eronnut), ennestään tuttu henkilö 
4. vapaa (naimaton, eronnut), ennestään tuntematon henkilö 
5. prostituoitu tai muu maksullinen kumppani 
6. joku muu 
7. en osaa sanoa 
 
34. Olitteko nauttinut alkoholia ennen viimeistä yhdyntäänne? 
1. en lainkaan 
2. kyllä, hiukan 
3. kyllä, kohtalaisesti 
4. kyllä, runsaasti 
5. en muista 
 
Seuraavat kysymykset esitetään kaikille 
 
35. Ihmiset tuntevat joskus sukupuolista kiinnostusta paitsi toiseen, myös omaan sukupuoleensa. 
Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne tällä hetkellä 
1. yksinomaan miessukupuoleen 
2. voittopuoleisesti miessukupuoleen 
3. yhtä paljon molempiin sukupuoliin 
4. voittopuolisesti naissukupuoleen 
5. yksinomaan naissukupuoleen 
 
36. Onko Teitä joskus suostuteltu sukupuoliyhteyteen tarjoamalla rahaa tai vastaavia taloudellisia 
etuuksia? 
1. ei 
2. kyllä, mutta olen kieltäytynyt 
3. kyllä, ja olen suostunut kerran 
4. kyllä, ja olen suostunut useampia kertoja 
 
37. Oletteko joskus itse tarjonnut rahaa tai vastaavia taloudellisia etuuksia sukupuoliyhteydestä? 
1. en 
2. kyllä, mutta kohteet (tai kohde) eivät suostuneet 
3. kyllä, ja yksi kohde on suostunut 
4. kyllä, ja useampi kohde on suostunut 
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38. Voiko nainen mielestänne kieltäytyä sukupuoliyhteydestä puolisonsa/partnerinsa kanssa 
seuraavissa tilanteissa:  
 kyllä  ei en tiedä 
1. nainen on hiljattain synnyttänyt 1 2 3 
2. epäilee tai tietää, että puolisolla/partnerilla  
on sukupuolitauti tai AIDS 1 2 3 
3. puoliso/partneri lyö häntä 1 2 3 
4. puoliso/partneri on humalassa 1 2 3 
5. puolisolla/partnerilla on sukupuolisuhde  
toisen henkilön kanssa 1 2 3 
6. on väsynyt eikä ole haluja sukupuoliyhteyteen   1 2 3 
7. puoliso/partneri ei ole halukas käyttämään  1 2 3 
ehkäisyä 
 
39. Monissa maissa aborttia ei voi tehdä yhtä vapaasti kuin Venäjällä. Oletteko sitä mieltä, että 
nainen ei saisi vapaasti tehdä aborttia? 
1. täysin samaa mieltä 
2. melko samaa mieltä 
3. en osaa sanoa 
4. melko eri mieltä 
5. täysin eri mieltä 
 
40. Kun etäännytte omasta tilanteestanne, ja ajattelette asiaa yleisellä tasolla 
1. Mikä on mielestänne nykyisin ihanteellinen lapsiluku venäläisessä perheessä? ____ lasta 
2. Kuinka monta vuotta on mielestänne sopiva lasten syntymäväli? ____________ vuotta 
3. Minkä ikäisenä mielestänne naisen/miehen on ihanteellista hankkia ensimmäinen lapsensa? 

a. Naisen olisi mielestäni ihanteellisinta hankkia ensimmäinen lapsensa ________ -vuotiaana  
b. Miehen olisi mielestäni ihanteellisinta hankkia ensimmäinen lapsensa ________ -vuotiaana 

 
41. Mikä olisi mielestänne Teille sopivin lasten lukumäärä? ______ 
 
42. Onko Teillä lapsia? 
1. ei 
2. kyllä, _______ lasta 
 
43. Aiotteko hankkia lapsen tulevaisuudessa? 
1. En  
2. En tiedä, en ole varma 
3. Kyllä; aion hankkia vielä ______________ lasta. 
4. Kumppanini on raskaana; sen jälkeen aion hankkia vielä _________________ lasta    
 
44. Jos kumppaninne synnyttäisi nyt, haluaisitteko olla mukana synnytyksessä? 
1. en 
2. kyllä 
3. en osaa sanoa 
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45. Kuka pääasiallisesti hoiti Teitä työaikana kun olitte pieni? 
1. äiti hoiti kotona 
2. isä hoiti kotona 
3. isovanhemmat  
4. muut sukulaiset  
5. valtion lastentarhassa 
6. muu vaihtoehto, mikä? _______________ 
 
 
4. Kysymyksiä yleisestä terveydentilastanne 
 
46. Millainen on elämänlaatunne?  
1. erittäin hyvä  
2. hyvä  
3. kohtalainen  
4. huono  
5. erittäin huono 
 
47. Miten tyytyväinen olette terveyteenne?  
1. erittäin tyytyväinen  
2. tyytyväinen  
3. en tyytyväinen enkä tyytymätön  
4. tyytymätön  
5. erittäin tyytymätön 
 
48. Onko Teillä joitain kroonisia sairauksia, joihin tarvitsette jatkuvan lääkityksen? 
1. ei 
2. kyllä, mitä? 
____________________________________ 
 
49. Onko Teillä jokin pysyvä tai pitkäaikainen sairaus, tai jokin vika, vaiva tai vamma, joka 
vähentää työ- tai toimintakykyänne?  
1. ei 
2. kyllä  Mikä tai millainen tämä sairaus tai vamma on? 
___________________________________ 
 
50.  Onko Teillä ollut seuraavia infektiotauteja? 
 ei kyllä en tiedä 
1. herpesvirus sukupuolielinten alueella  1 2 3 
2. visvasyylät eli kondyloomat 1 2 3 
3. klamydia 1 2 3 
4. hiivatulehdus sukupuolielinten alueella 1 2 3 
5. tippuri 1 2 3 
6. syfilis 1 2 3 
7. HIV/AIDS 1 2 3 
8. eturauhastulehdus 1 2 3 
9. kivestulehdus 1 2 3 
10. muu mikä _______ 
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51. Kuvitelkaa käytöstänne, jos heräisi epäilys, että olette saanut sukupuolitaudin. Mihin 
toimenpiteisiin ryhtyisitte?  
1. Annan ajan kulua toivoen, että kaikki menee ohi. 
2. Hoidan itse itseäni. 
3. Kysyn neuvoa ystäviltä. 
4. Kysyn neuvoa vanhemmiltani. 
5. Menen yksityiselle lääkärille tai yksityiseen (ei valtion) hoitolaitokseen. 
6. Menen sukupuolitautien yksilölliseen ehkäisypisteeseen. 
7. Menen iho- ja sukupuolitautien hoitoyksikköön. 
8. Menen muuhun valtion hoitolaitokseen, mihin? ______________________ 
 
52. Oletteko joskus käynyt omasta aloitteestanne HIV-testissä? 
1. en koskaan 
2. kyllä, kerran 
3. kyllä, useampia keroja 
 
53. Jos haluaisitte käydä HIV-testissä, minne menisitte? 
1. julkiseen terveyskeskukseen 
2. yksityiselle lääkäriasemalle 
3. AIDS-keskukseen 
4. muualle, minne? ___________ 
5. en tiedä minne menisin 
 
54. Menisittekö testiin myös jos sitä ei tehtäisi anonyymisti? 
1. kyllä 
2. en 
3. en tiedä 
 
55. 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 päivittäin 
4. tupakoin nykyisin satunnaisesti 
 
56. Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytätte alkoholia? (Valitkaa lähinnä oikea vaihtoehto. 
Koettakaa ottaa mukaan nekin kerrat, jolloin nautitte hyvin pieniä määriä alkoholia, vaikkapa vain 
puoli pulloa keskiolutta tai tilkan viiniä.) 
1. päivittäin 
2. pari kertaa viikossa 
3. kerran viikossa 
4. pari kertaa kuukaudessa 
5. noin kerran kuukaudessa 
6. noin kerran kahdessa kuukaudessa 
7. 3-4 kertaa vuodessa 
8. kerran vuodessa tai harvemmin 
9. en lainkaan 
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57. Oletteko itse koskaan elämänne aikana kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta (esimerkiksi 
marihuanaa)? 
1 kyllä 
2 ei 
 
58. Oletteko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita koskaan elämänne aikana?  
 en koskaan kyllä, yhteensä      kyllä, vähemmän     kyllä, enemmän kuin  
  1-2 kertaa              kuin 6 kertaa           6 kertaa  
1. hasis tai marihuana 
2. ekstaasi 
3. amfetamiini tai metafetamiini 
4. kokaiini, crack 
5. heroiini tai morfiini 
6. LSD tai muu harha- 
    aistimuksia aiheuttava aine 
7. huumaavat sienet 
8. lääkeaineet ja pillerit 
9. tinneri, liima ym. tekniset liuottimet 
10. jotain minulle tuntematonta ainetta 
11. jotain ainetta ruiskun avulla 
 
59. Mistä syystä voisitte kokeilla huumeita (valitkaa vain yksi)? 
1. yksinäisyydestä 
2. koska niitä on helppo saada 
3. näyttääkseni rohkeuteni 
4. ongelmien, vaikeuksien, ahdistuksen takia 
5. se muodissa 
6. saadakseni uusia kokemuksia, tietoa 
7. ollakseni samanlainen kuin ystäväni 
8. uteliaisuudesta 
9. protestin merkkinä 
10. perheongelmien tai ongelmien vanhempien kanssa takia 
11. muu syy, mikä? _________________________ 
 
60. Onko Teillä ystäviä tai tuttavia, jotka käyttävät huumeita? 
1. kyllä 
2. ei 
3. en osaa sanoa 
 
61. Muuttuuko asenteenne tuttavaa kohtaan, jos saatte kuulla tämän käyttävän huumeita? 
1. Ei muutu mitenkään 
2. Todennäköisesti ei muutu 
3. Todennäköisesti muuttuu 
4. Kyllä, aivan varmasti muuttuu 
5. en osaa sanoa 
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62. Jos asenteenne muuttuu, niin miten? 
1. Katkaisen kaikki suhteet häneen 
2. Pyrin olemaan hänen kanssaan tekemisissä mahdollisimman vähän 
3. Yritän auttaa häntä 
4. Jotenkin muuten, miten?  ______________________ 
 
63. Kuinka monta kertaa olette viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt lääkärintarkastuksessa? 
(Ottakaa mukaan kaikki lääkärissä käynnit: sairauden vuoksi, terveystarkastuksessa jne.)  
___________ kertaa 
 
64. Kuinka monta kertaa olette olleet hoidettavana vuodepotilaana (sairaalassa) viimeisen 12 
kuukauden aikana? 
___________ kertaa 
 
65. Harrastatteko jotakin terveytenne ylläpitämiseksi? 
 kyllä,  kyllä, silloin ei 
 säännöllisesti tällöin 
1. Noudatan eritysruokavaliota 1 2 3 
2. Harrastan urheilua 1 2 3 
3. Huolehdin riittävästä unesta ja levosta 1 2 3 
4. Vältän haitallisia tottumuksia 1 2 3 
5. Käyn lääkärissä ennaltaehkäisyn takia 1 2 3 
 
 
66. Mikä on pituutenne?  
_______ cm 
 
67. Mikä on painonne?  
_______ kg 
 
 


