K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD2587 Juomatapatutkimus 2008
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2587 Finnish Drinking Habits Survey 2008
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/

Arvoisa vastaanottaja
Onko kansainvälistyminen muuttanut suomalaisten suhtautumista alkoholiin?
Kuinka alkoholin käyttötavat ovat muuttuneet? Miten raittiuden kuva on muuttunut?
Muun muassa tällaisiin kysymyksiin haetaan vastausta kuudetta kertaa tehtävässä
koko väestöä koskevassa juomatapatutkimuksessa. Tutkimuksen toteutuksesta
vastaa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Tutkimusaineiston kerää Tilastokeskus.
Olette niiden 3750 henkilön joukossa, jotka edustavat kaikkia 15–70 -vuotiaita
suomalaisia tässä tutkimuksessa. Henkilöt on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Teidän mielipiteenne ja
kokemuksenne ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä −
riippumatta siitä, käytättekö alkoholia vai ette. Jokainen mukaan arvottu edustaa noin tuhatta suomalaista, eikä tutkimukseen arvottua voida korvata toisella
henkilöllä. Siksi toivomme, että Te osallistutte tutkimukseen.
Tutkimus tehdään henkilökohtaisena haastatteluna. Tilastokeskuksen haastattelija, jonka yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa, ottaa Teihin yhteyttä lähipäivinä
sopiakseen Teille sopivasta haastatteluajasta.
Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ennen aineiston luovuttamista tutkijoiden käyttöön Tilastokeskus poistaa kaikki tiedot, joista
yksittäinen vastaaja voitaisiin tunnistaa. Tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa
ainoastaan tilastoina ja taulukkoina.
Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta (yhteystiedot kirjeen yläkulmassa). Stakesin erikoistutkijat Pia Mäkelä (puh. (09) 3967 2159,
sähköposti: pia.makela@stakes.fi) ja Heli Mustonen (puh. (09) 3967 2163, sähköposti: heli.mustonen@stakes.fi) vastaavat mielellään tutkimuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin.
Yhteistyöstä etukäteen kiittäen
Tilastokeskus

Stakes

Riitta Harala
tilastojohtaja

Jussi Simpura
ylijohtaja

Tilastokeskus on valtion virasto, jonka tehtävänä on yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen ja tutkimusten laadinta. Lisätietoja Tilastokeskuksesta löydätte internetin sivuilta www.Tilastokeskus.fi

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki
Suomen valtion Y-tunnus 0986674-0

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors
Finska statens FO-nummer 0986674-0

Puh. – Tfn: (09) 17 341
Faksi – Fax: (09) 1734 2750
www.tilastokeskus.fi
www.stat.fi

Mikä on juomatapatutkimus?
Yhteystiedot

Stakes ja Alkoholi- ja huumetutkimusryhmä

Stakes
Alkoholi- ja huumetutkimusryhmä

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa
toimiva asiantuntijakeskus, joka tuottaa tietoa
ja osaamista päättäjille ja alan toimijoille sekä
kansalaisille koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi.

PL 220, 00531 Helsinki
Lintulahdenkuja 4, Helsinki
sähköposti
etunimi.sukunimi@stakes.fi
Yhteyshenkilöt
Stakes:
Pia Mäkelä
erikoistutkija
puh. (09) 3967 2159
Heli Mustonen
erikoistutkija
puh. (09) 3967 2163
Tilastokeskus:
Päivi Hokka
yliaktuaari
puh. (09) 1734 3557
sähköposti: paivi.hokka@tilastokeskus.fi

http://groups.stakes.fi/AHTU/FI/
Juomatapatutkimus.htm

Stakesin Alkoholi- ja huumetutkimusryhmän
tavoitteena on nostaa esiin, kuvata ja selittää
päihteiden käyttöä yhteiskunnallisena kysymyksenä
ja tuottaa päihdepolitiikan näkökulmasta uutta ja
hyödyllistä tietoa.
Tilastokeskus
Tilastokeskus on valtion laitos, jonka tehtävänä on
yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen ja tutkimusten
laadinta.
Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta.

Vastaaminen on tärkeää!

Juomatapatutkimus
Juomatapatutkimuksia on tehty Suomessa vuodesta 1968 alkaen
kahdeksan vuoden välein. Tutkimuksen avulla voidaan seurata suomalaisten
alkoholiasenteissa ja alkoholin käyttötavoissa tapahtuneita muutoksia 40 vuoden
ajalta. Tämä on kansainvälisestikin arvostettu tutkimussarja.
Alkoholiasenteiden ja alkoholin käyttötapojen lisäksi tämänkertaisessa
juomatapatutkimuksessa selvitetään myös väestön yleistä hyvinvointia sekä
kokemuksia rahapelaamisesta ja kokemuksia muiden päihteiden kuin alkoholin
käytöstä.

Keitä haastatellaan?

Juomatapatutkimukseen on poimittu haastateltaviksi 3 750 henkilöä 15–
70-vuotiaiden suomalaisten joukosta. Henkilöt on arvottu satunnaisesti
Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tilastokeskuksen
erikoiskoulutuksen saaneet haastattelijat tekevät haastattelut.

Vastaaminen on tärkeää

Jokainen haastateltavien joukkoon arvottu edustaa noin tuhatta muuta
suomalaista. Tutkimukseen arvottua ei voida korvata toisella henkilöllä.
Vastausten perusteella luodaan kuva koko 15–70-vuotiaan väestön alkoholin
käyttötavoista ja suhtautumisesta alkoholiin.
Jotta tutkimustulokset antaisivat mahdollisimman kattavan ja oikean kuvan, on
tärkeää, että kaikki valituiksi tulleet henkilöt osallistuvat tutkimukseen. Tulosten
luotettavuuden kannalta juuri Teidän antamanne tiedot ovat korvaamattomia
– riippumatta siitä, käytättekö alkoholia vai ette. Kysymyksiin vastaaminen ei
edellytä valmistautumista millään tavalla.

Vastaajien tiedot ovat luottamuksellisia

Kaikki tutkimuksessa kerättävät tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Kaikilla vastaajien tietoja Tilastokeskuksessa käsittelevillä on lakiin perustuva
vaitiolovelvollisuus.
Haastattelutietojen lisäksi tutkimuksessa käytetään taustatietoina joitakin
Tilastokeskuksen käytössä olevista aineistoista saatavia tietoja, kuten koulutusja työssäkäyntitietoja. Kun haastatteluaineisto on kerätty, siitä poistetaan kaikki
yksittäisen henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Vasta tämän jälkeen
aineisto luovutetaan Stakesin Alkoholi- ja huumetutkimusryhmän tutkijoille ja
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jonka kautta myös muut tutkijat pääsevät
hyödyntämään kerättyä aineistoa.
Tietoja käytetään vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin
selvityksiin. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastomuotoisina taulukkoina ja
kuvioina, eikä niistä voi erottaa yksittäistä vastaajaa.

Mihin tutkimuksen tuloksia käytetään?

Tutkimus tehdään, jotta alkoholioloissa tapahtuvia muutoksia voidaan ymmärtää.
Monet tutkijat, päättäjät, virkamiehet ja terveyden- ja sosiaalialan ammattilaiset
tarvitsevat työssään juomatapatutkimuksesta saatavia tietoja.
Alkoholiolojen muutosten ymmärtäminen on perusedellytys sille, että
alkoholiasioista tehtävät päätökset voivat olla toimivia ja oikeudenmukaisia.
Tuloksista tiedotetaan mm. lehdistön, radion, television ja internetin kautta, joten
myös yksittäisillä kansalaisilla on mahdollisuus tutustua tuloksiin. Tutkimuksen
tulokset ovat aiemmilla kierroksilla herättäneet paljon kiinnostusta mediassa.

10. PERUSLOMAKE
Jt2008kysymysnumero

Kysymys

A1

[Ohjelman avautuessa ruudulla on haastateltavan sukupuoli ja syntymävuosi. Haastattelijan tulee varmistaa sukupuoli ja syntymävuosi.]

[Ohjelmointikommentit]
Ruudulla näkyneet ohjeet

Muuttujan
nimi

Vastausvaihtoehdot

VARMSV

Oletteko syntynyt vuonna 19xx?
A2

Minkälaiset ovat perhesuhteenne?
Oletteko …

SIV

Avoliitosta eronnut merkitään naimattomaksi.
Vanhasta liitosta asumuserossa, eronnut tai
leski ja asuu uudessa avoliitossa => avoliitto
(2).

A3

Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteenne Teidät itsenne mukaan
lukien?
Kotitalouteen kuuluviksi lasketaan samaan
ruokakuntaan kuuluvat.

naimaton

1

avoliitossa

2

naimisissa

3

asumuserossa

4

eronnut

5

leski?

6

ASKUMP
lukumäärä: __________
Jos 1, siirrytään kysymykseen A8B.
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Kuuluuko asuinkumppaneihinne …
Tarkoitetaan haastatteluajankohdan asuinkumppaneita. Varusmiehet merkitään "siviilitalouden" mukaan.
Opiskelijat, jos katsoo muodostavansa oman
ruokakunnan, niin sen mukaan; muut (tilapäisemmät) kotiruokakunnan mukaan.

A4

Puolisoa /avopuolisoa?

[Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos A4=1,
kun A2=1,4,5 tai 6]

PUOLISO

1 Kyllä
2 Ei

ALALAPS

1 Kyllä
2 Ei -> A8b

LAPS06

lukumäärä: ____

[Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos A4=2,
kun A2=2 tai 3]
[Jos A3=2 ja A4=1 täytetään kysymättä
A5=2, A6=0 ja A7=0 ja hypätään kysymykseen A8B]

A5

Teidän alaikäisiä lapsianne?
Voidaan sisällyttää myös ajoittain kotona
asuvat lapset

A6
A7

Kuinka moni lapsista on 0–6vuotias?

[Merkitään kysymättä 0, jos ei lapsia: A5 =
2]

Entä kuinka moni lapsista on 7– 17vuotias?
[Merkitään kysymättä 0, jos ei lapsia: A5 =
2]

LAPS717

lukumäärä: ____

[Jos A5=1 ja A6=0 ja A7=0 ruudulle viesti:
tiedot lapsista eivät täsmää.]
[Ruudulle viesti, jos kysymysten A4, A6, ja
A7 vastaukset eivät täsmää A3:n kanssa]
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A8a

A8b

Onko Teillä edellä mainittujen lisäksi muualla asuvia alaikäisiä lapsia?

LAPSMUU

[Kysytään jos ei edellä ilmoittanut asuinkumppaneiksi alaikäisiä lapsia]

Onko Teillä muualla asuvia alaikäisiä lapsia?
A9a

Millainen peruskoulutus Teillä on?
Oletteko suorittanut:

1 Kyllä
2 Ei
PERKOUL

ylioppilastutkinnon
keskikoulun
peruskoulun vai
kansakoulun, kansalaiskoulun tai vähemmän

1
2
3
4

AMMKOUL

korkeakoulututkinnon
ammattikorkeakoulututkinnon
ammatillisen opistotutkinnon
ammattikoulututkinnon
ammatillisen kurssin?
Ei ammatillista koulutusta

1
2
3
4
5
6

TOIMI

Palkansaaja kokopäivätyössä
Palkansaaja osapäivätyössä
Maatalousyrittäjä
Työssä perheenjäsenen maatilalla ilman varsinaista
palkkaa
Yrittäjä liike- tai muussa yrityksessä,ammatinharjoittaja
Työssä perheenjäsenen yrityksessä ilman vars. palkkaa
Työtön tai lomautettu palkatta
Äitiys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla
Varusmies tai siviilipalveluksessa
Opiskelija tai koululainen
Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella
Työttömyyseläkkeellä
Hoidatte omaa kotitaloutta
Teette muuta, mitä? __________________________

1 -> A12
2 -> A12
3 -> A12

Merkitään korkein koulutustaso

A9b

Millainen ammatillinen koulutus
Teillä on? Oletteko suorittanut:
Merkitään korkein koulutustaso

A10

Mikä on pääasiallinen toimintanne
tällä hetkellä?

1 Kyllä
2 Ei

MUUTOIMI
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4 -> A12
5 -> A12
6 -> A12
7 -> A12
8 -> A12
9
10
11 -> A12
12 -> A12
13 -> A12
14
15 -> A12

A11a

[Kysytään, jos (A10=9 tai 10 tai 14) ja
ikä>=18 ja A3>1:]

A11b

Mikä on hänen ammattinsa?

Vastaako joku perheenjäsen toimeentulostanne?

HUOLTAJA

1 Kyllä
2 Ei

SOSE1
SOSE2

[Alkuperäinen ammattitieto on poistettu aineistosta ja korvattu Tilastokeskuksen tekemällä luokittelulla. Sosioekonomista asemaa kuvaavien muuttujien (SOSE1,SOSE2) kuvaukset löytyvät Rekisteritiedotluvusta alta.]

[Jos ikä <18 vuotta, muotoilu:]

Mikä on huoltajanne ammatti?
A12

[Jos A10=1, 2, 4, 5, 6, 15 muotoilu:]

Mikä on ammattinne tai mitä työtä
teette?
Jos tarkalleen samaa ei löydy, pyrkikää
yhdessä haastateltavan kanssa löytämään
nimike, joka olisi suurin piirtein vastaava.

[A12_1]

[Jos A10=7,8,11,12,13, muotoilu:]

Mikä on viimeisin ammattinne tai
mitä työtä teette ollessanne työelämässä?
[Jos A10=9,10 ja 14 ja ikä vähintään 18
vuotta muotoilu:]

Onko Teillä jokin ammatti, vaikka
ette ole nyt työelämässä? Mikä se
on?
Kyllä 1 -> MERKITSE AMMATTI: Mikä se on? _____________
Ei 2
A13

[Merkitään kysymättä 1, jos kysymyksessä
A10 = 7. Jos on syntynyt 1943 tai aikaisemmin, merkitään kysymättä 3.]

Oletteko ollut viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana työttömänä tai
lomautettuna ilman palkkaa?
[Tarkistus: vs. A10]

TYOTTOM

On haastatteluhetkellä työtön
On ollut työttömänä
Ei ole ollut työttömänä
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1 -> A14
2 -> A16
3 -> A17

A14

A15M

A16

Kuinka monta kuukautta nykyinen
yhtäjaksoinen työttömyytenne tai
lomautuksenne on kestänyt, työvoimapoliittisessa koulutuksessa olo
mukaan lukien?

TYOTTKK

Kuukausia; kaksi merkkiä _____

Kuinka todennäköisenä pidätte sitä,
että saatte työtä seuraavien kuuden
kuukauden aikana? Onko se…

TYOTTTN

erittäin todennäköistä
melko todennäköistä
melko epätodennäköistä vai
erittäin epätodennäköistä?

[Jos A14>11 merkitään kysymättä 12]

TYOTTKK12

Kuinka monta kuukautta olette ollut
työttömänä viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana?

Kuukausia: kaksi merkkiä

[Tarkistus: vs. A14]
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1
2
3
4

ASENTEET, KÄYTTÖ
Seuraavaksi esitän alkoholin käyttöä
koskevia väitteitä. Kertokaa kortin 1
vaihtoehdoilla, mitä mieltä olette
kustakin väitteestä.

KORTTI 1:
Täysin
samaa mieltä

Osittain
Vaikea
samaa mieltä sanoa

Osittain
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

B1M

Kohtuullinen alkoholin käyttö kuuluu tavalliseen elämään.

ASEKUUL

1

2

3

4

5

B2M

Alkoholista ei ole kenellekään mitään todellista iloa.

ASEEIILO

1

2

3

4

5

B3M

Suomessa käytetään aivan liian paljon alkoholia.

ASELIIP

1

2

3

4

5

B4M

Alkoholin käyttö kuuluu vain erikoistilanteisiin, juhliin ja viikonloppuun.

ASEJUHL

1

2

3

4

5

B5M

Pienten lasten läsnä ollessa ei tule
käyttää lainkaan alkoholia.

ASELEIA

1

2

3

4

5

B6M

Pienten lasten läsnä ollessa ei tule
humaltua.

ASELEIHU

1

2

3

4

5

B7M

Pienten lasten läsnä ollessa voi humaltua, jos joku seurueesta on selvä
ja huolehtii lapsista

ASELAHU

1

2

3

4

5

B8M

Humaltuminen on vain viaton tapa
pitää hauskaa.

ASEHUHA

1

2

3

4

5

B9M

Humaltuminen tuo esiin ihmisten
huonoimmat puolet.

ASEHUHU

1

2

3

4

5

B10M

Niillä, jotka juovat, on hauskempaa
kuin niillä, jotka eivät juo.

ASEJUOHA

1

2

3

4

5
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B15

Seuraavaksi kysyn Teiltä alkoholijuomien ja muiden juomien käytöstä
Mitä juomaa käytätte useimmin
ruokajuomana sunnuntain pääaterialla?

RJSU

Älä lue vastausvaihtoehtoja vaan merkitse
pääasiallinen ruokajuoma

B16

Vastatkaa kortin 2 vaihtoehdoilla,
kuinka usein juotte olutta ruokajuomana?

TIHOLRJ

Oluella ei tarkoiteta alkoholittomia oluita
eikä ykkösolutta.

B17

KORTTI 2
Entä kuinka usein juotte viiniä ruokajuomana?

TIHVIRJ

Maito, piimä
Mehu
Vesi, kivennäisvesi
Virvoitusjuomat
Ykkösolut, kotikalja
Olut
Viini
Sahti
Muu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

KORTTI 2:
Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KORTTI 2:
Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Oletteko viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana käyttänyt alkoholijuomia lääkinnällisessä tarkoituksessa...
VÄHINTÄÄN PUOLI ANNOSTA ALKOHOLIA.(esim. 2 ruokalusikallista väkeviä tai puoli pulloa olutta)
Apteekkitavarana tai luontaistuotteena
myytävien alkoholia sisältävien tuotteiden
nauttimista ei oteta huomioon.
Vain suun kautta tapahtunut alkoholijuomien lääkekäyttö.

B18

unettomuuteen, jännittyneisyyteen
tai hermostuneisuuteen?

B19

entä muuhun lääkinnälliseen tarkoitukseen, esimerkiksi flunssaan, ruuansulatusvaivoihin, sydänvaivoihin
tai niiden ennaltaehkäisyyn?

LAAPSYK

Kyllä
1

Ei
2

LAAMUU

1

2

Kortilla 3 on erilaisia alkoholijuomia. Mitä niistä olette käyttänyt
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana? Mainitkaa kaikki käyttämänne alkoholijuomat, vaikka olisitte nauttinut niitä vain pieniä määriä,
esim. puoli pulloa keskiolutta.
B20

KORTTI 3:
Olutta tai sahtia

[Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos
B16<10]

KAYOLUT08

(B21)

Siideriä, long drink-juomia, ruokakaupan viiniä

KAYSIID08

(B22)

Viiniä, kuohuviiniä tai väkevää
viiniä

KAYVIINI08

1
2
3

[Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos
B17<10]
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(B23)

Väkeviä alkoholijuomia, esim. viskiä, konjakkia, votkaa tai pirtua

(B24)

Kotivalmisteisia alkoholijuomia,
kuten kotiviiniä, kiljua tai pontikkaa

KAYKOTVAL

(B25)

Muita alkoholijuomia, esimerkiksi
juomasekoituksia

KAYMUU08

(B26)

Ei mitään alkoholijuomaa

4

KAYVAKEV08

5
6
7

[Jos ainakin yksi "kyllä" -vastaus kysymyksissä B18 ja B19 tai kysymyksessä B20
ilmoittanut käyttäneensä ainakin yhtä kortilla 3 lueteltuihin alkoholijuomaryhmiiin 1-6
kuulunutta juomaa, ohjelma merkitsee vastaajan alkoholin käyttäjäksi (1).]
[Jos vastaajalla on "ei"-vastaukset muuten,
mutta yhdessä kohdassa eos, hänet merkitään käyttäjäksi.]

B27

[Jos vastaajalla on "ei" vastaus kysymyksissä B18 ja B19 ja kysymyksessä B20 vastausvaihtoehto 7 "ei mitään alkoholijuomaa",
ohjelma merkitsee hänet raittiiksi (2)]

KAYRAIT

Alkoholin käyttäjä
Raitis
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1 -> D1
2 ->
C1RM

VAIN RAITTIILLE
RAITTIUDEN PERUSTELUT
Kertokaa kortin 4 vaihtoehdoilla
kuinka hyvin seuraavat väittämät
kuvaavat suhdettanne alkoholin
käyttöön? KORTTI 4

KORTTI 4: Kuvaa ..
Erittäin
hyvin

Melko
hyvin

E.o.s

Melko
huonosti

Erittäin
huonosti

C1RM

En käytä alkoholia, koska uskonnollinen vakaumukseni ei sitä salli.

RAIPVAK

1

2

3

4

5

C2RM

Terveyteni takia en nauti alkoholia.

RAIPTER

1

2

3

4

5

C3RM

Alkoholin käyttö on turmiollista
eikä sovi hyviin tapoihin.

RAIPTUR

1

2

3

4

5

C4RM

En käytä alkoholia, koska pelkään,
että en hallitse käyttäytymistäni.

RAIPKAY

1

2

3

4

5

C5RM

Olen periaatteessa raittiuden kannalla.

RAIPPEA

1

2

3

4

C6RM

En käytä alkoholia, koska perheeni
tai ystäväni eivät hyväksy sitä.

RAIPPER

1

2

3

4

5

C7RM

En käytä alkoholia, koska olen kasvanut raittiissa ympäristössä.

RAIPKAS

1

2

3

4

5

C8RM

Olen nähnyt niin paljon huonoja
esimerkkejä alkoholin käytöstä, että
en halua itse käyttää sitä.

RAIPHUO

1

2

3

4

C9RM

En käytä alkoholia, koska pelkään
tulevani siitä riippuvaiseksi.

RAIPRII

1

2

3

4

C10RM

En käytä alkoholia, koska se maistuu tai tuoksuu epämiellyttävältä.

RAIPEPA

1

2

3

4

5

C11RM

En ole välittänyt alkoholista, ei minulla mitään erikoisempaa syytä ole.

RAIPEIS

1

2

3

4

5
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5

5

5

C12RM

Tunnen olevani henkisesti vahvempi
ja tasapainoisempi, kun en käytä
alkoholia.

1

2

3

4

C13RM

Minulle jää enemmän aikaa työntekoon, kun en käytä alkoholia.

1

2

3

4

C14RM

Tunnen oloni paremmaksi, kun en
käytä alkoholia.

RAIPOLO

1

2

3

4

5

C15RM

Minulle jää enemmän aikaa harrastuksille, kun en käytä alkoholia.

RAIPHAR

1

2

3

4

5

C16RM

Minulle jää enemmän aikaa läheisille ihmisille, kun en käytä alkoholia.

RAIPLAH

1

2

3

4

C17RM

En käytä alkoholia, koska haluan
käyttää rahani muuhun.

RAIPRAH

1

2

3

4

C18RM

En käytä alkoholia, koska haluan
olla hyvänä esimerkkinä lapsille.

RAIPLAP

1

2

3

4

C19RM

En käytä alkoholia ikäni takia.

RAIPIKA

1

2

3

4

C20RM

En käytä nykyään alkoholia, koska
ennen käytin sitä liikaa.

RAIPLII

1

2

3

4

C21RM

En käytä alkoholia, koska se pahentaa sairauttani tai ei sovi minulle
sairauteni tai käyttämieni lääkkeiden
takia.

RAIPSAI

1

2

3

4

C22RM

En käytä alkoholia, koska en pidä
päihtyneenä olosta.

RAIPPAI

1

2

3

4

5

C23RM

En käytä alkoholia, koska voin helposti pahoin.

RAIPPAH

1

2

3

4

5

RAIPTAS

RAIPTYO
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5

5

5
5
5
5
5
5

C24RM

Olen valinnut raittiuden elämäntavakseni.

RAIPELA

1

2

3

4

5

En ole käyttänyt alkoholia, koska
olen ollut raskaana tai olen imettänyt

RAIPRAS

1

2

3

4

5

[Kysytään vain naisilta ja heiltäkin vain jos
ovat syntyneet vuoden 1956 jälkeen. Muut > C26R ohjelma kirjaa silloin vastaukseksi
nollan (0).]

C25RM

Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 5.
Kun ajattelette viimeksi kulunutta
12 kuukautta, kuinka usein Teille on
sattunut, että..

KORTTI 5
Usein

Silloin tällöin

Harvoin

Ei koskaan

1

2

3

4

C26R

Teille on tyrkytetty tai tuputettu
alkoholipitoisia juomia, vaikka on
käynyt ilmi, että Te ette juo?

RAIUTYR

C27R

olette joutunut selittelemään tai
perustelemaan juomattomuuttanne?

RAIUSEL

1

2

3

4

C28R

tarjolla ei ole ollut kunnollista alkoholitonta vaihtoehtoa alkoholijuomille

RAIUVAI

1

2

3

4

C29Ra

Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 6.
Miten perheenjäsenenne suhtautuvat
siihen, että ette juo alkoholia?

RAIYPER

…entä miten ystäväpiirinne suhtautuu (siihen, että ette juo alkoholia)?

RAIYYST

Vastaaja voi määritellä perheen miten hänestä itsestä tuntuu.

C29Rb

[Seuraavaa ei kysytä, jos
A10=11,12,13,14 -> C30R]

C29Rc

…entä miten työ- tai koulukaverinne suhtautuvat (siihen, että ette juo
alkoholia)?

KORTTI 6
Vain myönteisesti
Enimmäkseen myönteisesti
Ei myönteisesti eikä kielteisesti
Enimmäkseen kielteisesti
Vain kielteisesti

RAIYTYO
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1
2
3
4
5

VAIN RAITTIILLE
AIKAISEMPI ALKOHOLIN
KÄYTTÖ
C30R

Oletteko joskus aikaisemmin käyttänyt alkoholia?

RAIKAY

C31R

Minä vuonna käytitte viimeksi alkoholia?

RAILOPV

C32R

Kertokaa kortin 2 vaihtoehdolla,
kuinka usein Teillä oli silloin tapana
käyttää alkoholia?

RAITIH

KORTTI 2:
Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RAI6ANN

KORTTI 2:
Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

[Tarkistus: vs. C20RM]

KORTTI 2
Tarkoitetaan lopettamista edeltänyttä vuotta.

C33R

Kuinka usein Teillä oli tapana käyttää 6 annosta tai enemmän alkoholia
samalla kerralla?
KORTTI 2
Annosohje -taulukko 1
Tarkoitetaan lopettamista edeltänyttä vuotta.
[Ohjelma pyytää tarkistamaan, jos
C33R<C32R]

On käyttänyt aikaisemmin
Ei käyttänyt aikaisemmin

Vuonna;
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1
2 -> E1a
(HANKINTA)

neljä merkkiä

[Kysytään käyttäjiltä ja raittiilta, joka on
aiemmin käyttänyt alkoholia; ikiraittiit
(B27=2 ja C30R=2) -> E1a (hankinta)]

Minkä ikäisenä nautitte ensimmäisen kerran jotakin alkoholijuomaa?
D1

D2

Tarkoitetaan tietoista alkoholin nauttimista,
ei vahinkoa.
Vähintään puoli annosta, esim. Puoli pulloa
olutta.

ALOIKA

Ikä:

(kaksi merkkiä)

ALOHUM

On ollut humalassa  MERKITSE Ikä: __ (kaksi
merkkiä)

[Kysytään käyttäjältä ja raittiilta, joka on
aiemmin käyttänyt alkoholia:]

Minkä ikäisenä olitte ensi kertaa
humalassa?

Jos ei ole ollut koskaan humalassa, tulee
puuttuva tieto.
[Tarkistus: vs. D1]

Ei ole ollut koskaan humalassa
(Blaise: arvo 97 muuttujassa ALOHUM
& muunnettu muuttuja EIHUM olemassa)
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RAITTIIT --> E1a (HANKINTA)
VAIN KÄYTTÄJILLE
KULUTUKSEN MITTAAMINEN
Haastattelija ottaa tässä esiin annosohje taulukot 1 ja 2.

Seuraavissa kysymyksissä pyydetään arvioimaan juomianne alkoholimääriä alkoholiannoksina mitattuna.
Annosohjetaulukossa 1 on juomalajeittain esimerkkejä annosmäärien
laskemisesta. Taulukossa 2 taas on
seuraavaan kysymyssarjaan liittyviä
annosmääriä
Haastattelijan tulee varmistaa, että haastateltava ymmärtää annoskäsitteen ja osaa
laskea annosmääriä.

D3

Ajatelkaa viimeisen 12 kuukauden
ajalta sitä päivää, jona joitte eniten
alkoholia, oli se sitten olutta, viiniä
väkeviä tai mitä tahansa alkoholia
sisältävää juomaa. Kuinka monta
annosta alkoholia joitte sinä päivänä kaiken kaikkiaan?

MAXANN

Annoksia (lukumäärä);

[TIEDONKERUUOHJELMAAN HYPPY SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN ANNOKSIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN.]

[Puoli annosta pyöristetään yhdeksi annokseksi. Jos e.o.s., kysytään kaikki seuraavat
vaihtoehdot (kysymykset D4-D9).]
[Jos kysymyksen D3 vastaus on 18 annosta
tai enemmän kysytään:]

D4

Kuinka usein viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana joitte yhteensä
18 annosta tai enemmän alkoholia
yhtenä päivänä? KORTTI 2

kaksi merkkiä

TIH18
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D5

[Jos kysymyksen D3 vastaus on 13 annosta
tai enemmän kysytään myös:]

Kuinka usein viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana joitte yhteensä
vähintään 13 annosta, mutta enintään 17 annosta alkoholia yhtenä
päivänä? KORTTI 2
D6

D7

TIH13_17

[Jos kysymyksen D3 vastaus 8 annosta tai
enemmän kysytään myös:]

Kuinka usein viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana joitte yhteensä
vähintään 8 annosta, mutta enintään 12 annosta alkoholia yhtenä
päivänä? KORTTI 2

TIH8_12

Tiheyskysymysten luokat:
KORTTI 2:
Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan

[Jos kysymyksen D3 vastaus on 5 annosta
tai enemmän kysytään myös:]

Kuinka usein viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana joitte yhteensä
5, 6, tai 7 annosta alkoholia yhtenä
päivänä? KORTTI 2

TIH5_7

[Jos kysymyksen D3 vastaus on 3 annosta
tai enemmän kysytään myös:]

D8

Kuinka usein viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana joitte yhteensä
3 tai 4 annosta alkoholia yhtenä
päivänä? KORTTI 2

TIH3_4

[Jos kysymyksen D3 vastaus on yksi annos
tai enemmän kysytään:]

D9

Kuinka usein viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana joitte korkeintaan kaksi annosta alkoholia yhtenä päivänä?
KORTTI 2

TIH1_2

Mainitse tarvittaessa: puoli annostakin
lasketaan tähän mukaan.
[Tarkistus D4-D9: D3:n taso ei nolla]
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vastatkaa KORTILLA 2 olevien
vaihtoehtojen mukaan, kuinka usein
nautitte tavallisesti...

Kaikissa seuraavissa eri juomalajien käytön useutta koskevissa
kysymyksissä kortin 2 luokitus:

Lähinnä viimeksi kuluneina 12 kuukautena.
Aikaa ei kuitenkaan mainita.
Vähintään puoli annosta, esim. Puoli pulloa
keskiolutta.
Mukaan lasketaan kaikki pilsneriä eli Iolutta vahvemmat oluet.

KORTTI 2:

D10

olutta?

[Ruudulla tarkistuspyyntö, jos D10 >B16.]

KUOLUTT

D11

siideriä, Long drink -juomia tai vastaavia?

KUSIID

D12

viiniä?

[Ruudulla tarkistuspyyntö, jos D12>B17.]

KUVIINI

D13

väkeviä juomia?

KUVAKEV

D14

Kuinka paljon suunnilleen juotte
tavallisesti kerralla olutta? Valitkaa
yksi kortin 7 riveistä ja ilmoittakaa
sen rivin numero.
KORTTI 7
Varmistakaa vastattu määrä sanomalla se
vielä ääneen, esim. "siis noin 2 pientä pulloa"
Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon,
merkitään keskiarvo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KORTTI 7:

[Ei kysytä, jos D10=11 (Ei ole koskaan
juonut olutta tai on korkeintaan maistanut);
ohjelma laittaa nollan (0).]
Mukaan lasketaan kaikki pilsneriä eli Iolutta vahvemmat oluet.

Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan TAI KORKEINTAAN MAISTANUT
Pieniä pulloja

KPOLUT

(0,33 l)

Puolen litran pulloja,
tölkkejä tai tuoppeja (0,5 l)

alle 1

= alle puolikas

= alle 0.33 ltr

1 pullo

= vajaa 1

= 0.33 ltr

1,5 pulloa

= 1 kpl

= 0.5 ltr

2 pulloa

= 1.5 kpl

= 0.66 ltr

3 pulloa

= 2 kpl

= 1 ltr

4–5 pulloa

= 3 kpl

=1.3–1.7 ltr

6–9 pulloa

= 4–6 kpl

= 2-3 ltr

10–14 pulloa

= 7–9 kpl

= 3.5–4.5 ltr

15+ pulloa

= 10+ kpl

= 5+ ltr
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Litraa
(noin)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D15

[Ei kysytä, jos D11=11 (Ei ole koskaan
juonut siideriä tai long drink -juomia tai
vastaavia tai on korkeintaan maistanut);
ohjelma laittaa nollan (0).]

Kuinka paljon suunnilleen juotte
tavallisesti kerralla siideriä, long
drink -juomia tai vastaavia? Valitkaa (taas) yksi kortin 7 riveistä ja
ilmoittakaa sen rivin numero.
KORTTI 7

KORTTI 7:
KPSIID

Alkoholipitoisuus on yli 2.8 tilavuusprosenttia
Varmistakaa annettu määrä sanomalla se
ääneen, esim. "siis noin 2 pientä pulloa"
Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon,
merkitään keskiarvo.

D16

Pieniä pulloja
(0,33 l)

Puolen litran pulloja,
tölkkejä tai tuoppeja
(0,5 l)

Litraa (noin)

alle 1

= alle puolikas

= alle 0.33 ltr

1 pullo

= vajaa 1

= 0.33 ltr

1,5 pulloa

= 1 kpl

= 0.5 ltr

2 pulloa

= 1.5 kpl

= 0.66 ltr

3 pulloa

= 2 kpl

= 1 ltr

4–5 pulloa

= 3 kpl

=1.3–1.7 ltr

6–9 pulloa

= 4–6 kpl

= 2 3 ltr

10–14 pulloa

= 7–9 kpl

= 3.5–4.5 ltr

15+ pulloa

= 10+ kpl

= 5+ ltr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[Ei kysytä, jos D12=11 (Ei ole koskaan
juonut viiniä tai on korkeintaan maistanut),
ohjelma laittaa nollan (0).]

Kortin 8 vaihtoehtojen mukaan...
Kuinka paljon suunnilleen juotte
tavallisesti kerralla viiniä?
KORTTI 8
Varmistakaa annettu määrä sanomalla se
ääneen, esim. "siis puoli pulloa (37,5)"
Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon,
merkitään keskiarvo.

KPVIINI

KORTTI 8:
Puoli pientä lasillista (alle 12 cl)
Pienen lasillisen (12 cl)
Ison lasillisen tai kaksi pientä lasillista (24 cl)
Puoli pulloa (37,5 cl)
Hieman vähemmän kuin pullon (50 - 60 cl)
Yhden pullon (75 cl)
Puolitoista pulloa (n. litra)
Kaksi pullollista tai enemmän (1,5 litraa tai enemmän)
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1
2
3
4
5
6
7
8

D17

KORTTI 9:

[Ei kysytä, jos D13=11 (Ei ole koskaan
juonut väkeviä tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).]

1 ravintola-annos (4 cl)

1

2 ravintola-annosta (8 cl)

2

3 ravintola-annosta (12 cl)

3

4 ravintola-annosta (16 cl)

4

Varmistakaa annettu määrä sanomalla se
ääneen, esim. "siis neljä ravintola-annosta"

5-6 ravintola-annosta tai puoli pullollista (20–25 cl)

5

Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon,
merkitään keskiarvo.

7-8 ravintola-annosta tai vähän yli puoli pullollista
(noin 30 cl)

6

9-10 ravintola-annosta tai vähän vajaa pullo
(noin 40 cl)

7

Puolen litran pullo (50 cl)

8

Puolitoista puolen litran pulloa tai enemmän (yli 75 cl)

9

Ja seuraavaksi kortti 9..
Kuinka paljon suunnilleen juotte
tavallisesti kerralla väkeviä juomia?

KPVAKEV

KORTTI 9

Laimennusjuomaa ei lasketa mukaan.

D18

Seuraavien kysymyksien vastausvaihtoehdot ovat kortilla 2.
Kuinka usein kaiken kaikkiaan
nautitte alkoholia, olipa juomalaji
mikä tahansa? Laskekaa mukaan
myös ne kerrat, jolloin nautitte hyvin pieniä määriä alkoholia, esimerkiksi vain puoli pulloa keskiolutta.
Jos juomistiheys vaihtelee paljon, merkitään
keskiarvo.
[Ruudulle tarkistuspyyntö, jos
D18>min(D10, D11, D12, D13)]
[Kysymykseen D18 annetun vastauksen
perusteella ohjelma kirjaa haastattelupäivämäärän ja laskee ja merkitsee jakson alkupäivämäärän.]

KUKAYT

Kaikissa tämän kohdan juomisen useutta koskevissa kysymyksissä
kortin 2 luokitus:

KORTTI 2
Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan
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D19

Edelleen kortti 2. Kuinka usein käytätte alkoholia niin, että se hiukan
tuntuu päässä?

KUHIUTU

Entä kuinka usein käytätte alkoholia
niin, että se tuntuu oikein toden
teolla?
KORTTI 2

KUHUMAL

Haastateltavan oma, subjektiivinen arvio.
Kortti 2
[Tarkistus: vs. D18]

D20

[Tarkistus: vs. D18]

[Ruudulle tarkistuspyyntö, jos D18<D21]

D21

Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olette juonut alkoholia
baarissa tai ravintolassa?
KORTTI 2

KURAV

[Tarkistus: vs. D18]
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JUOMISKERTAKARTOITUS
Seuraavaksi kartoitetaan yksityiskohtaisesti viimeisimpiä alkoholin
nauttimiskertojanne.
Ensiksi muistelkaa, milloin olette
nauttinut alkoholia riippumatta siitä
missä juominen tapahtui. Ajatelkaa
kaikkia kertoja, vaikka olisitte juonut vain esimerkiksi puoli pulloa
keskiolutta eli puoli annosta alkoholia.
Haastattelupäivä lasketaan mukaan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Haastattelupäivämäärä:__________

Jakson alkupäivämäärä: __________________

____________________

___________________________

Käyttötiheys (kysymys D18)

Kartoitusjakso

Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa

Viikko + 1 päivä
Viikko + 1 päivä
Kaksi viikkoa + 1 päivä
Neljä viikkoa + 1 päivä
Kaksi kuukautta + 1 päivä
Neljä kuukautta + 1 päivä
Kahdeksan kuukautta + 1 päivä
12 kuukautta
12 kuukautta
12 kuukautta
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Aloitamme nauttimiskertojen päivämääristä.
Milloin viimeksi nautitte alkoholia?
Milloin olette nauttinut alkoholia
tätä edeltävän kerran?
KALENTERI
Haastattelija syöttää kartoitettavien juomiskertojen päivämäärät koneelle. Juomisen
jatkuessa yli klo 24:00 merkitään aloituspäivämäärä.
[Ohjelma avaa nauttimiskertojen päivämäärien lukumäärän osoittaman määrän käyttökertalomakkeita ja merkitsee niihin päivämäärän.]

1= kyllä [pitää oikeana, ei korjaa D18]
2=ei [ei pidä oikeana, korjaa D18]

[Jos käyttökertoja osuu jaksoon 9 tai enemmän]

"Aiemmin kysyin, kuinka usein
kaiken kaikkiaan käytätte alkoholia,
ja arvoitte, että se olisi noin [D18
VASTAUS]. Muisteltuanne nyt
viimeisimpiä käyttökertojanne, pidättekö tätä yhä oikeana arviona
siitä, kuinka usein tavallisesti käytätte alkoholia?"
[Jos ei -> D18 korjaus ja kartoitusjakso voi
lyhentyä.
Jos kyllä -> ohjelma lyhentää jakson "yhdellä pykälällä" automaattisesti.]

[Lopputuloksena siis kaikilta 9 tai enemmän
juomiskertojen päivämääriä antaneilta,
kartoitetaan yksityiskohtaisesti "yhtä pykälää lyhyemmän jakson" käyttökerrat, joko
sen seurauksena, että korjasi juomistiheyttään tai ohjelmoinnin seurauksena.]
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[Raittiit mukaan]

HANKITUT MÄÄRÄT
Seuraavat hankinta-kysymykset kysytään,
vaikka vastaaja itse ei käyttäisi tai ei olisi
käyttänyt niitä.

Seuraavat kysymykset koskevat
alkoholin hankintaa ja valmistamista.
E1a
E1b

E1c

Oletteko viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana tuonut alkoholijuomia ulkomailta?
Mitä KORTIN 15A juomalajeja
olette tuonut ulkomailta?
KORTTI 15A

[Seuraava vain niiden juomalajien osalta,
joita on ilmoittanut tuoneensa.]

TUONULK

Ei
ULOLUT
ULSIID
ULLD
ULVIIN
ULVVIIN
ULVAK

Seuraavassa voitte tarvittaessa käyttää apuna korttia 15B.
Kuinka paljon olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut
ulkomailta…
olutta?
siideriä?
long-drink juomia?
viiniä?
väkevää viiniä tai muuta saman
vahvuista alkoholijuomaa?
väkeviä?

Kyllä 1

ULOLUT_LTR
ULSIID_LTR
ULLD_LTR
ULVIIN_LTR
ULVVIIN_LTR
ULVAK_LTR

2  E2a

KORTTI 15A:
Olutta
Siideriä
Long-drink juomia
Viiniä
Väkevää viiniä tai muuta saman vahvuista alkoholijuomaa?
Väkeviä

__________litraa
__________litraa
__________litraa
__________litraa
__________litraa
__________litraa

Iso pullo väkeviä = 1 litra
Yleinen viinapakkaus on 10×0.5 litraa = 5
litraa. 80-prosenttisen väkevän alkoholijuoman litramäärä kerrotaan kahdella.
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1
2
3
4
5
6

E2a

Oletteko viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana valmistanut itse
jotain alkoholijuomaa, kuten olutta,
sahtia, viiniä, kiljua tai pontikkaa?

VALMITSE

Kyllä 1
Ei

2  E3a

[Jos ilmoittaa valmistaneensa jotain itse:]

Mitä olette valmistanut?
E2b

[Vaihtoehdot vain ruudulla.]

[SEURAAVA VAIN NIIDEN
JUOMALAJIEN OSALTA, JOITA
ILMOITTANUT VALMISTANEENSA:]
Montako litraa olette viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana valmistanut…
E2c

E3a

VALOLUT
VALSAHTI
VALVIIN
VALKILJU
VALPONT

kotiolutta
sahtia
kotiviiniä
kiljua
pontikkaa

kotiolutta?
sahtia?
kotiviiniä?
kiljua?
pontikkaa?

VALOLUT_LTR

VALPONT_LTR

__________litraa
__________litraa
__________litraa
__________litraa
__________litraa

Oletteko viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana ostanut salakuljetettuja alkoholijuomia tai pirtua?

HANKSAK

Kyllä 1

VALSAHTI_LTR
VALVIIN_LTR
VALKILJU_LTR

Ei

1
2
3
4
5

2 -> F1

Vain Suomessa tapahtuneet ostot

E3b

Mitä salakuljetettuja juomalajeja
olette ostanut?
Vaihtoehtoja ei kysytä erikseen.

SKVAK
SKPIRTU
SKVIIN
SKOLUT

väkeviä alkoholijuomia
pirtua
viiniä
olutta
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1
2
3
4

E3c

[Seuraava vain niiden juomalajien osalta,
joita ilmoitti ostaneensa salakuljetettuna.]

Kuinka paljon viimeksi kuluneen 12
kuukauden aikana olette ostanut
salakuljetettuja …
väkeviä alkoholijuomia?
pirtua?
viiniä?
olutta?

SKVAK_LTR
SKPIRTU_LTR
SKVIIN_LTR
SKOLUT_LTR

__________litraa
__________litraa
__________litraa
__________litraa
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Raittiit jatkavat kysymyksestä G1 (muiden
alkoholin käytön aiheuttamat seuraukset)

ALKOHOLIN KÄYTÖN
SEURAUKSET
Seuraavaksi kysyn erilaisista tuntemuksista ja kokemuksista, joita
alkoholin käytöstä voi seurata. Ensimmäisten kysymysten vastausvaihtoehdot löytyvät kortilta 5.
JUOMISEN HALLINTA
F1

KORTTI 5
Tuntuuko Teistä koskaan, että käytätte alkoholia useammin kuin itse
asiassa haluaisitte käyttää?

F2

KORTTI 5:
Usein

Silloin tällöin

Harvoin

Ei koskaan

HALUSEA

1

2

3

4

Tuntuuko Teistä koskaan, että käytätte suurempia määriä alkoholia
kuin itse asiassa haluaisitte käyttää?

HALSUUR

1

2

3

4

F3

Kuinka usein sattuu, että tulette
juoneeksi enemmän alkoholia kuin
mitä alun perin suunnittelitte?

HALENEM

1

2

3

4

F4

Kuinka usein ette ole pystynyt lopettamaan juomistanne kerran aloitettuanne?

HALLOP

1

2

3

4

F6

KORTTI 2
Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 2.
Kuinka usein Teillä on ollut alkoholin nauttimisen seurauksena krapula
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana?

KRAPTIH

KORTTI 2:
Päivittäin
4-5 kertaa viikossa
2-3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran parissa kuukaudessa
3-4 kertaa vuodessa
Kerran pari vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei koskaan
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Seuraaviin kysymyksiin voitte vastata "kyllä" tai "ei".
Onko teillä viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana ollut omasta alkoholinkäytöstänne johtuvia ongelmia seuraavilla elämänalueilla:

Kyllä

Ei

F7

Ongelmia kotona tai parisuhteessa?

KOTIONG

1

2

F8

Ongelmia ystävyyssuhteissa tai
sosiaalisessa elämässä?

YSTONG

1

2

TYOONG

1

2

TALONG

1

2

TERVONG

1

2

[Ei kysytä jos eläkeläinen: A10=11, 12, 13
tai työtön 12 KK: A16=12; HYPPY =>F10]

F9

Ongelmia työelämässä tai opiskelussa?

F10

Taloudellisia ongelmia?

F11

Terveysongelmia, joiden uskotte
voineen aiheutua alkoholin käytöstä?
Ei tarkoiteta krapulaa.

YMPÄRISTÖN REAKTIOT
Onko joku seuraavista henkilöistä
yrittänyt viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana vaikuttaa
juomiseenne niin että joisitte
vähemmän tai harvemmin:
F16

Puoliso tai seurustelukumppani?

VAHPUOL

F17

Naispuolinen perheenjäsen tai
sukulainen?

VAHSUKUN

F18

Miespuolinen perheenjäsen tai sukulainen?

VAHSUKUM
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Kyllä

Ei

1

2

1

2

1

2

Vastatkaa KORTIN 16 vaihtoehtojen mukaan, kuinka usein viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden aikana
olette alkoholin käyttönne takia
F20

myöhästynyt tai jäänyt pois töistä,
koulusta tai vastaavasta?

F22

ollut päihtynyt, vaikka olisi ollut
tärkeä syy pysyä selvänä, esimerkiksi työasia, matka, perhejuhla?

KORTTI 16:
Ei kertaakaan
S12TYO
S12TARK

YKSITTÄISEN KERRAN SEURAUKSET
Seuraavaksi mainitaan muutamia
asioita, joita voi sattua alkoholin
nauttimisen yhteydessä. Vastatkaa
kortin 16 vaihtoehtoja käyttäen
kuinka usein viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana alkoholin käyttönne yhteydessä....
KORTTI 16
F23

olette joutunut riitaan jonkun kanssa?

1- 2 kertaa

3 kertaa tai useammin

1

2

3

1

2

3

KORTTI 16:

KSRIITA

Sillä ei ole väliä kuka aloitti riidan.

F24

olette joutunut käsikähmään tai tappeluun?

KSKASIK

F25

olette joutunut tapaturmaan tai
loukkaantunut?

KSTAPAT

F26

olette kadottanut rahaa, arvoesineitä
tms.?

KSKADOT

F27

vaatteita tai tavaroita on vahingoittunut?

KSVAHIN

Ei kertaakaan 1- 2 kertaa

3 kertaa tai useammin

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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F28

olette ajanut autoa alkoholin vaikutuksen alaisena?

KSRATTI

F29

olette ollut matkustajana autossa,
jonka kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena?

KSMATK

F30

olette jälkeenpäin katunut joitain
puheitanne tai tekojanne?

KSKATUM

F31

olette ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä, jota olette katunut?

KSSEKS

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(0.5:n promillen raja olisi ehkä ylittynyt)

Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 5. Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teille on sattunut,
että..
KORTTI 5

KORTTI 5

F33

Teille on tyrkytetty tai tuputettu
alkoholipitoisia juomia enemmän tai
useammin kuin olisitte halunnut
niitä juoda?

KAYTTYR

F34

olette kaivannut kunnollista alkoholitonta vaihtoehtoa alkoholijuomille,
mutta sellaista ei ole ollut tarjolla?

KAYTVAI

Usein

Silloin tällöin

Harvoin

Ei koskaan

1

2

3

4

1

2

3

4
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[Tästä eteenpäin kysymykset kysytään
kaikilta, siis myös raittiilta (B27=2).]

MUIDEN ALKOHOLIN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT KOKEMUKSET
Seuraavaksi esitän kysymyksiä tuntemattomien tai puolituttujen alkoholin käytön Teille julkisilla paikoilla aiheuttamista kokemuksista.
Kysymyksien vastausvaihtoehdot
ovat kortilla 16.
KORTTI 16.

KORTTI 16:

Kuinka usein Teille on sattunut
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana, että ...

Ei kertaakaan

1-2 kertaa

3 kertaa tai useammin

G1

olette pelännyt kadulla tai muulla
julkisella paikalla kohtaamianne
päihtyneitä?

TSPELKO

1

2

3

G2

päihtynyt on ahdistellut tai kiusannut Teitä kadulla tai jollakin muulla
julkisella paikalla?

TSAHDIS

1

2

3

G3

Päihtynyt henkilö on hävittänyt tai
tuhonnut tavaroitanne tai ottanut
luvatta käyttöönsä omaisuuttanne?

TSTAVAR

1

2

3

G4

tuntematon tai puolituttu päihtynyt
on haukkunut tai solvannut teitä
julkisella paikalla?

TSSOLV

1

2

3

G5

tuntematon tai puolituttu päihtynyt
on lyönyt, töninyt tai muuten käynyt
käsiksi teihin julkisella paikalla?

TSLYON

1

2

3

G6

päihtyneiden henkilöiden metelöinti
kadulla tai naapurissa on valvottanut
Teitä?

TSVALVO

1

2

3
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Tuntuuko Teistä, että jollakin seuraavista henkilöistä on hänen omasta
alkoholin käytöstään johtuvia ongelmia? Ongelmat voivat liittyä
perheeseen, terveyteen, työhön tms.
Vastaukseksi riittää kyllä tai ei.

Kyllä Ei

Jos henkilöä ei ole, merkitään 2=Ei.

G7a
G7b
G7c
G7d

Äidillä tai isällä?
Nykyisellä tai entisellä puolisolla
tai seurustelukumppanilla?
[Ei kysytä, jos ikä <33 & A7=0 & A8=2].

LSVANH
LSKUMP

Lapsella tai lapsilla?

(Lasten iästä riippumatta)

LSLAPS

Jollakin muulla läheisellä?

LSMUU

[Kysytään vain jos vastasi "kyllä" ainakin
yhteen kysymyksen G7 neljästä kohdasta
(A–D):]

Kuinka paljon sanoisitte mainitsemanne läheisen / mainitsemienne
läheisten alkoholin käytön vaikuttaneen Teidän omaan elämäänne toisaalta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ja toisaalta elinaikananne? Vastatkaa kortin 17 mukaan. Käyttäkää asteikkoa 0:sta
10:een siten, että 0 tarkoittaa, ettei
haitallisia vaikutuksia ole ollut ja 10
tarkoittaa, että vaikutukset ovat
tuhonneet Teidän oman elämänne.

KORTTI 17

Vaikutukset
ovat
Ei haittatuhonneet
vaikutuksia
elämäni
0-----------------------5---------------------10

[Yksi desimaali mahdollinen]

G8a

ensiksi vaikutus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

G8b

entä koko elinaikananne?

LS12KK
LSYHT

Vaikutus 12 kuukauden aikana: ___
Vaikutus elinaikana: ___
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1

2

1

2

1

2

1

2

PELIKYSYMYKSET
Seuraavaksi esitän kysymyksiä erilaisten rahapelien pelaamisesta.
Otetaan niitä varten esiin kortti 18.
Kuinka usein viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana olette itse
pelannut seuraavia rahapelejä…
Jos haastateltava jossakin vaiheessa omaaloitteisesti sanoo vähintään kahdesti,
ettei pelaa mitään pelejä, voi haastattelija
täyttää loppuihin listan peleihin 9: haastateltava ilmoitti, että "ei pelaa mitään peliä".
Tämä vaihtoehto 9 näkyy vain ruudulla, ei
kortilla.

veikkauksen viikoittaiset arvontapelit kuten Lotto, Vikinglotto, tai keskiviikon tai lauantain Jokeri?

RPVARV

H2a

rahapeliautomaatit, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajatso muualla
kuin kasinolla ?

RPAUTOM

H3a

veikkauksen pahviset Ässä-, Casinoja muut raaputusarvat?

RPRARPA

H4a

veikkauksen päivittäiset arvontapelit
kuten Keno ja Mitalipeli?

RPPARV

5) noin kerran kuussa

H5a

veikkauksen internetarvat?

RPIARPA

H6a

vakioveikkaus?

RPVAKIO

6) 6–11 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

H7a

veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto?

RPVVETO

veikkauksen raviveikkaus, kuten V5, V-75, tai Fintoton totopelit raveista?

RPRAVI

H1a

H8a

KORTTI 18
1) päivittäin
2) 2–6 kertaa viikossa
3) noin kerran viikossa
4) 2–3 kertaa kuukaudessa

7) 1–5 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
8) En lainkaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
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H9a

pelannut Suomessa kasinolla?

RPSKASI

H10a

pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä,
kuten ruletti tai black jack muualla
kuin kasinolla?

RPPOYTA

H11a

yksityinen vedonlyönti tai korttipeli
rahapanoksin?

RPYKSIT

H12a

nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF)?

RPANETP

H13a

muut rahapelit Ahvenanmaalle kuin
nettipokeri?

RPAMUU

H14a

nettipokeri ulkomaille kuten Ladbrokes tai Betsson?

RPUNETP

H15a

muut rahapelit ulkomaille kuin nettipokeri?

RPUMUU

[Jos vastannut kaikkiin pelikysymyksiin
H1A-H15A 8 "en lainkaan" tai 9 "ei pelaa
mitään peliä", siirrytään kysymykseen
H32M.]
[Kysytään vaikka ilmoittanut pelanneensa
vain yhtä peliä.]

Mitä edellä luetelluista rahapeleistä
pelaatte kaikkein mieluiten?
H16
H17

RPMIEL

[Jos vastaaja ei ole ilmoittanut pelanneensa
kyseistä peliä, haastattelija varmistaa, ettei
kyseessä ole virhe.]

Pelatessanne tätä teille mieluisinta
peliä, kuinka kauan pelaatte sitä
yhdellä kerralla keskimäärin? Mukaan lasketaan myös pelaamisen
suunnitteluun kulutettu aika. Onko
se…

RPKESTO

1 Alle puoli tuntia
2 puolesta tunnista yhteen tuntiin
3 1-2 tuntia
4 3-5 tuntia vai
5 6-12 tuntia?
6 TÄTÄ EI LUETA: Kesto vaihtelee (niin paljon, ettei
pysty vastaamaan).
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H18

Vielä kortin 18 vastauksilla, kuinka
usein olette viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana käynyt kauppaa
osakkeilla, johdannaisilla (esimerkiksi optioilla, futuureilla tai warranteilla) tai muilla sijoitusinstrumenteilla.…
Pitkäkestoiset sijoitusrahastot ja eläkesäästäminen eivät kuulu tähän.

RPSIJ

KORTTI 18
1) päivittäin
2) 2–6 kertaa viikossa
3) noin kerran viikossa
4) 2–3 kertaa kuukaudessa
5) noin kerran kuukaudessa
6) 6–11 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
7) 1–5 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
8) En lainkaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
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[Seuraava rahankäyttö-kysymys vain niiden
pelien osalta, joita vastaaja on ilmoittanut
pelanneensa vähintään kerran viim. 12 kk
aikana]

Ajatelkaa seuraavassa viimeistä 12
kuukautta. Kun pelatusta rahasta
vähennetään voitot, kuinka paljon
rahaa käytätte tyypillisen viikon,
kuukauden tai vuoden aikana näihin
peleihin?
Tarkoitetaan siis nettohäviötä (tai -voittoa).
Jos sanoo jäävänsä voitolle, viimeisen sarakkeen oletusarvo (tappio=1) muutetaan
voitoksi.

Viikko euroa:

H1b

Veikkauksen viikoittaiset arvontapelit kuten Lotto, Vikinglotto, tai keskiviikon tai lauantain Jokeri
Kuinka paljon rahaa käytätte?

H2b

rahapeliautomaatit, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajatso muualla
kuin kasinolla
Kuinka paljon rahaa käytätte?

H3b

Veikkauksen pahviset Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat
Kuinka paljon rahaa käytätte?

H4b

Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPPARV_tap

H5b

Veikkauksen internetarvat
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPIARPA_tap

H6b

Vakioveikkaus
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPVAKIO_tap

RPVARV_tap

Kuukausi euroa:

Vuosi euroa:

(Ohjelmassa on haastattelijan näkyviin laitettu tyypillisimpiä pelisummia eri kysymysten kohdalle)

1 Tappio
2 Voitto
1

RPAUTOM_tap

RPRARPA_tap

65

2

H7b

Veikkauksen vedonlyönti kuten
pitkäveto, moniveto, tulosveto
Kuinka paljon rahaa käytätte?

H8b

Veikkauksen raviveikkaus, kuten V5, V-75, tai Fintoton totopelit raveista
Kuinka paljon rahaa käytätte?

H9b

pelannut Suomessa kasinolla
Kuinka paljon rahaa käytätte?

H10b

pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä,
kuten ruletti tai black jack muualla
kuin kasinolla
Kuinka paljon rahaa käytätte?

H11b

Yksityinen vedonlyönti tai korttipeli
rahapanoksin
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPYKSIT_tap

H12b

Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF)
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPANETP_tap

H13b

Muut rahapelit Ahvenanmaalle kuin
nettipokeri
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPAMUU_tap

H14b

Nettipokeri ulkomaille kuten Ladbrokes tai Betsson
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPUNETP_tap

H15b

Muut rahapelit ulkomaille kuin nettipokeri
Kuinka paljon rahaa käytätte?

RPUMUU_tap

RPVVETO_tap

RPRAVI_tap

RPSKASI_tap
RPPOYTA_tap
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H19

Riippumatta pelatusta pelistä, mikä
on suurin rahasumma, jonka olette
koskaan hävinnyt yhden vuorokauden aikana?

RPHAV

____________ euroa (8 merkkiä)

Ei koske osakekauppaa.
Tarkoitetaan nettohäviötä

[Kysymyksiä H21-H29 ei kysytä, jos
1) pelannut vain yhtä seuraavista: (lotto tai
hedelmäpeli tai ässäarvat) ja
2) (H1A=3 JA H1B<55 E/VUOSI) tai
(H1A>=5 JA H1B<20 E/VUOSI) tai
(H2A>=7 JA H2B<20 E/VUOSI) tai
(H3A>=7 JA H3B<20 E/VUOSI) ja
3) H19<10E.
Näillä H21-H29=0.]

Seuraavaksi kysyn rahapelaamiseen
liittyvistä kokemuksista. Vastatkaa
kortin 19 vaihtoehdoilla.
KORTTI 19
H20

H21

H22

Kun ajattelette viimeksi kulunutta
12 kuukautta, ...
Kuinka usein olette pelannut rahapelejä suuremmilla summilla kuin
teillä oikeastaan olisi varaa hävitä?
KORTTI 19
Kun edelleen ajattelette viimeksi
kulunutta 12 kuukautta, kuinka
usein Teidän on pitänyt pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla
summilla saadaksenne pelaamisesta
saman jännityksen tunteen?
KORTTI 19
Kuinka usein rahapeliä pelattuanne
olette palannut jonakin toisena päivänä takaisin yrittääksenne voittaa
takaisin häviämänne rahat?
KORTTI 19

RPOHAVI

KORTTI 19
1 En koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

RPOJANN

KORTTI 19
1 En koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

RPOVOIT

KORTTI 19
1 En koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

67

H23

Kuinka usein olette lainannut rahaa
tai myynyt jotakin saadaksenne
rahaa pelaamista varten?
KORTTI 19

RPOLAIN

KORTTI 19
1 En koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

H24

Kuinka usein Teistä on tuntunut,
että rahapelaaminen saattaa olla
Teille ongelma?
KORTTI 19

RPOONGE

KORTTI 19
1 Ei koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

Kuinka usein rahapelaaminen on
aiheuttanut Teille terveysongelmia,
mukaan lukien stressiä tai ahdistusta?
KORTTI 19

RPOTERV

KORTTI 19
1 Ei koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

RPOARVO

H26

Kuinka usein Teitä on arvosteltu
rahapelaamisestanne, tai teille on
sanottu, että rahapelaaminen on
teille ongelma, riippumatta siitä,
mitä mieltä itse olette asiasta?
KORTTI 19

KORTTI 19
1 Ei koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

RPOTALO

H27

Kuinka usein rahapelaamisenne on
aiheuttanut taloudellisia ongelmia
Teille tai kotitaloudellenne?
KORTTI 19

KORTTI 19
1 Ei koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

RPOSYYL

H28

Kuinka usein olette tuntenut syyllisyyttä siitä, miten harrastatte rahapelaamista, tai siitä, mitä tapahtuu, kun
pelaatte?
KORTTI 19

KORTTI 19
1 En koskaan
2 Joskus
3 Useimmiten
4 Lähes aina

H25
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[Kysymys esitetään niille, jotka ovat vastanneet edelliseen patteriin lukuun ottamatta
NIITÄ, jotka ovat vastanneet "ei koskaan"
kaikkiin ongelmapatterin KYSYMYKSIIN.
Näille arvoksi 0]

H29

Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 20. Oletteko te
viimeisen 12 kuukauden aikana
hakenut apua tai tukea ongelmallisen pelaamisenne vuoksi joltakin
seuraavista?
KORTTI 20.

H30

Oletteko Te viimeksi kuluneen 12
kuukauden aikana käyttänyt alkoholia tai muita päihteitä samaan aikaan
kun olette pelannut jotakin rahapeliä?

H31

[Ei kysytä, jos H30=2]

H32M

Entä mitä mieltä olette nykyisistä
rahapelaamisen rajoituksista Suomessa? Näillä tarkoitetaan pelipaikkojen määrää, pelaamisen ikärajoja
ynnä muuta. Ovatko ne mielestänne
sopivia vai pitäisikö niitä tiukentaa
tai väljentää?

Oletteko Te viimeksi kuluneen 12
kuukauden aikana ollut humalassa
tai muuten päihtyneenä samaan
aikaan kun olette pelannut jotakin
rahapeliä?

KORTTI 20
RPAPU_AMM
RPAPU_NET
RPAPU_YST
RPAPU_EIP
RPAPU_EIO

1. Olen hakenut ammatillista apua liiallisen pelaamiseni vuoksi (esimerkiksi lääkäriltä, hoitajalta,
psykologilta, päihdetyöntekijältä tms.)
2. Olen soittanut peliongelmissa auttavaan puhelimeen (Peluuri), keskustellut asiasta internetissä tai
hakenut siitä muuten tietoa internetistä tai muualta.
3. Olen puhunut asiasta ystävälle tai perheenjäsenelle
4. En ole puhunut asiasta kenellekään
5. Minulla ei ole ongelmia pelaamisen kanssa

RPPAIH

1 Kyllä
2 Ei

RPHUMA

1 Kyllä
2 Ei

RPRAJO

Sopivia

1

Pitäisi tiukentaa

2

Pitäisi väljentää

3
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TERVEYS
I1M

I2

I3M

Seuraavaksi esitän kysymyksiä terveydestä ja hyvinvoinnista. Nämä
kysymykset eivät välttämättä liity
millään tavalla alkoholin käyttöön.
Ensimmäisen kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 21.
Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne?
KORTTI 21

TERVTILA

Onko Teillä jokin haittaava pitkäaikaissairaus tai vamma? Vastaukseksi riittää kyllä tai ei.

KROONIS

Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 22.
Miten te suhtaudutte siihen, että
lääkäri tai hoitaja ottaa alkoholinkäyttönne puheeksi vastaanotolla?

MISUHT

KORTTI 22

I4

Oletteko mistään syystä ollut terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla taikka hoidossa sairaalassa tai
päivystysklinikalla viimeisten 12
kuukauden aikana?

MIKAYNTI

KORTTI 21:
Erittäin hyvä
Melko hyvä
Keskinkertainen
Melko huono
Erittäin huono

1
2
3
4
5

Kyllä

1

Ei
KORTTI 22

2

Pidän sitä hyvänä asiana

1

En pidä sitä erityisen hyvänä asiana, mutta kysyä saa
silti

2

Alkoholin käytöstä saa kysyä vain, jos on syytä epäillä
alkoholiongelmaa tai vaivan johtuvan alkoholin käytöstä

3

Alkoholinkäyttöni ei kuulu heille

4

1 Kyllä
2 Ei
-> I9M
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I5

Kysyttiinkö teiltä näiden käyntien
yhteydessä alkoholin käytöstä?

MIKYSY

[Vain niille, jotka vastasivat "Ei" tai "En
muista" kysymykseen I5.]

I6

Olisitteko toivonut, että teiltä olisi
kysytty alkoholinkäytöstänne?

1 Kyllä, ainakin kerran
2 _Ei
3_ En muista

MITOIV

1 Kyllä
2 Ei

-> I7

-> I9M
-> I9M

I7

Annettiinko teille alkoholinkäytöstä
suullista neuvontaa, tietoja tai kirjallista materiaalia tai ohjeita?

MINEUV

1__ Kyllä, ainakin kerran
2__ Ei -> hyppy kysymykseen I9M
3__ En muista -> hyppy kysymykseen I9M

I8

Koitteko neuvonnan, tiedot tai materiaalin hyödyllisiksi?

MIHYOD

1
2

Seuraavaksi kysyn siitä, millainen
vointinne on yleensä ollut viime
viikkoina. Vastatkaa aluksi kortin
23 mukaan. Oletteko viime aikoina…

Kyllä
Ei

KORTTI 23

I9M

…pystynyt keskittymään töihinne?
KORTTI 23

GHQ1

Paremmin kuin tavallisesti
Yhtä hyvin kuin tavallisesti
Huonommin kuin tavallisesti
Paljon huonommin kuin tavallisesti

I10M

…tuntenut kykenevänne päättämään
asioista?
KORTTI 23

GHQ4

Paremmin kuin tavallisesti
Yhtä hyvin kuin tavallisesti
Huonommin kuin tavallisesti
Paljon huonommin kuin tavallisesti

1
2
3
4

I11M

…kyennyt kohtaamaan vaikeutenne?
KORTTI 23

GHQ8

Paremmin kuin tavallisesti
Yhtä hyvin kuin tavallisesti
Huonommin kuin tavallisesti
Paljon huonommin kuin tavallisesti

1
2
3
4

GHQ2

KORTTI 24
En ollenkaan
En enempää kuin tavallisesti
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti

1
2
3

I12M

VAIHDA KORTTI 24

…valvonut paljon huolien vuoksi?
KORTTI 24
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1
2
3
4

Paljon enemmän kuin tavallisesti

4

En ollenkaan
En enempää kuin tavallisesti
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
Paljon enemmän kuin tavallisesti

1
2
3
4

GHQ6

En ollenkaan
En enempää kuin tavallisesti
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
Paljon enemmän kuin tavallisesti

1
2
3
4

…tuntenut itsenne onnettomaksi ja
masentuneeksi?
KORTTI 24

GHQ9

En ollenkaan
En enempää kuin tavallisesti
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
Paljon enemmän kuin tavallisesti

1
2
3
4

I16M

…kadottanut itseluottamuksenne?
KORTTI 24

GHQ10
GHQ11

1
2
3
4

I17M

…tuntenut itsenne ihmisenä arvottomaksi?
KORTTI 24

En ollenkaan
En enempää kuin tavallisesti
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
Paljon enemmän kuin tavallisesti
En ollenkaan
En enempää kuin tavallisesti
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
Paljon enemmän kuin tavallisesti

1
2
3
4
1
2
3
4

…tuntenut olevanne jatkuvasti rasituksen alaisena?
KORTTI 24

GHQ5

… tuntenut, ettette voisi selviytyä
vaikeuksista?
KORTTI 24

I15M

I13M

I14M

VAIHDA KORTTI 25

…kyennyt nauttimaan tavallisista
päivittäisistä toimistanne?
KORTTI 25

GHQ7

KORTTI 25
Enemmän kuin tavallisesti
Yhtä paljon kuin tavallisesti
Vähemmän kuin tavallisesti
Paljon vähemmän kuin tavallisesti

I19M

…tuntenut itsenne kaiken kaikkiaan
kohtalaisen onnelliseksi?
KORTTI 25

GHQ12

Enemmän kuin tavallisesti
Yhtä paljon kuin tavallisesti
Vähemmän kuin tavallisesti
Paljon vähemmän kuin tavallisesti

1
2
3
4

I20M

… tuntenut itsenne hyödylliseksi?
KORTTI 25

GHQ3

Enemmän kuin tavallisesti
Yhtä paljon kuin tavallisesti
Vähemmän kuin tavallisesti
Paljon vähemmän kuin tavallisesti

1
2
3
4

I18M
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Esitän Teille seuraavaksi elämän
hallittavuuteen liittyviä väitteitä.
Valitkaa kortilta 27 Teitä parhaiten
kuvaava vaihtoehto.
KORTTI 27

KORTTI 27

J1M

Voin vaikuttaa vain vähän minulle
tapahtuviin asioihin

ELHAL1

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4

J2M

En pysty millään ratkaisemaan joitain ongelmiani

ELHAL2

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4

J3M

En voi tehdä paljoakaan muuttaakseni asioita elämässäni

ELHAL3

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4

J4M

Tunnen usein avuttomuutta elämän
ongelmien edessä

ELHAL4

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4

J5M

Joskus minusta tuntuu että elämä
kohtelee minua miten tahtoo

ELHAL5

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4

J6M

Se, mitä minulle tulevaisuudessa
tapahtuu riippuu lähinnä minusta
itsestäni

ELHAL6

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4

J7M

Kykenen tekemään lähes kaiken sen
minkä todella päätän tehdä

ELHAL7

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4
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J8M

[Seuraava vain jos on kotona tai muualla
asuvia alaikäisiä lapsia (A5=1 tai A8a=1 tai
A8b=1).]
[Jos mies, muodossa:]

Seuraava kohta liittyy isyyteen.
Olen huolissani omasta jaksamisestani vanhempana.

VANHJAKS

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

[Jos nainen, muodossa:]

Seuraava kohta liittyy äitiyteen.
Olen huolissani omasta jaksamisestani vanhempana.
J9M

KORTTI 27
1
2
3
4

[Ei kysytä, jos ikiraitis eli C30r=2  J11m]
[Jos käyttäjä (B27=1), väittämä esitetään
muodossa:]

Alkoholinkäyttöni vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteeni

MIELI1

[Jos raitis, mutta käyttänyt aiemmin (B27=2
& C30r=1) väittämä esitetään muodossa:]

KORTTI 27
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

1
2
3
4

Aiempi alkoholinkäyttöni vaikutti
myönteisesti mielenterveyteeni
J10M

[Ei kysytä, jos ikiraitis eli C30r=2  j11m]
[jos käyttäjä (B27=1), väittämä esitetään
muodossa:]

Käytän toisinaan alkoholia lievittääkseni masennusta tai ahdistusta
[Jos raitis, mutta käyttänyt aiemmin (B27=2
& C30r=1) väittämä esitetään muodossa:]

Käytin toisinaan alkoholia lievittääkseni masennusta tai ahdistusta

MIELI2
KORTTI 27
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
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1
2
3
4

J11M

Tunnetteko itsenne yksinäiseksi…

TUNTYKS

J12M

Oletteko nykyiseen elämäänne tällä
hetkellä…

NYKTYYT

J13

Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 28. Onko Teillä
joku tai joitakuita läheisiä ihmisiä,
joiden kanssa voitte keskustella
luottamuksellisesti kaikista tai lähes
kaikista ongelmistanne?

JOKUKESK

KORTTI 28

jatkuvasti
melko usein
joskus
hyvin harvoin
vai ette koskaan?

1
2
3
4
5

erittäin tyytyväinen
melko tyytyväinen
ette tyytyväinen ettekä tyytymätön
melko tyytymätön
erittäin tyytymätön?

1
2
3
4
5

KORTTI 28
Kyllä, aina tai lähes aina, kun tarvitsen

1

Joskus joissakin asioissa

2

Ei yleensä tai ei kovin monissa asioissa

3

Ei ole, en voi oikeastaan koskaan keskustella ongelmistani

4

Lopuksi vielä muutama yleinen
kysymys.
K1

Kuinka pitkä olette?

PITUUS

Sentteinä: ___kolme merkkiä

K2

Kuinka paljon painatte?

PAINO

Kiloa: ____kolme merkki

Painoa käytetään promillemäärien arvioimisessa.
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K3

Onko Teillä nykyisin tapana tupakoida tai oletteko tupakoinut aikaisemmin? Vastatkaa kortin 29 vaihtoehtojen mukaan?

TUPAKOI

Mukaan lasketaan myös piipun ja sikarien
polttaminen.

K4

Kotitaloudella voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla jäsenellä
tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki
tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla…

K5

[Jos asuu yksin (A3=1) kysytään:]

Oletteko Te hakenut toimeentulotukea sosiaalitoimistosta viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden aikana?

MENOTULO

TOIMTUKI

KORTTI 29:
Tupakoin yleensä päivittäin.

1

Tupakoin silloin tällöin, en joka päivä, mutta keskimäärin kerran viikossa tai useammin.

2

Tupakoin joskus, harvemmin kuin kerran viikossa.

3

Olen polttanut aikaisemmin, mutta olen lopettanut
kokonaan.

4

En ole koskaan tupakoinut, enintään joskus kokeillut.

5

erittäin hankalaa
hankalaa
melko hankalaa
melko helppoa
helppoa
vai hyvin helppoa?

1
2
3
4
5
6

1 Kyllä
2 Ei

[Muuten:]

Onko perheenne tai oletteko Te
hakenut toimeentulotukea sosiaalitoimistosta viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana?
Kysymys koskee vain kunnan sosiaalitoimistosta haettavaa toimeentulotukea, ei
Kelan myöntämiä tukia.
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Haastatteluosuus on nyt valmis.
Voisitteko vielä täyttää lyhyen lisäkyselyn ja sulkea täytetyn lomakkeen tähän Stakesiin osoitettuun
kirjekuoreen.
Anna lisäkysely täytettäväksi, mutta varmista ensiksi, että lomakkeella on kohdenumero.
Jos vastaaja peittää tai poistaa kohdenumeron, merkitse se kuoren päälle haastattelutilanteen jälkeen.

HAASTATTELUTILANNE
L1

Haastattelun kesto

KESTO

Avovastaus; minuutteja, kolme merkkiä

Lisäkyselyyn käytettyä aikaa ei lasketa haastattelun kestoon.

L2

Haastattelupaikka

PAIKKA

Asunto
Työpaikka
Kahvila, ravintola tms.
Kirjasto
Tilastokeskus
Auto
Ulkona

1
2
3
4
5
6
7

L3

Suostuminen haastateltavaksi

SUOSTU

Vastusti jyrkästi
Vastusti lievästi
Suhtautui neutraalisti
Osoitti lievää myönteisyyttä
Oli innostunut haastattelusta

1
2
3
4
5

L4

Arvio vastausten luotettavuudesta

LUOTET

Luotettava
Suhteellisen luotettava
Suhteellisen epäluotettava
Poikkeuksellisen epäluotettava

1
2
3
4
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L5

Haastattelun kahdenkeskisyys

KAHDENK

Haastattelu tapahtui kokonaan kahden kesken.
Muita henkilöitä oli läsnä vain käymätiellä.
Haastattelu tapahtui osittain tai kokonaan muiden henkilöiden läsnä ollessa, kukaan ei sekaantunut haastatteluun.

L6

Haastattelijan lisäkommentit:
- haastatteluun liittyneet erityisvaikeudet ja
muita selityksiä (esim. hurjat kulutusluvut
tai syyt poikkeukselliseen kulutukseen,
kuten sairaus, raskaus ym.)

L7

Lisäkyselylomakkeen täyttäminen ja
postitus Stakesiin

1
2
3

Haastattelu tapahtui osittain tai kokonaan muiden henkilöiden läsnä ollessa, joku tai jotkut sekaantuivat
haastatteluun.

4

Vastaaja täytti lomakkeen ja antoi kirjeen haastattelijalle postitettavaksi

1

Vastaaja täytti lomakkeen, mutta halusi postittaa kirjeen itse, postitus todennäköinen

2

Vastaaja täytti lomakkeen, mutta halusi postittaa kirjeen itse, todennäköisesti ei tee sitä

3

Vastaaja ei täyttänyt lomaketta haastattelijan paikalla
ollessa, mutta lupasi täyttää ja postittaa sen myöhemmin, todennäköisesti tekee sen

4

Vastaaja ei täyttänyt lomaketta haastattelijan paikalla
ollessa ja lupasi täyttää ja postittaa sen myöhemmin,
mutta todennäköisesti ei tee sitä

5

Vastaaja kieltäytyi täyttämästä lisäkyselylomaketta.

6

KOMMENT

LISTAYT
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11. KÄYTTÖKERTALOMAKE
Kysymys-

Kysymys

numero

[Ohjelmointikommentit]

Muuttujan nimi

Ruudulla näkyneet ohjeet

A

Nyt käydään tarkemmin lävitse [PVKKVVVV]
ollutta alkoholin käyttökertaanne.
KERPVM
KPVM
[Ohjelma ilmoittaa viikonpäivän ja haastattelija
varmistaa sen haastateltavalta.]

B

C

Ja silloin oli …[viikonpäivä]?

Miten kuvaisitte tämän käyttökertanne käynnistymistä? Oliko se

Mihin aikaan nauttiminen alkoi?
D

Kello: h, min (2 + 2 merkkiä)

VKONPV
VIIKONPV

KKAYN
ALKUH

Vastausvaihtoehdot

Avoin
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
tapojenne mukainen

1
2
3
4
5
6
7
1

ennalta sovittu vai

2

käynnistyikö se ilman omaa etukäteissuunnittelua?

3

Avoin

ALKUMIN
ALKUAIKA

Mihin aikaan nauttiminen päättyi?
E

Kello: h, min (2 + 2 merkkiä)

LOPPUH
LOPPUMIN
LOPPAIKA

Avoin
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F

Kertokaa kortin 10 vaihtoehtojen mukaan millaisessa tilanteessa juominen tapahtui? Tarvit- KTIL1
taessa voitte valita useita vaihtoehtoja.
KTIL2

KORTTI 10
Vieraita kävi kotonani, tai vierailu toisen kotona

1

Ajanvietteen, pelin tai harrastuksen yhteydessä

2

KTIL3

Ystävien, tuttujen tai kavereiden tapaaminen

3

KTIL4

Oli syytä juhlia (esim. syntymäpäivät, häät, tupaantuliaiset, 4

KTIL5

yleinen juhlapäivä)

KTIL6

Huvittelun tai bilettämisen yhteydessä

5

KTIL7

Ruokailun yhteydessä

6

KTIL8

Työlounaalla tai edustustilaisuudessa

7

KTIL9

Saunomisen yhteydessä

8

Ei mikään erityinen tilanne

9

Muu, mikä ______________________

10

KTIL10
KTIL_MUU
[Kysytään, jos valitsi edelliseen useampia vaihtoehtoja.]

Mikä näistä oli tärkein?
G

[Kortin 10 vaihtoehtojen tulee näkyä ruudulla.]
Yksi vastaajan edelliseen kysymykseen valitsemista
vaihtoehdoista [ohjelmaan tarkistus]. Vastaajan oma
näkemys ratkaisee, ei aika tai juodut määrät.

KTIL_TAR
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H

Mistä syystä itse nautitte alkoholia tässä tilanteessa? Valitkaa mielestänne tärkein syy kortilKSYY
ta 11.
KORTTI 11

KORTTI 11

Vain yksi vastaus.

Janoon

1

Juoman maun vuoksi tai ruuan kanssa

2

Kumppanin tai seuran haun helpottamiseksi

3

Rentoutuakseni tai palkitakseni itseäni

4

Join piristykseksi, mielialani kohottamiseksi tai unohtaakseni

KSYY_MUU
Missä alkoholin nauttiminen tapahtui? Jos PAIKKA1
paikkoja oli useampia, ilmoittakaa ne aikajärPAIKKA2
jestyksessä.
I

[Ohjelmassa varattava vastaustila kuudelle paikalle].

PAIKKA3
PAIKKA4

arkiset huolet

5

Tunnelmaan pääsemiseksi

6

Humalaan pääsemiseksi

7

Otin alkoholia lääkkeeksi

8

Ei omaa erityistä syytä, kuului tilanteeseen

9

Muu syy, mikä ___________________

10

Omassa kodissa tai pihalla

1

Toisen kodissa tai pihalla

2

Mökillä, vapaa-ajan asunnolla

3

Anniskelupaikassa (ravintola, baari, terassi, tai anniskelu lentokoneessa, laivalla tai junassa)

4

PAIKKA5

Ulkona, rapussa tai kulkuneuvossa

5

PAIKKA6

Muussa sisätilassa kuin yllä mainituissa

6

PAIKKA_AJ1
PAIKKA_AJ2
PAIKKA_AJ3
PAIKKA_AJ4
PAIKKA_AJ5

81

[Kysytään, jos alkoholia nautittiin useammassa
paikassa:]

PAIKKAPAA

Mikä näistä oli alkoholin nauttimisen pääasiallinen paikka?
J

Yksi vastaajan edelliseen kysymykseen ilmoittamista juomisen paikoista [ohjelmaan tarkistus].

Tapahtuiko nauttiminen Suomessa?

SUOMESSA

K

Kyllä

1

Ei

2

Haastattelija voi täyttää jos vastaus kävi selvästi ilmi
edellisestä

Vastatkaa kortin 12 vaihtoehtojen mukaan,
keitä henkilöitä oli mukana?
PUOLISO
KORTTI 12
LAPSIA
L

M
N

KORTTI 12
Puoliso tai avopuoliso tai seurustelukumppani

1

Alle 15-vuotiaita lapsia, omia tai muiden

2

Muita perheenjäseniä tai sukulaisia

3

Pääsääntöisesti ravintolaseuraksi katsotaan vain oma TYOTOV
pöytäseurue.

Työ-, tai opiskelutovereita

4

Jos vastaaja on esimerkiksi ravintolassa jutellut
pidempään jonkun ennestään tuntemattoman kanssa,
tämä lasketaan seuraksi.

YSTAV

Muita ystäviä, tuttavia tai naapureita

5

TUNTON

Tuntemattomia

6

YKSIN

Ei ketään, join yksin

7 15

Kyllä

1

Ei

2

Seurakysymykset koskevat pääasiallista nauttimispaikkaa.

[Ei kysytä jos kysymys 12=1 eikä jos seurana ollut
vain alle 15-vuotiaita.]
Jos mies: Oliko läsnä myös naisia?
Jos nainen: Oliko läsnä myös miehiä?
[Ei kysytä jos seurana ollut vain alle 15-vuotiaita
lapsia.]

SUKUL

VASTSUKU

AVOIN; 5 merkkiä

Montako yli 15-vuotiasta Teidän itsenne lisäksi HENKLKM
oli läsnä?
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Vastatkaa kortin 13 vaihtoehtojen mukaan, mitä alkoholijuomia
ITSE nautitte ja kuinka paljon? (Senttilitraa, annosten lukumäärä tai
pakkausten kappalemäärä)

O

Käykää yhdessä läpi kaikki juodut juomat ja merkitse ne ylös. Ensin
merkitään kaikki juomalajit ja sitten siirrytään määriin.
Käykää läpi kaikki tällä kerralla nautitut juomat juomispaikasta riippumatta.
Ajattele sarakkeiden välillä + -merkki

Cl

KORTTI 13

Annoksia

Kpl

1

Keskiolutta..…………………………………………...

CLKOLUT

__________

__________ 33 cl

_________ 50 cl

2

A-olutta…..……………………………………………

CLAOLUT

__________ 33 cl

_________ 50 cl

3

__________

Sahtia (ilmoitetaan cl:na)……………………………..

CLSAHTI

4

__________

Siideriä…………………………………………………

CLSIID

__________ 33 cl

_________ 50 cl

5

__________

Long Drink –juomia…………………………………..

CLLD

__________ 33 cl

_________ 50 cl

6

__________

Elintarvikekaupan viiniä (ilmoitetaan cl:na)…………..

CLETVIIN

7

__________

Viiniä (puna-, valko-, kuohu-, marja-, hedelmä) …….

CLMVIIN

__________ 12 cl

_________ 75 cl

8

__________

Kotiviiniä (ilmoitetaan cl:na)…………………………...

CLKOTIV

9

__________

Kiljua (ilmoitetaan cl:na)……………………………….

CLKILJU

10

__________

Boolia (ilmoitetaan cl:na)……………………………….

CLBOOLI

11

__________

Väkeviä viinejä tai muita samanvahvuisia juomia……

CLVVIIN

__________

__________ 8 cl

12

Väkeviä alkoholijuomia…………………………………

CLVAKEV

__________ 4 cl

13

__________

Pirtua (ilmoitetaan cl:na)………………………………..

CLPIRTU

14

__________

Pontikkaa (ilmoitetaan cl:na)…………………………...

CLPONTI

15

__________

Muuta (ilmoitetaan cl:na)……………………………….

CLMUU

16

__________

Mitä? _________________(ilmoita vahvuus, jos mahdollista)

MUUALK

__________

17

Jos vastaaja ei pysty erittelemään juomiaan lajeja ja määriä, mutta pystyy
arvioimaan annosten määrän, niin merkitään annosten määrä
ANNLKM
[tarkistus, jos juomalajin annosmäärä on yli 25]
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__________ annosta

Rajoittiko jokin seikka juomistanne tässä tilanteessa?
Voitte valita useampia kortilla 14 olevista KRAJ1
vastausvaihtoehdoista.
KRAJ2
P

KRAJ3

"Ei ollut tarkoituskaan juoda enempää" -tyyppiset
vastaukset merkitään luokkaan 12 "Mikään ei rajoit- KRAJ4
tanut".

KRAJ5
KRAJ6
KRAJ7
KRAJ8
KRAJ9

KORTTI 14
ALKOHOLIN SAANTI (juomat, rahat tai tarjoilu loppui)

1

JUOMAN LAATU (paha maku, tarjolla ollut valikoima)

2

OMA TILA (sairaus, lääkkeet, raskaus)

3

OMAT TUNTEMUKSET (ei maistunut, väsymys, päänsärky)

4

LÄSNÄOLIJAT (lapset, puoliso, esimies ym.)

5

TILANTEESEEN LIITTYVÄT VELVOLLISUUDET (emännän tai isännän rooli, omat häät, työlounas)

6

TILANTEEN JÄLKEISET VELVOLLISUUDET (autolla ajo, seuraavan
päivän tehtävät)

7

TAPAHTUMIEN KULKU

8

KRAJ10

AJAN PUUTE, KIIRE

9

KRAJ11

OMA PERIAATE (en juo tällaisessa tilanteessa enempää)

10

KRAJ11_MUU

Muu, mikä ________________

11

KRAJ12

Mikään ei rajoittanut

12
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[Kysymyksen muoto ensimmäistä käyttökertaa
kartoitettaessa:]

Q1

Q2

Alkoholin käytön seurauksena voi tehdä asioiSEURA
ta, joita ei olisi muuten tehnyt, esimerkiksi
joutua riitaan, tai sanoa jotain, jota on katunut.
Juominen voi johtaa myös tapaturmiin tai tehtävien laiminlyöntiin seuraavana päivänä. Sattuiko Teille tällä juomiskerralla mitään sellaista?
Mitä se oli? [Kysymyksen muoto myöhempiä
käyttökertoja kartoitettaessa:]

Seurasiko tästä juomiskerrastanne jotain; riitaa,
tehtävien laiminlyöntiä, tai sanoitteko jotain SEURB
mitä kadutte tai muuta?
SEUR_MUU

Kyllä
Ei -> 24

1
2

Riita, sanaharkka

1

Katunut sanomaansa, tekemäänsä

2

Tapaturma, loukkaisi itsensä

3

Tehtävien laiminlyöntiä seuraavana päivänä
Muuta, mitä _______________________________________

Mitä se oli?
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4
5

[Ensimmäisen (lähinnä haastattelua olleen) alkoholin
käyttökerran lopuksi pyydetään vastaajan oma sanallinen kuvaus käyttökerrasta:]

R

Tutkijat eivät ole varmoja, että he saavat edellä
esitetyillä kysymyksillä ja niihin annetuilla
valmiilla vastausvaihtoehdoilla esiin Teidän
oman kokemuksenne tästä alkoholin käyttötilanteesta.
Siksi Teitä pyydetään vielä kuvailemaan lyhyesti omin sanoin - tätä alkoholin käyttökertaanne ja mitä sen aikana tapahtui.
Jotta tämä oma kuvauksenne välittyisi tutkijoille vääristymättömänä, pyydämme teiltä lupaa
äänittää vastauksenne tähän yhteen yksittäiseen
kysymykseen. Saanko äänittää vastauksenne?
[Jos ei, niin sitten haastattelijan kirjoittama tiivistys.]
[Jos kyllä, haastattelija laittaa äänityslaitteen päälle.]
[Haastattelija sanoo äänityslaitteen käynnissä ollessa
haastateltavan kohdenumeron, jonka ohjelma näyttää
ruudulla punaisena].
Aloita sanomalla kohdenumero.

Kohdenumero xxxx. Kuvailisitteko
vielä lyhyesti omin sanoin tätä alkoholin käyttökertaanne ja mitä sen aikana tapahtui?
Jos haastateltava on osoittautunut puheliaaksi, voi
vielä korostaa, että tarkoitus on lyhyesti kuvata vain
olennaisimmat osat käyttökerrasta
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Haastateltavan numero

Juomatapatutkimus 2008		

LISÄKYSELY

Kysely on laadittu kansainvälistä vertailua varten, ja siksi osa kysymyksistä saattaa tuntua samanlaisilta
kuin haastattelussa. Mukana on myös kysymyksiä muiden aineiden kuin alkoholin käytöstä.

VASTATKAA RENGASTAMALLA SOPIVIN VAIHTOEHTO.

1.

Kuinka usein juotte alkoholia sisältäviä juomia?
en koskaan...................................................
noin kerran kuukaudessa tai harvemmin..
2–4 kertaa kuukaudessa.............................
2–3 kertaa viikossa......................................
4 kertaa viikossa tai useammin..................

2.

Kuinka monta annosta alkoholia yleensä juotte niinä päivinä jolloin käytätte alkoholia?
1–2 annosta.................................................
3–4 annosta.................................................
5–6 annosta.................................................
7–9 annosta.................................................
10 annosta tai enemmän............................
en käytä alkoholia.......................................

3.

5.

1
2
3
4
5
6

Kuinka usein juotte kerralla kuusi annosta tai enemmän?
en koskaan.................................................
harvemmin kuin kerran kuukaudessa......
kerran kuukaudessa..................................
kerran viikossa...........................................
päivittäin tai lähes päivittäin....................

4.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana… . Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta 
riviltä.

Ei
koskaan

Harvemmin
Kerran
kuin kerran kuukaukuukaudessa
dessa

Kerran
viikossa

Päivittäin
tai lähes
päivittäin

a) Teille on käynyt niin, että ette ole pystynyt lopettamaan
   juomistanne kerran aloitettuanne?..................................................1

2

3

4

5

b) olette juomisen vuoksi laiminlyönyt tavanomaisia
     tehtäviänne?......................................................................................1

2

3

4

5

c) olette runsaan juomisen jälkeen tarvinnut aamulla lasillisen
päästäksenne liikkeelle?....................................................................1

2

3

4

5

d) olette tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?........1

2

3

4

5

e) Teille on käynyt niin, että ette ole juomisen vuoksi pystynyt
muistamaan edellisen illan tapahtumia?.........................................1

2

3

4

5

Oletteko juomisen seurauksena joskus satuttanut tai vahingoittanut itseänne tai jotakin toista?
En....................................................................................................... 1
Kyllä, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.......... 2
Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ......................... 3

6.

Onko joku sukulainen tai ystävä tai lääkäri tai terveydenhoitaja ollut huolissaan Teidän alkoholin
käytöstänne ja ehdottanut, että vähentäisitte juomistanne?
Ei........................................................................................................ 1
Kyllä, mutta ei viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana........... 2
Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.......................... 3



SEURAAVAKSI JOITAKIN KYSYMYKSIÄ MUIDEN AINEIDEN KUIN ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ

7.

Oletteko kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä ei-lääkinnälliseen
tarkoitukseen (esim. ilman lääkärin määräystä tai suurempina annoksina kuin on määrätty)…
   Kyllä

8.

En

a)  joskus elinaikananne?.......................................... 1

2

b)  viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?...... 1

2

c)  viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana?.............. 1

2

Oletteko kokeillut tai käyttänyt liimoja, tinneriä, liuottimia tai muita vastaavia aineita päihtymistarkoituksessa…
Kyllä

9.

En

a)  joskus elinaikananne?.......................................... 1

2

b)  viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?...... 1

2

c)  viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana?.............. 1

2

Tunnetteko henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka käyttävät huumeita?
Kyllä..... 1  
En......... 2

10.

Onko Teille tarjottu joko ilmaiseksi tai ostettavaksi jotain huumausainetta…
Kyllä,
ilmaiseksi

11.

Kyllä,
ostettavaksi

Kyllä,
sekä ilmaiseksi
että ostettavaksi

Ei ole

a)  joskus elinaikananne?.........................................1

2

3

4

b)  viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?.....1

2

3

4

Oletteko joskus kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta (kuten hasista, marihuanaa, amfetamiinia,
heroiinia tai muita vastaavia aineita)?
Kyllä...... 1
Ei........... 2

12.

Siirtykää kysymykseen 20.

Oletteko kokeillut tai käyttänyt joskus elämänne aikana seuraavia aineita ja jos olette, minkä ikäisenä
kokeilitte ensimmäisen kerran ja minkä ikäisenä viimeksi käytitte …

			

Kyllä

Ikä ensimmäisellä
kerralla

Ikä viime
kerralla

a) hasista ("hasaa", "laattaa", "lätkää")?.............................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

b) marihuanaa ("kukkaa", "budaa","ruohoa", "heinää")?....1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

c) amfetamiinia?.....................................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

d) heroiinia?............................................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

e) muita opioideja (esim. Subutexia)?...................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

f) kokaiinia tai crackia?...........................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

g) releviiniä?............................................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

h) LSD:tä?.................................................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

i) ekstaasia?.............................................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

j) GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")?......................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

k) huumaavia sieniä?..............................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

l) muuta ainetta, ....................................................................1

   _____-vuotiaana

   _____-vuotiaana

    mitä?______________________________________________________________________________________



13.

Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta?
Kyllä.....1
En.........2    → Siirtykää kysymykseen 17.

14.

Mitä aineita?
Kyllä
a)  hasista ("hasaa", "laattaa", "lätkää")?.......................................1
b)  marihuanaa ("kukkaa", "budaa", "ruohoa", "heinää")?.........1
c)  amfetamiinia?...............................................................................1
d)  heroiinia?......................................................................................1
e)  muita opioideja (esim. Subutexia)?.............................................1
f)  kokaiinia tai crackia?.....................................................................1
g)  releviiniä?......................................................................................1
h)  LSD:tä?...........................................................................................1
i)  ekstaasia?.......................................................................................1
j)  GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")?................................1
k)  huumaavia sieniä?........................................................................1
l)  muuta ainetta, ..............................................................................1
    mitä?______________________________________________________________________________________

15.

Oletteko viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta?
Kyllä.... 1
En........ 2   

16.

Siirtykää kysymykseen 17.

Mitä aineita ja kuinka monena päivänä?
             Kyllä
a)  hasista ("hasaa", "laattaa", "lätkää")?...................................... 1

   _____päivänä

b)  marihuanaa ("kukkaa", "budaa", "ruohoa", "heinää")?........ 1

   _____päivänä

c)  amfetamiinia?.............................................................................. 1

   _____päivänä

d)  heroiinia?..................................................................................... 1

   _____päivänä

e)  muita opioideja (esim. Subutexia)?............................................ 1

   _____päivänä

f)  kokaiinia tai crackia?.................................................................... 1

   _____päivänä

g)  releviiniä?..................................................................................... 1

   _____päivänä

h)  LSD:tä?.......................................................................................... 1

   _____päivänä

i)  ekstaasia?...................................................................................... 1

   _____päivänä

j)  GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")?............................... 1

   _____päivänä

k)  huumaavia sieniä?....................................................................... 1

   _____päivänä

l)  muuta ainetta, ............................................................................. 1

   _____päivänä

    mitä?______________________________________________________________________________________

17.

Oletteko käyttänyt hasista tai marihuanaa yhdessä alkoholin kanssa?
En koskaan................................................................................................. 1
Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana........ 2
Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana . ................................. 3



18.

Oletteko käyttänyt muita laittomia huumeita kuin hasista tai marihuanaa yhdessä alkoholin kanssa?
En koskaan............................................................................................... 1
Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana...... 2
Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ................................ 3

19.

Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette käyttänyt …
Vähintään
kerran
viikossa

1−3 kertaa
kuukaudessa

3−10 kertaa
vuodessa

1−2 kertaa
vuodessa

En kertaakaan

a)  hasista tai marihuanaa?..................................................... 1

2

3

4

5

b)  muita laittomia huumeita?............................................... 1

2

3

4

5

c)  hasista tai marihuanaa yhdessä alkoholin kanssa?.......... 1

2

3

4

5

d)  muita laittomia huumeita yhdessä alkoholin kanssa?.... 1

2

3

4

5

2

3

4

5

e)  hasista tai marihuanaa yhdessä muiden laittomien
huumeiden kanssa?........................................................... 1

20.

Oletteko käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa?
En koskaan............................................................................................... 1
Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana...... 2

       kysely päättyy
       kysely päättyy

Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ................................ 3

21.

Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin
kanssa päihtymystarkoituksessa?
vähintään kerran viikossa...... 1
1–3 kertaa kuukaudessa......... 2
3–10 kertaa vuodessa............. 3
1–2 kertaa vuodessa............... 4
en kertaakaan......................... 5

Kiitos vastauksistanne

SULKEKAA TÄYTETTY LOMAKE SAAMAANNE KIRJEKUOREEN.



TAULUKKO 1

ESIMERKKEJÄ ANNOSMÄÄRÄSTÄ JUOMALAJEITTAIN

JUOMALAJI

Keskiolut
Siideri
Long drink

Vahva olut
IV olut
Vahva siideri

Viini

Väkevä viini

Väkevät
alkoholijuomat

VAHVUUS

n.4,5%

n. 5,5,%

8-14 %

15-22 %

yli 22 %

MÄÄRÄ

ANNOKSIA

pullo, 33 cl
6 pulloa

1
6

tuoppi, 50 cl

1,5

4 tuoppia

6

kori, 24 pulloa

24

pullo, 33 cl
5 pulloa

1,2
6

tuoppi, 50 cl

1,8

3 tuoppia

5,5

kori, 24 pulloa

29

lasi, 12 cl
iso lasi, 25 cl

1
2

½ pulloa, 37 cl
pullo, 75 cl

3
6

pieni lasi, 8 cl
25 cl

1
3

50 cl
75 cl

6
9

ravintola-annos, 4 cl
½ pulloa, 25 cl

1
6

pullo, 50 cl

13

pullo, 70 cl

19

MUUT JUOMALAJIT: valitkaa taulukosta vahvuudeltaan vertailukelpoinen luokka.

TAULUKKO 2

ERI ANNOSMÄÄRIEN JUOMISTIHEYS

Annosten lukumäärä

OLUT III
SIIDERI

OLUT IV
SIIDERI
Pullo = 33 cl
Tuoppi = 50 cl

VIINI

VÄKEVÄT

Lasi = 12 cl
Pullo = 75 cl

Ravintola-annos
= 4 cl
Koskenkorva-pullo
= 50 cl
- 1–2 ravintola-annosta
- <12 cl

1-2

- 1–2 pulloa
- 1–1½ tuoppia

- 1–2 pulloa
- n. 1 tuoppi

- 1–2 lasia
- < 35 cl
- alle 1/2 viinipulloa

3-4

- 3–4 pulloa
- 2–3 tuoppia

- 3–4 pulloa
- n. 2 tuoppia

- 3–4 lasia
- 35–60 cl
- vajaa viinipullo

- 3–4 ravintola-annosta
- 12–20 cl
- n. 1/3 – vajaa 1/2 puolen litran pullosta
- tavallinen juomalasi
tai vähän vajaa lasi

5-7

- 5–7 pulloa
- 4–5 tuoppia

- 5–6 pulloa
- 3–4 tuoppia

- 5–7 lasia
- 60–90 cl
- n. 1 viinipullo tai
vähän enemmän

- 5–7 ravintola-annosta
- 20–30 cl
- n. 1/2 – 2/3 puolen
litran pullosta

8-12

- 8–12 pulloa
- 6–8 tuoppia

- 7–10 pulloa
- 5–7 tuoppia

- 8–12 lasia
- 8–12 ravintola- 90–150 cl
annosta
- n. 1½ – 2 viinipulloa - 30–50 cl
- puolen litran pullo tai
vajaa puolen litran pullo

13-17

- 13–17 pulloa
- 9–11 tuoppia
- reilu 1/2 koria

- 11–14 pulloa
- 8–9 tuoppia

- 13–17 lasia
- 150–210 cl
- reilu 2 – vajaa 3 viinipulloa

- 13–17 ravintolaannosta
- 55–70 cl
- reilu puolen litran
pullo

- 18+ pulloa
- 12+ tuoppia

- 15+ pulloa
- 10+ tuoppia

- 18+ lasia
- 3+ viinipulloa

- 70 cl+
- n. 1½ puolen litran
pulloa tai enemmän

18+

