
KYSELYLOMAKE: FSD3091 PERHESUUNNITTELUKYSELY: MIEHET 1994

QUESTIONNAIRE: FSD3091 FAMILY PLANNING SURVEY: MEN 1994

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/



Hyvii Mies 

STAKES 
SOSIAALI- ]A TERVEYSALAN 
TUTKIMUS- ]A KEHITTAMISKESKUS 
Silcasaarenkacu 18, PL 220 , 0053 1 Helsinki 
Puhelin (90) 39 671, telefax (90) 76 1 307 

r 

Helsinki 3.6.1994 

Julkisessa keskustelussa on nostettu esille kysymys miehen roolista raskauden ehkiiisyssa. 
Raskauden ehkiiisy ja lasten saantiin liittyviit kysymykset ovat pitkiiiin olleet asioita, jotka ovat 
kuuluneet liihinna naisille. Miesten nakemyksistii raskauden ehkiiisyyn liittyviista vastuusta ja 
halukkuudesta osallistua ehkiiisyn hoitoon tai synnytyksiin, tiedetaiin sangen vahiin. Tassa 
tutkimuksessa pyrimme kartoittamaan suomalaisten miesten kiisityksia ja kokemuksia raskauden 
ehkaisysta ja siihen liittyvastii palvelujen kaytosta. 

Olet yksi niistii 400:sta 20-24-vuotiaasta tai 40-44-vuotiaasta suomalaisesta miehestii, jotka on 
satunnaisesti valittu tutkimukseen vaestorekisterista. Tutkimusta tekevat STAKESin tutkijat 
yhteistyossii Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkijoiden kanssa. 

Lomake sisiiltiiii kysymyksiii lapsien hankinnasta, raskauksista, ehkiiisymenetelmistii, palveluiden 
kiiytostii ja palveluiden arvottamisesta. Koska kyselyssii on paljon mielipidekysymyksia, ovat 
vastauksesi arvokkaita, vaikka sinulla ei tallii hetkellii olisikaan vakituista parisuhdetta tai 
tarvetta ehkiiisyyn. Lomakkeen tiiyttiiminen kestiiii noin 10-30 minuuttia. Tutkimuksen tulosten 
kannalta olisi erityisen tiirkeiiii, ettii kaikki lomakkeen saaneet vastaisivat siihen. Tutkimukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista. 

Kun olet tiiyttanyt lomakkeen, laita se mukana olevaan vastauskirjekuoreen. Laita pienemmiin 
kirjekuoren sisiille nimitarra ja liihetii se erikseen. Nimitarra kertoo meille, ettii olet vastannut, 
emmekii liihetii lomaketta eniiii uudelleen. Postimaksut olemme jo maksaneet puolestasi. 

Koska lomakkeeseen ei merkitii nimeii, eiviit edes tutkijat pysty yhdistiimiiiin vastauksia 
henkiloihin. Kaikki tiedot kiisitelliiiin siis nimettomina ja luottamuksellisesti. Lisiitietoja 
tutkimuksesta ja lomakkeen tiiyttamisestii kirjeitse tai puhelimitse antaa Ossi Rahkonen p. 90-
191 7026 tai Sinikka Sihvo p. 90-3967 2312. 

Kiitiimme vaivanniiostiisi jo etukiiteen! 

Tutkimusryhman puolesta 

Ossi Rahkonen 
Valtiotieteen tohtori, 
assistentti 

~ic.Cc-c__, >kA:, c 
Sinikka Sihvo 
Terveydenhuollon kandidaatti, 
tutkija 



Vastausobje: YmpyrOi kussakin kysymyksessii sopivin vaihtoehto ja avokysymyksissa vastaa tybjille 
riveille. Kuvitteellisissa tilanteissa pyri miettimaiin mitii tekisit, jos tilanne olisi sinulle ajankohtainen. 

1. Mika on asuinkuntasi 

2. Mina vuonna olet syntynyt? 19 __ _ 

3. Mika on peruskoulutuksesi? 
1 kansa- tai kansalaiskoulu tai viihemman 
2 keski- tai peruskoulu 
3 ylioppilas 

4. Mika on ammattikoulutuksesi? (Voit rengastaa useita) 
1 ei mitaiin ammattikoulutusta 
2 ammattikoulu tai muita ammatillisia kursseja 
3 koulutasoinen ammatillinen tutkinto 
4 opistotasoinen tutkinto 
5 korkeakoulu tai yliopistotutkinto 

5. Mika on ammattisi? Jos et ole tiillii hetkella tyossa, merkitse viimeisin ammattisi. 

6. Mika on nykyinen siviilisaatysi? 
1 naimaton 
2 avoliitossa 
3 naimisissa 
4 eronnut tai asumuserossa 
5 leski 

7. Jos et ole naimisissa tai avoliitossa, onko sinulla jokin muu vakituinen parisuhde? 
1 kyllii 
2 ei 
3 olen naimisissa tai avoliitossa 

LAPSET JA RASKAUDET 

8. Kuinka monen lapsen biologinen isii olet? 

______ lapsen 

9. Aiotko tulevaisuudessa hankkia lapsen tai lapsia? 
1 en 
2 ehka 
3 kylla 
4 en osaa sanoa 

5 muuta, mitii? ----------- -------------------
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10. Miten naisen ilea mielestasi vailcuttaa mahdollisuuteen tulla raskaaksi? 
1 helpompaa 35 vuotiaalle kuin 25 vuotiaalle 
2 liihes yhtii helppoa 35 ja 25 vuotiaalle 
3 vailceampaa 35 vuotiaalle kuin 25 vuotiaalle 
4 liihes mahdotonta yli 35 vuotiaalle 
5 iallii ei ole suurta merkitystii 
6 en osaa sanoa 

11. Missii kuukautiskierron vaiheessa luulisit naisen tulevan herkimmin raskaaksi? 
1 juuri ennen kuukautisia 
2 kuukautisten ailcana 
3 noin viilcon jalkeen kuukautisten alkamisesta 
4 noin 2 viikkoa kuukautisten alkamisesta 
5 ei eroa ajankohtien viilillii 
6 en tieda 

12. Mistii merkeistii osaisit epiiillii naisen tulleen raskaaksi? 

2 en tieda mitka ovat raskauden merkit 

13. Jos nainen on raskaana ja haluaa jatkaa raskautta, minne terveydenhuollossa hanen pitaisi mielestasi 
ensimmaiseksi ottaa yhteytta? 

1 
2 en tieda minne pitaisi ottaa yhteytta 
3 en osaa sanoa 

14. Kuinka pian naisen talloin mielestasi pitaisi ottaa yhteytta terveydenhuoltoon? 
1 heti kun epiiilee olevansa raskaana 
2 heti kun tietaa olevansa raskaana 
3 vasta kun raskaus olisi hieman pidemmallii 
4 vasta myohemmin kun raskaus olisi huomattavasti pidemma1la 
5 en osaa sanoa 
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RASKAUDEN EHKAfSY 

Jos sinulla ei ole koskaan ollut sukupuolikumppania, siirry kysymykseen 18 

15. Mita ehkaisymenetelmaa olet kayttanyt (tai kumppanisi) viimeisen vuoden aikana? (Voit rengastaa useita) 
1 en ole tarvinnut ehkaisya (eika kumppanini) viimeisen vuoden aikana, siirry kysymykseen 18 
2 ehkaisypilleri tai minipilleri 
3 ehkaisykapseli 
4 tavallinen kierukka 
5 hormonikierukka 
6 hormonirengas 
7 kondomi 
8 ehkaisyvaahto,-voide,-puikko 
9 ehkaisysieni 
10 pessaari 
11 sterilisaatio, nainen 
12 sterilisaatio, oma 
13 rytmimenetelma (varmojen paivien Jaskeminen) 
14 keskeytetty yhdynta 
15 jalkiehkaisy ("katumuspillerit") 
16 jokin muu menetelma, mika? __________________________ _ 

17 en tieda mita menetelmaa kumppanini kayttaa 

16. Mista hankit ehkaisyvalineen viimeksi? 
1 apteekista 
2 Iaakarilta, teiveyden- tai sairaanhoitajalta 
3 automaatista 
4 tavaIJisesta kaupasta tai kioskista 

5 muualta, mista? --------------------------------
6 en tieda I en muista 

17. Oletko talla hetkella kayttamaasi (kayttamaanne) ehkaisymenetelmaan 
1 erittain tyytyvainen 
2 melko tyytyvainen 
3 melko tyytymaton 
4 erittain tyytymatOn 
5 en osaa sanoa 

18. Pitaisiko uusien ehkaisymenetelmien kehittelyssa keskittya paaasiassa 
1 naisten ehkaisymenetelmien kehittamiseen 
2 yhta paljon naisten ja miesten ehkaisymenetelmien kehittamiseen 
3 miesten ehkaisymenetelmien kehittamiseen 
4 en osaa sanoa 

19. Jos liihivuosina markkinoille tulisi siittioiden valmistumista estava miesten ehkiiisyrokote, voisitko 
kuvitella kayttavasi sita? 

1 en, miksi? ---------------------------------~ 

2 kylla, miksi? --------------------------------

3 en osaa sanoa 



20. Olettaen, etta kumppanisi olisi hankkimassa ehkaisypillereita, mista haluaisit hiinen ne mieluiten 
hankkivan? (mikali niita saisi kaikista alla Juetelluista paikoista ja henkiloilfa) 

1 kaupasta tai apteekista ilman reseptia 
2 terveydenhoitajalta tai kiitiloltii 
3 yleisliiiikarilta 
4 gynekologilta (naistentautien erikoisliiiikarilta) 

5 muualta, misfa? -----------------------------
6 en osaa sanoa 

MIESTEN ROOLI RASKAUDEN EHKAfSYSSA 

21. Kenelle vastuu raskauden ehkiiisysfa mielestiisi kuuluu? 
1 paiiasiassa naiselle 
2 tasaveroisesti miehelle ja naiselle 
3 paaasiassa miehelle 
4 en osaa sanoa 

22. Milla tavoin olet osaJJistunut raskauden ehkaisyyn nykyisessii tai viimeisimmassa parisuhteessasi? 

2 en mitenkaan, kumppani hoitaa/hoiti ehkaisyn tiiysin 
3 minulla ei ole koskaan ollut sukupuolikumppania 

23. Oletko koskaan peliinnyt, ettii vakituinen tai satunnainen kumppanisi tulisi suunnittelematta raskaaksi? 
1 en 
2 kyllii 
3 en muista 

24. Milla tavoin olet yrittiinyt esfaa ei-toivotun raskauden? (Voit rengastaa useita) 

2 en mitenkaiin, silla miehella ei ole juuri mahdollisuuksia taata ehkiiisyn varmuutta 
3 en mitenkiian, silla raskauden ehkaisy kuuluu naiseJJe 
4 en osaa sanoa 
5 minulla ei ole koskaan oJJut sukupuolikumppania 

25. Kuinka helppoa sinulle olisi menna Jiiiikiirin vastaanotolle puhumaan raskauden ehkiiisystii.? (Olettaen ettii 
tarvitsisit neuvoja) 

1 erittiiin helppoa 
2 suhteeJJisen helppoa 
3 suhteellisen vaikeaa 
4 erittiiin vaikeaa 
5 en osaa sanoa 
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26. Jos tarvitsisit Jaiikarin neuvoja raskauden ehkaisyyn Jiittyen, kavisitko mieluiten: (Valitse kustakin 
kohdasta yksi vaihtoehto) 

A 1 saman Jaakiirin Juona, jonka Juona 
kayo muidenkin vaivojen takia 
2 jonkun toisen Jaakarin Juona 
3 Jaakarin tuttuudella ei ole merkitysta 
4 en osaa sanoa 

C 1 miesliiiikarin vastaanotolla 
2 naislaakarin vastaanotolla 
3 ei valia 
4 en osaa sanoa 

B 1 erikoisliiiikarin Juona 
2 yleisliiiikarin luona 
3 ei valia 
4 en osaa sanoa 

D 1 yksityisliiiikiiriasemalla 
2 ehkaisyneuvolassa 
3 muualla terveyskeskuksessa 
4 ei valia 
5 en osaa sanoa 

27. Onko nykyisessa palvelujlirjestelmassamme mielestlisi jotakin esteita, jotka vaikeuttavat miesten 
hakeutumista Jaiikarin vastaanotolle ehkaisyyn liittyvien kysymysten takia? 

1 ei 

2 kylla, mita? ---------------------------------

3 en osaa sanoa 
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28. On sanottu, etta miehet osaJlistuvat Jiian vlihan raskauden ehkaisyyn ja synnytyksiin. Mita mielta sina olet, 
pitaisiko mieheo roolia: 

Tuntuvasti Jonkin 
Jisata verran Jislita 

Vastuu raskauden ehkaisysta 1 2 

Vastuu raskauden ehkaisykustannuksista 1 2 

Synnytykseen osallistuminen 1 2 

Vastuu raskauden keskeytyksesta 1 2 

29. Haluaisitko osallistua raskauden ehkaisya koskeviin paatfiksiin? 
(Jos sinulla ei ole parisuhdetta, siirry kysymykseen 30) 

1 nykyista enemman 
2 osallistun nyt sopivasti 
3 nykyista vahemman 

Ei tarvita Vlihentaa En osaa 
Jisliysta sanoa 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

4 en ole koskaan osallistunut ehkaisya koskeviin paatoksiin, ja ajatus osallistumisesta tuntuu vieraalta 
5 en osaa sanoa 

30. Jos sinulla olisi vakituinen kumppani, haluaisitko osallistua ehkaisya koskeviin paatoksiin? 
(Jos sinulla on kumppani, siirry kysymykseen 31) 

1 kylla 
2 en 
3 en osaa sanoa 
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31. Mita miehen osallistuminen ehkaisya koskevaan paatoksentekoon mielestasi kaytannossa tarkoittaa? 

VIIMEISIN RASKAUDEN EHKAfSYYN LIITTYV A KA YNTI 

32. Oletko koskaan kaynyt yksin tai yhdessa kumppanisi kans.sa Jaakarin tai terveydenhoitajan luona raskauden 
ehkaisyyn liittyvien kysymysten takia? 

1 en 
2 kylla 
3 en osaa sanoa, en muista 

33. Oletko jonkun muun Jaakarikaynnin yhteydes.sa ottanut esille raskauden ehkaisya koskevia asioita? 
1 en 
2 kylla 
3 en muista 

34. Milloin viimeksi kavit yksin tai yhdessa kumppanisi kans.sa Jaakarin tai terveydenhoitajan vastaanotolla 
raskauden ehkaisyn vuoksi? 

1 en ole kaynyt vastaanotolla ehkaisyn takia, siirry kysymykseen 41 
2 alle 6 kuukautta sitten 
3 6-12 kuukautta sitten 
4 yli 1 mutta alle 2 vuotta sitten 
5 2-5 vuotta sitten 
6 yli 5 vuotta sitten 
7 en muista 

35. Oliko kyseessa kaynti 
1 yksin 
2 vaimon tai muun kumppanin kans.sa 
3 en muista 

36. Missa siJJoin kavit? 
1 erillises.sa ehkaisyneuvolassa 
2 aitiysneuvolan yhteydes.sa olevas.sa ehkaisyneuvolassa 
3 kouluterveyden- tai opiskelijaterveydenhuollossa 
4 terveyskeskuslaakarillli 
5 yksityisella llilikliriasemalla 
6 sairaalan poliklinikalla 
7 muualla, missa? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

8 en muista 

37. Kenen luona kavit? (Voit rengastaa useita) 
1 yleislaakarin 
2 erikoislaakarin 
3 muun Jaakarin 
4 terveydenhoitajan tai katilon 
5 en muista 



38. Oliko kiiynnin aiheena: 
1 ehkiiisyn lopettaminen 
2 ehkiiisymenetelmiin valinta ensimmiiistii kertaa 
3 ehkiiisymenetelmiin vaihto 
4 seurantakiiynti ( esimerkiksi ehkiiisypillerireseptin uusiminen, kierukan tarkastus tai vaihto) 
5 neuvonta tai keskustelu eri ehkiiisyvaihtoebdoista 
6 saada tietoa ei-toivotusta raskaudesta ja abortin tekemisestii 

7 muu syy, mikii? -------------------- ---------

8 en muista 

39. Jos kiiynti koski ehkiiisymenetelmiin valintaa, otettiinko niikemyksesi mielestiis.i riittiiviisti huomioon 
ehkiiisymenetelmiiii valittaessa? 

1 ei lainkaan 
2 jossain miiiirin 
3 melko hyvin 
4 tiiysin riittiiviisti 
5 en osaa sanoa 
6 kiiynti ei koskenut ehkaisymeneteJmiin valintaa 

40. Arvioi, miten seuraavat asiat toteutuivat viimeisellii kiiynnilliisi: OJin 

Hyvin MeJko MeJko 
tyytymaton tyytymiitfin tyytyviiinen 

Y stiivfillisyys 1 2 3 

Asiantuntemus 1 2 3 

Luottamuksellisuus 1 2 3 

V astaanottoajan 
riittiivyys 1 2 3 

RASKAUDEN KESKEYTYKSET 

Hyvin En osaa sanoa 
tyytyviiinen en muista 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

41. Onko puoJisollesi tai muulle kumppanillesi koskaan tehty raskauden keskeytystii eli aborttia? (Voit 
rengastaa useita) 

1 ei (siirry kysymykseen 45) 
2 kyllii 
3 en oJe varma, en tiedli 

Jos kumppanille/kumppaneillesi on tehty useita keskeytyksiii, vastaa viimeisimmiin keskeytyksen mukaan 

42. Mitkii oJivat tiirkeimmiit syyt keskeytykseen? 
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43. Keskustelitko kumppanisi kanssa abortista? 
1 han kertoi minulle abortista vasta jalkeenpain 
2 han kertoi minulle abortista ennen sen tekemista 
3 paatimme yhdessii abortista 
4 olin aloitteentekija siihen, etta kumppanini teki abortin 

5 muuta, mitii? - - --------- ----------------------

44. Olisitko halunnut jollain tavoin olla enemmiin mukana raskauden keskeytyksessii? 
( esimerkiksi osallistua paatoksentekoon tai kantaa vastuuta) 

1 en 
2 kylla, miten? _________________________________ _ 

SYNNY1TAMINEN 

45. Oletko ollut mukana synnytyksessa? (Voit rengastaa useita) 
1 en 
2 kylla, viimeisimmalla kerralla kun kumppanini synnytti 
3 kylla, joskus aikaisemmin 
4 kylla, jokaisella kerralla kun kumppanini on synnyttiinyt 
5 en osaa sanoa 

46. Jos kumppanisi synnyttaisi nyt, haluaisitko olla mukana synnytyksessa? 
1 en 
2 kylla 
3 en osaa sanoa 

47. Jos sinulla olisi mahdollisuus valita, missa mieluiten haluaisit/olisit halunnut kumppanisi synnyttiiviin? 

A Ensisynnytys: 
1 sairaalassa vuodeosastohoidossa 
2 sairaa1assa polikliinisesti (niin etta iiiti ja lapsi piiiisisiviit kotiin 24 tunnin kuluessa synnytyksesta) 
3 kotona, katilo tai liiakari mukana 

4 muua1la, missa? ------------------- ------------
5 en osaa sanoa 

B Seuraavat synnytykset: 
1 sairaalassa vuodeosastohoidossa 
2 sairaalassa polikliinisesti (niin etta aiti ja Japsi piiiisisivat kotiin 24 tunnin kuluessa synnytyksesta) 
3 kotona, katilo tai liiiikari mukana 

4 muualla, missa? -------------------------------
5 en osaa sanoa 
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PALVELUIDEN ARVOTIAMINEN 

48. Kuinka tlirkeana pidat etta seuraavat palvelut annetaan tai annettaisiin kayttajille ilmaiseksi verovaroin 
kustannettuna? 

Ei lainkaan Viihemman Melko Brittain En osaa 
tarkea tiirkeii tiirkeii tlirkeii sanoa 

Uiikarikaynnit raskauden ehkaisyn takia 1 2 3 4 5 

Ehkaisyvalineet 1 2 3 4 5 

Raskauden keskeyttaminen 1 2 3 4 5 

Lapsettomuuden hoito 1 2 3 4 5 

Kohdunkaulan syovan joukkotarkastus (PAP A) 1 2 3 4 5 

Rintasyoviin joukkotarkastus (Mammografia) 1 2 3 4 5 

Raskauden seuranta iiitiysneuvolassa 1 2 3 4 5 

Si.kion vammaisuuden seulonta 1 2 3 4 5 

Si.kion ultraaiinitutkimukset 1 2 3 4 5 

Eturauhassyiiviin seulonta 1 2 3 4 5 

Keuhkosyoviin seulonta 1 2 3 4 5 

49. Jos karsisit lapsettomuudesta, kuinka monen kuukauden palkan olisit valmis maksamaan siitii, ettii 
paiisisitte kumppanisi kanssa Japsettomuushoitoon Gos se olisi ainoa keino saada lapsi) 

--------- kuukauden palkan 

KOKEMUKSIA HOIDOSTA 
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50. Kuvaa kyselyn aihepiiriin liittyva myonteinen ja/tai kielteinen hoito- tai vastaanottokokemus. Kerro 
millaiseen tilanteeseen se liittyi, kuinka kauan tapahtumasta on, missa se tapahtui sekii mitii se sinulle merkitsi. 

Kirjoita sivun kaiintopuolelle, mikiili sinulla on viela jotain kyselyn aihepiiriin liittyvaa mielessiisi. 
KIITOS V AIV ANNAOSTASI! 


