
HELSINGIN YLIOPISTON 
KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS 

KANSAI VÄLINEN
 
TERVEYSTUTKIMUS
 

Tämä kysely on jatkoa vuonna 1975 aloitetulle lääketieteelliselle kaksos
tutkimukselle, jossa selvitetään ympäristön vaikutusta terveyteen. 
Tällainen kaksostutkimus on tutkijoille työlästä ja vuosia kestävää, 
mutta se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet selvittää ympäristöstä 
johtuvia sairauksien syitä. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osal
listuivat samaa sukupuolta olevat suomalaiset aikuiset kaksoset (16269 
kaksosparia). 

Pyydämme Teitä olemaan edelleen mukana tässä tutkimuksessa, jossa 
Teidän osuutenne on vastata tähän kyselylomakkeeseen. Tieteelliseltä 
kannalta on erittäin tärkeätä, että KAIKKI LOMAKKEEN SAA
NEET VASTAAVAT. 

Vastatkaa kysymyksiin huolellisesti. TARKASTAKAA LOPUKSI, 
ETTETTE OLE JÄTTÄNYT VAHINGOSSA KYSYMYKSIÄ 
V ASTAAMATTA. 

Palauttakaa täytetty lomake oheisessa palautuskirjekuoressa. Voitte 
jättää kuoren postin kuljetettavaksi ilman postimerkkiä. Me maksamme 
postikulut. 
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H OMATKAA: 1-omakkeessa ~leva numero on tarpeen aineiston 
käsittelyssä. TEIDAl HE KILOLLISYYTE NE JA A1 TAMAN
NE TIEDOT PIDETÄ"N TÄYSI· SALASSA. Tutkimustuloksia ei 
tarkastella eikä esitetä missään tutkimuksen vaiheessa henkilöittäin, 
vaan niitä käsitellään tilastollisina kokonaisuuksina taulukoiden muo
dossa. Nämä käsittävät useissa tapauksissa tuhansien ihmisten tiedot. 

Olemme oheistaneet käyttöönne tietoja tästä kaksostutkimuksesta. 



Vastatkaa näin:
 
Lomakkeen täyttäminen on helppoa. Kuhunkin kysymykseen tai alakysymykseen 
vastataan aina rengastamalla yksi vaihtoehto. Vaihtoehdot on numeroitu sinisin 
numeroin. Katsokaa esimerkit 1 ja 2. 

Osassa kysymyksiä on vastausvaihtoehdon jälkeen lisäkysymys tai kehotus siirtyä 
johonkin toiseen kysymykseen. Nämä on merkitty sinisellä opasnuolella. Katsokaa 
esimerkki 3. 

Osassa kysymyksiä Teiltä tiedustellaanjotain, mikä Teidän pitää kirjoittaa tai nume
roida. Nämä kohdat on alleviivattu sinisellä värillä. Katsokaa esimerkki 4. 

Josjoudutte korjaamaan jotain vastaustanne, vetäkää risti virheellisen merkinnän yli. 

Vastausesimerkkejä: 

1 
Olen 

Q) namenEsim. 
2 mies 

(Vastaaja on tässä esimerkissä nainen.) 

2 
Oletteko käynyt viimeisen kuukauden aikana ... 

E.Un. 

en ker kerran 2 kertaa tai 
taakaan useammm 

Apteekissa l 2 ® 
Lääkärissä l (2) 3 

(Vastaaja on tässä esimerkissä käynyt viimeisen kuukauden aikana kaksi kertaa aptee
kissa ja kerran lääkärissä.) 

3
 
Tiedättekö veriryhmänne?
 

l en • siirtykää seuraavaan kysymykseen.

E.Un. ® kyllä • Mikä on veriryhmänne? A,Rh+ 

(Vastaaja on tässä esimerkissä tiennyt veriryhmänsä.) 

4Esim. 

Mikä on Teidän ammattinne, tai mikäli ette ole työssä, entinen ammattinne? 
(mahdollisimman tarkka kuvaus) 

Jl1AALA,Q/! TYÖNJOHTAJA AUTOM-4ALAAMOSSA 

(Vastaaja on tässä esimerkissä ammatiltaan maalari, ja toimii työnjohtajana auto
maalaamassa. ) 



1

2

3

4

5

6

Tästä alkavat varsinaiset kysymykset:
 

Kaksossisarukseni (= kaksosveljeni tai -siskoni) 

1 asuu Suomessa
 
2 asuu Ruotsissa
 
3 asuu muualla ulkomailla
 
4 on kuollut vuonna 19 __
 

Kaksossisarukseni 

etuniInet ovat 

nykyinen sukuniIni on 

nykyinen osoite on 

Muistutitteko Te ja Teidän kaksossisaruksenne kouluiässä ulkonäöhä toi
sianne kuin »kaksi Inarjaa» vai Inuistutitteko toisianne vain kuten saInan 
perheen jäsenet yleensä? 

1 kuin »kaksi mar:jaa» 
2 kuten saman perheen jäsenet yleensä 
3 en osaa sanoa 

Olitteko Te ja Teidän kaksossisaruksenne kouluiässä niin saInannäköisiä, 
että ihInisillä oli vaikeuksia erottaa teitä toisistanne? 

1 eI
 
2 kyllä
 
3 en muista
 

Kuinka kauan asuitte yhdessä kaksossisaruksenne kanssa? 

1 asun yhä hänen kanssaan
 
2 asuimme yhdessä ~ vuoden ikään saakka.
 

Kuinka usein tapaatte tai olette puhelinyhteydessä kaksossisaruksenne 
kanssa? 

1 päivittäin tai lähes päivittäin
 
2 noin kerran viikossa
 
3 noin kerran kuukaudessa
 
4 noin kerran puolessa vuodessa
 
5 harvemmin
 
6 ei koskaan
 



7 Milloin ja missä synnyitte? 

päivä kuukausi vuosi syntymäkunta 

Mikä on siviilisäätynne?

8
 1 naimaton
 
2 naimisissa
 . . ..
3 uusissa naimisissa 
4 avoliitossa 
5 eronnut tai asumuserossa 
6 leski 

9 Kuinka pitkä olette? 

(senttimetrin tarkkuudella) 

10
 
Kuinka paljon painatte?
 

(kilon tarkkuudella) 

11 
Oletteko koskaan tuntenut kipua, vaivaa, puristuksen tai painon tunnetta 
rinnassanne? 

1 ei ------1~~ siirtykää kysymykseen 17 
2 kyllä .. siirtykää seuraavaan kysymykseen 

12 
Tuleeko se (kipu, vaiva, puristuksen tai painon tunne), kun kävelette ylä
mäkeä tai kun kiiruhdatte tasamaata? 

1 ei .. siirtykää kysymykseen 17 
2 kyllä ~ siirtykää kysymykseen 13 
3 en koskaan kiirehdi tai 

kävele ylämäkeä ~ Tuleeko se, kun kävelette 
tavallista vauhtia tasamaalla? 

1 eI ~ siirtykää 
kysymykseen 17 

2 kyllä .. siirtykää 
seuraavaan 
kysymykseen 

13 
Mitä teette,jos kipu, vaiva, puristuksen tai painon tunne tulee kävellessänne? 

1 pysähdytte tai hiljennätte kävely
nopeutta • siirtykää seuraavaan kysymykseen 

2 otatte lääkettä ja jatkatte kävelyä ~ siirtykää seuraavaan kysymykseen 
3 jatkatte kävelyä ottamatta lääkettä ----1~~ siirtykää kysymykseen 17 



14 
Jos pysähdytte, Dlitä vaivalle tapahtuu? 

1	 vaiva helpottuu ~ siirtykää seuraavaan kysymykseen 
2	 vaiva ei helpotu • siirtykää kysymykseen 17 

15 
Kuinka pian vaiva helpottuu? 

1 alle kymmenessä minuutissa .. siirtykää seuraavaan kysymykseen 
2	 kestää kauemmin kuin 

kymmenen minuuttia --------1•• siirtykää kysymykseen 17 

16
 Missä kohdassa vaiva tuntuu? 
ei 
1
1

kyllä 
2 
2 

rintalastan keskiyläosassa (A) 
rintalastan alaosassa (B) 
rinnan vasemmassa etuosassa (e) 1 2 
vasemmassa yläraajassa (D) 
muualla (jos kyllä, piirrä kuvioon) 

1
1

2
 
2 

Onko Teillä toistuvasti yskää tai pitkiä yksiDliskausia? 

1 ei ---1.~siirtykää kysymykseen 2017

2 kyllä 

18 Kuinka Dlonen peräkkäisen kuukauden aikana vuodessa teillä on yskää? 

1 alle kolme peräkkäistä kuukautta 
2 yli kolme peräkkäistä kuukautta 

19 
Kuinka Dlonen peräkkäisen kuukauden aikana vuodessa yskitte liDlaa 
keuhkoista? 

1 alle kolme peräkkäistä kuukautta 
2	 yli kolme peräkkäistä kuukautta 

20
 
Hengästyttekö tai saatteko hengenahdistusta, kun kävelette yläDläkeä, nou
sette portaita tai kiiruhdatte tasaDlaata? 

ei 
2 kyllä 
1



21 
Hengästyttekö tai saatteko hengenahclistusta kävellessänne ikäistenne 
kanssa tavallista vauhtia tasaInaalla? 

1 ei
 
2 kyllä
 

22
 
Täytyykö Teidän pysähtyä hengähtäInään hengästYInisen vuoksi kävelles

sänne OInaa vauhtianne tasaInaalla (150 In)?
 

1 ei
 
2 kyllä
 

23
 Hengästyttekö jo paikallanne ollessanne, esiIn. peseytyessänne tai pukeu

tuessanne?
 

1 ei
 
2 kyllä
 

24 Onko Teillä koskaan ollut ankaraa kipua keskellä rintaa niin, että kipu olisi 
kestänyt puoli tuntia tai kaueInInin? 

1 ei
 
2 kyllä
 

25
 a) Tunnetteko alaraajoissanne kipua kävellessä? 

1 ei • siirtykää kysymykseen 26
 
2 kyllä
 

b) Tuleeko saInanlainen kipu koskaan istuessa tai seisoessa? 
1 kyllä • siirtykää kysymykseen 26 
2 ei 

c) Missä alaraajan osassa kipu tuntuu? 

1 molemmissa pohkeissa 
2 toisessa pohkeessa 
3 ei kummassakaan pohkeessa • siirtykää kysymykseen 26 

d) Tuleeko kipu yläInäkeä noustessa tai nopeasti kävellessä? 
1 ei • siirtykää kysymykseen 26 
2 kyllä • jatkakaa kohdasta e 
3 en koskaan kävele ylämäkiä tai kiiruhda ---- 

Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa 
kävelyssä tasaisella maalla? 
1 ei 
2 kyllä 

e) Häviääkö kipu koskaan edelleen kävellessä? 
1 ei 
2 kyllä 

f) Mitä teette, jos kipu ilInaantuu kävellessä? 

1 pysähdyn ja hidastan vauhtia
 
2 jatkan edelleen
 

g) Miten kivun käy, kun pysähdytte? 

1 helpottaa
 
2 ei helpota
 

h) Kuinka nopeasti kipu helpottaa? 

1 alle 10 minuutissa
 
2 yli 10 minuutissa
 



26
 Onko Teillä esiintynyt seuraavia oireita viilneksi kuluneen kuukauden aika
na? (Rengastakaa myös, jos vastaatte ei.) 

Päivit- Noin Har- Ei 
täin kerran vem- lainkaan 
tai Vll- mm 
lähes kossa 
päivit 
täin 

Sydämen »tykytystä» ilman ruumiillista rasitus
ta .......................................................... l 2 3 4 
Epäsäännöllisiä sydämenlyöntejä .................. l 2 3 4 
Rintakipua suuttumisen tai mielenliikutuksen 
yhteydessä ............................................... l 2 3 4 
Hikoilua ilman ruumiillista ponnistelua ......... l 2 3 4 
Kasvojen punastumista .............................. l 2 3 4 

27 
Onko sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri mitannut verenpaineenne 
viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana? 

l ei ole mitannut ~ siirtykää seuraavaan kysymykseen 
2 en muista • siirtykää seuraavaan kysymykseen 
3 on mitannut, ja verenpaine on 

l todettu normaaliksi 
2 todettu lievästi kohonneeksi, eikä 

lääkitystä määrätty 
3 todettu kohonneeksi ja määrätty 

lääkitys, joka on nyt loppunut 
4 todettu pysyvästi kohonneeksi, johon 

on määrätty jatkuva lääkitys. 

Missä verenpaineenne on viimeksi mitattu? 

28 Onko verenne rasvapitoisuutta (kolesteroli) tutkittu viimeksi kuluneen 
viiden vuoden aikana? 

l ei ole tutkittu
 
2 en tiedä
 
3 on tutkittu, ja kolesteroli on
 

l todettu alhaiseksi 
2 todettu normaaliksi 
3 todettu kohonneeksi 

Missä kolesteroli on viimeksi tutkittu? 

29 Onko Teillä ollut viime vuosina selkä-, hartia- tai niskakipuja, jotka ovat 
haitanneet työntekoa? (Rengastakaa myös, jos vastaatte ei.) 

ei kyllä
 
kipua selässä l 2
 
kipua hartioissa l 2
 
kipua niskassa l 2
 



30
 Onko lääkäri koskaan sanonut, että Teillä on tai on ollut (Rengastakaa myös,jos 
vastaatte ei.): 

ei kyllä 

pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus . l 2 
keuhkojen laajentuma . l 2 
keuhkoastma . l 2 
allerginen nuha, esim. heinänuha . l 2 
allerginen ihottuma . l 2 
epilepsia (tai kaatumatauti) . l 2 
korkea verenpaine . l 2 
angina pectoris eli sepeIvaltimotaudista johtuva rintakipu . l 2 
sydänveritulppa, »sydänhalvaus» eli kuolio sydänlihaksessa . l 2 
vatsahaava (maha- tai pohjukaissuolihaava) . 1 2 
migreeni . 1 2 
iskias . 1 2 
nivelreuma . 1 2 
nivelkuluma eli artroosi . 1 2 
sappikivet . 1 2 
sokeritauti . 1 2 
psoriasis eli hilsetystauti . 1 2 
Parkinsonin tauti . l 2 
jokin muu pitkäaikainen tai vaikea sairaus .. 1 2 

mikä? 

31
 
Onko Teillä käsien tai jalkojen vapinaa?
 

1 ei 
2 kyllä ---~ liittyykö tämä vapina käden tai jalan 

kömpelyyteen tai jäykkyyteen 
1 ei 
2 kyllä 

32 Onko Teillä jossakin elämänne vaiheessa ollut tai onko Teillä nykyisin? 

ei kyllä 
Toistuvia pyörtymiskohtauksia 1 2 
Tajuttomuuskohtauksia 1 2 
Kouristuskohtauksia 1 2 
Muita tajunnanhäiriökohtauksia 1 2 

33 Onko Teillä ollut tai onko nykyisin jatkuva lääkehoito kysymyksessä 32 
mainittuja kohtauksia vastaan? 

1 ei
 
2 kyllä
 



34 On Teillä ollut lapsena kouristuksia kuuIneen aikana (kuuInekouristuksia)? 

l eI 
2 kyllä 
3 en tiedä 

35
 Esiintyykö Teillä päänsärkyä?
 

l päivittäin tai lähes päivittäin 
2 useita kertoja viikossa 
3 keskimäärin kerran viikossa 
4 keskimäärin kerran kuukaudessa 
5 useita kertoja vuodessa (muttei joka kuukausi) 
6 kerran vuodessa tai harvemmin 
7 päänsärkyä ei esiinny käytännöllisesti katsoen lainkaan 

36 
Esiintyykö Teillä päänsärkykohtauksia? 

l ei esiinny ------. siirtykää kysymykseen 37 
2 esiintyy --. vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 

Juuri ennen päänsärkyä esiintyy näköhäiriöitä 
Oksentelua, yököttelyä tai pahoinvointia säryn aikana............. 
Toispuoleinen päänsärky 

eI 
l 
l 
l 

kyllä 
2 
2 
2 

37
 Montako tuntia nukutte yleensä vuorokaudessa?
 

l 6 tuntia tai alle 6 tuntia 
2 6.5 tuntia 
3 7 tuntia 
4 7.5 tuntia 
5 8 tuntia 
6 8.5 tuntia 
7 9 tuntia 
8 9.5 tuntia 
9 10 tuntia tai kauemmin 

.. 

'" 

38 
Kuinka Inonta tuntia arvioitte tavallisesti tarvitsevanne yöunta ollaksenne 
seuraavana päivänä hyvässä työvireessä? 

l 6 tuntia tai alle 6 tuntia 
2 6.5 tuntia
 
3 7 tuntia
 
4 7.5 tuntia
 
5 8 tuntia
 
6 8.5 tuntia
 
7 9 tuntia
 
8 9.5 tuntia
 
9 JO tuntia tai kauemmin
 



39
 Nukutteko yleensä hyvin?
 

I hyvin 
2 melko hyvin 
3 melko huonosti 
4 huonosti 
5 en osaa sanoa 

40 Kuorsaatteko nukkuessanne? 

I en koskaan 
2 joskus 
3 usem 
4 lähes aina 
5 en osaa sanoa 

41 
Oletteko koko elänlänne aikana polttanut enenlnlän kuin 5-10 rasiaa 
savukkeita? 

I en ole -----~ siirtykää kysymykseen 45 
2 olen 

42 Poltatteko tai oletteko joskus polttanut savukkeita säännöllisesti, toisin 
sanoen päivittäin tai nliltei päivittäin? 

I eI ----I.~ siirtykää kysymykseen 45 
2 kyllä 

43
 Minkä ikäisenä aioitte polttaa savukkeita säännöllisesti? 

-vuotiaana 

Poltatteko tai oletteko polttanut pääasiassa 

I suodatinsavukkeita (= filtterisavukkeita) 
2 savukkeita, joissa ei ole suodatinta 
3 molempia suunnilleen yhtä paljon 

Poltatteko tai oletteko polttanut pääasiassa 

I tehdasvalmisteisia savukkeita 
2 itsekäärittyjä savukkeita 
3 molempia suunnilleen yhtä paljon 



44
 

* 

g 

Poltatteko edelleen savukkeita säännöllisesti? 

l ei ~ Minkä ikäinen olitte, kun lopetitte? 

____ -vuotias 

Montako savuketta poltitte keskiInäärin 
päivittäin ennenkuin lopetitte? 

1 ei yhtään
 
2 alle 5 savuketta
 
3 5- 9 savuketta
 
4 10-14 savuketta
 
5 15-19 savuketta
 
6 20-24 savuketta
 
7 25-39 savuketta
 
8 yli 40 savuketta
 

2 kyllä -----.	 Montako savuketta poltatte 
keskimäärin päivittäin? 

1 ei yhtään
 
2 alle 5 savuketta
 
3 5- 9 savuketta
 
4 10-14 savuketta
 
5 15-19 savuketta
 
6 20-24 savuketta
 
7 25-39 savuketta
 
8 yli 40 savuketta
 

Seuraavassa kysytään nykyisin polttamanne savukkeen terva-, häkä- ja 
nikotiinipitoisuutta (pitoisuudet näette savukerasianne reunasta). 

Mikä on polttamanne savukkeen tervapitoisuus? 

1 9 mg tai vähemmän
 
2 10-14 mg
 
3 15-17mg
 
4 18 mg tai enemmän
 

Mikä on polttamanne savukkeen häkäpitoisuus? 

l 8 mg tai vähemmän
 
2 9-12 mg
 
3 13-15 mg
 
4 16 mg tai enemmän
 

Mikä on polttamanne savukkeen nikotiinipitoisuus? 

l 0.5 mg tai vähemmän
 
2 0.6-0.8 mg
 
3 0.9-1.1 mg
 
4 1.2 mg tai enemmän 

45 Oletteko koko elämänne aikana polttanut enemmän kuin 50-75 sikaria/ 
pikkusikaria, tai enemmän kuin 3-5 pakkausta piipputupakkaa? 

l ei ~ siirtykää kysymykseen 54 
2 kyllä 



46 Poltatteko tai oletteko polttanut sikareja tai pikkusikareja säännöllisesti, 
toisin sanoen päivittäin tai l11iltei päivittäin? 

I ei ----~ siirtykää kysymykseen 50 
2 kyllä 

47 Minkä ikäisenä aioitte polttaa sikareja tai pikkusikareja? 

_____ -vuotiaana 

48 Oletteko lopettanut sikarien ja pikkusikarien polttal11isen? 

I ei 
2 kyllä ----1.~ Kuinka vanhana lopetitte? 

_____ -vuotiaana 

49 
Montako sikaria ja pikkusikaria poltatte tai (vaihtoehtoisesti) poltitte 
ennenkuin lopetitte? 

I alle 3 kappaletta päivittäin
 
2 3-9 kappaletta päivittäin
 
3 10-19 kappaletta päivittäin
 
4 yli 20 kappaletta päivittäin
 

50 
Poltatteko tai olettekojoskus polttanut piippua säännöllisesti, toisin sanoen 
päivittäin tai l11iltei päivittäin? 

I ei ----~ siirtykää kysymykseen 54 
2 kyllä 

51 
Minkä ikäisenä aioitte polttaa piippua? 

_____ -vuotiaana 

52 Oletteko lopettanut piipun polttal11isen? 

I ei 
2 kyllä -----1.~ Kuinka vanhana lopetitte? 

_____ -vuotiaana 



53
 Montako pakkausta piipputupakkaa viikossa poltatte tai (vaihtoehtoisesti)
 
poltitte ennenkuin lopetitte?
 

1 alle puoli pakkausta
 
2 puoli-puolitoista pakkausta
 
3 kaksi-kolme pakkausta
 
4 yli neljä pakkausta
 

1
 
1
 

Käytättekö nykyisin ehkäisypillereitä? (vain naisten vastattavaksi.) 

1 kyllä • Montako vuotta olette käyttänyt? 

1 56
~ 
____ vuotta 

2 ei • Oletteko aikaisemmin käyttänyt? 

1 ei 
2 kyllä • Montako vuotta olette 

käyttänyt? vuotta 

Mikäli käytätte tai käytitte ehkäisypillereitä, ll1.itä valll1.istetta pää
asiallisesti? 

54 Jos olette tai olitte tupakoitsija, vedättekö tai vedittekö nhenkisavujan 
(= savua keuhkoihin)? 

1 ei
 
2 kyllä
 

55
 Kuinka ll1.onena päivänä yhteensä viill1.eisen vuoden aikana olette käyttänyt 
seuraavantyyppisiä lääkkeitä? (Rengastakaa myös, vaikka ette ole käyttänyt.) 

en ole alle 10 10-59 60-180 yli 180
 
käyttä- päivänä päivänä päivänä päivänä
 

nyt (2-6kk) (yli 6kk)
 

Vahvistavia lääkkeitä (esim. rauta
tai vitamiinivalmisteita) ............ 1 2 3 4 5
 
Särkylääkkeitä ........................ 1 2 3 4 5
 
Verenpainelääkkeitä ................ 1 2 3 4 5
 
Syclänlääkkeitä ....................... 1 2 3 4 5
 
»Vatsahappoja vähen täviä»
 
lääkkeitä ............................... 1 2 3 4 5
 
Ihotautilääkkeitä ..................... 1 2 3 4 5
 
Unilääkkeitä .......................... 1 2 3 4 5
 
Rauhoittavia lääkkeitä ............. 1 2 3 4 5
 



57
 Miten paljon nautitte seuraavia alkoholijuolDia keskilDäärin? 

Olutta 
l en koskaan 
2 vähemmän kuin pullollisen viikossa 
3 1- 4 pulloa viikossa 
4 5-12 pulloa viikossa 
5 13-24 pulloa viikossa 
6 25-47 pulloa viikossa 
7 yli 48 pulloa viikossa 

Viiniä tai lDuita lDietoja alkoholijuolDia 
1 en koskaan 
2 vähemmän kuin lasillisen viikossa 
3 lasillisen-4 lasillista viikossa 
4 1-2,5 pullollista viikon aikana 
5 3-4,5 pullollista viikon aikana 
6 5-9 pullollista viikon aikana 
7 yli 10 pullollista viikon aikana 

Väkeviä alkoholijuolDia 
1 en koskaan 
2 alle puoli pullollista kuukauden aikana 
3 puoli-puolitoista pullollista kuukauden aikana 
4 2-3,5 pullollista kuukauden aikana 
5 4-9 pullollista kuukauden aikana 
6 10-19 pullollista kuukauden aikana 
7 yli 20 pullollista kuukauden aikana 

58 Kuinka usein nautitte alkoholia? Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa 
parhaiten Teidän oluen, viinin ja väkevien alkoholien käyttöänne? 

en käytä 
koskaan 

keskimäärin 
harvemmin kuin 
kahtena päivänä 

kuukaudessa 

3-8 
päivänä 
kuukau

dessa 

9-16 
päivänä 
kuukau

dessa 

yli 16 
päivänä 
kuukau

dessa 

olut 
.. 

VIIni 

väkevät 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

59 
Nautitteko ainakin kerran kuukaudessa yhden ja salDan tilaisuuden aikana 
enelDlDän kuin viisi pulloa olutta tai enelDlDän kuin pullon viiniä tai 
enelDlDän kuin puoli pulloa väkeviä (tai vastaavan lDäärän)? 

1 ei
 
2 kyllä
 

60 Oletteko »salDlDunub> alkoholinkäytön yhteydessä viilDeisen vuoden 
aikana? 

o en kertaakaan
 
1 kerran
 
2 kaksi -kolme kertaa
 
4 neljä-kuusi kertaa
 
7 seitsemän kertaa tai useammin
 



61
 Kuinka paljon juotte kahvia tai teetä päivittäin? 
merkitkää 0.) 

Kahvia kupillista 

Teetä kupillista 

Yhtä kupillista kohden käytän sokeria 
o en yhtään palaa
 
1 yhden palan
 
2 kaksi palaa
 
3 kolme palaa
 
4 neljä palaa tai enemmän
 

Uos ette juo päivittäin, 

62 
Montako lasillista maitoa juotte päivässä? 

o en yhtään 
l 1-2 lasillista 
3 3-5 lasillista 
6 6 lasillista tai enemmän 

63
 
Montako lasillista vettä juotte päivittäin? 

o en yhtään
 
1 1-2 lasillista
 
3 3-5 lasillista
 
6 6 lasillista tai enemmän
 

Mitä vettä juotte pääasiassa? 

1 vesijohtovettä 
2 vettä omasta kaivosta 
3 pullotettuja tai pussitettuja vesiä 
4 en juo vettä 

64 Montako kananmunaa syötte keskimäärin päivittäin? 

o en syö päivittäin kananmunia 
1 yhden 
2 kaksi 
3 kolme tai enemmän 

65 Monellako aterialla tai välipalalla syötte päivittäin vihanneksia tai 
hedelmiä (vähintään yhtä tomaattia vastaavan määrän)? 

o en yhdelläkään 
1 1-2 aterialla tai välipalalla 
3 3-5 aterialla tai välipalalla 
6 6 tai useammalla aterialla tai välipalalla 



66 Pidättekö suolaisista aterioista? 

1 pidän melko paljon 
2 jonkin verran 
3 en lainkaan 

67
 
Syöttekö päivittäin vähintään 2-3 suupalallista suolaista ruokaa (suola

silliä, suolakurkkua jne)?
 

1 en
 
2 kyllä
 

68
 Mitä rasvaa käytätte leipänne päällä?
 

l en mitään 
2 enimmäkseen margariinia 
3 enimmäkseen voita 
4 voita ja margariinia suunnilleen yhtä paljon 
5 en juuri syö leipää 

69 Päivittäin kuluu aikaani työmatkalla yhteensä kävelyyn, polkupyöräilyyn, 
juoksuun ja/tai hiihtoon 

1 alle 15 minuuttia
 
2 15 min - alle puoli tuntia
 
3 puoli tuntia - alle tunnin
 
4 tunnin tai kauemmin
 
5 en ole nykyään työssä
 

70
 Vapaa-ajan liikunta (= liikunta, joka ei tapahdu työssä tai työmatkalla). 
Seuraavaksi on valitta.vana viisi vaihtoehtoa, jotka kuvaavat vapaa-ajan 
liikunnan määrää. Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten Teidän ympärivuotista 
vapaa-ajan liikuntaanne ? 

1 käytännöllisesti katsoen en harrasta liikuntaa vapaa-ajalla 
2 hiukan 
3 kohtalaisesti 
4 melko paljon 
5 runsaasti 

71 
Harrastamanne vapaa-ajan liikunta on yleensä rasittavuudeltaan suunnil
leen yhtä raskasta kuin 

1 kävely 
2 kävelyn ja kevyen juoksun vuorottelu 
3 kevyt juoksu (hölkkä) 
4 reipas juoksu 



72 Harrastarn.anne vapaa-ajan liikunta aiheuttaa yleensä 

l runsaan hikoilun 
2 jonkinverran hikoilua 
3 ei aiheuta hikoilua 

73 
Harrastarn.anne vapaa-ajan liikunta aiheuttaa yleensä 

l kohtalaista hengästymistä lähes koko liikuntakerran ajan 
2 kohtalaista hengästymistä ajoittain 
3 lievää hengästymistä 
4 ei aiheuta hengästymistä 

74
 Kuinka kauan keskirn.äärin yksi vapaa-ajan liikuntakerta kestää?
 

l alle 15 min 
2 15 min - alle puoli tuntia 
3 puoli tuntia - alle tunnin 
4 tunti - alle kaksi tuntia 
5 yli kaksi tuntia 

75 
Montako kertaa kuukaudessa harrastatte nykyään vapaa-ajan liikuntaa? 

l harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
2 1-2 kertaa kuukaudessa
 
3 3-5 kertaa kuukaudessa
 
4 6-10 kertaa kuukaudessa
 
5 11-19 kertaa kuukaudessa
 
6 yli 20 kertaa kuukaudessa
 

76 
Oletteko viirn.eisen viiden vuoden aikana harrastanut vähintään kerran 
viikossa sellaista vapaa-ajan liikuntaa, joka on aiheuttanut selvän hikoilun 
ja hengästyrn.isen? 

1 ei 
2 kyllä .. Monenko vuoden ajan? 

1 alle puolen vuoden ajan 
2 puoli vuotta - vuoden 
3 2-3 vuotta 
4 4-5 vuotta 



77
 Kuinka hyvin seuraavat toteaJDukset sopivat Teihin nähden? Valitkaa 
sopivin vaihtoehdoista: ToteaJDus pitää paikkansa hyvin, JDelko hyvin, 
huonosti, ei lainkaan. 

Yleensä olen tavattoman jännittynyt ja
 
hermostunut ......................................
 
Päivittäiseen toimintaani liittyy paljon
 
hermojännitystä ..................................
 
Illalla olen aivan uupunut sekä henkisesti
 
että ruumiillisesti ................................
 
Päivittäiset toimintani ovat kovin
 
rasittavia ja painostavia ........................
 

Toteamus pitää paikkansa: 

hyvin melko 
hyvin 

huo
nosti 

ei lain
kaan 

l 

l 

l 

l 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

78
 Mitä kouluja ja kursseja olette käynyt? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto. 

l vähemmän kuin kansakoulu 
2 kansakoulu tai vastaava 
3 kansakoulu tai vastaava sekä vähintään yhden vuoden ammattikoulutus 
4 keskikoulu tai kansankorkeakoulu 
5 keskikoulu tai kansankorkeakoulu sekä vähintään yhden vuoden ammatti 

koulutus (myös lukio-opinnot) 
6 ylioppilastutkinto 
7 ylioppilastutkinto sekä vähintään yhden vuoden ammattikoulutus (myös 

korkeakouluopinnot) 
8 korkeakoulu- tai yliopistotutkinto 
9 muu koulutus, mikä? 

79 
Oletteko nykyään 

l työssä 
2 kotirouva, emäntä 
3 vanhuuseläkkeellä 
4 työkyvyttömyyseläkkeellä tai sairauseläkkeellä 
5 opiskelija, koululainen 
6 työtön, työpaikkaa etsivä 
7 muu, mikä? 

80 Oletteko tällä hetkellä 

l toisen palveluksessa kuukausipalkalla tai tuntipalkalla 
2 toisen palveluksessa urakkapalkalla 
3 itsenäinen yrittäjä (muu kuin maanviljelijä) 
4 maanviljelijä 
5 tällä hetkellä en ole töissä 
6 en ole koskaan ollut töissä 



81 
Paljonko olette tehnyt ylitöitä tai lisätöitä (= töitä tavallisen työpäivän 
lisäksi) keskillläärin viillleisen vuoden aikana? 

1 en yhtään tai alle tunnin päivässä 
2 keskimäärin tunnin päivässä 
3 keskimäärin 2-3 tuntia päivässä 
4 keskimäärin 4 tuntia päivässä tai enemmän 
5 en ole työssä 

82 Mikä on Teidän allllllattinne, tai, lIlikäli ette ole työssä, entinen allllllattinne? 
(Mahdollisimman tarkka kuvaus.) 

83
 
Oletteko koko elälllänne aikana joutunut työssänne tai harrastuksissanne 
hengittälllään tai koskettelelllaan päivittäin tai lähes päivittäin kellliallisia 
nesteitä, höyryjä tai kaasuja? (Esilll. happoja, ellläksiä, liuotinaineita, lIlaa
leja, liillloja, torjunta-aineita, lIlyrkkyjä jne.) 

1 en koskaan ~ siirtykää kysymykseen 84 
2 alle kuukauden ajan yhteensä 
3 yhden - kuuden kuukauden ajan yhteensä 
4 puolen vuoden - yhden vuoden ajan yhteensä 
5 kahden - neljän vuoden ajan yhteensä 
6 viiden vuoden tai kauemman ajan yhteensä 
7 en osaa sanoa 

Kuvatkaa lIlahdollisillllllan tarkkaan lIlinkälaisessa työssä tai askareessa, 
ja lIlillaisille kelDiallisille nesteille, höyryille tai kaasuille olette joutunut 
pääasiassa alttiiksi (joutunut hengittälDään tai joutunut kosketukseen) 

84 Onko nykyinen työnne tai se työ, jossa viilDeksi olitte, lIlielestänne 

1 hyvin yksitoikkoista 
2 melko yksitoikkoista 
3 melko vaihtelevaa 
4 hyvin vaihtelevaa 
5 en osaa sanoa 
6 en ole koskaan ollut työssä 



85
 Paljonko voitte vaikuttaa työtahtiinne nykyisessä työssänne?
 

l voin melko vapaasti itse säätää työtahtini 
2 voin jonkin verran säädellä itse työtahtiani 
3 teen pakkotahtista tai lähes pakkotahtista työtä 
4 en ole työssä 

86 Onko nykyinen työnne tai se työ, jossa viiIneksi olitte 

1 pääasiassa sisätyötä 
2 pääasiassa ulkotyötä 
3 molempia 
4 en ole koskaan ollut työssä 

87 
Onko nykyinen työnne tai se työ, jossa viiIneksi olitte 

l pääasiassa päivätyötä 
2 pääasiassa yöt yötä 
3 pääasiassa vuorotyötä 
4 en ole koskaan ollut tvössä 

88
 
Minkä tyyppistä työnne on!oli? (Nykyinen tai se työ, jossa viiIneksi olitte.)
 

l lähinnä istumatyö, joka ei juuri vaadi ruumiIlista liikuntaa 
2 työ, joka käsittää pääasiassa seisomista ja kävelemistä, eikä vaadi muuta 

ruumiillista liikuntaa 
3 työ,jossajoudun seisomisen ja kävelyn lisäksi myös nostamaan ja kantamaan 
4 raskas ruumiIlinen työ 

89 Työpäivinä olen aalJ1Ulla yleensä 

l erittäin pirteä 
2 melko pirteä ja levännyt 
3 melko väsynyt 
4 erittäin väsynyt 

90 
Kuinka kauan kestää ennenkuin »pääsette käyntiin» aaInulla herättyänne 
yöunesta? 

1 noin 10 minuuttia tai vähemmän 
2 yli 10 minuuttia mutta alle 20 minuuttia 
3 vii 20 minuuttia mutta alle 40 minuuttia 
4 )'li 40 minuuttia 



91
 
Yrittäkää arvioida lJlissä lJläärin olette »aalJluihlJlinen tai iltaihlJlinen».
 

1 olen selvästi aamuihminen (aamuvirkku ja iltauninen) 
2 olen jossain määrin aamuihminen 
3 olen jossain määrin iltaihminen (aamu-uninen ja iltavirkku) 
4 olen selvästi iltaihminen 

92
 
Seuraavana esitälJllJle lJluutalJlan kysYlJlyksen,jotka liittyvät tapaan tuntea 
ja toilJlia. Rengastakaa kunkin kysYlJlyksen kohdalla se vaihtoehto (kyllä tai 
ei),joka kuvaa parhaiten Teidän tavallista tapaanne tuntea ja toilJlia. Älkää 
lJliettikö pitkään, vaan rengastakaa se vaihtoehto, joka tulee Teille ensilJl
lJläisenä lJlieleen. 

eI kyllä 
Pidättekö siitä, että ympärillänne on paljon touhua ja ihmisiä? . 1 2 
Onko Teillä usein levoton tunne, että haluatte jotakin, mutta ette tiedä 
mitä? . 1 2 
Onko Teillä melkein aina »vastaus valmiina» ihmisten sanoessa Teille 
jotakin? . 1 2 
Oletteko joskus iloinen ja joskus surullinen ilman selvää syytä? . 1 2 
Pysyttelettekö tavallisesti huomaamattomana kutsuilla ja muissa tilan
teissa, joissa on ihmisiä koolla? .. 1 2 
Oletteko mielestänne iloinen ja huoleton? . 1 2 
Teettekö päätöksenne usein liian myöhään? . 1 2 
Tunnetteko itsenne usein haluttomaksija väsyneeksi, vaikka siihen ei olisi 
mitään erityistä syytä? .. 1 2 
Oletteko vilkas ja puhelias? . 1 2 
Osaatteko yleensä pukea ajatuksenne nopeasti sanoiksi? . 1 2 
Vaivutteko usein omiin ajatuksiinne, vaikkakin Teidän oletetaan osallis
tuvan keskusteluun? . 1 2 
Olisiko Teistä vastenmielistä kaupitella arpoja tai kerätä ihmisiltä rahaa 
johonkin arvostamaanne tarkoitukseen? . 1 2 
Oletteko joissakin tilanteissa ylen herkkämielinen? . 1 2 
Tunnetteko olonne joskus niin levottomaksi, että ette voi pysyä pai
kallanne? . 1 2 
Onko Teidän vaikea »saada unen päästä kiinni» illalla? .. 1 2 
Oletteko tavallisesti pidättyväinen muiden paitsi läheisempien ystävienne 

. ? 1 2panssa . 
Onko Teillä hermostollisia vaivoja? . 1 2 
Pidättekö sukkeluuksienja hauskojenjuttujen kertomisesta tovereillenne? 1 2 
Oletteko mielestänne huolestunut liian kauan sen jälkeen, kun olette 
joutunut kiusalliseen tilanteeseen? . 1 2 

IhlJliset käyttävät usein erilaisia sanoja ja sanontoja olJlasta elälJlästään. 
PyydälJllJle Teitä seuraavien seikkojen kohdalla vastaalJlaan lJliltä Teistä 
tuntuu. 

Tuntuuko Teistä siltä, että Teidän elälJlänne onjuuri nyt hyvin kiinnostavaa, 
lJlelko kiinnostavaa, lJlelko ikävää vai hyvin ikävää. 

93 1 hyvin kiinnostavaa 
2 melko kiinnostavaa 
3 melko ikävää 
4 hyvin ikävää 
5 en osaa sanoa 

94 
Tuntuuko Teistä siltä, että Teidän elälJlänne on juuri nyt hyvin onnellista, 
lJlelko onnellista, lJlelko onnetonta vai hyvin onnetonta? 

1 hyvin onnellista 
2 melko onnellista 
3 melko onnetonta 
4 hyvin onnetonta 
5 en osaa sanoa 



95
 Tuntuuko Teistä siltä, että Teidän eläDlänne on juuri nyt hyvin helppoa,
 
Dlelko helppoa, Dlelko kovaa vai hyvin kovaa?
 

l hyvin helppoa
 
2 melko helppoa
 
3 melko kovaa
 
4 hyvin kovaa
 
5 en osaa sanoa
 

96
 Tuntuuko Teistä siltä, että Te juuri nyt olette hyvin yksinäinen, Dlelko yksi

näinen vai ettekö ole lainkaan yksinäinen?
 

l hyvin yksinäinen
 
2 melko yksinäinen
 
3 ei lainkaan yksinäinen
 
4 en osaa sanoa
 

97
 Seuraavassa luetellaan joukko tapahtuDlia, joita eläDlässä voi sattua. Onko 
Teille sattunut seuraavia tapahtuDlia? 

Tapahtuma sattui minulle: 
Ei Viimeisen Viimeisen Aikai

ollen puolen viiden semmm 
kaan vuoden vuoden 

aikana aikana 

Aviopuolison kuolema . l 2 3 4 
Läheisen sukulaisen tai hyvän ystä
vän kuolema . l 2 3 4 
Keskeytynyt raskaus perheessä tai 
läheisellä henkilöllä . 1 2 3 4 
Perheenjäsenen terveydentilassa ta
pahtunut huomattava muutos (ei 
kuolema) . 1 2 3 4 
Vaikeudet sukupuolielämän alueella 1 2 3 4 
Huomattavat vaikeudet esimiehen, 
tvötovereiden tai alaisten kanssa 1 2 3 4 
Huomattava vaikeutuminen taloudel
lisessa tilassa . 1 2 3 4 
Perheenjäsenten lukumäärän lisään
tyminen (csim. lapsen syntyminen, 
adoptoiminen, sukulaisen muutto 
perheeseen) . 1 2 3 4 
Asunnon vaihtaminen . 1 2 3 4 
Perheenjäsenen muutto pois kotoa 1 2 3 4 
Avioero tai asumusero . 1 2 3 4 
Välien rikkoutuminen pitkäaikaisessa 
ihmissuhteessa (ei avioero) . 1 2 3 4 
Työpaikan menetys . 1 2 3 4 
Toisenlaiseen työhön siirtyminen . 1 2 3 4 
Ristiriitojen huomattava lisääntymi
nen aviopuolison kanssa (ei avioero) 1 2 3 4 
Vastuun huomattava lisääntyminen 
tvössä . 1 2 3 4 
Työmäärän huomattava lisääntyminen l 2 3 4 
Yli puolta vuosituloa vastaavan lai
nan ottaminen . l 2 3 4 
Yli kolmen viikon työkyvyttömyyde.l 
aiheuttanut sairaus tai vamma . l 2 3 4 
Aviopuolisosta erillään asuminen 
tvön vuoksi . l 2 3 4 
Huomattava myönteinen muutos 
elämässä . 1 2 3 4 



98
 

~ 

Jokaisella ihmisellä on määrätty kuva itsestään. Pyydämme Teitä kuvaa
maan esitettyjen sanojen avulla, millaisena pidätte itseänne. Sanat ovat 
vastakohtaisia ja edustavat ääripäitä jostakin piirteestä tai ominaisuudesta. 

Sanojen välissä on viisi viivaa. Rengastakaajokin sanojen välisistä viivoista 
lähemmäksi sitä sanaa, jonka katsotte paremmin kuvaavan juuri Teitä. 

Esimerkkejä: 

hilpeä - - - - e surullinen 

Tällä tavoin osoitatte olevanne surullinen. 

vaalea tummae 
Tällä tavoin osoitatte olevanne enemmän vaalea kuin tumma. 

Vastatkaa avoimesti, millaisena todella pidätte itseänne, ei sen mukaan, 
millaisena arvelette muiden Teitä pitävän tai millainen kenties haluaisitte 
olla. 

Työskennelkää nopeasti, älkää takertuko liikaa yksityiskohtiin. Käyttäkää 
rohkeasti ääripäitäkin ja merkitkää ympyrä keskimmäiselle viivalle vain 
siinä tapauksessa, että molemmat ominaisuudet todella tuntuvat kuvaavan 
Teitä yhtä hyvin tai yhtä huonosti. 

Täsmällinen Epätäsmällinen 

Ei kunnianhimoinen Kunnianhimoinen 

Välitön Pidättyväinen 

Kiireinen Ei kiireinen 

Tapana ottaa asia Tapana tehdä useita 
kerrallaan asioita samanaikaisesti 

Harvoin riitaantuva Melko usein riitaantuva 

Nopea Hidas 

Taipumuksena peitellä Taipumuksena ilmaista 
tunteensa tunteensa 

Useita harrastuksia Vähän harrastuksia 

Ei suutu helposti Helposti suuttuva 

Päättäväinen Epävarma
 

Avomielinen Sulkeutunut
 

Alistuva Hallitseva
 

Itsevarma Epävarma 

Joka asiassa Joskus pikkuasioissa 
rehellinen epärehellinen 

Hiljainen Puhelias
 

Ahkera Laiska
 

Helposti ärtyvä Ei ärry helposti
 

Ei kerro aina koko Kertoo aina koko
 
totuutta totuuden
 

Seuraavissa kysymyksissä pyydämme Teitä kuvaamaan suhdettanne 

muihin perheenjäseniin lapsuudessanne. 

Suhde isään etäinen Suhde isään läheinen 

Suhde äitiin etäinen Suhde äitiin läheinen 
Suhde kaksossisareen! Suhde kaksossisareen! 
-veljeen etäinen -veljeen läheinen 



99 Mikäli vakituinen osoitteenne on muuttunut, pyydämme Teitä kirjoit
tamaan uuden osoitteenne 

Onko Teillä joitakin mielipiteitä tai huomauttamista tähän kysely
lomakkeeseen?100 

1 ei 
2 kyllä ---I~Mitä? 

PYYDÄMME TEITÄ VIELÄ YSTÄVÄLLISESTI T ARKISTAMAAN, ETTÄ 
OLETTE VASTANNUT KYSYMYKSIIN ANNETTUJEN OHJEIDEN 
MUKAISESTI. 

KIITÄMME TEITÄ ANTAMASTANNE AVUSTA TÄHÄN 
LÄÄKETIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN. 

I 


