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• Itsellä tai läheisellä oleva pitkäaikainen sairaus, oire tai vamma 

• Elämäntilanne



Tietoa kyselystä



Tietoa kyselystä (1/3)

Tavoitteena saada pohjoispohjalaisten, eri 
elämänvaiheisiin kuuluvien asukkaiden näkemyksiä 
seuraaviin kysymyksiin: 
• Millaiseksi arvioin oman arkeni ja elämäni 

kokonaisuutena? 
• Millaiseksi arvioin elämäni osa-alueet, joista 

hyvinvointini muodostuu? 
• Kaipaanko arkeeni ja elämääni muutosta? 
• Jos kaipaan, mitkä ovat kolme tärkeintä osa-aluetta, 

joihin kaipaan muutosta?
• Millainen rooli minulla ja muilla on kaipaamieni 

muutosten toteutumisessa? 
• Mitkä ovat mielestäni tärkeimmät elämän osa-

alueet, joihin kunnassa pitäisi tulevina vuosina 
panostaa asukkaiden hyvän arjen ja elämän 
edistämiseksi?    



Tietoa kyselystä (2/3)

• Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 
yhteistyössä 28 kunnan kanssa (ks. kartta)

• Kysely oli saatavilla Webropol-kyselynä, 
mutta jotkin kunnat jakoivat kyselyä myös 
paperisena

• Tuloksia saa vapaasti hyödyntää

• Tulosraportti hyvinvointialueen 
hyvinvoinnin edistämisen sivulla

• Raportissa on kuvattu tarkemmin koko 
kyselyprosessi
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Tietoa kyselystä (3/3)

• Kyselyyn vastasi 4693 pohjoispohjalaista

• Tässä diasetissä on esitelty kaikkien 
vastaajien numeeriset vastaukset. 
Sanallisten vastausten tiivistelmät on 
esitetty elämänvaiheittaisissa 
diaesityksissä. 

• Oheisessa taulukossa on vastaajien 
jakautuminen ikäluokittain

• Kyselyn suunnitteluun ja tulosten 
analysointiin osallistui yhteensä 38 
henkilöä eri organisaatioista

Vastaajan ikä Lukumäärä Prosenttia 
vastaajista

Raportissa käytetty 
ikäluokittelu

13-17-vuotias 1234 26,3% Nuoret

18-29-vuotias 385 8,2% Nuoret aikuiset

30-49-vuotias 1611 34,3%
Työikäiset

50-64-vuotias 978 20,9%

65-74-vuotias 367 7,8%
Ikäihmiset75 vuotta tai 

vanhempi
118 2,5%



Hyvinvointierojen tarkastelua



Sukupuoli



Sukupuolen yhteys kokemukseen omasta arjesta ja elämästä 
kokonaisuutena

86%

85%

63%

11%

11%

25%

4%

12%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Naiset

Miehet

Muut

Sukupuolen yhteys kokemukseen omasta arjesta ja elämästä kokonaisuutena

Hyvä tai erittäin hyvä Keskinkertainen Huono tai erittäin huono



Sukupuolen 
yhteys 
kokemukseen 
oman arjen ja 
elämän osa-
alueista

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asunto

Kykyni käyttää niitä etäpalveluja, joita tarvitsen…

Turvallisuuden tunne

Ihmissuhteet (esim. perhe, läheiset, ystävät)

Sujuva arki

Toimintakyky

Kykyni vaikuttaa oman elämäni kulkuun

Elintavat (esim. ravinto, liikunta, uni, päihteet,…

Elinympäristö (laajasti ajateltuna, esim. kunta)

Vapaa-aika

Fyysinen terveys (sairaudet, terveydentila)

Työ

Seksuaalinen hyvinvointi

Asunnon lähiympäristö (esim. pihapiiri,…

Mielen hyvinvointi

Avun ja palvelun saanti silloin, kun niitä tarvitsen

Taloudellinen toimeentulo

Harrastukset

Sukupuolen yhteys kokemukseen elämän osa-alueista: Tilanteeni tällä osa-
alueella on hyvä tai erittäin hyvä -vastaukset

Naiset

Miehet

Muut



Sukupuolen yhteys muutoksen kaipaamiseen

39%

53%

25%

52%

37%

54%

9%

9%

21%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Naiset

Miehet

Muut

Sukupuolen yhteys muutoksen kaipaamiseen 
omassa elämässä

Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää enkä kaipaa muutosta

Kaipaan pientä muutosta

Kaipaan isoa muutosta



Sukupuolen 
yhteys 
kokemukseen 
siitä, mihin 
elämän 1-3 osa-
alueeseen 
kaipaa eniten 
muutosta

% 10% 20% 30% 40% 50%

Ihmissuhteet (esim. perhe, läheiset, ystävät)

Taloudellinen toimeentulo

Työ

Harrastukset

Vapaa-aika

Asunto

Fyysinen terveys (sairaudet, terveydentila)

Asunnon lähiympäristö (esim. pihapiiri, asuinalue tai kylä)

Elinympäristö (laajasti ajateltuna, esim. kunta)

Avun ja palvelun saanti silloin, kun niitä tarvitsen

Turvallisuuden tunne

Sujuva arki

Kykyni vaikuttaa oman elämäni kulkuun

Toimintakyky

Kykyni käyttää niitä etäpalveluja, joita tarvitsen…

Elintavat (esim. ravinto, liikunta, uni, päihteet, tupakointi)

Mielen hyvinvointi

Seksuaalinen hyvinvointi

Sukupuolen yhteys kokemukseen siitä, mihin elämän 1-3 osa-alueeseen 
kaipaa eniten muutosta 

Naiset

Miehet

Muut



Itsellä tai läheisellä oleva pitkäaikainen 
sairaus, oire tai vamma



Itsellä tai läheisellä olevan pitkäaikaisen sairauden, oireen tai vamman 
yhteys kokemukseen omasta arjesta ja elämästä kokonaisuutena

92%

80%

81%

69%

75%

6%

16%

15%

22%

19%

9%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ei sairautta, oiretta tai vammaa

Jokin sairaus, oire tai vamma (vähintään yksi alla olevista)

Fyysinen sairaus tai oire

Psyykkinen sairaus tai oire

Vamma

% vastaajista

Itsellä tai läheisellä olevan pitkäaikaisen sairauden, oireen tai vamman yhteys 
vastaajien arvioon omasta arjesta ja elämästä kokonaisuutena (n=4603)

Hyvä tai erittäin hyvä Ei hyvä eikä huono Huono tai erittäin huono



Pitkäaikaisen 
sairauden, oireen 
tai vamman 
yhteyden vertailu 
heihin, joilla tai 
joiden läheisellä ei 
ole pitkäaikaista 
sairautta, oiretta 
tai vammaa 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ihmissuhteet (esim. perhe, läheiset,…

Asunto

Asunnon lähiympäristö (esim. pihapiiri,…

Elinympäristö (laajasti ajateltuna, esim.…

Turvallisuuden tunne

Työ

Taloudellinen toimeentulo

Vapaa-aika

Harrastukset

Elintavat (esim. ravinto, liikunta, uni,…

Fyysinen terveys (sairaudet, terveydentila)

Mielen hyvinvointi

Seksuaalinen hyvinvointi

Toimintakyky

Sujuva arki

Avun ja palvelun saanti silloin, kun niitä…

Kykyni käyttää niitä etäpalveluja, joita…

Kykyni vaikuttaa oman elämäni kulkuun

Itsellä tai läheisellä olevan pitkäaikaisen sairauden, oireen tai vamman yhteys vastaajan 
arvioon oman elämän osa-alueista: Vastaajaryhmien vertailu (n=4603)

Ei sairautta, oiretta tai vammaa

Fyysinen sairaus tai oire

Psyykkinen sairaus tai oire

Vamma



Itsellä tai läheisellä olevan pitkäaikaisen sairauden, oireen tai 
vamman yhteys muutoksen kaipuuseen omassa arjessa ja elämässä 

51%

37%

24%

35%

44%

52%

55%

49%

5%

12%

21%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ei sairautta, oiretta tai vammaa

Fyysinen sairaus tai oire

Psyykkinen sairaus tai oire

Vamma

Itsellä tai läheisellä olevan pitkäaikaisen sairauden, oireen tai vamman yhteys 
muutoksen kaipaamiseen elämässä

Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää enkä kaipaa muutosta

Kaipaan pientä muutosta

Kaipaan isoa muutosta



Itsellä tai läheisellä 
olevan 
pitkäaikaisen 
sairauden, oireen 
tai vamman 
yhteyden vertailu 
heihin, joilla tai 
joiden läheisellä ei 
ole sairautta, 
oiretta tai 
vammaa

0% 10% 20% 30% 40%

Ihmissuhteet (esim. perhe,…

Asunto

Asunnon lähiympäristö (esim.…

Elinympäristö (laajasti ajateltuna,…

Turvallisuuden tunne

Työ

Taloudellinen toimeentulo

Vapaa-aika

Harrastukset

Elintavat (esim. ravinto, liikunta,…

Fyysinen terveys (sairaudet,…

Mielen hyvinvointi

Seksuaalinen hyvinvointi

Toimintakyky

Sujuva arki

Avun ja palvelun saanti silloin, kun…

Kykyni käyttää niitä etäpalveluja,…

Kykyni vaikuttaa oman elämäni…

Jokin muu, mikä?

Itsellä tai läheisellä olevan pitkäaikaisen sairauden, oireen tai vamman yhteys 1-3 
tärkeimpään oman elämän osa-alueeseen, joihin kaipaa muutosta

Ei sairautta, oiretta tai
vammaa

Fyysinen sairaus tai oire

Psyykkinen sairaus tai
oire

Vamma



Pitkäaikaisen 
sairauden, oireen 
tai vamman yhteys 
kokemukseen siitä, 
mihin kunnassa 
pitäisi tulevina 
vuosina panostaa 
asukkaiden hyvän 
arjen edistämiseksi

0% 10% 20% 30% 40%

Sosiaaliset suhteet (esim. kaverit,…

Asunnot

Asuntojen lähiympäristöt (esim.…

Elinympäristö (laajasti ajateltuna,…

Turvallisuuden tunne

Työ

Taloudellinen toimeentulo

Vapaa-aika

Harrastukset

Elintavat (esim. ravinto, liikunta, uni,…

Fyysinen terveys (sairaudet,…

Mielen hyvinvointi

Seksuaalinen hyvinvointi

Toimintakyky

Sujuva arki

Avun ja palvelun saanti silloin, kun…

Mahdollisuus käyttää niitä…

Mahdollisuus vaikuttaa palveluihin ja…

Jokin muu, mikä?

Pitkäaikaisen sairauden, oireen tai vamman yhteys 1-3 tärkeimpään elämän osa-
alueeseen, joihin kunnassa pitäisi vastaajan mielestä panostaa tulevina vuosina 

asukkaiden hyvän arjen edistämiseksi

Ei sairautta, oiretta tai
vammaa
Fyysinen sairaus tai oire

Psyykkinen sairaus tai oire

Vamma



Elämäntilanne



Elämäntilanteen yhteys kokemukseen omasta arjesta ja elämästä 
kokonaisuutena

93%

90%

89%

84%

66%

66%

61%

60%

6%

9%

10%

13%

25%

21%

28%

27%

9%

13%

11%

13%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vanhempainvapaalla olevat

Palkansaajat

Yrittäjät

Kotitaloutta hoitavat

Työttömät

Epäviralliset omaishoitajat

Eläkkeellä muun kuin iän tai työvuosien takia

Virallisesti hyväksytyt omaishoitajat

Elämäntilanteen yhteys kokemukseen 
omasta arjesta ja elämästä kokonaisuutena

Hyvä tai erittäin hyvä Keskinkertainen Huono tai erittäin huono



Elämäntilanteen yhteys kokemukseen oman arjen ja elämän 
parhaimmiksi koettuihin osa-alueisiin 

Kolme 
parhaimmin 
olevaa oman 
elämän osa-
aluetta 

Palkansaajat Yrittäjät Vanhempain-
vapaalla olevat

Kotitaloutta 
hoitavat

Työttömät Viralliset 
omaishoitajat

Epäviralliset 
omaishoitajat

Eläkkeellä 
muun kuin 

iän tai 
työvuosien 
takia olevat

1
Asunto Asunto Asunto Asunto

Turvallisuuden 
tunne

Asunto Asunto Asunto

2 Turvallisuuden 
tunne

Ihmissuhteet
Turvallisuuden 

tunne
Ihmissuhteet Asunto

Asunnon 
lähiympäristö

Turvallisuuden 
tunne

Asunnon 
lähiympäristö

3
Ihmissuhteet

Asunnon 
lähiympäristö

Ihmissuhteet
Asunnon 

lähiympäristö
Asunnon 

lähiympäristö
Turvallisuuden 

tunne
Elintavat Ihmissuhteet



Elämäntilanteen yhteys kokemukseen oman arjen ja elämän 
heikoimmiksi koettuihin osa-alueisiin 

Kolme 
heikoimmin 
olevaa oman 
elämän osa-
aluetta

Palkansaajat Yrittäjät Vanhempain-
vapaalla 
olevat

Kotitaloutta 
hoitavat

Työttömät Viralliset 
omaishoitajat

Epäviralliset 
omaishoitajat

Eläkkeellä 
muun kuin 

iän tai 
työvuosien 
takia olevat

1
Harrastukset Harrastukset Harrastukset Harrastukset Työ Vapaa-aika

Avun ja 
palvelujen 

saanti

Fyysinen 
terveys

2
Avun ja 

palvelujen 
saanti

Vapaa-aika
Taloudellinen 
toimeentulo

Taloudellinen 
toimeentulo

Taloudellinen 
toimeentulo

Harrastukset
Seksuaalinen 
hyvinvointi

Työ

3

Seksuaalinen 
hyvinvointi

Taloudellinen 
toimeentulo

Avun ja 
palvelujen 

saanti
Työ Harrastukset

Avun ja 
palvelujen 

saanti

Taloudellinen 
toimeentulo

Taloudellinen 
toimeentulo



Elämäntilanteen yhteys muutoksen kaipaamiseen

38%

39%

41%

36%

22%

26%

20%

29%

54%

53%

53%

52%

50%

48%

59%

52%

8%

8%

6%

12%

27%

26%

20%

19%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Palkansaajat

Yrittäjät

Vanhempainvapaalla olevat

Kotitaloutta hoitavat

Työttömät

Viralliset omaishoitajat

Epäviralliset omaishoitajat

Eläkkeellä muun kuin iän tai työvuosien takia…

Elämäntilanteen yhteys muutoksen kaipaamiseen 
omassa elämässä

Arkeni ja elämäni on riittävän hyvää enkä kaipaa muutosta

Kaipaan pientä muutosta

Kaipaan isoa muutosta



Elämäntilanteen yhteys kokemukseen siitä, mihin elämän 1-3 
osa-alueeseen kaipaa eniten muutosta

Kolme tärkeintä 
oman elämän 
osa-aluetta, 
joihin kaipaa 
muutosta 

Palkansaajat Yrittäjät Vanhempain-
vapaalla 
olevat

Kotitaloutta 
hoitavat

Työttömät Viralliset 
omaishoitajat

Epäviralliset 
omaishoitajat

Eläkkeellä 
muun kuin 

iän tai 
työvuosien 
takia olevat

1

Ihmissuhteet
(30 %)

Vapaa-aika
(32 %)

Taloudellinen 
toimeentulo

(38 %)

Työ
(32 %)

Työ
(51 %)

Avun ja 
palvelujen 

saanti
(38 %)

Avun ja 
palvelujen 

saanti
(38 %)

Taloudellinen 
toimeentulo

(40 %)

2

Työ
(28 %)

Taloudellinen 
toimeentulo

(31 %(

Työ
(25 %)

Taloudellinen 
toimeentulo

(24 %)

Taloudellinen 
toimeentulo

(50 %)

Taloudellinen 
toimeentulo

(26 %)

Taloudellinen 
toimeentulo

(34 %)

Ihmissuhteet
(33 %)

3
Taloudellinen 
toimeentulo

(25 %)

Työ
(28 %)

Vapaa-aika
(25 %)

Ihmissuhteet
(21 %)

Ihmissuhteet
26 %)

Vapaa-aika
(26 %)

Ihmissuhteet
(27 %)

Fyysinen 
terveys
(29 %)



Lisätietoja 

Sanna Salmela

Asiantuntija, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen (TtT)

040 5890 132

sanna.salmela(a)popsote.fi 


