
KYSELYLOMAKE: FSD2640 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2011

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

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



46 Osallisuus, luottamus ja elinympäristö

Liite 1. Kansalaiskyselyn kysymykset

1. Onko oma terveydentilanne nykyisin mielestänne…?

5 Hyvä
4 Melko hyvä
3 Keskitasoinen
2 Melko huono
1 Huono
0 Ei osaa sanoa

2. Arvioikaa, kuinka seuraavat terveyteen liittyvät väittämät toteutuvat. 
Arvioikaa erikseen, kuinka samaa tai eri mieltä olette kunkin  
väittämän kanssa 
(asteikko: 4 täysin samaa mieltä, 3 osittain samaa mieltä, 2 osittain eri mieltä,  
1 täysin eri mieltä, 0 en osaa sanoa)

1. Asuinympäristöni on turvallinen
2. Asuinaluettani kehitetään riittävästi
3. Tarvitsemiini palveluihin on sujuvat liikenneyhteydet
4. Kunnassani huolehditaan ympäristön terveellisyydestä
5. Minulla on mahdollisuus osallistua järjestötoimintaan kotipaikkakunnallani
6. Vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli elämässäni
7. Kunnassani toimivat järjestöt ajavat minulle tärkeitä asioita
8. Arvostan järjestöjen terveyttä edistävää työtä (esimerkiksi päihteiden käytön vähen-

tämiseen ja tupakoinnin lopettamiseen liittyvä työ, liikunta- ja terveyskampanjat, 
edunvalvonta- ja vaikuttamistyö, neuvonta ja ohjaus sekä tiedontuotanto)

9. Voin vaikuttaa päätöksentekoon kunnassani
10. Kuntani kohtelee asukkaitaan yhdenvertaisesti
11. Äänestäminen on merkittävä tapa vaikuttaa
12. Voin luottaa läheisiini
13. Ihmisten hyvinvointia lisäävät toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hyväosaisiin
14. Vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista on yksilöllä itsellään
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3. Millaisena koet lähitulevaisuuden seuraavien asioiden osalta 
(asteikko: uhkaavana, samanlaisena kuin nyt, turvallisena, en osaa sanoa)

1. Yhteiskunnallisen ilmapiirin (eli ihmisten arvot ja asenteet) 

2. Palvelujen saatavuuden

3. Työllisyyden osalta

4. Tuloerojen kehityksen

5. Terveyserojen lisääntymisen

6. Poliittisen päätöksenteon luotettavuuden

7. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien osalta


