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4.6.2001

Tutkimus hyvinvoinnin ja elämän hallinnan näkö-
aloista erilaisissa maaseutu- ja kaupunkikunnissa

Arvoisa Vastaaja,

Suomessa alueellinen kehitys on ollut verrattain epätasaista. Tästä johtuen on
myös herännyt huolta ihmisten hyvinvointi- ja toimeentuloerojen kasvusta. Tällä
tutkimuksella pyrimme selvittämään, missä määrin maan sisäiset alueelliset
kehityserot vaikuttavat ihmisten aineelliseen toimeentuloon ja muuhun hyvin-
vointiin. Tutkimus perustuu postikyselyyn, joka lähetetään 5 000 satunnaisesti
valitulle kotonaan asuvalle 18–75-vuotiaalle suomalaiselle. Tutkimuksen otos
on poimittu väestötietojärjestelmästä (osoite: Väestörekisterikeskus, PL 7, 00521
Helsinki).

Te olette tulleet poimituksi otokseen. Pyydämme Teitä täyttämään oheisen
kyselylomakkeen ja palauttamaan sen Stakesiin mukana seuraavassa palautus-
kuoressa. Palautuskuoren postimaksu on valmiiksi maksettu. Tutkimuksen tie-
toja tullaan käyttämään suomalaisen hyvinvointipolitiikan arviointiin ja kehit-
tämiseen. Tähän työhön voitte osaltanne vaikuttaa täyttämällä lomakkeen.

Kyselyllä saatavat tiedot esitetään ainoastaan tilastollisina jakaumina ja
koko kuntaa koskien. Lomakkeessa antamianne tietoja käsitellään täysin luot-
tamuksellisesti eikä tutkimustuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä
vastaajaa. Osoitetarrassa ja kyselylomakkeessa oleva juokseva numero on jär-
jestysnumero, jota käytetään lomakkeen palauttamisen tarkistukseen.

Pyydämme, että täytettyänne lomakkeen postitatte sen oheisessa palautus-
kuoressa. Toivomme vastaustanne mahdollisimman pian, kuitenkin viimeis-
tään viikon kuluttua tämän kirjeen saamisesta. Tutkimuksesta antavat tieto-
ja tarvittaessa tutkija Taina Rintala p. (09) 3967 2233 ja tutkija Ilpo Airio p.
(09) 3967 2228.

Yhteistyöstänne etukäteen kiittäen,

Sirpa Taskinen, FT Taina Rintala, VTL
Tulosaluejohtaja Tutkija
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VASTAUSOHJE:

Lomakkeessa on 63 kysymystä, joista suurimpaan osaan voitte vastata rengastamalla oike-
aksi katsomanne vaihtoehdon numeron. Jos mikään kysymyksen vaihtoehdoista ei vastaa
parhaiten tilannettanne tai käsitystänne, valitkaa se, joka on lähinnä sopivin. Joissakin kysy-
myksissä Teitä pyydetään kirjoittamaan kysymyksen perässä olevalle tyhjälle riville oikea
lukumäärä (esim. 4 henkilöä) tai lyhyt suorasanainen vastaus (esim. asuinkunta  Helsinki).
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VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

1. Mikä on sukupuolenne?
1 mies
2 nainen

2. Minä vuonna olette syntynyt? ___________

3. Missä kunnassa asutte? ________________________________

4. Mikä on siviilisäätynne?
1 naimaton
2 avio-/avoliitossa
3 eronnut
4 leski

5. Keitä kotitalouteenne kuuluu? (Kotitaloudella tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat yhdessä ja
käyttävät yhdessä tulojaan)
1 asun yksin
2 asun vanhempieni kanssa
3 asun lapsen/lasten kanssa (yksinhuoltaja)
4 asun avo/aviopuolison kanssa
5 asun avo/aviopuolison ja lapsen/lasten kanssa
6 muu, mikä ____________________________

6. Kuinka monta henkilöä kaikkiaan kotitaloudessanne asuu (Teidät itsenne mukaan lukien)?
_____________ henkilöä

7. Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta kotitaloudessanne asuu? __________

8. Mikä on peruskoulutuksenne?
1 osa kansa- tai peruskoulua tai vähemmän
2 kansakoulu tai kansalaiskoulu
3 peruskoulu tai keskikoulu
4 ylioppilas

9. Mikä on ammatillinen koulutuksenne?
1 ei ammatillista koulutusta
2 ammatillinen kurssi tai oppisopimus
3 koulutasoinen tutkinto
4 opistotasoinen tutkinto
5 ammattikorkeakoulututkinto
6 korkeakoulu- tai yliopistotutkinto
7 muu, mikä_________________________



4

Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan asuntoonne
ja asuinympäristöönne liittyviä asioita

10. Onko asuntonne?
1 velaton omistusasunto
2 omistusasunto, josta on asuntovelkaa
3 päävuokralais- tai alivuokralaisasunto
4 asumisoikeusasunto tms.
5 muu, mikä _________________________

11. Sijaitseeko asuntonne?
1 kaupungin ydinkeskustassa
2 esikaupungissa (lähiö)
3 kunnan keskustassa (”kirkonkylä”)
4 muussa taajamassa (kylä)
5 haja-asutusalueella

12. Kuinka pitkä matka Teillä on asuinkuntanne keskustaan?
___________ km

13. Kuinka viihdytte asuinalueellanne?
1 erittäin huonosti
2 melko huonosti
3 en hyvin, mutta en huonostikaan
4 melko hyvin
5 erittäin hyvin

14. Kuinka usein koette turvattomuuden tunnetta asuinalueellanne liikkuessa?
1 erittäin usein
2 melko usein
3 silloin tällöin
4 melko harvoin
5 erittäin harvoin
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Seuraavassa kysymme Teiltä työelämäänne koskevia tietoja.

15. Mihin alla mainittuun ryhmään kuulutte tällä hetkellä tai kuuluitte työssä ollessanne?
1 en ole ollut mukana työelämässä (esim. opiskelija)
2 työntekijä (esim. siivooja, kirvesmies)
3 alempi toimihenkilö (esim. toimistovirkailija)
4 ylempi toimihenkilö (esim. lääkäri, opettaja)
5 maatalousyrittäjä
6 muu yrittäjä
7 muu, mikä__________________________

16. Mitä teette tällä hetkellä?
1 olen työssä (palkansaajana, yrittäjänä, myös työllistämistyössä)
2 olen työttömänä (mukaan lukien työvoimapoliittisessa koulutuksessa)
3 olen lomautettuna
4 hoidan lapsia kotona
5 opiskelen
6 olen eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas
7 teen jotain muuta, mitä (esim. vuorotteluvapaa, varusmiespalvelus)

_________________________________________________________________

17. Jos olette työttömänä, niin kuinka kauan nykyinen työttömyytenne on kestänyt
(ml. työvoimapoliittinen koulutus)?
_______ vuotta ________ kuukautta

18. Jos olette eläkkeellä, niin oletteko?
1 vanhuuseläkkeellä
2 varhaiseläkkeellä
3 työttömyyseläkkeellä
4 työkyvyttömyyseläkkeellä
5 osa-aikaeläkkeellä
6 muu, mikä _______________________________

19. Jos olette työssä, niin millainen työsuhde Teillä on?
1 jatkuva
2 määräaikainen (jatkuu todennäköisesti)
3 määräaikainen (ei tietoa jatkosta)

20. Jos olette työssä, niin missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?
__________________________________

21. Jos olette avo- tai avioliitossa, niin onko puolisonne tällä hetkellä?
1 työssä (palkansaajana, yrittäjänä, myös työllistämistyössä)
2 työttömänä (ml. työvoimapoliittisessa koulutuksessa)
3 lomautettuna
4 hoitamassa lapsia kotona
5 opiskelemassa
6 eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas
7 tekee jotain muuta, mitä (esim. vuorotteluvapaa, varusmiespalvelus)

_________________________________________________________________
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Seuraavat kysymykset koskevat koko kotitaloutenne
toimeentuloon liittyviä tekijöitä

(Kotitaloudella tarkoitetaan siis henkilöitä, jotka asuvat yhdessä ja käyttävät yhdessä
tulojaan)

22. Kuinka suuret ovat kotitaloutenne yhteenlasketut nettotulot kuukaudessa (verojen
vähentämisen jälkeen käteen jäävät tulot)? Arvioikaa erikseen palkka- ja yrittäjätulot
sekä saamanne yhteiskunnalliset tulonsiirrot.

Kotitalouden ansiotulot (palkka-, yrittäjä- ym.
tulot verotuksen jälkeen) kuukaudessa _______________ mk/kk

Kotitalouden saamat sosiaaliset tulonsiirrot
(lapsilisä, asumistuki, työttömyysturva,
vanhempainraha, kotihoidon tuki jne.) kuukaudessa _______________ mk/kk

Yhteensä _______________ mk/kk

23. Onko joku kotitaloutenne jäsen saanut toimeentulotukea viimeisen 12 kk aikana?
1 ei
2 kyllä

24. Onko kotitaloudellanne ollut kuluneen 12 kk aikana vaikeuksia suoriutua pakollisista
maksuista (ruoka, vuokra yms.)?
1 ei
2 kyllä

25. Kuinka vaikeaa tai helppoa kotitaloutenne toimeentulo on nykyisillä tuloillanne?
1 erittäin vaikeaa
2 melko vaikeaa
3 ei helppoa, mutta ei myöskään vaikeaa
4 melko helppoa
5 erittäin helppoa

Seuraavat kysymykset koskevat Teidän terveydentilaanne

26. Millainen on terveydentilanne tällä hetkellä?
1 erittäin huono
2 melko huono
3 keskinkertainen
4 melko hyvä
5 erittäin hyvä
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27. Onko Teillä…? (Ympyröikää kaikki mahdolliset vaihtoehdot)
1 lääkärin toteama pitkäaikaissairaus
2 tapaturman jälkeisiä vammoja
3 jatkuvia kipuja tai epämääräisiä oireita
4 invaliditeetti ________ %
5 ei mitään yllämainituista

28. Kuinka suuren osan ajasta olette viimeisen 4 viikon aikana…

koko suurim- huomat- jonkin vähän en
ajan man osan tavan aikaa aikaa lainkaan

aikaa osan aikaa

a) Tuntenut olevanne täynnä
elinvoimaa. 1 2 3 4 5 6

b) Ollut hyvin hermostunut. 1 2 3 4 5 6
c) Tuntenut mielialanne niin

matalaksi, ettei mikään ole
voinut piristää teitä. 1 2 3 4 5 6

d) Tuntenut itsenne tyyneksi
ja rauhalliseksi. 1 2 3 4 5 6

e) Ollut täynnä tarmoa. 1 2 3 4 5 6
f) Tuntenut itsenne alakuloiseksi

ja apeaksi. 1 2 3 4 5 6

g) Tuntenut itsenne ”loppuun-
kuluneeksi”. 1 2 3 4 5 6

h) Ollut onnellinen. 1 2 3 4 5 6
i) Tuntenut itsenne väsyneeksi. 1 2 3 4 5 6

29. Oletteko viimeisen vuoden aikana saaneet sairaalahoitoa (vuodeosastolla)?
1 en
2 kyllä, ____________ vuorokautta

Seuraavat kysymykset koskevat Teidän
ja Teitä lähellä olevien ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita

30. Onko Teillä sellaista ystävää (ei perheenjäsen), jonka kanssa voitte keskustella täysin
luottamuksellisesti?
1 ei
2 kyllä
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31. Millaiset suhteet Teillä on seuraaviin perheenjäseniin? (Vastatkaa vain niiden perheen-
jäsenten osalta, joita Teillä on)

erittäin melko ei etäiset, melko erittäin
etäiset etäiset mutta ei läheiset läheiset

läheisetkään

a) puolisoon 1 2 3 4 5
b) vanhempiin 1 2 3 4 5
c) isovanhempiin 1 2 3 4 5
d) sisaruksiin 1 2 3 4 5
e) omiin lapsiin 1 2 3 4 5

32. Kuinka yksinäiseksi koette itsenne tällä hetkellä?
1 en lainkaan yksinäiseksi
2 jonkun verran yksinäiseksi
3 melko yksinäiseksi
4 erittäin yksinäiseksi

33. Lukekaa seuraavat väittämät ja osoittakaa rengastamalla, kuinka hyvin ne pitävät
paikkansa Teidän kohdallanne.

pitää täysin pitää melko ei juuri pidä ei lainkaan pidä
paikkansa lailla paikkaansa paikkaansa

paikkansa

a) Olen sitä mieltä, että useimmat
ihmiset ovat valmiita valehte-
lemaan oman etunsa vuoksi. 1 2 3 4

b) Useimmat ihmiset ovat rehel-
lisiä ja kunniallisia pääasiassa
kiinnijoutumisen pelosta. 1 2 3 4

c) Useimmat ihmiset ovat etuja
saavuttaakseen valmiita käyt-
tämään epärehellisiäkin keino-
ja, elleivät rehelliset auta. 1 2 3 4

d) Mietin usein, mitkä voisivat
olla ne todelliset syyt, jotka
saavat toiset tekemään jotain
hyväkseni. 1 2 3 4

e) Kukaan ei välitä paljoakaan
siitä, mitä toiselle tapahtuu. 1 2 3 4

f) On parasta olla luottamatta
kehenkään. 1 2 3 4

g) Useimmat ihmiset hankkivat
ystäviä siksi, että näistä on
todennäköisesti heille hyötyä. 1 2 3 4

h) Useimmat ihmiset eivät
oikeastaan haluaisi nähdä
vaivaa auttaakseen toisia. 1 2 3 4
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34. Missä määrin seuraavat asiat vaikeuttavat kotitaloutenne elämää tällä hetkellä?

ei lainkaan jonkin verran melko paljon erittäin paljon

a) taloudellinen ahdinko 1 2 3 4
b) henkisen tasapainon

järkkyminen 1 2 3 4
c) liiallinen alkoholin käyttö 1 2 3 4

d) väkivalta perheessä 1 2 3 4
e) ongelmat lastenkasvatuksessa 1 2 3 4
f) uskottomuus perheessä 1 2 3 4

g) huumausaineiden käyttö 1 2 3 4
h) asuinympäristön levottomuus

(esim. ilkivaltaa tai sotkemista,
päihteiden tai naapurien
aiheuttamaa häiriötä) 1 2 3 4

i) asuinympäristön vaarallisuus
(esim. katuväkivalta, uhkailu,
pelottelu) 1 2 3 4

Seuraava kysymys koskee Teidän harrastustoimintaanne

35. Harrastatteko jotain seuraavista? (Ympyröikää kaikki mahdolliset vaihtoehdot)

1 en harrasta mitään
2 liikkuminen/kuntoileminen
3 luonnossa liikkuminen (esim. metsästys, sienestys, marjastus jne.)
4 taidenäyttelyissä/museoissa käyminen
5 elokuvissa käyminen
6 teatterissa/oopperassa/konsertissa käyminen
7 kevyen musiikin kuunteleminen
8 tanssiminen
9 poliittinen (yhteiskunnallinen) toiminta
10 vapaaehtoistoiminta
11 lukeminen
12 erityisharrastus (esim. käsityöt, postimerkkien keräily, valokuvaus jne.)
13 muu, mikä ________________________________________________
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Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan niitä epävirallisia
ja virallisia sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia,

joita asuinalueellanne on

36. Millaisiksi luonnehditte suhteenne naapureihinne?
1 erittäin etäinen
2 melko etäinen
3 ei etäinen, mutta ei läheinenkään
4 melko läheinen
5 erittäin läheinen

37. Missä määrin olette osallistunut yhteiseen tekemiseen (talkoot tms.) asuinalueenne
ihmisten kanssa?
1 en lainkaan
2 jonkin verran
3 melko paljon
4 erittäin paljon

38. Missä määrin tunnette asuinalueellanne toimivia järjestöjä tai yhdistyksiä?
1 en lainkaan
2 jonkin verran
3 melko paljon
4 erittäin paljon

39. Toimitteko aktiivisesti mukana jossain asuinkuntanne järjestössä tai yhdistyksessä?
1 en (siirtykää kysymykseen 41)
2 kyllä

40. Missä asuinkuntanne järjestössä tai yhdistyksessä toimitte? (Ympyröikää kaikki mahdolliset
vaihtoehdot)
1 kylätoimikunta/asukasyhdistys
2 seurakunta
3 urheiluseura/metsästysseura
4 Suomen Punainen Risti
5 Mannerheimin Lastensuojeluliitto
6 eläkeläisten yhdistys
7 poliittinen yhdistys
8 vanhempainyhdistys (esim. koulu, urheilu)
9 muu yhdistys (esim. 4H-kerho, työttömien)
10 Martat
11 Maa- ja kotitalousnaiset
12 muu, mikä _____________________________________________________



11

Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan Teidän kiinnostustanne
osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

41. Äänestittekö edellisissä kunnallisvaaleissa?
1 en
2 kyllä

42. Äänestittekö edellisissä eduskuntavaaleissa?
1 en
2 kyllä

43. Äänestittekö edellisissä presidentinvaaleissa?
1 en
2 kyllä

44. Missä määrin oman asuinkuntanne poliitikot ja päättäjät pitävät huolta elämisen
edellytyksistä kunnassanne?
1 erittäin huonosti
2 melko huonosti
3 ei hyvin, mutta ei huonostikaan
4 melko hyvin
5 erittäin hyvin

45. Missä määrin valtakunnan poliitikot ja päättäjät pitävät huolta Teidän asuinseutunne
elämisen edellytyksistä?
1 erittäin huonosti
2 melko huonosti
3 ei hyvin, mutta ei huonostikaan
4 melko hyvin
5 erittäin hyvin

46. Mitä puoluetta äänestäisitte, jos tällä hetkellä pidettäisiin eduskuntavaalit?
1 Kansallinen Kokoomus (KOK)
2 Kristillinen Liitto (SKL)/Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
3 Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP)
4 Suomen Keskusta (KESK)
5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
6 Vasemmistoliitto (VAS)
7 Vihreä Liitto
8 muu, mikä ________________________________
9 en osaa/halua sanoa
10 en äänestäisi lainkaan
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Seuraavat kysymykset koskevat Teidän muuttohistoriaanne

47. Kuinka kauan olette asuneet nykyisessä asuinkunnassanne? ___________ vuotta

48. Kuinka monta kertaa olette muuttaneet kunnasta toiseen elämänne aikana?
_______ kertaa

Kysymykset 49–51 koskevat henkilöitä, jotka ovat joskus muuttaneet kunnasta toiseen. Kysy-
mys 52 koskee henkilöitä, jotka ovat asuneet samalla paikkakunnalla koko ikänsä.

49. Mistä kunnasta muutitte nykyiseen asuinkuntaanne? ________________________

50. Oliko seuraavilla tekijöillä vaikutusta viimeisimpään muuttopäätökseenne? (Arvioikaa
jokaista väittämää erikseen)

ei kyllä

a) Nykyinen asuinkunta tarjosi paremmat työllistymismahdollisuudet. 1 2
b) Muutimme minun tai jonkun muun perheenjäsenen työn vuoksi. 1 2
c) Nykyinen asuinkunta tarjosi paremmat toimeentulomahdollisuudet. 1 2

d) Muutin minun tai jonkun muun perheenjäsenen opiskelun vuoksi. 1 2
e) Muutin minulle läheisen ihmisen luokse (esim. avo-/aviopuolison,

lapsen, vanhempieni). 1 2
f) Tunsin oloni yksinäiseksi entisellä asuinseudullani. 1 2

g) Koin muuton ratkaisuksi arkielämäni vaikeuksiin (esim. avioero,
toimeentulovaikeudet, päihteiden käyttö). 1 2

h) Halusin rauhallisen asuinympäristön (esim. hyvä kasvuympäristö
lapsille, luonnon läheisyys). 1 2

i) Sain/saimme tilavamman asunnon nykyiseltä paikkakunnalta. 1 2

j) Sain/saimme paremmin varustellun asunnon nykyiseltä paikkakunnalta. 1 2
k) Entisellä paikkakunnalla tarvitsemani palvelut olivat hankalasti

saavutettavissa tai niitä ei ollut lainkaan (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut,
kauppapalvelut, julkiset kulkuvälineet). 1 2

l) Koin entisen asuinseutuni ”ahdasmieliseksi” (esim. uskonnollisesti,
poliittisesti). 1 2

m) Halusin itsenäistyä. 1 2
n) Joku muu syy, mikä __________________________________________ 1 2

51. Jos arvioitte nyt muuttopäätöstänne, niin onko päätös mielestänne ollut?
1 erittäin huono
2 melko huono
3 ei hyvä, mutta ei huonokaan
4 melko hyvä
5 erittäin hyvä
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52. Jos olette asuneet koko ikänne samalla paikkakunnalla, niin mikä on tärkein syy siihen,
ettette ole muuttaneet?
1 Kotipaikkakuntani on tarjonnut minulle tai jollekin perheenjäsenelleni aina hyvät

työllistymismahdollisuudet.
2 Minun tai jonkun muun perheenjäseneni opiskelupaikka sijaitsee kotipaikkakunnallani.
3 En ole halunnut muuttaa minulle läheisten ihmisten vuoksi (esim. puoliso, vanhemmat,

muut omaiset).
4 Kotipaikkarakkaus on pitänyt minut synnyinseudullani.
5 Kaikki tarvitsemani palvelut ovat helposti saatavissa.
6 Pidän asunnostani ja asuinympäristöstäni.
7 Joku muu syy, mikä ________________________________

Seuraavat kysymykset koskevat Teidän käsityksiänne
asuinkuntanne tarjoamista palveluista

Koulupalveluita ovat esimerkiksi opetus, erityisopetus, koulukuljetus. Kulttuuripalveluita ovat
esimerkiksi kirjastopalvelut, teatteri, tilaisuudet. Kauppapalveluita ovat esimerkiksi elintarvike-
liike, kampaamo. Poliisin palveluita ovat esimerkiksi järjestys- ja rikospoliisitoiminta, liikenteen-
valvonta, ajokortin myöntäminen. Nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita ovat esimerkiksi pururata,
uimahalli, jäähalli. Julkista liikennettä ovat esimerkiksi linja-auto, juna.

53. Kuinka helposti arvioitte saavanne seuraavan tyyppisiä palveluita nykyisessä
asuinkunnassanne? (Rengastakaa mielestänne oikea vaihtoehto)

palvelua on palvelua on palvelua on palvelua on
erittäin vaikea melko vaikea melko helppo erittäin helppo
saada saada saada saada

a) lasten päivähoito 1 2 3 4
b) vanhustenhuollon palvelut 1 2 3 4
c) sosiaalityöntekijän palvelut 1 2 3 4

d) terveyskeskuspäivystys 1 2 3 4
e) sairaalapalvelut 1 2 3 4
f) koulupalvelut 1 2 3 4

g) kulttuuripalvelut 1 2 3 4
h) kauppapalvelut 1 2 3 4
i) poliisin palvelut 1 2 3 4

j) nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut 1 2 3 4
k) pankki- ja postipalvelut 1 2 3 4
l) julkinen liikenne 1 2 3 4
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54. Missä määrin olette tyytyväinen asuinalueenne julkisiin liikenneyhteyksiin?
1 en lainkaan tyytyväinen
2 jonkin verran tyytyväinen
3 melko tyytyväinen
4 erittäin tyytyväinen

55. Millaisilla palveluilla arvioisitte asuinkuntanne kykenevän lisäämään Teidän itsenne tai
 kotitaloutenne halukkuutta asua nykyisessä asuinkunnassanne?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan Teidän käsityksiänne
omasta ja asuinseutunne tulevaisuudesta

56. Harkitsetteko muuttoa toiselle paikkakunnalle lähitulevaisuudessa?
1 en (siirtykää kysymykseen 58)
2 kyllä

57. Onko seuraavilla tekijöillä vaikutusta muuttoharkintaanne? (Arvioikaa jokaista väittämää
erikseen)

ei kyllä

a) Haluaisin paremmat työllistymismahdollisuudet. 1 2
b) Minun tai jonkun muun perheenjäsenen (mahdollisen) työn vuoksi. 1 2
c) Nykyinen asuinkuntani ei tarjoa riittäviä toimeentulomahdollisuuksia. 1 2

d) Minun tai jonkun muun perheenjäsenen (mahdollisen) opiskelun vuoksi. 1 2
e) Harkitsen muuttoa minulle läheisen ihmisen luokse (esim. avo-/aviopuoliso,

lapsen/lasten, vanhempien). 1 2
f) Tunnen oloni yksinäiseksi nykyisellä asuinseudullani. 1 2

g) Muutto voisi ratkaista arkielämän vaikeuksia (esim. avioero, toimeentulo-
vaikeudet, päihteiden käyttö). 1 2

h) Haluaisin rauhallisemman asuinympäristön (esim. hyvä kasvuympäristö
lapsille, luonnon läheisyys). 1 2

i) Tarvitsisin/tarvitsisimme tilavamman asunnon. 1 2

j) Tarvitsisin/tarvitsisimme paremmin varustellun asunnon. 1 2
k) Nykyisellä paikkakunnalla palveluja on hankala saavuttaa tai niitä ei ole

lainkaan (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, kauppapalvelut, julkiset kulku-
välineet). 1 2

l) Koen nykyisen asuinseutuni ”ahdasmieliseksi” (esim. uskonnollisesti,
poliittisesti). 1 2

m) Haluan itsenäistyä. 1 2
n) Mikään ei sido minua nykyiseen asuinpaikkaani (esim. työ, ystävät, omaiset). 1 2
o) Joku muu syy, mikä _______________________________________ 1 2
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58. Missä määrin nykyinen asuinseutunne tarjoaa tyydyttävät elämän mahdollisuudet
kotitaloudellenne?
1 erittäin huonosti
2 melko huonosti
3 ei hyvin, mutta ei huonostikaan
4 melko hyvin
5 erittäin hyvin

59. Miten arvioitte asuinseutunne kehittyvän tulevina vuosina?
1 selvästi huonompaan suuntaan
2 jossain määrin huonompaan suuntaan
3 pysyy ennallaan
4 jossain määrin parempaan suuntaan
5 selvästi parempaan suuntaan

60. Miten arvioitte kotitaloutenne toimeentulon kehittyvän tulevina vuosina?
1 selvästi huonompaan suuntaan
2 jossain määrin huonompaan suuntaan
3 pysyy ennallaan
4 jossain määrin parempaan suuntaan
5 selvästi parempaan suuntaan

61. Missä määrin koette voivanne vaikuttaa valinnoillanne omaan henkilökohtaiseen
elämäänne?
1 en lainkaan
2 jossain määrin
3 melko paljon
4 erittäin paljon

62. Jos ajattelette tämän hetkistä elämäntilannettanne, niin mihin suuntaan arvioitte sen
muuttuvan viiden vuoden kuluessa?
1 selvästi huonompaan suuntaan
2 jonkin verran huonompaan suuntaan
3 pysyy ennallaan
4 jonkin verran parempaan suuntaan
5 selvästi parempaan suuntaan
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Seuraavassa on joukko elämää yleisesti kuvaavia väittämiä,
joilla kartoitetaan Teidän käsityksiänne tämän hetkisestä

elämäntilanteestanne

63. Missä määrin seuraavat asenneväittämät pitävät paikkansa Teidän osaltanne?

vahvasti eri jossain ei samaa, jossain samaa vahvasti
eri mieltä mieltä määrin mutta ei määrin mieltä samaa

eri mieltä eri miel- samaa mieltä
täkään mieltä

a) Elämäni on pääosin
tavoitteideni
mukaista. 1 2 3 4 5 6 7

b) Elämäntilanteeni on
erinomainen. 1 2 3 4 5 6 7

c) Olen tyytyväinen
elämääni. 1 2 3 4 5 6 7

d) Olen saavuttanut
elämässäni tärkeiksi
katsomani asiat. 1 2 3 4 5 6 7

e) Jos voisin elää elä-
mäni uudelleen, en
vaihtaisi juuri mitään.1 2 3 4 5 6 7

SUURET KIITOKSET VASTAUKSISTANNE!


