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Haastattelupvm.: 
 
Haastattelijan ID:     _____________________________ 
 

SHARE - 50+ Euroopassa 
The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 2019 

Vastaajan itsensä täyttämä kyselylomake 
 

Arvoisa vastaanottaja, 
 
Kutsumme teidät täyttämään oheisen kyselylomakkeen. Lomake liittyy Survey of 
Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) –kyselyyn. Vastaaminen on 
vapaaehtoista ja se vie noin 10 minuuttia. 
 
Kysymme elämäntilanteeseenne liittyviä kysymyksiä, joita ei ole tiedusteltu SHARE-
haastattelussa. Vastauksia hyödynnetään Väestöliiton työssä ja kansainvälisissä 
SHARE-tutkimuksissa.  
 
Vastauksenne ovat hyvin tärkeitä tutkimuksen onnistumisen kannalta! Jokainen 
vastaaja on korvaamaton. Huomaathan, että vain SHARE-haastatteluun 
osallistuneiden vastaukset tallennetaan. Älä siis anna lomaketta täytettäväksi 
tuttavallesi tai sukulaisellesi.  
 
Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Niitä käytetään ainoastaan 
tutkimusten teossa. Tutkijat eivät koskaan näe vastaajan nimeä tai osoitetietoja. 
Aineistoa käsitellään SHARE-aineiston yleisiä eettisiä periaatteita noudattaen. 
 
Osallistumisestanne lämpimästi kiittäen! 
 
Anna Rotkirch      Miika Mäki 
Tutkimusjohtaja      Tutkija 
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi   miika.maki@vaestoliitto.fi 
puh. 09 2280 5144     puh. 09 2280 5121 

 
Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto 

www.vaestoliitto.fi/SHARE 

- - 
Vastaajan ID  Etunimi 

- -  
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Vastatessanne pyydämme Teitä yleensä ruksaamaan sen laatikon, jonka viereinen 
vastausvaihtoehto kuvaa tilannettanne parhaiten. 
 
Ruksatkaa yhtä (1) laatikkoa:  
 
Oikea tapa ruksata:  
 
Väärä tapa:    
 
 
Vastatkaa jokaiseen kysymykseen. Ohittakaa kysymys vain jos niin neuvotaan. 
 
 
Miten palauttaa tämä lomake.  
 
Mikäli haastattelija on edelleen kotonanne kun olette täyttäneet lomakkeen, voitte 
antaa sen hänelle. Muuten voitte palauttaa lomakkeen oheisessa vastauskuoressa, 
jonka postimaksu on jo maksettu.  
 
Jos tarvitsette uuden kuoren tai Teillä on muita kysymyksiä, lisätietoja antaa tutkija  
Miika Mäki, Väestöliitto, 09 2280 5121, miika.maki@vaestoliitto.fi. 
 
Kaikki vastauksenne ovat luottamuksellisia. Kysely alkaa seuraavalla sivulla. 
 
Kiitos avustanne! 
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Kysymme ensin nykyisestä työstänne ja Teille läheisistä ihmisistä.  
 
1. Jos olette palkkatyössä, milloin olette suunnitellut siirtyvänne eläkkeelle? 
  1.  Ei koske minua, sillä olen jo eläkkeellä 
  2.  Olen suunnitellut siirtyväni osa-aikaeläkkeelle vuonna ___________ 
  3.  Olen suunnitellut siirtyväni vanhuuseläkkeelle vuonna ___________ 
  4.  En ole suunnitellut asiaa tai en osaa sanoa  
 
2. Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä 

pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne asteikolla 0–10?  
0 tarkoittaa, ettette pystyisi nykyisin lainkaan työhön.  
 

      ________ pistettä  
 
3. Haluaisitteko tehdä enemmän tai vähemmän ansiotöitä kuin mitä nykyisin 

teette? 
  1.  Haluaisin tehdä paljon enemmän ansiotöitä 
  2.  Haluaisin tehdä jonkin verran enemmän ansiotöitä 
  3.  Nykytilanne on sopiva 
  4.  Haluaisin tehdä jonkin verran vähemmän ansiotöitä 
  5.  Haluaisin tehdä paljon vähemmän ansiotöitä  
 
4. Entä haluaisitteko tehdä enemmän tai vähemmän vapaaehtoistöitä kuin mitä 

nykyisin teette? 
  1.  Haluaisin tehdä paljon enemmän vapaaehtoistyötä 
  2.  Haluaisin tehdä jonkin verran enemmän vapaaehtoistyötä 
  3.  Nykytilanne on sopiva 
  4.  Haluaisin tehdä jonkin verran vähemmän vapaaehtoistyötä 
  5.  Haluaisin tehdä paljon vähemmän vapaaehtoistyötä  
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Seuraavaksi kysymme sosiaalisen median käytöstä.  
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan esimerkiksi Facebookia, Twitter, Instagram, ynnä muita. 

 
5. Kun ajattelette elämäänne edellisen viikon aikana, kuinka usein olette 

käyttänyt sosiaalista mediaa kotona ollessanne? 
1.  En käytä lainkaan 
2.  Harvemmin kuin kerran päivässä 
3.  Kerran päivässä 
4.  Muutaman tunnin välein 
5.  Kerran tunnissa 
6.  Vähän väliä 
 

6. Kun ajattelette elämäänne edellisen viikon aikana, miten sopivalta 
sosiaalisen median käyttönne on tuntunut? 

 
1.  Käytän siihen liian vähän aikaa 
2.  Käytän siihen sopivasti aikaa 
3.  Käytän siihen liian paljon aikaa 
4.  En osaa sanoa 

 
 
Seuraavaksi kysymme parisuhteisiin liittyviä asioita 
 
 
7. Mikä kuvaa parhaiten nykyistä parisuhdetilannettanne? 
 
1.   Minulla ei ole kumppania 
2.   Minulla on puoliso (avio- tai avopuoliso) 
3.   Seurustelen 
4.   Minulla on satunnaisia romanttisia tai seksuaalisia kumppaneita 
 
 
8. Mikä olisi itsellenne ihanteellinen elämäntyyli, jos voisitte valita?  
 
1.   Elää yksin ilman kumppaneita 
2.   Elää puolison kanssa (avio- tai avopuoliso) 
3.   Seurustelu 
4.   Elää yksin, satunnaisia romanttisia tai seksuaalikumppaneita  
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Seuraavat kysymykset ovat vastaajille, joilla ei ole tällä hetkellä kumppania. Jos 
Teillä on puoliso tai seurustelukumppani, siirtykää kysymykseen 12. 
 
9. Kuinka tyytyväinen olette tässä elämänvaiheessa elämiseen ilman vakituista 
kumppania?  
 
1.   Hyvin tyytyväinen 
2.   Aika tyytyväinen  
3.   Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
4.   Aika tyytymätön 
5.   Hyvin tyytymätön 
 
10. Oletteko viime kahden vuoden aikana etsineet itsellenne kumppania? 
Ruksatkaa kaikki itsellenne sopivat vaihtoehdot. 
 
1.   En ole 
2.   Olen, tuttavapiiristäni 
3.   Olen, tutustumalla uusiin ihmisiin säännöllisen toiminnan kuten harrastusten tai 
järjestötoiminnan kautta 
4.   Olen, tutustumalla uusiin ihmisiin Internetin tai sosiaalisen median kautta 
5.   Olen, osallistumalla eri tapahtumiin (seuramatkat, tanssiaiset, ravintolat, ym.) 
6.   Muu tapa, mikä?  
 
___________________________________________________________________ 
 
 
11. Tässä voitte kertoa enemmän kumppanin kaipuusta, etsimisen onnistumisista tai 
haasteista, tai siitä, miksi ette halua tai voi etsiä kumppania  

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Seuraavat kysymykset ovat vastaajille, joilla on tällä hetkellä kumppani.  
Kumppanilla tarkoitamme aviopuolisoa, avopuolisoa tai vakituista 
seurustelukumppania.  
Jos Teillä ei ole kumppania, siirtykää kysymykseen 14 lomakkeen viimeisellä sivulla.  
 

12. Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä? 
Ympyröikää parhaiten mielipidettänne kuvaava vaihtoehto. 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseen- 
kin 

samaa 
mieltä 

Jokseen- 
kin 
 eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

En osaa 
sanoa 

Olen tyytyväinen siihen, 
miten ilmaisemme asioita ja 
tunteitamme toisillemme 

0 1 2 3 99 

Minusta tuntuu, että 
kumppanini ymmärtää 
minua 

0 1 2 3 99 

Olen tyytyväinen fyysisen 
läheisyyden määrään 
suhteessamme 

0 1 2 3 99 

Minusta tuntuu, että 
kumppanini arvostaa minua 0 1 2 3 99 

Minusta tuntuu, että 
rakastamme toisiamme 

0 1 2 3 99 

Välillämme vallitsee 
henkinen yhteenkuuluvuus 

0 1 2 3 99 

Kumppanini tukee minua 
täysin elämässäni 

0 1 2 3 99 

Olen harkinnut eroa tai 
suhteen lopettamista viime 
aikoina 

0 1 2 3 99 

Olen tyytyväinen siihen 
tapaan, miten päätämme 
rahaa ja taloutta koskevista 
asioista 

0 1 2 3 99 

Olen tyytyväinen siihen, 
miten vietämme aikaa 
yhdessä 

0 1 2 3 99 
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13. Kaikissa parisuhteissa esiintyy joskus ristiriitoja. Miten usein viimeisen 
vuoden aikana Teidän ja puolisonne välillä on esiintynyt ristiriitoja seuraavista 
asioista? Ympyröikää parhaiten mielipidettänne kuvaava vaihtoehto. 
 

 Ei 
koskaan Harvoin Silloin 

tällöin Joskus Usein 

Ei koske 
minua 
tai en 
osaa 

sanoa 
Kotitöiden jakaminen 0 1 2 3 4 99 
Raha-asiat 0 1 2 3 4 99 
Vapaa-ajan käyttö 0 1 2 3 4 99 
Seksuaalielämä 0 1 2 3 4 99 
Uskottomuus tai 
mustasukkaisuus 

0 1 2 3 4 99 

Ystävät 0 1 2 3 4 99 

Suhteet meidän 
yhteisiin lapsiimme tai 
lapsenlapsiin 

0 1 2 3 4 99 

Suhteet minun 
sukulaisiini (kuten omat 
vanhempani, lapseni tai 
sisarukseni) 

0 1 2 3 4 99 

Suhteet kumppanini 
sukulaisiin 

0 1 2 3 4 99 

Avioeroista tai 
uusperheestä johtuvat 
ihmissuhteet ja tilanteet 

0 1 2 3 4 99 

Alkoholi tai päihteet 0 1 2 3 4 99 

Oma ansiotyö 0 1 2 3 4 99 

Kumppanini ansiotyö 0 1 2 3 4 99 

Oma eläkkeelle 
jääminen 

0 1 2 3 4 99 

Kumppanini eläkkeelle 
jääminen 

0 1 2 3 4 99 
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14. Jos lomakkeelta on jäänyt pois jotain mielestänne tärkeää, jonka haluaisitte 
vielä tuoda esille, voitte kirjoittaa siitä tähän:  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
15. Lopuksi, kertokaa sukupuolenne ja syntymävuotenne: 

a) Olen 

 
 

b) Olen syntynyt vuonna   
 
 
Muistattehan palauttaa lomakkeen postitse vastauskuoressa, jonka postimaksu on jo 
maksettu. 
 
KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
 

Mies 1 
Nainen 2 


