
KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN

TURVALLISUUS 2013: OMAISET

QUESTIONNAIRE: FSD2862 SAFETY OF PEOPLE IN SUPPORTED LIVING 2012: FAMILY

MEMBERS

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/



Kyselylomake omaisille LUONNOS (Toteutetaan Webropol-kyselynä) 
 

1. Sukupuolesi 1) nainen 2) mies 

 

2. Ikä ______ vuotta 

 

3. Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa läheisellesi avun tai tuen tarvetta? 

a) mielenterveysongelma 

b) kehitysvamma 

c) liikuntavamma 

d) aivovamma 

e) näkövamma 

f) kuulovamma 

g) asperger tai muu autismin kirjoon kuuluva oireyhtymä 

h) pitkäaikaissairaus, 

mikä?__________________________________________________________ 

i) muu, 

mikä?__________________________________________________________ 

 

4. Suhde läheiseen?  

a) puoliso / elämänkumppani 

b) vanhempi 

c) lapsi  

d) sisarus (veli tai sisko) 

e) muu, mikä? ___________________________________________________ 

 

5. Asutko samassa kunnassa kuin läheisesi? 

a. kyllä 

b. en, hyppy 

kuinka kaukana asut läheisestäsi (kilometreinä suunnilleen)? 

______ km 

 

6. Kuinka kauan läheisesi on asunut nykyisessä asunnossaan? 

_____ vuotta 

 

 

 

 



7. Minkälaiset asiat huolestuttavat sinua enimmäkseen läheisesi elämässä? 

Valitse kaksi tärkeintä. 

 

a) kotiaskareista suoriutuminen (mm. kodinkoneet) 

b) asuntoon pyrkivät vieraat ihmiset 

c) syttyy tulipalo kotona 

d) tapaturma kotona 

e) naapurien suhtautuminen  

f) läheiseltäsi varastetaan omaisuutta 

g) läheisesi joutuu hyväksikäytön kohteeksi 

h) läheisesi joutuu väkivallan kohteeksi 

i) läheisesi jollain lailla poikkeava käyttäytyminen  

j) läheiseni vahingoittaa itseään tarkoituksellisesti 

k) läheiseni yksinäisyyden kokemukset 

l) läheiseni avun saannin puute  

m) muu, mikä? ______________________________________________________ 

n) minua ei huolestuta juuri mikään läheiseni elämässä 

 

8. Onko läheisesi käyttäytynyt koskaan aggressiivisesti sinua tai muita 

kohtaan?  

a) ei 

b) kyllä joskus  

c) kyllä usein 

 

jos vastaa b tai c, niin hyppy: 

Halutessasi voit kertoa tilanteista._______________________________ 

 

9. Mikä mielestäsi aiheuttaa läheisellesi turvattomuutta kodin ulkopuolella?  

Valitse kaksi tärkeintä. 

 

a) liikenneonnettomuus 

b) muu onnettomuus 

c) väkivallan pelko 

d) muun rikoksen pelko 

e) seksuaalinen häirintä 

f) muunlainen häirintä 

g) muiden ihmisten suhtautuminen (tuijottelu, epäasiallinen käytös) 

h) eksyminen (ei löydä takaisin kotiin) 

i) uudet ja vieraat paikat tai tilanteet 

j) muu, mikä? _____________________________________________________ 



10. Mikä muu mahdollisesti huolestuttaa sinua läheisesi asumisessa?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Läheiseni tietää, kuinka toimia turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa 

 

a) täysin eri mieltä b) melko eri mieltä c) ei samaa/ei eri mieltä d) melko samaa 

mieltä e) täysin samaa mieltä 

 

12. Läheiseni ottaa vastuuta omasta turvallisuudestaan 

 

a) täysin eri mieltä b) melko eri mieltä c) ei samaa/ei eri mieltä d) melko samaa 

mieltä e) täysin samaa mieltä 

 

13. Mitkä seuraavista parantaisivat läheisesi turvallisuutta kotona? 

Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi läheisesi 

turvallisuutta. Jos läheiselläsi on kyseinen laite tai palvelu, niin arvioi, kuinka paljon 

se parantaa turvallisuutta.  

Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi.  

 

(1=ei paranna lainkaan turvallisuutta, 5=parantaa erittäin paljon turvallisuutta) 

 

a) palovaroitin     1    2    3    4    5 

b) alkusammutusvälineet     1    2    3    4    5 

(sammutin, sammutuspeite)     

c) automaattinen sammutuslaitteisto    1    2    3    4    5 

(sprinkleri)      

d) sähkölaitteiden turvakatkaisijat    1    2    3    4    5 

(esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa)  

e) turvapuhelin     1    2    3    4    5 

f) riittävä valaistus    1    2    3    4    5 

g) asunnosta on tarvittaessa helppo poistua  1    2    3    4    5 

h) hyvät suhteet naapureihin    1    2    3    4    5 

i) asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden   

antama tuki, neuvonta ja ohjaus                     1    2    3    4    5 

j) henkilökohtainen apu    1    2    3    4    5 

k) läheisesi luona käy joku, jonka kanssa hän voi    

keskustella itseään huolestuttavista asioista  1    2    3    4    5 

l) muu, mikä?     1    2    3    4    5 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  



14. Mitkä seuraavista toimenpiteistä parantaisivat läheisesi turvallisuutta 

asuinalueella? 

Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi läheisesi 

turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 

 

(1=ei paranna lainkaan turvallisuutta, 5=parantaa erittäin paljon turvallisuutta) 

 

a. valaistuksen lisääminen kaduilla ja puistoissa  1    2    3    4    5 

b. rakennetun ympäristön muuttaminen helpommaksi liikkua  

(esteettömyys)    1    2    3    4    5 

c. liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen 1    2    3    4    5 

d. harrastusmahdollisuuksien lisääminen  1    2    3    4    5 

e. erilaisten tapahtumien järjestäminen asuinyhteisössä 1    2    3    4    5 

f. osallistuminen asukastoimintaan   1    2    3    4    5 

g. liikennevalvonnan lisääminen   1    2    3    4    5 

h. poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyden lisääminen 1    2    3    4    5 

i. kameravalvonta julkisilla paikoilla   1    2    3    4    5 

j. turvallisuusneuvonta  (työntekijöiden antama)  1    2    3    4    5 

k. muu, mikä? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

15. Läheisesi nykyinen asumismuoto?  

a) asuu itsenäisesti (ja ei saa tukea) 

b) asuu itsenäisesti ja saa asumisen tukipalveluja 

c) asuu asumisyksikössä, missä apua tai tukea on saatavilla päivällä 

d) asuu asumisyksikössä tai perhehoidossa, jossa apua tai tukea on saatavilla 

ympäri vuorokauden 

Jos vastasi muun kuin a, niin hyppy:  

16. missä määrin luotat työntekijöiden ammattitaitoon?  

 

     (1=erittäin vähän, 5=erittäin paljon) 

 

                1                 2                   3 4 5 

Ι_________Ι__________Ι__________Ι__________Ι 

 



Hyppy jatkuu: 

17. Arvioi seuraavia väitteitä asteikolla 1-5, jossa 

1=täysin eri mieltä, 2= melko eri mieltä, 3= ei samaa/ei eri mieltä, 4=melko samaa 

mieltä, 5=täysin samaa mieltä  

   

a) Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja innostuneita työstään 1    2    3    4    5 

b) Työntekijät kunnioittavat läheiseni omia valintoja 1    2    3    4    5 

c) Työntekijät tukevat läheiseni omatoimisuutta  1    2    3    4    5 

d) Työntekijät tapaavat läheistäni riittävän usein  1    2    3    4    5 

e) Työntekijät välittävät minulle olennaista tietoa  

läheisestäni riittävän paljon   1    2    3    4    5 

f) Työntekijät osaavat mielestäni auttaa, opastaa  

tai tukea läheistäni hyvin turvallisuusasioissa   1    2    3    4    5 

g) Läheiseni saa tarvittaessa työntekijöiltä apua  

riittävän nopeasti    1    2    3    4    5 

h) Työntekijät kannustavat läheistäni 

sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä  1    2    3    4    5 

i) Läheiseni saamat asumispalvelut takaavat 

turvallisen asumisen    1    2    3    4    5 

 

18. Voin itse auttaa ja neuvoa läheistäni hyvin turvallisuusasioissa  

a) täysin samaa mieltä b) melko samaa mieltä c) ei samaa/ei eri mieltä d) melko eri 

mieltä e) täysin eri mieltä 

 

jos a tai b, niin hyppy 

Toimiiko läheisesi mielestäsi neuvojesi mukaisesti? 

a) kyllä 

b) ei 

c) en osaa sanoa / en tiedä 

 

  



19. Kuinka usein tapaat läheistäsi? 

 (1=en juuri koskaan, 2=harvemmin kuin kerran kuukaudessa,  

3=vähintään kerran kuukaudessa, 4=viikoittain, 5=päivittäin tai lähes joka päivä) 

 

1 2 3 4 5 

 

20. Jos ette läheisesi kanssa mielestäsi tapaa riittävän usein, niin osaatko kertoa, 

mitkä asiat estävät? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

21. Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten 

parhaaksi? 

(1=erittäin vähän, 5=erittäin paljon) 

 

a) sosiaalipalvelut   1    2    3    4    5  

b) terveyspalvelut   1    2    3    4    5 

c) mielenterveyspalvelut   1    2    3    4    5 

d) vammaisten palvelut   1    2    3    4    5 

e) poliisi    1    2    3    4    5 

f) palo- ja pelastustoimi   1    2    3    4    5 

g) tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito) 1    2    3    4    5 

h) kunnan päättäjät   1    2    3    4    5 

 

22. Mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuusasioista? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


