
KYSELYLOMAKE: FSD3464 TERVEYS JA POLIITTINEN KIINNITTYMINEN 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3464 HEALTH AND POLITICAL ENGAGEMENT 2016

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.



Tutkimusaineistoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki kerätyt tiedot 

käsitellään luottamuksellisesti. Kerättyjä tietoja on suunniteltu yhdistettäviksi viranomaisten 

muussa yhteydessä keräämiin tietoihin. Näitä tietoja ovat mm. siviilisääty, koulutusaste ja 

tulotaso. 

Julkaistavista tutkimustuloksista ja taulukoista ei voi tunnistaa vastaajia. Kaikki yksittäistä 

vastaajaa koskevat tunnistetiedot poistetaan ennen kuin aineistoa luovutetaan 

tutkimuskäyttöön. 

 

1. Minä vuonna olet syntynyt? 

2. Oletko 1: mies 2: nainen? 

3. Mikä on äidinkielesi? 1: suomi 2: ruotsi 3: muu 

4. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? 1: erittäin kiinnostunut 2: melko kiinnostunut 3: en 

kovin kiinnostunut 4: en lainkaan kiinnostunut 

5. FILTER: Ihmiset jättävät toisinaan äänestämättä. Äänestitkö viime eduskuntavaaleissa 

huhtikuussa 2015? 1: kyllä 2: en 3: ei ollut äänioikeutta 

[Jos 5 = 1 ] 

5_1 Minkä puolueen ehdokasta äänestit? 1: Suomen Keskusta 2: Perussuomalaiset 3: 

Kansallinen Kokoomus 4: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 5: Vihreä liitto 6: 

Vasemmistoliitto 7: Ruotsalainen kansanpuolue 8: Suomen Kristillisdemokraatit 9: Jokin 

muu puolue 

6. Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä: äänestäminen on kansalaisvelvollisuus? Oletko 1: 

täysin samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri 

mieltä 

7. Ottiko jokin puolue tai ehdokas sinuun yhteyttä henkilökohtaisesti esimerkiksi kadulla tai 

internetin välityksellä viime eduskuntavaalien aikana? 1: kyllä, useita kertoja 2: kyllä, 

muutaman kerran 3: kyllä, kerran 4: ei 

8. Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä näistä 

olet tehnyt viimeksi kuluneen vuoden aikana? (kyllä, ei) 

8_1: ottanut yhteyttä poliitikkoon tai virkamieheen 



8_2: toiminut jossakin puolueessa tai poliittisessa ryhmässä 

8_3: toiminut jossakin muussa järjestössä tai yhdistyksessä 

8_4: käyttänyt tai pitänyt esillä kampanjatuotteita kuten rintamerkkejä, tarroja tms. 

8_5: allekirjoittanut kansalaisaloitteen, -adressin tai –vetoomuksen 

8_6: osallistunut lailliseen mielenosoitukseen 

8_7: boikotoinut eli kieltäytynyt tai välttänyt ostamasta tiettyjä tuotteita 

8_8: ilmaissut mielipiteesi sosiaalisessa mediassa 

9. Osallistutko jonkin potilasjärjestön tai omaisjärjestön toimintaan? 1: kyllä, aktiivisesti 2: 

kyllä, silloin tällöin 3: en 

10. Seuraavaksi haluaisin kysyä muutamia terveydentilaasi liittyviä kysymyksiä. Mikä on 

terveydentilasi yleensä ottaen? Onko se 1: erittäin hyvä 2: hyvä 3: kohtuullinen 4: huono 

5: erittäin huono? 

11. FILTER: Vaikeuttaako päivittäistä elämääsi jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai 

mielenterveyden ongelma? 1: kyllä, paljon 2: kyllä, jossain määrin 3: ei 

[Jos 11 = 1 tai 2] 

11_1 Mistä saakka se on vaikeuttanut päivittäistä elämääsi? 1: syntymästä tai 

lapsuudesta saakka 2: teini-ikäisestä 3: nuoresta aikuisiästä 4: keski-iästä 5: vasta 

vanhemmalla iällä 

11_2  Onko terveysongelmasi mielestäsi vaikuttanut yhteiskunnalliseen aktiivisuuteesi? 

1: aktiivisuuteni on lisääntynyt 2: aktiivisuuteni on vähentynyt 3: ei ole vaikuttanut 

11_3 Oletko joskus kokenut tulleesi syrjityksi terveysongelmasi vuoksi? 1: kyllä 2: en 

[Jos 11 = 3]: 

12. FILTER: Onko jokin pitkäaikainen terveysongelma jossain vaiheessa vaikeuttanut 

elämääsi, mutta josta olet toipunut? 1: kyllä, olen toipunut täysin 2: kyllä, olen toipunut 

osittain 3: ei 

[Jos 12 = 1 tai 2] 



12_1  Onko aiemmin kokemasi terveysongelma mielestäsi vaikuttanut 

yhteiskunnalliseen aktiivisuuteesi? 1: osallistuminen on lisääntynyt 2: osallistuminen on 

vähentynyt 3: ei ole vaikuttanut 

12_2 Koitko tulleesi syrjityksi terveysongelmasi vuoksi? 1: kyllä 2: en 

 

[KAIKKI JATKAVAT TÄSTÄ] 

13. Tunnetko yhteenkuuluvuutta ihmisten kanssa, joilla on jokin pitkäaikainen sairaus, 

vamma tai mielenterveyden ongelma? 1: kyllä, vahvasti 2: kyllä, jossain määrin 3: en 

14. Seuraavien kysymysten kohdalla vastauksesi pitäisi kuvata parhaiten omaa 

terveydentilaasi tänään. Ensimmäinen kysymys koskee liikuntakykyäsi. Sanoisitko, että 

1: sinulla ei ole vaikeuksia kävelemisessä? 2: sinulla on jonkin verran vaikeuksia 

kävelemisessä? 3: Olet vuoteenomana? 

15. Seuraava kysymys koskee itsehoitoa. Sanoisitko, että 1: sinulla ei ole vaikeuksia 

huolehtia itsestäsi? 2: sinulla on jonkin verran vaikeuksia peseytyä tai pukeutua itse? 3: 

Et kykene peseytymään tai pukeutumaan itse? 

16. Seuraava kysymys koskee tavanomaisia toimintojasi, esimerkiksi ansiotyötä, opiskelua, 

kotityötä tai vapaa-ajan toimintoja. Sanoisitko, että 1: sinulla ei ole vaikeuksia suorittaa 

tavanomaisia toimintojasi? 2: sinulla on jonkin verran vaikeuksia suorittaa tavanomaisia 

toimintojasi? 3: et kykene suorittamaan tavanomaisia toimintojasi? 

17. Seuraava kysymys koskee kipuja tai vaivoja. Sanoisitko, että 1: sinulla ei ole kipuja tai 

vaivoja? 2: sinulla on kohtalaisia kipuja tai vaivoja? 3: sinulla on ankaria kipuja tai 

vaivoja? 

18. Seuraava kysymys koskee ahdistuneisuutta tai masennusta. Sanoisitko, että 1: et ole 

ahdistunut tai masentunut? 2: olet melko ahdistunut tai masentunut? 3: olet erittäin 

ahdistunut tai masentunut? 

19. Terveydentilasi arvioinnin helpottamiseksi, eli kuinka hyvä tai huono terveydentilasi on, 

pyytäisin sinua kuvittelemaan mielessäsi asteikkoa, joka muistuttaa lämpömittaria. Paras 

kuvittelemasi terveydentila olisi asteikon yläpäässä 100 (sata) ja huonoin mahdollinen 

terveydentila asteikon alapäässä olisi 0 (nolla). Pyytäisin nyt arvioimaan, millä kohdalla 

asteikkoa terveydentilasi on tänään. 



20. Onko jollain läheiselläsi jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai mielenterveyden 

ongelma, joka vaikuttaa myös omaan elämääsi? 1: kyllä, vaikuttaa paljon 2: kyllä, 

vaikuttaa jossain määrin 3: ei 

21. Kuinka pitkä olet?  

22. Kuinka paljon painat? 

23. Onko sinulla ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime 

kuukauden aikana? (kyllä, ei) 

23_1: kohonnut verenpaine, verenpainetauti  

23_2: aivohalvaus  

23_3: kohonnut veren kolesteroli  

23_4: sydänveritulppa, sydäninfarkti  

23_5: sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa)  

23_6: syöpä  

23_7: nivelreuma, muu niveltulehdus  

23_8: selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus  

23_9: pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma  

23_10: masennus  

23_11: muu mielenterveysongelma  

23_12: astma  

23_13: diabetes 

 

24. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, 

että en oikein ymmärrä, mitä on tekeillä. Oletko 1: täysin samaa mieltä 2: jokseenkin 

samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri mieltä 



25. Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät. 

Oletko 1: täysin samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: 

täysin eri mieltä 

26. Kuinka tyytyväinen olet yleensä ottaen demokratian toimivuuteen Suomessa? Oletko 1: 

erittäin tyytyväinen 2: melko tyytyväinen 3: en kovinkaan tyytyväinen 4: en lainkaan  

27. Kuinka paljon asteikolla nollasta kymmeneen henkilökohtaisesti luotat seuraavaksi 

luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että et luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 

sitä, että luotat erittäin paljon kyseiseen tahoon. 

27_1: eduskunta 

27_2: poliittiset puolueet 

27_3: Suomen hallitus 

27_4: poliitikot 

27_5: kuntapäättäjät  

27_6: virkamiehet 

28. Oletko sitä mieltä että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua 

hyväksesi vai luuletko että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? Kerro mielipiteesi asteikolla 

nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, että ihmiset yrittäisivät käyttää sinua 

hyväkseen ja 10, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja. 

29. Kysyn nyt muutaman yhteiskunnallista tietämystä mittaavan kysymyksen. Mikä 

seuraavista on paikkamäärältään nykyisen eduskunnan suurin puolue? 1: Kansallinen 

Kokoomus 2: Suomen Keskusta 3: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 4: 

Perussuomalaiset 

30. Kuka seuraavista on tällä hetkellä Suomen sosiaali- ja terveysministeri? 1: Jan 

Vapaavuori 2: Sanni Grahn-Laasonen 3: Hanna Mäntylä 4: Paula Risikko 

31. Kuinka monta kansanedustajaa kuuluu Suomen eduskuntaan? [NUMEERINEN 

VASTAUS] 

32. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi 

asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen 

oikeistoa? 



33. Kuinka usein tapaat ystäviäsi, sukulaisiasi tai työtovereitasi muuten kuin työasioissa? 1: 

useita kertoja viikossa 2: kerran viikossa 3: useita kertoja kuukaudessa 4: kerran 

kuukaudessa 5: harvemmin kuin kerran kuukaudessa 6: en koskaan 

34. Tunnetko itsesi yksinäiseksi…1: jatkuvasti 2: melko usein 3: joskus 4: hyvin harvoin 5: 

et koskaan? 

35. Verrattuna muihin ikäisiisi ihmisiin, kuinka usein osallistut erilaisiin sosiaalisiin 

tapahtumiin ja vapaa-ajan toimintaan? 1: paljon harvemmin kuin useimmat 2: harvemmin 

kuin useimmat 3: suurin piirtein saman verran 4: useammin kuin useimmat 5: paljon 

useammin kuin useimmat 

36. Missä määrin saat apua ja tukea läheisiltäsi silloin, kun sitä tarvitset? Arvioi asteikolla, 

jossa 0 tarkoittaa ei lainkaan ja 10 paljon.  

37. Mitä mieltä olet Suomen terveyspalvelujen laadusta nykyisin? Arvioi asteikolla, jossa 0 

tarkoittaa äärimmäisen huonoa ja 10 äärimmäisen hyvää. 

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä: 

38. Hyvin toimeentulevien tulisi maksaa pienituloisia enemmän julkisista terveyspalveluista. 

1: täysin samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri 

mieltä 

39. Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus väestöryhmien välillä on kasvanut maassamme 

liian suureksi. 1: täysin samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 

4: täysin eri mieltä 

40. Julkisia terveyspalveluja tulee parantaa, vaikka se tarkoittaisi veronkorotuksia. 1: täysin 

samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri mieltä 

41. Tiettyihin elintapoihin, esimerkiksi tupakointi, alkoholin suurkulutus tai vähäinen 

liikunta, liittyvien sairauksien kohdalla tulisi periä korkeampia hoitomaksuja. 1: täysin 

samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri mieltä 

42. Suomessa on siirryttävä perustuloon, joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan 

vähimmäistason. 1: täysin samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri 

mieltä 4: täysin eri mieltä 

43. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 1: täysin samaa 

mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri mieltä 



44. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin. 1: täysin 

samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri mieltä 

45. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisina palveluina. 1: täysin 

samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri mieltä 

46. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä. 1: täysin 

samaa mieltä 2: jokseenkin samaa mieltä 3: jokseenkin eri mieltä 4: täysin eri mieltä 

47. Kysyn lopuksi muutamia taustatietoja sinusta. Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet 

suorittanut? 1: peruskoulu (ml. kansakoulu) 2: lukio 3: ammatillinen tutkinto tai 

opistoasteen tutkinto 4: ammattikorkeakoulututkinto 5: yliopistotutkinto 

48. Mikä on siviilisäätysi? 1: naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 2: avoliitossa 3: 

asumuserossa tai eronnut 4: leski 5: naimaton 

49. Kuinka monta 18 vuotta täyttänyttä aikuista asuu samassa kotitaloudessa kanssasi? 

50. Kuinka monta alle 18 vuotta täyttänyttä asuu samassa kotitaloudessa kanssasi? 

51. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut bruttokuukausitulot eli 

kuukausitulot ennen veroja? 

52. Mikä seuraavista on lähimpänä sitä, minkälaiset kotitaloutesi tulot ovat tällä hetkellä? 1: 

nykyisillä tuloilla elää mukavasti 2: nykyisillä tuloilla tulee toimeen 3: nykyisillä tuloilla 

on vaikeuksia tulla toimeen 4: nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen 

53. FILTER: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämän hetkistä elämäntilannettasi? 1: 

kokopäivätyössä 2: osa-aikatyössä 3: työtön; 4: opiskelija 5: varusmies tai 

siviilipalveluksessa 6: eläkkeellä 7: hoitaa kotitaloutta tai vanhempainvapaalla 

[Jos 53 = 3] 

53_1 Kuinka monta kuukautta nykyinen työttömyysjaksosi on kestänyt? [koodaa 

kuukausina, jos yli 2 vuotta koodaa 24] 

[Jos 53=1 tai 2]  

54. Ajattele nykyistä työtäsi. Oletko: 1: palkansaaja 2: yrittäjä 3: ei kumpikaan näistä 

54_1 Mikä on ammattisi? [avokysymys] 

54_2 Oletko työssäsi esimiesasemassa? Jos kyllä, niin montako alaista sinulla on? 1: ei; 

2: kyllä, 1–9 alaista; 3: kyllä, alaisia 10 tai enemmän  



[Jos 53>=3] 

55. Ajattele sitä työtä, jossa olit viimeksi. Olitko 1: palkansaaja 2: yrittäjä 3: ei kumpikaan 

näistä 

55_1 Mikä oli ammattisi? [avokysymys] 

55_2 Olitko työssäsi esimiesasemassa? Jos kyllä, niin montako alaista sinulla oli? 1: ei; 

2: kyllä, 1–9 alaista; 3: kyllä, alaisia 10 tai enemmän  

56. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot kuuluvasi? 1: yläluokka 2: ylempi keskiluokka 3: 

alempi keskiluokka 4: työväenluokka 5: ei mikään luokka 6: muu 


