
KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999

QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS

1999

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/
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Liite 2. Kyselylomake 

 

HYVINVOINTIVALTION SOSIAALILÄÄKETIEDE -tutkimus 1999 Kyselylomake 

 

Hyvä Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsen,                                                                        
Vastaa rengastamalla sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto, tai kirjoittamalla vastauksesi sille 
varattuun tilaan. Halutessasi voit kirjoittaa lisää lomakkeen kääntöpuolelle tai erilliselle 
paperille. 

1. Milloin liityit Sosiaalilääketieteen yhdistykseen? 

__________________________________________________________ 
 
 

2. Mikä sai sinut aikoinaan liittymään yhdistykseen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

3. Oletko ollut yhdistyksen hallituksessa varsinaisena tai varajäsenenä? 
 
1. en 
2. kyllä, kuinka kauan?__________________________________ 

 
 

4. Oletko jonkin Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jaoston jäsen? 
 

1. en 
2. kyllä, terveyden sosiologian 
3. kyllä, terveydenhuoltotutkimuksen 
4. kyllä, ruokatutkimuksen 
5. kyllä, käyttäytymislääketieteen 

 
 

5. Oletko laadullisen terveystutkimuksen verkoston, LATE:n jäsen? 
 

1. kyllä 
2. en 
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6. Mikä merkitys Sosiaalilääketieteen yhdistyksellä on ollut sinulle? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Mitä mieltä olet termistä ”sosiaalilääketiede”? Pitäisikö se säilyttää tai vaihtaa joksikin 
muuksi? 
 
1. nykyinen käytäntö on hyvä (termi esiintyy yhdistyksen ja lehden nimessä) 
2. termi voitaisiin vaihtaa, esimerkiksi kansanterveystieteeksi 
3. sosiaalilääketiede-termi pitäisi ottaa nykyistä laajempaan käyttöön 
4. jokin muu mielipide, mikä? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. en osaa sanoa 
Perustelu:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

8. Seuraatko aktiivisesti Sosiaalilääketieteellistä Aikakauslehteä? 
 
1. kyllä, luen tarkasti  
2. kyllä, luen melko tarkasti 
3. kyllä, luen satunnaisesti 
4. luen hyvin harvoin 
5. en lue ollenkaan 

 

9. Onko kirjoituksesi tai kirjoituksiasi julkaistu Sosiaalilääketieteellisessä 
Aikakauslehdessä viimeksi kuluneen vuoden aikana? 
 
1. ei 
2. kyllä, kuinka monta?____________________________________ 
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10. Oletko ollut Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden toimituksessa? 
 

1. en 
2. kyllä 

 

11. Minkä tyyppiset artikkelit sinua kiinnostavat eniten Sosiaalilääketieteellisessä 
Aikakauslehdessä? Merkitse numero 1. sen artikkelityypin kohdalle, jota pidät 
kiinnostavimpana, 2. seuraavaksi kiinnostavimman kohdalle jne. 

         
(1-6) 

1. empiiriset tutkimusselostukset ___________________________alalta  ___ 
2. pääkirjoitukset          ___ 
3. katsaukset ja keskustelut        ___ 
4. kokous- ja matkaselostukset         ___ 
5. kirja-arviot            ___ 
6. teoreettiset artikkelit___________________________________alalta  ___ 

 
 

12. Oletko tyytyväinen lehden linjaan? Haluaisitko muuttaa sitä johonkin suuntaan? 
 
1. olen tyytyväinen lehteen nykyisellään, miksi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. en ole tyytyväinen, miksi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Miten määrittelisit sosiaalilääketieteen? Mitä sosiaalilääketiede sinun mielestäsi on? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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14. Onko sosiaalilääketieteen (tässä sosiaalilääketiedettä ja kansanterveystiedettä voi 
käyttää rinnakkaisina käsitteinä) asema suhteessa muuhun lääketieteeseen viime 
vuosina jollain tavoin muuttunut? 
 

1. sosiaalilääketieteen/kansanterveystieteen asema on heikentynyt 

2. sosiaalilääketieteen/kansanterveystieteen asema on pysynyt vakaana 

3. sosiaalilääketieteen/kansanterveystieteen asema on vahvistunut 

4. en osaa sanoa 

Perustelu:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

15. Mitkä tieteenalat ovat sinulle tärkeimpiä sosiaalilääketieteen sisällä? Mainitse 1-3. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Pidätkö itseäsi sosiaalilääketieteilijänä? 

1. kyllä, millä 

perusteella?________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. en, miksi 

et?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. riippuu tilanteesta, miten? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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17. Keitä pidät merkittävimpinä suomalaisina sosiaalilääketieteilijöinä? 

Mainitse 3 ja perustele valintasi. 

 

1)____________________________________ 

Perustelu:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2)____________________________________ 

Perustelu:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3)_____________________________________ 

Perustelu:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18. Oletko tehnyt sosiaalilääketieteellistä tai kansanterveystieteellistä tutkimusta? 

 

1. en, siirry kysymykseen 25, kysymykset 19–24 liittyvät tutkimustyöhön 
2. kyllä 
3. se on määrittelykysymys, mutta nähdäkseni tutkimukseni voidaan luokitella 

sosiaalilääketieteen/kansanterveystieteen alaan(kin) kuuluvaksi 
 

19. Minkä tyyppistä sosiaalilääketieteen/kansanterveystieteen tutkimusta olet pääasiassa 
tehnyt? 
 

1. tutkimusta, joka luetaan kvantitatiiviseen tutkimukseen 
2. tutkimusta, joka luetaan kvalitatiiviseen tutkimukseen 
3. olen tehnyt suunnilleen yhtä paljon kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta 
4. olen tehnyt tutkimusta, jossa molemmat lähestymistavat yhdistetty 
5. muuta, mitä? 

___________________________________________________________ 
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20. Millaisia aiheita tutkit tällä hetkellä? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

21. Kuinka monta vuotta olet tehnyt sosiaalilääketieteen/kansanterveystieteen alan 
tutkimustyötä? 

_____________________________ 

 
 

22. Oletko tyytyväinen omaan urakehitykseesi? 
 

1. olen erittäin tyytyväinen 
2. olen melko tyytyväinen 
3. olen melko tyytymätön 
4. olen erittäin tyytymätön 
5. en osaa sanoa 

 
 

23. Millaiset seikat ovat olleet vaikuttamassa positiivisesti sosiaalilääketieteen tutkijan 
uraasi?  

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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24. Millaiset seikat ovat olleet vaikuttamassa negatiivisesti sosiaalilääketieteen tutkijan 
uraasi? 

  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

25. Onko nykyisellä työpaikallasi tai työtehtävilläsi yhteyttä sosiaalilääketieteelliseen 
tutkimukseen? 
 
1. ei 
2. ei suoranaisesti, mutta välillisesti, 

miten?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. kyllä, millaisia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

26. Oletko ollut tai oletko tällä hetkellä kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen jäsen? 
 

1. en 
2. olen ollut, mutta en ole tällä hetkellä 
3. olen tällä hetkellä 

 

27. Oletko ollut tai oletko tällä hetkellä sosiaali- tai terveyslautakunnan, tai yhdistetyn 
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen? 
 
1. en 
2. olen ollut, mutta en ole tällä hetkellä 
3. olen tällä hetkellä 
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28. Millä tavoin sosiaalilääketieteellinen tutkimustieto on tullut esille kunnallisissa 
luottamustehtävissä? 
 
1. en osaa sanoa, en ole ollut kyseisissä tehtävissä 
2. en ole huomannut, että sitä olisi käytetty tai hankittu 
3. muun muassa seuraavin tavoin: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
29. Toimitko aktiivisesti kansanterveyden alan yhdistyksissä tai järjestöissä? 

1. en 
2. kyllä, missä? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
30. Oletko tehnyt tai teetkö parastaikaa terveyden tai sairauden hoitoon liittyvää 

vapaaehtoistyötä? 
 
1. en 
3.  kyllä, missä, millaista?�

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
31. Oletko muiden tieteellisten seurojen tai yhdistysten jäsen? 

 
1. en 
2. kyllä, minkä? 

__________________________________________________________________ 
 

32. Oletko ollut mukana terveyden alueen tiede- ja tutkimuspolitiikassa? 
 
1. Suomen Akatemian tieteellisen toimikunnan tai jaoston jäsenenä tai tieteellisenä 

asiantuntijana 
2. lääkintöhallituksen, sosiaalihallituksen tai sosiaali- ja terveysministeriön 

virkamiehenä 
3. kansanedustajana tai ministerinä 
4. sektoritutkimuslaitosten (KELA, Kansanterveyslaitos, Stakes, Työterveyslaitos, 

Kuntoutussäätiö, eläkelaitosten tutkimusosastot ym. vastaavien) päällikön, 
johtajan, tutkimusjohtajan tai erikoistutkijan tehtävässä 

5. muulla tavoin, 
miten?____________________________________________________ 

6. en ole 
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33. Oletko tyytyväinen Suomessa viime vuosina harjoitettuun tiede- ja 
tutkimuspolitiikkaan, jos ajattelet sitä sosiaalilääketieteen/kansanterveystieteen 
tutkijan kannalta? 
 
1. kyllä, miksi? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. en, miksi? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. en osaa sanoa 

 
 

34. Mihin suuntaan toivot sosiaalilääketieteen tutkimuksen kehittyvän tulevaisuudessa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

35. Syntymävuotesi? 

_______________ 

 

36. Minkä alan peruskoulutus sinulla on? 

 

1. sairaanhoidon 
2. lääketieteen 
3. yhteiskuntatieteen 
4. jonkin muun alan, 

minkä?________________________________________________ 
5. olen opiskelija, minkä 

alan?__________________________________________________ 
6. minulla on useampia peruskoulutuksia, 

mitä?__________________________________________________ 

 



� 159

37. Sukupuolesi 

 
1. nainen 
2. mies 

 

38. Siviilisäätysi? 

 
1. naimaton 
2. avoliitossa 
3. naimisissa  
4. eronnut 
5. leski 

 

 

39. Mikä on kotipaikkakuntasi? 

_________________________________ 

 

40. Mikä on ylin oppiarvosi? 

 

1. minulla ei ole akateemista oppiarvoa, 
olen_____________________________________________________________ 

2. alempi korkeakoulututkinto, 
mikä_____________________________________________________________ 

3. ylempi korkeakoulututkinto, 
_mikä____________________________________________________________ 

4. lääketieteen lisensiaatti 
5. muun alan lisensiaatti, 

minkä____________________________________________________________ 
6. tohtori, minkä 

alan______________________________________________________________ 
7. dosentti, minkä 

alan______________________________________________________________ 
8. professori, minkä 

alan______________________________________________________________ 
9. muu, 

mikä_____________________________________________________________ 

 

41. Mikä on ammattinimikkeesi tällä hetkellä? 

_______________________________________________ 
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42. Kuka on työnantajasi? 

 

1. valtio, kunta tai kuntayhtymä 
2. yliopisto tai korkeakoulu 
3. tutkimuslaitos 
4. yksityinen työnantaja 
5. joku muu, mikä?_________________________________________________ 
6. en ole työssä 

 

43. Mihin seuraavista luokitelluista nykyinen työsi parhaiten sopii? 

 
1. tutkimustyö 
2. opetustyö 
3. hallinnollinen työ 
4. terveydenhuollon alan käytännön työ 
5. sosiaalialan käytännön työ 
6. jokin muu työala, mikä? 

_______________________________________________________________ 
7. en ole tällä hetkellä työssä (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa, opiskelu, 

asepalvelus tai muu väliaikainen syy) 
8. olen työttömänä 
9. olen eläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä 

 

44. Muistatko Sosiaalilääketieteen yhdistyksen historiasta tilanteita, missä jotkut ryhmät 
tai intressipiirit olisivat olleet selkeästi eri leireissä tai kiistassa keskenään? 
 
1. en 
2. kyllä, minkälaisesta tilanteesta oli kyse? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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45. Miten arvioit Sosiaalilääketieteen yhdistystä tieteellisenä seurana? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

46. Minkälaisia negatiivisia muistoja sinulla liittyy Sosiaalilääketieteen yhdistykseen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

47. Minkälaisia positiivisia muistoja sinulla liittyy Sosiaalilääketieteen yhdistykseen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

KIITOS AVUSTASI! 


