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• IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch
Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. 

• Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan 
vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

• Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.

• Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 16.-24.2.2021.

• Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto validoidaan henkilön ja annettujen vastausten suhteen. Validointi tapahtuu vertaamalla paneelihallintajärjestelmän ja 
vastausten taustatietoja keskenään, analysoimalla annettuja vastauksia, lomakkeen täyttöastetta sekä erinäisin loogisuustarkistuksin.   



Kaikki
N=1000

%
Talouden bruttovuositulot

Alle 10.000 € 6
10.001 - 20.000 € 8
20.001 - 30.000 € 10
30.001 - 40.000 € 11
40.001 - 50.000 € 10
50.001 - 60.000 € 10
60.001 - 70.000 € 7
70.001 - 80.000 € 5
80.001 - 100.000 € 8
100.001 € tai enemmän 7
Ei halua sanoa 17

Kaikki
N=1000

%
Sukupuoli

Nainen 51
Mies 49

Ikä
18-24 vuotta 10
25-34 vuotta 16
35-44 vuotta 16
45-54 vuotta 15
55-64 vuotta 16
65+ vuotta 27

Koulutus
Peruskoulu 3
Kansakoulu 1
Keskikoulu 2
Ammattikoulu 17
Opisto 8
Ylioppilas/lukio 18

Ammattikorkeakoulu 
(alemman korkea-asteen koulutus)

24

Yliopisto/korkeakoulu 
(yl. korkea-asteen koulutus, tutkija-asteen
koulutus)

25

Muu 2

Kaikki
N=1000

%
Ammattiryhmä

Työväestö 21
Alempi toimihenkilö 9
Ylempi toimihenkilö 11
Johtavassa asemassa oleva 4
Yksityisyrittäjä 4
Maanviljelijä 1
Opiskelija / koululainen 8
Eläkeläinen 30
Kotiäiti/-isä 1
Työtön 7
Muu 3

Asuinpaikkakunta
Helsinki 11
Espoo, Vantaa, Kauniainen 9
Tampere 4
Turku 3
Muu yli 50.000 as. kaupunki 24
Alle 50.000 as. kaupunki 27
Maalaiskunta 22

Aineiston rakenne – demografiset taustat
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Kaikki, N=1000

SUKUPUOLI

Nainen, n=511

Mies, n=489

IKÄ

18-24 vuotta, n=99

25-34 vuotta, n=158

35-44 vuotta, n=157

45-54 vuotta, n=152

55-64 vuotta, n=164

65+ vuotta, n=270

4 Erittäin paljon 3 Melko paljon 2 En kovin paljon 1 En käytännössä lainkaan En osaa sanoa

%

2,2

2,3

2,2

2,5

2,5

2,5

2,3

2,2

1,8

”Koetko elämässäsi tällä hetkellä sellaista kuormitusta, joka vähentää hyvinvointiasi ja/tai jaksamistasi?”
Kaikki vastaajat

Hyvinvointia ja jaksamista vähentävä kuormitus
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4+3 Ka. 1-4

= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin 
poikkeava tulos



Kuormitusta aiheuttavat asiat tällä hetkellä
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Koronavirus tai sen aiheuttamat poikkeusolot

Tulevaisuuden epävarmuus

Työhön liittyvät asiat

Omaan terveyteen liittyvät asiat

Rahaan ja toimeentuloon liittyvät asiat

Perheeseen tai muihin läheisiin liittyvät asiat

Yksinäisyys

Harrastukset

Työttömyys

Asuminen

Opiskeluun liittyvät asiat

Muut huolet

4 Paljon 3 Melko paljon 2 Ei kovin paljon 1 Ei käytännössä lainkaan En osaa sanoa

%

2,4
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2,2

2,2

1,9

1,8

1,9

1,7

2,1

2,1

”Kuinka paljon kukin seuraavista asioista aiheuttaa sinulle hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta?”
Vastaajat, jotka kokevat kuormitusta tällä hetkellä, n=725 Ka. 1-4
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Kuormitusta aiheuttavat asiat tällä hetkellä / taustaryhmät

Kuormitusta paljon tai melko paljon Kaikki Nainen Mies 18-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65+v
N= 725 398 327 82 137 132 117 112 145

% % % % % % % % %

Koronavirus tai sen aiheuttamat poikkeusolot 43 48 37 43 48 40 45 42 40

Tulevaisuuden epävarmuus 38 40 35 47 47 38 36 35 27

Työhön liittyvät asiat 36 35 37 29 47 50 44 43 6

Omaan terveyteen liittyvät asiat 36 37 35 34 32 27 36 41 47

Rahaan ja toimeentuloon liittyvät asiat 35 37 32 34 37 42 40 39 18

Perheeseen tai muihin läheisiin liittyvät asiat 34 39 28 23 42 38 35 34 29

Yksinäisyys 22 24 20 42 31 18 14 17 18

Harrastukset 16 16 16 11 17 9 13 17 24

Työttömyys 14 12 16 15 19 10 15 24 2

Asuminen 14 13 16 14 19 17 15 10 10

Opiskeluun liittyvät asiat 13 14 12 55 20 10 6 1 1

Muut huolet 26 30 22 28 33 24 24 27 22

”Kuinka paljon kukin seuraavista asioista aiheuttaa sinulle hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta?”
Vastaajat, jotka kokevat kuormitusta tällä hetkellä paljon tai melko paljon (4+3)

= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin poikkeava tulos

= Tilastollisesti merkitsevästi alaspäin poikkeava tulos



Kuormitusta aiheuttavat asiat aiemmin
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Työhön liittyvät asiat, n=294

Opiskeluun liittyvät asiat, n=580

Perheeseen tai muihin läheisiin liittyvät asiat, n=211

Rahaan ja toimeentuloon liittyvät asiat, n=211

Tulevaisuuden epävarmuus, n=207

Työttömyys, n=527

Omaan terveyteen liittyvät asiat, n=144

Yksinäisyys, n=375

Asuminen, n=369

Harrastukset, n=379

Koronavirus tai sen aiheuttamat poikkeusolot, n=138

Muut huolet, n=281

4 Paljon 3 Melko paljon 2 Ei kovin paljon 1 Ei käytännössä lainkaan En osaa sanoa

%
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”Entä oletko aiemmin jossain elämänvaiheessa kokenut hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta seuraavissa asioissa?
Vastaajat, jotka eivät koe kuormitusta ko. asiassa tällä hetkellä Ka. 1-4
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Kuormitusta aiheuttavat asiat aiemmin / taustaryhmät

Kuormitusta aiemmin paljon tai melko paljon Kaikki Nainen Mies 18-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65+v
% % % % % % % % %

Työhön liittyvät asiat 49 55 40 17 53 74 55 58 50

Opiskeluun liittyvät asiat 34 38 29 36 58 45 27 27 19

Perheeseen tai muihin läheisiin liittyvät asiat 33 38 29 36 36 51 23 31 24

Koronavirus tai sen aiheuttamat poikkeusolot 4 - 7 - 9 3 - 11 -

Omaan terveyteen liittyvät asiat 16 19 12 5 23 17 6 23 24

Rahaan ja toimeentuloon liittyvät asiat 27 30 24 7 42 34 23 20 25

Työttömyys 17 17 17 4 29 19 17 17 12

Harrastukset 5 7 4 12 7 8 - 1 3

Asuminen 11 13 9 - 26 11 10 12 8

Tulevaisuuden epävarmuus 19 25 12 14 44 20 16 27 4

Yksinäisyys 13 18 7 46 32 10 6 6 3

Muut huolet 21 24 17 25 30 19 13 23 15

”Entä oletko aiemmin jossain elämänvaiheessa kokenut hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta seuraavissa asioissa?”
Vastaajat, jotka eivät koe tällä hetkellä kuormitusta ko. asiassa, mutta ovat kokeneet ko. asiassa aiemmin paljon tai melko paljon (4+3)

= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin poikkeava tulos = Tilastollisesti merkitsevästi alaspäin poikkeava tulos



Työssä kuormitusta aiheuttavat asiat
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Työn määrä

Epävarmuus työn jatkumisesta tai siihen liittyvistä muutoksista

Johtamiseen ja esimiehiin liittyvät asiat

Mahdollinen altistuminen koronavirukselle töissä tai työmatkalla

Työtehtävät (työsi ei esimerkiksi vastaa osaamistasi tai toiveitasi)

Työyhteisöösi ja sen ihmissuhteisiin liittyvät asiat

Jatkuva etätyöskentely

Jokin muu

Ei mikään edellä mainituista/ei mikään erityisesti

En osaa sanoa

%

”Mitkä seuraavista asioista aiheuttavat sinulle hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta työssäsi? Valitse alla olevista vaihtoehdoista kaikki sinuun sopivat.”
Vastaajat, joita kuormittavat työhön liittyvät asiat tällä hetkellä, n=431



Kaikki Nainen Mies 18-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65+v
N= 431 234 197 36 101 109 91 74 20

% % % % % % % % %

Työn määrä 47 50 44 42 51 52 52 37 19

Epävarmuus työn jatkumisesta tai siihen liittyvistä muutoksista 30 27 34 25 37 31 30 26 12

Johtamiseen ja esimiehiin liittyvät asiat 27 28 27 14 34 28 29 27 7

Mahdollinen altistuminen koronavirukselle töissä tai työmatkalla 26 33 19 33 22 27 32 24 19

Työtehtävät (työsi ei esimerkiksi vastaa osaamistasi tai toiveitasi) 26 28 24 13 34 34 22 23 -

Työyhteisöösi ja sen ihmissuhteisiin liittyvät asiat 25 30 20 21 33 28 24 19 7

Jatkuva etätyöskentely 12 9 16 14 10 17 13 9 6

Jokin muu 7 8 6 - 10 8 8 6 4

Ei mikään edellä mainituista/ei mikään erityisesti 10 9 12 15 5 2 12 15 51

En osaa sanoa 4 3 5 8 5 1 2 4 10

Työssä kuormitusta aiheuttavat asiat / taustaryhmät
”Mitkä seuraavista asioista aiheuttavat sinulle hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta työssäsi? Valitse alla olevista vaihtoehdoista kaikki sinuun sopivat.”
Vastaajat, joita kuormittavat työhön liittyvät asiat tällä hetkellä

= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin poikkeava tulos

= Tilastollisesti merkitsevästi alaspäin poikkeava tulos



Kuormitusta vähentävät ja hyvinvointia lisäävät asiat
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Perhe ja/tai koti

Itsestäsi/ terveydestäsi huolehtiminen

Ystävät

Harrastukset

Raha

Henkiset asiat elämässäsi

Työ tai työyhteisö

Opiskelu, uusien asioiden oppiminen

4 Paljon 3 Melko paljon 2 Ei kovin paljon 1 Ei käytännössä lainkaan En osaa sanoa

%
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2,6
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2,1

2,1

”Kuinka paljon seuraavat asiat toimivat niin, että ne vähentävät kokemaasi kuormitusta ja lisäävät hyvinvointiasi?”
Kaikki vastaajat, N=1000
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Paljon tai melko paljon Kaikki Nainen Mies 18-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65+v

N= 1000 511 489 99 158 157 152 164 270

% % % % % % % % %

Perhe ja/tai koti 66 76 56 69 73 74 68 72 53

Itsestäsi/ terveydestäsi huolehtiminen 66 74 58 68 68 65 69 67 64

Ystävät 64 73 55 78 71 64 63 61 56

Harrastukset 56 61 52 62 59 59 58 53 53

Raha 50 52 47 64 65 49 51 52 33

Henkiset asiat elämässäsi 45 53 37 43 44 41 43 52 46

Työ tai työyhteisö 30 34 26 33 40 50 40 26 9

Opiskelu, uusien asioiden oppiminen 29 33 25 43 34 32 31 21 24

Kuormitusta vähentävät ja hyvinvointia lisäävät asiat / taustaryhmät
”Kuinka paljon seuraavat asiat toimivat niin, että ne vähentävät kokemaasi kuormitusta ja lisäävät hyvinvointiasi?”
Kaikki vastaajat / paljon tai melko paljon -vastaukset

= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin poikkeava tulos

= Tilastollisesti merkitsevästi alaspäin poikkeava tulos



Ei ole 
37 %

En osaa 
sanoa
53 %

Kyllä
10 %

Kuormitusta vähentävät ja hyvinvointia lisäävät muut asiat
”Onko edellä mainittujen lisäksi vielä jotain muita asioita, jotka samanaikaisesti vähentävät kokemaasi kuormitusta 
ja lisäävät hyvinvointiasi?”
Kaikki vastaajat, N=1000

Mm.
Hyvä parisuhde
Kulttuurin kokeminen, kuten teatteri, musiikki yms.
Lemmikit 
Pysyvä etätyö kotoa käsin ja melko vapaat työajat
Riippumattomuus ansiotyöstä
Ulkoilu, luonto
Viina



Havainnot lähipiiristä
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Uupumusta

Masennusta tai ahdistusoireita

Päihteiden liiallista käyttöä

Itsetuhoisuutta

Muita mielenterveyteen liittyviä asioita, jotka ovat herättäneet
sinussa huolta

En ole kokenut tai havainnut mitään edellä mainituista

En osaa sanoa

%

”Oletko viimeisen vuoden aikana itse kokenut tai havainnut omassa lähipiirissäsi jotain tai joitakin seuraavista?”
Kaikki vastaajat, N=1000



Kaikki Nainen Mies 18-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65+v

N= 1000 511 489 99 158 157 152 164 270

% % % % % % % % %

Uupumusta 46 53 38 75 62 53 47 38 26

Masennusta tai ahdistusoireita 40 47 32 62 65 41 37 34 21

Päihteiden liiallista käyttöä 16 17 14 20 23 17 15 19 8

Itsetuhoisuutta 7 7 7 20 12 6 5 3 2

Muita mielenterveyteen liittyviä asioita, jotka ovat 
herättäneet sinussa huolta 19 23 16 29 35 20 18 11 12

En ole kokenut tai havainnut mitään edellä mainituista 34 29 39 12 15 27 35 36 55

En osaa sanoa 5 3 7 7 5 6 4 3 4

= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin poikkeava tulos

= Tilastollisesti merkitsevästi alaspäin poikkeava tulos

Havainnot lähipiiristä / taustaryhmät
”Oletko viimeisen vuoden aikana itse kokenut tai havainnut omassa lähipiirissäsi jotain tai joitakin seuraavista?”
Kaikki vastaajat



Riittämätön apu tarvittaessa
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Kaikki, N=1000

SUKUPUOLI

Nainen, n=511

Mies, n=489

IKÄ

18-24 vuotta, n=99

25-34 vuotta, n=158

35-44 vuotta, n=157

45-54 vuotta, n=152

55-64 vuotta, n=164

65+ vuotta, n=270

Kyllä, olen kohdannut sellaisen tilanteen En ole kohdannut sellaista tilannetta En osaa sanoa

%

”Oletko noin viimeisen vuoden aikana kohdannut tilanteen, jossa joko sinä itse tai läheisesi on tarvinnut apua mielenterveyteen liittyvään asiaan, mutta 
apua ei ole ollut saatavilla tai se ei ole mielestäsi ollut riittävää?
Kaikki vastaajat

= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin 
poikkeava tulos



Mielenterveyshuolien luonteva esilletuominen
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Kaikki, N=1000

SUKUPUOLI

Nainen, n=511

Mies, n=489

IKÄ

18-24 vuotta, n=99

25-34 vuotta, n=158

35-44 vuotta, n=157

45-54 vuotta, n=152

55-64 vuotta, n=164

65+ vuotta, n=270

5 Paljon luontevampaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista 4 Hiukan luontevampaa 3 Yhtä luontevaa 2 Hiukan vaikeampaa 1 Paljon vaikeampaa En osaa sanoa

%

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,4

2,1

”Kuinka luontevaa mielestäsi on ottaa puheeksi omaan tai läheistesi mielenterveyteen liittyviä huolia ja/tai hakea niihin apua?”
Asteikko: 5=Paljon luontevampaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista … 1=paljon vaikeampaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista
Kaikki vastaajat
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= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin 
poikkeava tulos



Poikkeusolojen aiheuttama kuormitus
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Kaikki, N=1000

SUKUPUOLI

Nainen, n=511

Mies, n=489

IKÄ

18-24 vuotta, n=99

25-34 vuotta, n=158

35-44 vuotta, n=157

45-54 vuotta, n=152

55-64 vuotta, n=164

65+ vuotta, n=270

4 Paljon 3 Melko paljon 2 Ei kovin paljon 1 Ei käytännössä lainkaan En osaa sanoa

%

”Kuinka paljon poikkeusolojen aiheuttama sosiaalinen eristäytyminen on kuormittanut sinua tai heikentänyt hyvinvointiasi?
Kaikki vastaajat Ka. 1-44+3
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= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin 
poikkeava tulos



59 %
4 %

15 %

22 %

Kyllä, mielenterveyden ja mielen
hyvinvoinnin kysymykset nähdään
myönteisemmässä valossa kuin
aikaisemmin

Kyllä, mielenterveyden ja mielen
hyvinvoinnin kysymykset nähdään
kielteisemmässä valossa kuin
aikaisemmin

Ei ole

En osaa sanoa

Muutos suhtautumisessa mielenterveysasioihin
”Onko Suomessa mielestäsi tapahtunut viime vuosina muutosta suhtautumisessa mielenterveysasioihin?
Kaikki vastaajat, N=1000
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SUKUPUOLI

Nainen, n=511

Mies, n=489

IKÄ

18-24 vuotta, n=99

25-34 vuotta, n=158

35-44 vuotta, n=157

45-54 vuotta, n=152

55-64 vuotta, n=164

65+ vuotta, n=270

%
= Tilastollisesti merkitsevästi ylöspäin 
poikkeava tulos



Koronavirukseen sairastumismahdollisuuden aiheuttama kuormitus
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Kaikki, N=1000

SUKUPUOLI

Nainen, n=511

Mies, n=489

IKÄ

18-24 vuotta, n=99

25-34 vuotta, n=158

35-44 vuotta, n=157

45-54 vuotta, n=152

55-64 vuotta, n=164

65+ vuotta, n=270

4 Paljon 3 Melko paljon 2 Ei kovin paljon 1 Ei käytännössä lainkaan En osaa sanoa

%

”Kuinka paljon koronavirukseen sairastumisen mahdollisuus on kuormittanut sinua tai heikentänyt hyvinvointiasi?
Kaikki vastaajat Ka. 1-44+3
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AVOIMET KOMMENTIT

Kaksoisklikkaa hiirellä oheista 
Avoimet-objektia saadaksesi 

näkyviin kaikki avoimet kommentit 
Word-listauksena


Mitkä seuraavista asioista aiheuttavat sinulle hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta työssäsi? Jokin muu, mikä?



· Asiakkaat

· Ei oman alan työ

· En voi vaikuttaa aikatauluihin

· Fyysinen jaksaminen

· Ilta- ja viikonloppupainotteinen työ

· Jatkuva henkilökunnan vaihtuvuus

· Jatkuva lähityöskentely

· Kiire työssä

· Kilpailu markkinassa

· Kokoaikainen vastuu toisista työntekijöistä, yrittäjä- esimiesaseman takia, joten koskaan ei voi irrottautua työstä.

· Koronavirus kuormittaa opetustyötä, esim. Oppilaiden karanteenit

· Liian pieni palkka

· Lisääntyvät vaatimukset suhteessa resursseihin

· Olen yrittäjä...

· Palkan pienuus

· Palkka

· Palkka ei vastaa työtehtävien tasoa

· Palkkaus on heikohko eikä vastaa koulutustasoani

· Rikkoutuvat laitteet

· Työaikataulujen kiire

· Työpaikalla ei huolehdita työhyvinvoinnista ja työsopimuksessa sovituista asioista, työpaikalla asiakkaita kohdellaan oman moraalin vastaisesti

· Työskentely infektioidentorjuntayksikössä asiantuntijana

· Työt loppuneet

· Työtehtävien muutos koronan takia

· Työtön

· Työtön ja työkyky epävarma

· Uima-altaan puhtaanapito

· Uuden työn etsiminen

· Verottajan halu hakea yritykseni konkurssiin

· Viranomaisvaatimukset






Onko edellä mainittujen lisäksi vielä jotain muita asioita, jotka samanaikaisesti vähentävät kokemaasi kuormitusta ja lisäävät hyvinvointiasi? Kyllä, mikä tai mitkä asiat?



· Alkoholi

· ASMR

· Aurinkoinen sää

· Donald Trumpin alasajo!

· Eläimet, kissat

· Eläkkeellä oleminen.

· En osaa sanoa

· Ettei aina olisi kiire sinne sun tänne

· Etätyömahdollisuus

· Henkiset ystävät

· Hetken rauha

· Hyvinvointivaltion aktiivinen tuhoaminen.

· Hyvä parisuhde

· Hyvä terveys

· Hyvä työyhteisö ja sen johtaminen.

· Hyvä, yhteisesti ja kiireettä valmistettu ruoka ja kiireetön ruokailu

· Ikäni 76 v

· Ilmastonmuutokseen valmistautuminen

· Itse työ on myönteistä ja palkitsevaa ja työpaikalla on paljon iloa

· Itsestään huolehtiminen, että jaksaa tavallista perhearkea

· Itsevarmuus ja oma identiteetti

· Jumala

· Kesän odotus...

· Kevät tulee

· Kevät tulossa

· Kissat

· Klassinen musiikki

· Koirani (4)

· Kulttuuri

· Kulttuurin kokeminen, kuten teatteri, musiikki yms.

· Kun verkkohäirintää vähän, voin paremmin.

· Kuuluu perheeseen, mutta ensimmäinen lapsen lapsi.

· Lapsenlapset

· Lemmikit (7)

· Lemmikit ja luonto

· Lemmikit, kulttuuri, seksi

· Liikkuminen, luonnossa oleminen, mummona oleminen

· Liikunta

· Liikunta

· Liikunta, luonto. puutarha

· Lomaa ja vapaata, normi pituisia työpäiviä

· Luonto (3)

· Luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet

· Luonto, eläimet

· Luonto, koirat

· Lääkkeet

· Maailmalla epävarmuus ja epäoikeudenmukaisuus (Navalnyi) Sodat, Isis, diktaattorit, Trumpin arvaamattomuus jatkossa.

· Maailman tilanne

· Mahdollisuus siirtyä kahden asunnon välillä, kaupunki /maaseutu

· Meditaatio

· Metsä

· Musiikki

· Musiikki, konsertit, ooppera, ystävien tapaaminen, kokkaaminen heille

· Musiikki, pelit

· Muutto, uusi työ

· Mökkeily/luonto

· Olen jo pois työelämästä

· Oma asenne

· Oma asenne elämään

· Oma vapaa-aika

· Omaiset

· Onnistuminen jossain

· Parisuhde

· Perintöasiat saatu jaettua valmiiksi

· Poliittisten uutisten lukeminen katsominen. Sekoilua!

· Pysyvä etätyö kotoa käsin ja melko vapaat työajat

· Riippumattomuus ansiotyöstä

· Riittävästi aikaa harrastaa

· Riittävä uni

· Santa

· Seksi

· Taide, musiikki

· Taloudessa toimivuus - että toimisi, kun pitäisi.

· Työkyvyttömyyseläke / parantumaton sairaus

· Työterveydestä saamani tuki terveyden suhteen.

· Tämä pelleily, sateenkaari- ym. pelleily

· Ulkoilu, luonto

· Ulkoilumahdollisuudet

· Usko

· Usko Jeesukseen.

· Uusien paikkojen näkeminen ja kokeminen.

· Vapaa-aika jolloin on vain vapaalla

· Verottajan epärehellisyys

· Videopelit

· Viina

· Viina

· Yksinoleminen

· Yksinäisyys, turvattomuus

· Yksityisasia

· Äitini terveys, siskoni kuolema 3kk sitten





--
TAULUKOT

Kaksoisklikkaa hiirellä oheista 
Taulukot-objektia saadaksesi 

näkyviin tutkimustaulukot 
Excel-muodossa

• Taulukoissa on väritetty sinisellä ne rivit, jotka kertovat vastaajien lukumäärän. 
• Kun jokin prosenttiluku on taulukossa kirkkaan vihreällä tai pinkillä alustalla, tarkoittaa se sitä, että kyseinen tulos eroaa merkitsevästi vastaavasta 

kokonaistuloksesta 99 %:n luottamustasolla, eli se voisi olla sattumasta johtuva vain yhdessä tapauksessa sadasta. Vihreällä merkityt eroavat merkitsevästi 
ylöspäin ja pinkillä merkityt alaspäin.

• Kun luku on taulukossa vaalealla vihreällä tai pinkillä alustalla, on ero merkitsevä 95 %:n tasolla.


MIELI ry

						Tuhat suomalaista / MIELI Suomen Mielenterveys ry / Helmikuu 2021

						Sukupuoli				Ikäryhmät												Koulutus										Ammattiryhmä								Talouden tulot/v								Asuinpaikka								Maakunta

				Kaikki		Nainen		Mies		18-24 vuotta		25-34 vuotta		35-44 vuotta		45-54 vuotta		55-64 vuotta		65+ vuotta		Perus-/ kansa-/ keskikoulu		Ammatti- koulu/ opisto		Yli- oppilas		Ammatti- korkea- koulu		Yliopisto/ korkea- koulu		Joht.as/ yritt./ yl.thlö		Al.thlö/ työ- väestö		Eläkeläinen		Muut		Alle 30.001€		30.001- 50.000€		50.001- 70.000€		70.001+ €		PK-seutu		Yli 50000as. kaupunki		Alle 50000as. kaupunki		Kunta		Uusimaa		Varsi- nais -Suomi		Sata- kunta		Kanta- Häme		Pirkan- maa		Päijät- Häme		Kymen- laakso		Etelä- Karjala		Etelä- Savo		Pohjois- Savo		Pohjois- Karjala		Keski- Suomi		Etelä- Pohjan- maa		Pohjan- maa		Keski- Pohjan- maa		Pohjois- Pohjan- maa		Kainuu		Lappi

		Kaikki		1000		511		489		99		158		157		152		164		270		60		251		185		239		245		198		305		298		199		236		217		172		206		204		311		266		220		302		89		40		31		94		37		33		24		28		46		30		50		34		32		12		71		14		33

		Painottamaton n=		1000		511		489		60		158		172		153		168		289		56		254		164		243		265		208		305		319		168		219		224		172		221		224		387		210		179		302		85		39		33		92		39		31		24		27		54		31		54		33		30		15		65		15		31

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Koetko elämässäsi tällä hetkellä sellaista kuormitusta, joka vähentää hyvinvointiasi ja/tai jaksamistasi?

		

		4 Erittäin paljon		9		8		10		12		14		10		10		9		3		12		9		8		11		6		8		8		6		15		15		6		5		7		11		8		9		8		9		6		8		13		5		7		18		9		7		5		6		10		8		25		-		8		7		10

		3 Melko paljon		29		35		22		32		35		38		35		24		18		29		26		35		27		30		29		34		18		37		32		28		35		27		31		26		31		28		33		21		34		23		33		19		16		18		44		38		22		28		26		26		40		28		28		17

		2 En kovin paljon		35		35		35		39		38		36		32		36		32		31		33		35		38		36		39		38		31		32		32		37		34		35		35		35		34		35		37		38		35		33		34		40		31		50		25		28		35		38		44		15		25		32		27		39

		1 En käytännössä lainkaan		24		21		28		10		11		12		22		28		43		19		28		18		22		28		22		16		42		12		16		27		24		31		21		26		25		23		20		31		20		28		27		27		29		16		20		25		31		21		22		31		35		23		38		21

		En osaa sanoa		3		1		5		7		2		4		2		4		3		9		4		4		2		1		1		3		4		5		5		2		3		-		1		5		1		6		1		4		2		3		1		7		5		6		4		4		6		2		-		3		-		10		-		13

		

		4+3 Erittäin paljon+Melko paljon		38		43		32		44		49		48		45		33		21		41		35		43		38		36		38		42		24		51		47		35		40		34		42		34		40		36		42		27		42		36		38		27		34		27		51		43		29		38		34		51		40		36		35		27

		4+3+2 Erittäin paljon+Melko paljon+En kovin paljon		73		78		67		83		87		84		77		69		54		72		68		78		76		72		77		80		55		83		80		71		74		69		77		69		74		71		79		65		78		69		71		66		66		78		75		71		63		76		78		66		65		68		62		66

		

		Keskiarvo		2.23		2.31		2.15		2.48		2.53		2.47		2.33		2.15		1.81		2.37		2.18		2.34		2.27		2.15		2.25		2.35		1.88		2.57		2.49		2.14		2.22		2.1		2.32		2.17		2.24		2.22		2.32		2.02		2.31		2.23		2.15		2.08		2.24		2.22		2.39		2.24		2.04		2.28		2.19		2.45		2.05		2.24		2.04		2.18

		

		

		4+3+2 Kokee tällä hetkellä elämässä kuormitusta		725		398		327		82		137		132		117		112		145		43		171		145		181		175		152		245		162		165		188		154		127		142		158		215		197		155		238		58		31		21		67		25		22		19		21		33		19		38		26		21		8		48		9		22

		Painottamaton n=		714		388		326		50		136		144		115		114		155		39		170		127		182		186		157		244		175		138		174		155		127		151		170		264		154		126		234		54		29		22		66		25		20		19		20		37		19		41		25		19		10		44		9		21

		

		Kuinka paljon kukin seuraavista asioista aiheuttaa sinulle hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta?

		Jos arvioitava asia on sellainen, joka ei tällä hetkellä lainkaan liity elämääsi, valitse siinä tapauksessa vaihtoehto ”Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan”.

		

		Työhön liittyvät asiat

		

		4 Paljon		9		9		9		-		17		12		14		9		1		-		7		12		12		9		16		12		-		7		6		9		10		12		11		6		11		9		10		5		5		12		7		-		17		7		7		10		-		10		-		36		10		10		12		12

		3 Melko paljon		27		26		28		29		30		38		30		34		5		8		25		27		28		31		40		35		3		26		24		24		29		34		33		23		26		27		34		24		13		15		31		17		28		11		37		21		16		24		24		20		10		21		33		44

		2 Ei kovin paljon		23		23		23		16		26		33		34		23		8		16		23		21		28		23		29		38		6		13		16		25		23		32		23		22		22		28		21		29		42		31		14		35		26		25		6		19		42		14		37		20		12		21		22		28

		1 Ei käytännössä lainkaan		11		9		14		11		9		9		9		11		15		25		9		9		12		10		10		11		15		9		10		11		18		8		7		11		12		14		8		10		15		16		22		27		4		11		26		10		16		8		11		4		18		4		11		-

		En osaa sanoa		1		0		1		-		1		-		1		1		1		-		2		-		-		1		1		1		1		-		1		-		-		-		-		1		1		1		0		-		-		-		-		-		-		-		6		-		-		2		-		-		-		3		-		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		29		32		25		44		17		8		12		23		70		51		34		31		20		27		4		3		75		45		44		32		19		14		27		38		28		21		27		32		25		26		25		22		25		47		19		40		26		41		28		20		50		40		22		16

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		36		35		37		29		47		50		44		43		6		8		32		39		40		40		56		47		3		33		29		33		40		46		44		29		37		36		43		30		18		27		39		17		45		18		44		31		16		34		24		56		21		31		46		56

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		59		59		60		44		73		83		78		66		14		24		55		60		68		63		85		86		10		46		45		57		62		78		67		51		59		64		65		58		60		58		53		51		71		43		50		50		58		48		61		76		33		53		67		84

		

		Keskiarvo		2.49		2.53		2.43		2.31		2.66		2.57		2.56		2.53		1.69		1.66		2.45		2.6		2.49		2.55		2.66		2.51		1.52		2.57		2.44		2.45		2.39		2.57		2.66		2.41		2.5		2.4		2.62		2.37		2.12		2.31		2.33		1.87		2.76		2.27		2.34		2.53		2.01		2.64		2.19		3.09		2.27		2.65		2.6		2.8

		

		Opiskeluun liittyvät asiat

		

		4 Paljon		4		5		3		16		7		2		1		-		-		6		3		7		2		2		2		1		-		14		10		1		2		1		2		5		4		3		3		3		8		15		4		-		-		12		-		9		-		4		-		7		-		-		-		6

		3 Melko paljon		9		9		9		39		13		7		4		1		1		8		6		24		6		4		4		6		1		28		17		8		5		4		13		13		6		4		9		4		4		-		11		6		-		6		6		17		14		16		23		13		10		11		-		7

		2 Ei kovin paljon		7		5		9		19		7		7		3		6		4		13		6		8		6		7		5		6		4		14		12		3		5		6		10		9		5		4		7		4		3		-		11		-		17		-		20		3		4		-		13		12		18		3		22		14

		1 Ei käytännössä lainkaan		15		11		19		6		10		13		26		17		13		14		12		12		19		15		18		18		13		7		8		16		19		19		15		13		16		15		14		12		30		21		10		6		10		21		27		10		24		11		12		8		-		25		11		11

		En osaa sanoa		0		0		1		-		-		-		2		1		-		-		1		-		-		1		1		0		-		-		-		-		-		1		0		-		1		1		0		-		-		-		-		-		-		-		6		-		-		-		-		-		-		-		-		5

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		65		70		59		21		62		70		63		75		82		60		72		49		67		70		70		69		82		37		53		73		68		69		60		60		69		72		67		77		55		64		63		88		73		61		40		60		59		70		52		60		72		61		67		57

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		13		14		12		55		20		10		6		1		1		14		9		31		8		7		6		6		1		42		27		9		7		4		15		18		10		8		12		7		12		15		15		6		-		18		6		27		14		20		23		20		10		11		-		13

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		20		19		21		74		28		17		9		7		5		26		15		39		14		13		11		12		5		56		39		12		12		10		25		27		14		12		19		11		15		15		26		6		17		18		27		29		17		20		36		32		28		14		22		27

		

		Keskiarvo		2.06		2.26		1.88		2.83		2.43		1.95		1.44		1.33		1.33		2.15		1.97		2.53		1.74		1.77		1.64		1.63		1.29		2.76		2.6		1.77		1.68		1.52		2.07		2.26		1.91		1.86		2.06		1.89		1.77		2.23		2.25		2.01		1.62		2.23		1.61		2.64		1.74		2.42		2.22		2.46		2.37		1.65		1.66		2.2

		

		Perheeseen tai muihin läheisiin liittyvät asiat

		

		4 Paljon		8		8		7		7		8		6		10		8		7		9		7		7		9		7		7		5		10		9		10		4		5		9		11		5		7		8		9		5		4		8		12		10		-		-		9		5		6		5		9		14		11		3		-		15

		3 Melko paljon		27		31		21		16		35		32		25		26		22		21		31		24		24		30		24		31		25		23		28		29		30		24		23		28		31		23		25		18		26		32		24		37		33		22		30		38		9		30		25		28		36		21		78		35

		2 Ei kovin paljon		37		36		37		30		33		38		38		41		38		37		34		38		39		36		41		39		37		29		29		39		43		42		37		37		34		39		39		43		30		33		32		44		61		29		30		30		50		35		34		21		33		45		11		13

		1 Ei käytännössä lainkaan		23		18		29		42		21		22		21		18		20		24		18		27		22		24		24		20		16		32		24		21		19		24		25		24		23		21		23		19		34		17		26		9		-		31		26		18		26		26		27		31		21		24		11		37

		En osaa sanoa		1		1		1		2		1		-		1		1		2		-		2		-		1		2		1		-		3		1		1		2		1		-		2		2		1		-		1		1		-		-		1		-		-		8		6		-		-		-		-		-		-		2		-		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		5		5		5		3		4		2		5		6		10		9		8		4		5		2		2		4		8		6		9		5		2		2		2		5		5		9		3		13		5		10		4		-		6		10		-		9		10		4		5		7		-		5		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		34		39		28		23		42		38		35		34		29		30		38		31		33		36		32		37		35		32		38		33		35		32		34		34		37		31		34		24		30		40		36		47		33		22		39		43		15		35		34		42		46		24		78		50

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		71		75		65		53		75		76		73		75		68		67		72		69		72		73		73		75		73		61		67		72		78		74		71		70		72		70		73		67		61		73		69		91		94		50		69		73		64		70		68		62		79		69		89		63

		

		Keskiarvo		2.2		2.31		2.06		1.87		2.3		2.22		2.25		2.26		2.18		2.16		2.3		2.11		2.21		2.2		2.15		2.22		2.33		2.09		2.27		2.17		2.22		2.17		2.21		2.17		2.23		2.2		2.21		2.12		2		2.35		2.23		2.49		2.35		1.88		2.23		2.33		1.93		2.15		2.17		2.27		2.36		2.03		2.67		2.27

		

		Koronavirus tai sen aiheuttamat poikkeusolot

		

		4 Paljon		12		12		12		15		11		15		12		10		12		10		12		14		11		14		15		10		13		13		14		12		11		11		19		11		14		7		17		15		13		17		10		11		-		4		11		4		6		20		10		4		-		11		-		6

		3 Melko paljon		30		35		24		28		38		24		33		31		28		19		24		34		34		32		29		32		27		33		30		31		28		34		34		32		26		30		28		32		31		29		45		13		42		22		45		27		22		18		24		34		11		37		34		35

		2 Ei kovin paljon		38		38		38		37		31		37		38		39		46		47		43		32		37		39		35		41		45		30		35		44		42		34		35		41		37		39		38		26		43		39		28		53		40		49		27		48		19		56		53		46		38		27		55		40

		1 Ei käytännössä lainkaan		15		12		20		17		16		23		12		16		9		17		17		16		15		13		19		15		8		20		16		11		17		20		9		15		19		18		13		20		13		10		14		22		13		17		11		16		53		4		8		16		28		24		11		19

		En osaa sanoa		1		1		2		-		2		-		1		1		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		2		-		1		0		2		1		1		-		-		-		2		-		5		7		6		-		-		-		-		-		12		-		-		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		3		2		4		3		2		1		4		3		3		6		4		4		1		1		1		1		5		3		4		1		1		1		2		1		2		5		3		7		-		5		1		-		-		-		-		6		-		2		5		-		12		2		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		43		48		37		43		48		40		45		42		40		29		36		48		45		46		44		42		40		46		43		44		39		45		52		43		40		37		45		47		44		46		55		25		42		26		56		30		28		38		34		38		11		48		34		41

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		81		86		75		79		80		76		83		80		86		76		79		80		82		85		79		83		85		76		79		87		80		79		88		83		77		76		84		73		87		85		83		78		83		76		83		78		47		94		87		84		48		74		89		81

		

		Keskiarvo		2.41		2.5		2.31		2.41		2.46		2.32		2.47		2.37		2.45		2.24		2.32		2.48		2.42		2.47		2.41		2.38		2.48		2.4		2.43		2.46		2.34		2.36		2.63		2.39		2.36		2.28		2.52		2.46		2.44		2.56		2.52		2.14		2.31		2.15		2.59		2.2		1.81		2.56		2.38		2.27		1.77		2.35		2.24		2.27

		

		Omaan terveyteen liittyvät asiat

		

		4 Paljon		9		8		11		2		10		9		10		10		12		11		11		6		12		6		6		7		14		12		13		9		9		7		11		9		11		7		10		10		15		8		10		6		8		6		6		10		3		9		5		7		11		11		-		12

		3 Melko paljon		27		29		24		32		22		17		25		31		35		33		29		31		21		26		16		23		35		33		32		28		28		20		28		27		26		27		27		25		17		26		27		22		41		24		38		28		31		20		23		21		43		31		34		29

		2 Ei kovin paljon		44		44		44		31		45		50		45		47		41		34		44		38		49		47		51		49		40		33		34		50		42		50		39		46		43		47		43		38		62		45		45		51		36		43		30		44		28		55		67		50		34		35		56		38

		1 Ei käytännössä lainkaan		18		17		18		32		22		20		18		11		9		17		13		24		17		19		25		18		7		20		17		12		20		22		22		16		17		17		19		25		5		16		15		21		10		19		20		11		38		15		6		22		12		23		11		16

		En osaa sanoa		1		1		1		2		2		1		1		-		1		3		3		-		-		1		1		1		1		1		1		1		1		-		-		1		1		1		0		-		-		-		-		-		5		8		6		3		-		-		-		-		-		-		-		5

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		1		1		2		2		-		2		1		1		2		2		1		2		1		1		1		1		2		1		2		-		1		1		0		1		2		1		2		2		-		5		3		-		-		-		-		3		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		36		37		35		34		32		27		36		41		47		44		40		37		33		32		22		30		50		45		46		37		37		27		38		35		37		34		37		35		33		34		37		28		49		31		44		38		34		29		27		28		54		42		34		41

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		80		81		79		65		77		77		81		88		88		78		84		74		82		79		73		80		89		78		80		87		79		77		77		81		80		81		79		73		95		79		82		79		85		73		74		82		62		85		94		78		88		77		89		79

		

		Keskiarvo		2.29		2.28		2.29		2.04		2.21		2.16		2.29		2.4		2.51		2.4		2.4		2.19		2.29		2.2		2.03		2.19		2.58		2.38		2.44		2.34		2.26		2.12		2.26		2.29		2.32		2.25		2.29		2.2		2.43		2.27		2.33		2.13		2.49		2.2		2.31		2.39		2		2.23		2.26		2.12		2.52		2.31		2.23		2.4

		

		Rahaan ja toimeentuloon liittyvät asiat

		

		4 Paljon		13		11		16		10		14		15		18		17		5		15		17		8		19		6		11		9		11		24		22		10		12		5		15		11		14		13		16		4		13		22		9		11		-		12		14		15		10		11		21		16		21		17		23		9

		3 Melko paljon		21		26		16		24		23		27		22		22		13		28		24		30		18		14		16		26		12		29		28		27		21		13		15		20		24		27		16		33		28		5		21		24		40		17		23		15		19		32		23		11		52		26		11		30

		2 Ei kovin paljon		36		35		38		44		36		33		37		35		36		27		31		40		37		39		32		41		36		34		34		37		41		36		37		44		32		30		36		42		31		35		52		32		42		21		35		28		37		36		45		38		27		27		44		20

		1 Ei käytännössä lainkaan		26		25		27		20		25		23		21		24		39		25		22		20		26		36		38		21		35		13		14		22		25		45		31		22		26		27		30		19		28		34		18		33		19		43		17		33		27		18		11		35		-		27		22		31

		En osaa sanoa		1		1		1		2		1		-		1		-		1		3		2		-		-		1		2		0		1		1		1		0		-		-		0		1		1		1		1		-		-		-		-		-		-		8		6		3		-		2		-		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		2		3		2		-		-		3		1		2		6		2		4		1		-		3		2		2		5		-		2		4		1		2		1		2		2		3		2		2		-		5		-		-		-		-		5		6		7		2		-		-		-		4		-		10

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		35		37		32		34		37		42		40		39		18		43		42		39		37		20		26		36		23		52		50		36		33		18		30		31		39		40		32		37		41		27		30		34		40		28		37		30		29		43		44		27		73		43		34		38

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		71		72		70		78		74		74		77		73		54		70		73		79		74		59		58		76		59		86		84		73		74		54		68		75		70		70		68		78		72		61		82		67		81		49		72		57		67		78		89		65		100		69		78		59

		

		Keskiarvo		2.23		2.24		2.21		2.24		2.27		2.35		2.38		2.33		1.84		2.35		2.39		2.28		2.31		1.9		1.99		2.24		2		2.63		2.59		2.24		2.2		1.78		2.15		2.2		2.28		2.28		2.18		2.22		2.26		2.15		2.21		2.11		2.21		1.96		2.39		2.14		2.14		2.38		2.54		2.08		2.94		2.34		2.35		2.18

		

		Työttömyys

		

		4 Paljon		6		4		8		6		7		3		7		13		-		6		9		3		8		2		2		2		2		19		10		5		1		1		6		6		4		6		6		5		3		3		5		3		-		7		6		2		4		7		14		7		11		11		-		6

		3 Melko paljon		8		8		8		9		11		8		8		11		2		12		7		8		10		6		10		9		2		11		10		8		6		7		12		7		8		5		9		10		5		5		6		16		11		4		10		-		17		4		12		-		22		3		11		12

		2 Ei kovin paljon		14		11		17		20		15		15		17		15		3		6		11		17		20		9		12		16		4		20		17		13		13		10		14		14		14		12		13		19		25		-		15		5		28		18		21		7		18		17		20		15		-		3		11		5

		1 Ei käytännössä lainkaan		25		20		30		26		21		27		29		24		22		27		24		23		23		27		36		26		18		19		19		20		33		35		24		23		25		27		24		19		34		41		26		35		8		21		17		23		23		14		25		39		22		36		22		14

		En osaa sanoa		1		1		1		-		1		3		1		-		1		3		1		1		-		2		2		1		1		-		-		2		-		-		-		-		2		2		1		-		-		-		2		-		-		-		11		3		-		-		5		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		47		56		36		39		45		45		37		38		71		47		48		49		39		54		37		46		73		32		44		52		47		46		44		50		46		48		47		48		33		52		46		40		53		50		36		64		39		58		25		39		45		48		56		63

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		14		12		16		15		19		10		15		24		2		17		16		11		18		8		12		11		3		30		20		12		7		8		18		13		13		12		15		15		8		8		11		19		11		11		15		2		20		11		26		7		33		14		11		18

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		27		23		33		35		33		25		32		39		6		24		27		28		38		17		25		27		8		50		37		26		20		19		32		27		27		23		28		33		33		8		26		25		39		29		37		9		38		28		46		22		33		17		22		23

		

		Keskiarvo		1.9		1.88		1.91		1.92		2.08		1.74		1.88		2.21		1.29		1.93		2.01		1.82		2.06		1.6		1.64		1.75		1.48		2.43		2.19		1.94		1.52		1.52		1.99		1.91		1.85		1.83		1.93		2.02		1.65		1.38		1.8		1.79		2.05		1.94		2.08		1.42		2.01		2.09		2.21		1.58		2.39		1.79		1.74		2.27

		

		Harrastukset

		

		4 Paljon		4		4		4		2		5		2		4		6		3		2		7		1		4		3		4		3		5		4		4		4		2		4		5		4		3		3		5		3		4		8		5		-		-		7		-		-		-		5		-		-		-		6		-		9

		3 Melko paljon		12		12		12		9		13		6		9		12		21		14		13		10		10		14		7		10		22		9		11		16		12		11		13		13		10		13		11		14		9		14		15		13		14		4		27		19		7		12		12		15		12		-		11		20

		2 Ei kovin paljon		32		33		30		22		29		33		37		36		33		38		30		26		38		31		28		37		31		29		34		30		34		34		36		28		35		29		35		27		39		45		29		24		29		22		32		15		24		29		49		32		50		34		44		21

		1 Ei käytännössä lainkaan		38		35		41		45		39		44		36		38		29		14		33		45		37		43		48		36		27		40		36		35		37		42		37		41		38		33		36		35		45		25		37		47		32		52		23		37		46		37		34		42		38		50		21		37

		En osaa sanoa		2		2		2		3		4		2		2		1		1		7		2		2		1		3		3		2		1		3		3		1		3		1		2		2		3		2		2		-		-		-		2		-		5		8		6		10		6		4		-		-		-		-		11		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		13		13		11		19		11		13		12		9		13		25		16		15		10		8		10		12		14		14		13		15		12		9		8		12		11		20		12		22		2		8		12		15		21		6		12		19		16		14		5		11		-		10		12		13

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		16		16		16		11		17		9		13		17		24		16		20		12		14		16		12		12		27		13		14		19		14		15		18		17		13		16		15		16		13		23		20		13		14		11		27		19		7		17		12		15		12		6		11		29

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		48		49		46		33		46		41		50		53		57		54		50		37		52		47		39		50		58		43		49		49		48		48		53		45		48		46		50		43		52		68		49		38		43		33		59		34		31		46		62		47		62		39		55		50

		

		Keskiarvo		1.79		1.81		1.76		1.59		1.8		1.61		1.79		1.84		1.98		2.06		1.93		1.61		1.78		1.73		1.63		1.75		2.05		1.72		1.78		1.86		1.74		1.73		1.84		1.76		1.74		1.83		1.82		1.79		1.71		2.07		1.86		1.6		1.76		1.6		2.05		1.75		1.49		1.82		1.77		1.69		1.74		1.57		1.87		2.01

		

		Asuminen

		

		4 Paljon		4		2		5		4		6		3		6		3		1		7		6		2		4		2		3		2		2		8		6		1		1		2		5		5		1		4		4		1		4		3		2		5		-		-		9		2		-		7		8		9		-		3		-		6

		3 Melko paljon		11		11		11		10		14		14		9		7		9		13		10		12		12		9		9		11		10		13		12		13		9		8		11		10		12		10		9		15		8		10		12		14		-		15		6		14		10		14		15		-		11		11		23		19

		2 Ei kovin paljon		35		37		32		43		41		35		31		37		25		32		36		36		36		31		28		43		28		35		33		39		38		31		34		33		38		33		36		24		33		37		44		33		54		25		40		22		25		37		44		48		45		20		23		33

		1 Ei käytännössä lainkaan		42		39		45		39		34		43		44		43		48		35		34		45		42		51		52		34		46		40		37		38		44		52		42		43		37		46		43		53		51		27		35		44		25		46		28		54		62		30		31		38		33		51		54		34

		En osaa sanoa		1		2		1		2		2		1		2		-		1		-		3		1		0		1		1		2		1		1		2		-		1		1		1		2		1		1		1		-		-		-		-		3		-		8		9		2		-		2		-		4		-		3		-		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		8		9		6		2		3		4		8		10		17		13		11		5		6		7		6		7		14		3		10		10		6		7		6		8		10		6		8		7		4		23		7		-		21		6		9		6		3		9		3		-		12		12		-		8

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		14		13		16		14		19		17		15		10		10		20		16		14		16		10		12		13		11		21		18		14		11		10		16		14		14		14		13		16		12		12		14		19		-		15		15		16		10		21		22		9		11		14		23		25

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		49		50		48		57		60		52		46		47		35		52		52		49		52		41		40		56		39		56		52		53		49		41		50		47		52		47		49		40		45		50		59		53		54		40		55		38		35		58		66		58		55		34		46		57

		

		Keskiarvo		1.74		1.73		1.74		1.78		1.9		1.77		1.74		1.66		1.55		1.91		1.86		1.69		1.77		1.58		1.6		1.79		1.62		1.89		1.86		1.75		1.65		1.58		1.77		1.73		1.75		1.7		1.72		1.62		1.63		1.84		1.8		1.79		1.68		1.64		1.95		1.61		1.46		1.98		1.98		1.79		1.75		1.6		1.69		1.95

		

		Tulevaisuuden epävarmuus

		

		4 Paljon		12		11		14		13		17		15		12		14		5		10		14		12		15		8		9		10		10		21		21		9		7		9		12		13		12		13		12		15		6		8		14		14		4		-		22		20		-		12		12		5		22		16		-		20

		3 Melko paljon		25		29		21		35		31		23		23		22		22		40		27		36		19		18		22		24		22		33		31		22		28		18		29		28		25		19		27		27		31		14		34		13		31		8		18		21		25		38		24		26		24		13		23		22

		2 Ei kovin paljon		34		32		36		36		31		32		35		34		35		35		28		33		35		39		32		39		33		27		27		42		40		33		35		36		31		34		34		32		29		42		25		46		40		27		50		32		32		36		52		41		43		22		43		19

		1 Ei käytännössä lainkaan		23		23		23		17		19		27		25		25		26		12		22		16		27		29		32		24		23		15		15		21		23		37		22		20		25		27		22		21		33		22		22		20		15		58		3		24		28		9		12		20		10		40		34		34

		En osaa sanoa		2		2		2		-		1		1		3		2		5		2		5		1		2		2		2		2		4		2		4		1		-		1		0		3		3		3		1		-		-		-		2		8		10		6		6		-		12		-		-		8		-		2		-		5

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		3		3		3		-		1		3		1		3		7		1		4		2		3		4		1		2		7		1		3		5		1		2		2		2		4		4		3		5		-		13		2		-		-		-		-		3		3		4		-		-		-		7		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		38		40		35		47		47		38		36		35		27		50		41		49		34		27		32		33		32		55		51		32		35		27		40		41		37		32		39		42		38		23		49		27		35		8		40		42		25		50		36		30		46		29		23		42

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		71		71		72		83		78		69		71		69		62		85		69		81		69		65		64		73		66		82		78		73		76		60		75		76		68		66		73		74		67		64		73		72		75		35		91		73		57		87		88		72		90		51		66		61

		

		Keskiarvo		2.28		2.28		2.28		2.43		2.47		2.27		2.24		2.24		2.07		2.5		2.36		2.46		2.23		2.07		2.09		2.2		2.22		2.63		2.61		2.21		2.2		1.99		2.3		2.35		2.26		2.19		2.31		2.38		2.11		2.1		2.42		2.23		2.27		1.47		2.63		2.39		1.96		2.55		2.37		2.17		2.58		2.05		1.89		2.29

		

		Yksinäisyys

		

		4 Paljon		7		6		10		14		14		4		5		5		5		6		9		10		9		2		1		7		7		13		16		6		0		3		7		8		6		9		6		3		7		12		6		9		6		12		5		7		21		9		10		-		7		8		11		14

		3 Melko paljon		15		18		11		28		17		14		9		12		13		25		10		20		12		17		11		13		14		22		23		14		12		9		19		16		11		13		18		15		6		14		18		10		7		8		12		20		10		4		14		16		21		10		12		33

		2 Ei kovin paljon		26		28		24		30		26		21		25		25		30		33		28		29		24		23		15		27		30		29		28		33		20		19		28		30		26		17		26		30		23		15		29		27		33		18		30		14		20		37		26		27		33		23		34		16

		1 Ei käytännössä lainkaan		38		33		43		25		32		45		45		41		36		20		34		36		44		41		54		35		34		31		24		34		46		54		35		35		41		40		36		41		51		31		34		41		25		52		24		35		40		34		42		35		27		52		43		37

		En osaa sanoa		1		1		1		-		2		1		1		-		1		-		2		2		-		1		1		1		1		-		-		2		1		-		0		1		1		2		0		-		-		-		5		-		-		-		11		-		-		2		-		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		13		14		11		3		9		15		15		17		16		16		17		3		11		17		17		16		13		5		9		12		21		16		10		9		14		19		13		11		12		27		8		13		29		10		17		24		9		15		8		22		12		7		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		22		24		20		42		31		18		14		17		18		30		19		30		21		19		12		21		21		35		39		20		12		12		27		24		17		22		24		17		13		26		25		19		13		20		18		28		31		13		24		16		28		18		23		48

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		48		52		44		72		57		39		38		42		48		64		47		59		45		42		28		48		51		64		67		53		32		31		55		54		43		39		51		48		36		42		53		46		46		38		48		41		51		50		50		44		61		41		57		63

		

		Keskiarvo		1.91		1.96		1.84		2.32		2.15		1.72		1.69		1.77		1.84		2.18		1.92		2.04		1.84		1.76		1.51		1.92		1.93		2.19		2.33		1.9		1.57		1.54		1.99		1.96		1.79		1.89		1.94		1.76		1.64		2.11		1.96		1.86		1.93		1.78		1.98		2		2.12		1.85		1.92		1.76		2.09		1.71		1.91		2.26

		

		Muut huolet

		

		4 Paljon		6		4		9		4		11		8		6		7		2		9		8		4		7		5		5		5		7		9		10		5		5		5		7		4		6		9		6		2		8		3		6		13		10		7		9		7		21		5		10		7		-		2		-		6

		3 Melko paljon		20		26		13		24		22		16		18		21		20		30		21		19		19		18		11		21		22		25		30		18		16		14		25		18		23		14		22		18		6		24		23		10		-		4		27		25		9		19		23		27		41		24		22		20

		2 Ei kovin paljon		35		36		34		32		28		35		39		38		37		30		28		39		36		38		34		37		38		29		27		40		38		33		35		36		31		39		33		43		40		25		31		32		47		28		29		32		29		36		47		43		52		35		33		34

		1 Ei käytännössä lainkaan		21		17		26		17		20		24		23		22		19		4		19		22		21		26		35		19		15		18		17		18		24		30		20		23		20		21		22		25		29		31		21		27		12		44		4		13		30		13		6		12		-		28		21		19

		En osaa sanoa		11		10		11		12		16		11		8		6		10		17		12		11		12		7		10		12		8		12		8		13		10		12		8		11		13		9		8		5		13		6		15		14		14		12		15		18		4		20		12		-		7		6		24		16

		Tämä asia ei koske minua tällä hetkellä lainkaan		7		7		7		11		3		6		6		6		12		10		12		6		5		5		4		7		11		7		8		5		8		6		5		8		7		8		9		6		2		12		3		3		17		4		17		6		7		8		3		11		-		6		-		6

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		26		30		22		28		33		24		24		27		22		39		29		22		26		23		16		26		29		34		40		23		21		18		31		22		29		23		28		20		15		26		29		23		10		11		36		32		30		24		33		34		41		26		22		26

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		61		66		56		60		61		59		63		66		59		70		57		61		62		61		51		63		67		63		67		63		58		52		67		59		60		62		61		64		55		51		60		55		58		40		65		64		59		60		80		77		93		60		54		60

		

		Keskiarvo		2.14		2.21		2.06		2.2		2.29		2.1		2.08		2.14		2.07		2.61		2.24		2.05		2.15		2.01		1.84		2.15		2.26		2.31		2.4		2.12		2.02		1.91		2.21		2.05		2.19		2.13		2.16		1.97		1.93		1.98		2.17		2.11		2.12		1.69		2.6		2.35		2.24		2.22		2.44		2.32		2.44		2		2		2.16

		

		

		Entä oletko aiemmin jossain elämänvaiheessa kokenut hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta seuraavissa asioissa?

		Jos arvioitava asia on sellainen, joka ei ole koskaan liittynyt elämääsi, valitse siinä tapauksessa vaihtoehto ”Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan”.

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Työhön liittyvät asiat		294		164		130		46		37		23		25		38		125		33		77		58		58		65		23		35		147		89		104		66		48		31		52		106		80		56		84		24		12		9		32		12		6		11		11		16		8		20		10		5		5		23		3		4

		Painottamaton n=		292		161		131		29		38		26		25		39		135		30		81		49		58		71		23		34		159		76		97		68		52		33		55		128		64		45		81		22		12		10		32		12		6		11		10		17		8		20		11		5		7		21		3		4

		

		Työhön liittyvät asiat

		

		4 Paljon		21		26		14		6		34		40		28		23		17		18		19		18		29		18		37		19		21		17		17		24		22		29		18		20		18		29		22		18		31		-		25		12		14		26		-		19		30		6		36		-		28		33		34		51

		3 Melko paljon		28		29		26		11		19		34		26		35		33		14		30		21		34		30		9		32		33		22		27		30		32		35		32		26		31		22		30		32		30		22		36		16		22		31		14		25		16		33		22		51		56		10		66		-

		2 Ei kovin paljon		21		19		23		30		20		10		12		14		24		26		15		25		16		27		29		26		18		22		19		24		22		16		21		23		26		10		21		21		29		45		7		42		-		25		18		22		-		44		22		-		-		21		-		-

		1 Ei käytännössä lainkaan		12		8		18		21		12		10		9		16		9		10		16		17		8		9		14		13		9		16		12		13		13		5		10		13		9		18		11		3		-		-		23		24		27		-		33		12		16		7		8		20		16		11		-		31

		En osaa sanoa		3		2		5		3		2		3		18		-		2		4		4		1		4		4		5		6		2		3		4		3		3		-		3		3		5		2		2		3		10		-		5		-		-		7		22		-		-		-		12		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		15		16		14		28		13		3		6		12		16		27		16		17		9		13		6		4		17		19		21		6		8		14		17		15		11		19		15		22		-		32		5		6		37		11		13		23		38		10		-		29		-		25		-		18

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		49		55		40		17		53		74		55		58		50		33		50		39		63		48		46		51		54		39		44		54		54		64		49		47		49		50		51		50		61		22		61		28		35		57		14		43		46		39		58		51		84		43		100		51

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		69		74		63		48		73		84		67		71		74		59		65		65		79		75		75		77		72		61		63		78		76		81		70		70		75		60		72		71		90		68		68		70		35		82		32		65		46		83		79		51		84		64		100		51

		

		Keskiarvo		2.7		2.9		2.44		2.03		2.89		3.11		2.97		2.73		2.7		2.6		2.65		2.5		2.97		2.69		2.76		2.64		2.82		2.52		2.65		2.72		2.69		3.03		2.72		2.67		2.69		2.77		2.75		2.87		3.02		2.33		2.69		2.18		2.35		3.01		1.71		2.65		2.98		2.41		2.97		2.44		2.97		2.88		3.34		2.86

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Opiskeluun liittyvät asiat		580		322		258		22		100		110		106		105		138		32		146		88		155		152		136		216		155		73		116		136		111		128		119		157		169		136		192		52		27		18		49		23		18		15		16		23		16		31		17		14		6		41		7		16

		Painottamaton n=		587		322		265		13		96		120		104		106		148		31		145		84		158		161		140		215		167		65		116		137		112		134		134		206		136		111		194		48		26		20		51		24		16		16		16		27		16		35		17		13		7		39		7		15

		

		Opiskeluun liittyvät asiat

		

		4 Paljon		9		11		6		-		19		12		8		4		4		4		5		13		11		8		8		12		5		9		11		6		6		9		9		11		6		9		6		11		6		6		22		7		-		-		12		10		8		2		12		17		16		8		15		8

		3 Melko paljon		26		28		23		36		39		33		19		23		16		13		18		24		29		33		24		30		17		35		24		22		28		26		32		26		23		24		31		21		13		17		27		31		16		20		10		29		33		27		14		16		45		20		57		29

		2 Ei kovin paljon		30		29		32		38		27		30		34		24		34		19		24		33		32		34		34		29		31		24		23		30		35		34		33		32		26		31		30		22		22		44		30		31		22		50		31		25		30		46		39		29		-		31		27		20

		1 Ei käytännössä lainkaan		17		14		20		7		5		14		19		24		23		29		21		16		14		14		19		13		21		16		16		18		15		20		12		15		21		19		13		26		36		18		11		29		17		13		27		20		15		5		20		12		15		19		-		19

		En osaa sanoa		3		2		3		7		-		3		4		2		2		4		4		-		4		2		4		2		2		4		4		1		3		2		3		2		4		1		4		1		9		-		1		-		-		5		8		-		4		-		7		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		16		17		15		12		11		8		16		23		22		32		29		13		11		9		12		14		24		13		22		22		12		9		11		15		20		17		16		18		13		16		10		3		45		13		12		15		11		19		7		26		23		20		-		24

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		34		38		29		36		58		45		27		27		19		16		23		38		40		41		32		42		22		43		35		28		35		35		41		36		29		32		37		32		19		22		48		37		16		20		22		40		40		29		26		33		62		29		73		36

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		64		67		61		73		84		75		61		51		53		35		47		71		72		75		66		71		53		67		58		58		70		69		74		68		55		64		68		54		41		66		78		68		38		70		53		65		71		76		65		62		62		60		100		56

		

		Keskiarvo		2.32		2.43		2.18		2.35		2.81		2.49		2.21		2.09		2		1.85		2.11		2.4		2.43		2.39		2.26		2.47		2.08		2.43		2.41		2.2		2.3		2.27		2.44		2.39		2.2		2.27		2.38		2.21		1.85		2.12		2.67		2.16		1.99		2.09		2.08		2.36		2.39		2.34		2.21		2.52		2.83		2.22		2.88		2.33

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Perheeseen tai muihin läheisiin liittyvät asiat		211		98		113		38		35		32		31		28		47		14		48		45		50		48		42		61		44		65		63		44		28		37		45		64		56		46		64		19		12		6		21		2		1		9		7		9		7		11		8		8		2		15		1		8

		Painottamaton n=		200		91		109		22		35		36		29		29		49		11		49		33		50		51		45		59		46		50		53		43		27		40		46		76		42		36		62		17		11		6		21		2		1		9		5		9		7		13		7		7		2		13		1		7

		

		Perheeseen tai muihin läheisiin liittyvät asiat

		

		4 Paljon		10		14		7		13		14		11		11		6		6		21		7		12		9		8		10		11		9		11		13		8		8		13		18		8		4		14		12		8		22		18		23		-		-		-		-		13		-		-		-		-		-		18		-		-

		3 Melko paljon		23		24		22		23		21		40		12		25		18		-		23		20		26		28		32		20		14		24		23		21		39		12		15		25		28		21		20		9		20		18		38		-		100		23		18		51		10		38		9		18		50		18		-		22

		2 Ei kovin paljon		35		36		34		32		37		28		43		32		36		38		26		33		40		38		36		38		35		31		32		39		20		51		35		42		36		23		32		30		23		46		30		-		-		43		36		14		55		38		76		33		50		41		100		37

		1 Ei käytännössä lainkaan		19		16		22		22		19		12		16		20		23		24		20		23		15		20		14		19		20		21		20		26		28		10		22		17		19		20		25		34		17		-		6		100		-		13		28		11		-		6		-		31		-		10		-		42

		En osaa sanoa		4		3		5		-		2		4		10		7		3		9		7		-		4		4		6		5		4		2		3		3		-		7		-		4		7		5		2		-		10		-		-		-		-		8		18		-		-		7		15		-		-		13		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		9		8		10		10		6		5		8		10		14		8		17		12		7		2		2		7		17		10		10		4		5		7		11		6		7		16		9		21		7		18		3		-		-		13		-		11		35		10		-		18		-		-		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		33		38		29		36		36		51		23		31		24		21		30		32		34		36		42		31		23		35		35		29		47		25		33		32		32		35		32		16		43		36		60		-		100		23		18		64		10		38		9		18		50		36		-		22

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		68		73		63		68		73		79		66		63		60		59		56		65		74		74		77		69		59		67		67		67		67		76		68		74		68		59		64		46		66		82		90		-		100		66		54		78		65		76		85		51		100		77		100		58

		

		Keskiarvo		2.28		2.4		2.17		2.3		2.34		2.56		2.22		2.21		2.08		2.21		2.23		2.24		2.31		2.26		2.41		2.25		2.16		2.29		2.32		2.12		2.29		2.33		2.32		2.26		2.19		2.37		2.22		1.88		2.58		2.65		2.79		1		3		2.14		1.88		2.73		2.15		2.39		2.1		1.84		2.5		2.51		2		1.8

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Koronavirus tai sen aiheuttamat poikkeusolot		138		56		82		17		28		31		20		22		20		10		37		29		33		27		32		42		24		39		40		19		25		30		20		36		46		37		39		15		4		3		11		5		4		5		4		7		10		2		3		3		4		12		1		4

		Painottamaton n=		130		52		78		9		28		32		18		23		20		8		36		24		32		28		33		40		25		32		37		19		25		30		22		43		35		30		37		13		4		3		12		5		3		4		2		8		9		3		3		3		5		11		1		4

		

		Koronavirus tai sen aiheuttamat poikkeusolot

		

		4 Paljon		2		-		3		-		3		-		-		6		-		-		6		-		-		-		-		2		5		-		3		-		4		-		-		3		3		-		3		-		-		-		-		-		26		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		3 Melko paljon		3		-		4		-		5		3		-		5		-		14		3		-		3		-		3		6		-		-		-		-		6		7		-		-		3		6		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		11		-		-		-		-		-		-		26

		2 Ei kovin paljon		15		25		8		24		22		13		28		3		4		-		15		29		12		12		16		19		3		18		9		4		19		18		9		21		17		11		20		5		-		-		6		-		-		-		-		57		12		-		26		-		-		47		-		-

		1 Ei käytännössä lainkaan		61		60		62		39		62		69		40		69		80		32		60		47		72		74		59		60		67		61		67		87		54		65		73		62		54		63		56		55		100		100		77		100		74		100		-		14		64		68		37		100		57		47		100		74

		En osaa sanoa		6		2		8		14		3		-		13		6		4		35		6		-		3		5		8		2		3		9		9		-		4		4		-		2		13		3		3		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		38		-		23		6		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		14		13		14		24		4		14		20		13		13		18		11		24		10		10		14		10		22		12		12		9		14		6		18		12		10		16		14		40		-		-		17		-		-		-		-		29		13		32		-		-		20		-		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		4		-		7		-		9		3		-		11		-		14		9		-		3		-		3		8		5		-		3		-		10		7		-		3		6		6		7		-		-		-		-		-		26		-		-		-		11		-		-		-		-		-		-		26

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		19		25		16		24		31		17		28		13		4		14		24		29		15		12		19		28		8		18		12		4		28		25		9		23		23		17		27		5		-		-		6		-		26		-		-		57		23		-		26		-		-		47		-		26

		

		Keskiarvo		1.31		1.29		1.33		1.38		1.46		1.23		1.41		1.36		1.05		1.61		1.47		1.38		1.21		1.14		1.29		1.44		1.25		1.23		1.23		1.04		1.51		1.36		1.11		1.34		1.41		1.29		1.45		1.08		1		1		1.07		1		1.79		1		-		1.8		1.38		1		1.41		1		1		1.5		1		1.52

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Omaan terveyteen liittyvät asiat		144		76		69		29		32		30		23		14		17		9		28		37		32		36		41		50		17		36		38		20		27		33		36		40		39		30		49		16		2		4		12		5		3		5		5		6		7		6		1		5		1		11		1		5

		Painottamaton n=		133		69		64		18		30		32		22		14		17		8		27		30		31		36		42		47		18		26		31		22		25		33		37		42		31		23		48		12		2		4		12		5		3		5		4		6		7		5		2		4		1		8		1		4

		

		Omaan terveyteen liittyvät asiat

		

		4 Paljon		3		5		2		5		8		2		-		-		-		12		5		4		-		2		2		3		7		4		8		-		-		2		2		4		-		9		2		-		-		-		-		-		-		-		-		19		-		-		-		-		-		27		-		-

		3 Melko paljon		12		14		10		-		15		15		6		23		24		8		20		-		24		11		17		14		16		2		13		17		23		6		14		10		10		17		18		10		-		-		10		-		-		-		-		-		24		46		50		20		-		-		-		-

		2 Ei kovin paljon		39		45		33		41		27		53		56		29		17		18		35		55		27		43		44		38		20		44		27		47		30		44		42		41		41		29		39		48		49		26		50		29		100		39		34		17		10		40		-		-		-		62		-		48

		1 Ei käytännössä lainkaan		35		30		40		34		50		25		29		27		41		54		22		34		36		38		32		33		40		39		38		36		33		40		33		33		40		33		33		34		51		50		28		71		-		32		44		47		32		14		50		49		100		12		100		52

		En osaa sanoa		3		4		2		10		-		-		5		-		-		-		5		-		5		3		3		3		-		4		4		-		6		-		4		4		3		-		3		-		-		-		-		-		-		29		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		8		2		14		9		-		5		4		20		18		8		13		7		9		3		2		9		18		7		10		-		8		8		5		9		6		11		5		8		-		23		11		-		-		-		-		17		34		-		-		30		-		-		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		16		19		12		5		23		17		6		23		24		20		25		4		24		13		19		17		23		6		21		17		23		8		16		14		10		26		20		10		-		-		10		-		-		-		-		19		24		46		50		20		-		27		-		-

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		55		64		44		47		50		70		61		53		41		38		60		58		51		56		63		55		42		50		48		64		53		52		58		54		51		55		58		57		49		26		61		29		100		39		34		36		34		86		50		20		-		88		-		48

		

		Keskiarvo		1.82		1.94		1.68		1.71		1.81		1.95		1.74		1.95		1.8		1.77		2.1		1.72		1.87		1.76		1.89		1.85		1.87		1.68		1.88		1.8		1.88		1.68		1.84		1.82		1.67		2.01		1.87		1.73		1.49		1.34		1.8		1.29		2		1.55		1.43		1.9		1.89		2.32		1.99		1.59		1		2.41		1		1.48

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Rahaan ja toimeentuloon liittyvät asiat		211		112		99		18		36		34		27		30		66		13		47		31		47		72		64		58		66		24		30		41		33		65		51		55		58		47		77		13		9		8		12		8		4		10		6		14		6		8		3		7		-		15		2		9

		Painottamaton n=		210		111		99		10		35		36		26		31		72		12		47		26		46		77		68		54		72		16		25		42		36		70		57		69		46		38		79		11		8		9		12		8		4		10		4		16		6		10		3		7		-		14		2		7

		

		Rahaan ja toimeentuloon liittyvät asiat

		

		4 Paljon		6		8		3		-		18		6		10		-		2		9		9		2		8		4		2		12		4		6		4		9		4		7		5		4		5		11		3		-		-		-		22		16		34		8		-		12		-		-		49		-		-		5		-		-

		3 Melko paljon		21		21		20		7		24		28		13		20		23		29		21		16		26		19		25		21		21		10		25		22		21		22		27		24		22		10		25		23		-		53		24		23		21		8		-		27		39		9		-		-		-		19		50		-

		2 Ei kovin paljon		35		37		32		7		35		37		47		39		34		29		26		25		37		43		38		37		35		18		18		37		48		36		35		42		29		32		38		12		33		12		43		24		24		44		19		36		-		60		51		88		-		22		50		26

		1 Ei käytännössä lainkaan		28		20		37		55		23		23		18		32		28		24		29		36		22		27		24		26		28		42		28		25		24		28		30		23		34		24		27		33		67		23		10		37		21		13		60		18		34		9		-		12		-		27		-		62

		En osaa sanoa		2		2		3		8		-		4		4		4		-		-		6		-		-		3		6		-		-		6		5		-		-		2		-		3		6		-		3		-		-		-		-		-		-		15		21		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		8		11		5		23		-		2		8		5		14		9		9		22		6		4		5		4		12		18		19		8		2		5		4		5		4		23		2		32		-		13		-		-		-		13		-		7		27		23		-		-		-		27		-		12

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		27		30		24		7		42		34		23		20		25		37		30		18		34		23		27		33		25		16		30		30		25		28		32		27		27		21		29		23		-		53		46		39		55		15		-		39		39		9		49		-		-		24		50		-

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		61		67		55		14		77		71		70		59		58		66		56		42		72		66		65		70		60		34		48		67		73		65		67		69		56		53		67		35		33		65		90		63		79		60		19		75		39		68		100		88		-		46		100		26

		

		Keskiarvo		2.06		2.21		1.89		1.3		2.36		2.19		2.18		1.87		1.99		2.24		2.11		1.79		2.21		2		2.07		2.2		2.01		1.74		2.08		2.16		2.05		2.07		2.07		2.09		1.98		2.1		2.05		1.86		1.33		2.34		2.58		2.19		2.69		2.14		1.24		2.36		2.06		2		2.98		1.88		-		2.03		2.5		1.3

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Työttömyys		527		307		220		53		92		98		79		69		136		33		124		104		112		146		115		179		150		83		119		115		102		115		107		157		144		119		171		39		21		20		50		18		13		13		13		30		12		27		14		17		5		40		7		17

		Painottamaton n=		524		298		226		32		91		106		76		72		147		31		127		91		113		155		119		177		163		65		111		117		103		122		117		197		114		96		169		37		19		20		48		20		12		14		12		33		13		30		14		16		7		37		7		16

		

		Työttömyys

		

		4 Paljon		7		6		8		-		15		7		7		2		6		6		11		2		12		3		4		7		7		8		7		11		4		5		9		6		3		9		7		4		-		-		7		4		-		-		-		16		-		17		9		11		-		7		-		15

		3 Melko paljon		10		11		9		4		13		11		10		16		7		7		14		5		13		9		6		16		8		7		9		6		14		12		12		14		7		7		11		13		-		20		10		8		10		21		-		4		21		3		13		10		26		9		13		4

		2 Ei kovin paljon		23		24		22		20		37		26		19		23		15		25		21		33		19		19		21		30		17		22		18		24		25		21		20		27		21		23		17		20		33		22		25		21		49		12		32		28		20		29		40		20		33		24		44		13

		1 Ei käytännössä lainkaan		31		27		38		27		22		31		37		32		36		25		30		27		31		37		36		28		34		27		28		33		39		32		30		24		37		36		32		29		57		27		31		47		23		33		9		27		25		33		27		30		16		33		29		34

		En osaa sanoa		1		1		2		-		-		3		3		2		1		-		2		-		1		3		4		1		1		1		1		1		-		3		1		0		4		-		2		-		6		-		1		-		-		-		18		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		27		31		22		50		12		21		25		26		36		36		23		33		23		28		28		18		33		36		38		25		19		28		28		29		28		24		31		34		4		31		26		20		18		35		42		25		34		19		11		29		25		27		14		34

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		17		17		17		4		29		19		17		17		12		13		24		7		25		13		11		23		16		14		16		17		18		16		21		20		10		16		18		17		-		20		16		12		10		21		-		20		21		19		22		22		26		16		13		19

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		40		41		38		23		65		45		35		40		27		39		45		39		44		32		32		53		33		36		34		41		43		37		41		47		31		39		36		37		33		42		41		33		59		33		32		48		41		48		62		42		59		39		57		32

		

		Keskiarvo		1.89		1.94		1.83		1.54		2.25		1.93		1.81		1.83		1.71		1.91		2.06		1.72		2.07		1.69		1.69		2.03		1.83		1.91		1.92		1.94		1.8		1.84		2.01		2.03		1.66		1.86		1.91		1.89		1.37		1.9		1.89		1.61		1.84		1.82		1.79		2.12		1.94		2.04		2.04		2.04		2.14		1.85		1.81		2

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Harrastukset		379		203		176		54		74		77		58		53		62		20		86		90		88		93		93		123		69		95		97		78		66		74		74		119		102		85		118		33		15		7		34		15		12		12		9		22		13		21		10		11		3		29		4		11

		Painottamaton n=		368		192		176		33		72		86		55		56		66		19		87		73		86		100		96		121		74		77		89		76		66		79		81		142		78		67		116		30		13		8		34		15		11		12		8		24		12		22		9		10		4		26		4		10

		

		Harrastukset

		

		4 Paljon		1		1		0		2		-		3		-		-		-		-		-		1		1		2		1		-		-		3		3		-		-		1		-		3		-		-		-		-		5		-		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		3 Melko paljon		5		6		3		10		7		5		-		1		3		14		4		6		4		3		4		7		1		4		7		3		3		3		5		6		7		-		6		-		17		-		8		5		7		-		-		-		-		7		14		-		28		-		-		-

		2 Ei kovin paljon		19		21		17		31		27		14		16		12		14		16		18		30		20		9		14		22		14		23		21		16		20		14		22		23		15		16		15		26		15		23		14		9		30		12		-		19		15		40		40		51		-		19		-		6

		1 Ei käytännössä lainkaan		57		53		62		40		55		59		68		63		58		34		51		53		56		73		62		56		62		51		41		67		57		74		58		53		57		62		59		53		57		68		55		68		37		66		56		49		62		46		34		36		72		74		100		63

		En osaa sanoa		4		3		5		5		3		3		4		7		2		11		8		1		4		3		4		3		2		8		7		3		4		2		4		3		4		6		5		4		6		-		4		8		-		12		14		-		-		-		12		-		-		-		-		10

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		14		15		13		11		8		15		12		17		23		25		20		10		15		11		15		12		20		12		22		12		15		7		10		13		17		16		15		17		-		9		12		10		25		10		30		33		23		7		-		13		-		7		-		21

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		5		7		4		12		7		8		-		1		3		14		4		7		4		5		5		7		1		7		9		3		3		4		5		8		7		-		6		-		22		-		15		5		7		-		-		-		-		7		14		-		28		-		-		-

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		24		28		20		43		34		22		16		13		17		30		22		37		25		13		19		29		16		30		30		19		23		18		27		31		22		16		21		26		37		23		29		15		37		12		-		19		15		47		54		51		28		19		-		6

		

		Keskiarvo		1.38		1.45		1.29		1.69		1.47		1.4		1.19		1.19		1.27		1.69		1.35		1.51		1.37		1.22		1.3		1.43		1.22		1.49		1.59		1.25		1.33		1.25		1.37		1.51		1.37		1.2		1.34		1.33		1.68		1.26		1.62		1.24		1.59		1.16		1		1.28		1.2		1.58		1.77		1.59		1.55		1.21		1		1.09

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Asuminen		369		200		169		35		54		63		63		59		94		21		83		73		87		103		91		107		98		73		91		73		65		84		79		114		94		82		121		35		17		11		28		12		10		11		10		20		12		16		9		9		3		32		5		9

		Painottamaton n=		372		198		174		21		57		71		60		61		102		20		86		66		87		110		96		111		106		59		84		74		68		92		88		142		75		67		123		31		16		11		29		12		9		11		8		23		13		19		9		9		4		31		5		9

		

		Asuminen

		

		4 Paljon		2		2		2		-		8		3		3		-		-		-		2		2		4		2		2		2		-		5		5		2		1		2		1		2		-		6		1		-		4		-		-		10		-		-		-		3		10		-		-		-		-		11		-		-

		3 Melko paljon		9		11		6		-		18		8		6		12		8		25		8		10		11		5		5		15		6		10		11		6		8		6		14		4		13		7		14		6		-		-		10		7		41		-		12		9		-		5		-		-		-		6		20		-

		2 Ei kovin paljon		32		34		30		40		30		35		35		21		35		-		36		37		36		30		35		31		31		34		37		32		41		29		28		35		35		31		31		27		35		48		37		21		27		26		31		35		52		44		59		29		73		18		-		49

		1 Ei käytännössä lainkaan		43		37		49		41		36		43		45		51		41		51		30		39		42		54		47		41		45		37		29		43		44		54		45		46		36		43		41		40		55		46		44		50		22		50		37		43		24		40		33		55		27		58		60		28

		En osaa sanoa		3		3		2		4		3		4		3		2		1		7		4		-		1		4		5		1		1		5		4		1		1		3		2		2		7		-		3		4		-		-		2		-		-		13		13		-		-		-		-		-		-		-		20		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		11		12		10		16		5		7		7		14		16		17		20		12		7		5		6		11		17		8		14		16		5		6		10		11		9		13		10		23		5		6		7		12		10		11		7		10		14		12		8		16		-		6		-		23

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		11		13		9		-		26		11		10		12		8		25		10		12		14		7		7		17		6		15		16		8		9		8		15		6		13		13		15		6		4		-		10		17		41		-		12		12		10		5		-		-		-		17		20		-

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		44		48		39		40		56		46		45		33		43		25		46		49		50		37		42		48		38		49		53		40		50		37		43		41		48		44		46		33		40		48		47		38		68		26		43		47		62		48		59		29		73		36		20		49

		

		Keskiarvo		1.66		1.74		1.57		1.49		1.98		1.67		1.64		1.54		1.61		1.65		1.76		1.72		1.74		1.51		1.58		1.75		1.53		1.81		1.89		1.6		1.64		1.53		1.67		1.56		1.73		1.72		1.71		1.54		1.51		1.51		1.62		1.74		2.21		1.35		1.7		1.69		1.95		1.6		1.64		1.35		1.73		1.68		1.51		1.64

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Tulevaisuuden epävarmuus		207		114		93		14		30		40		34		34		55		7		53		27		57		61		55		67		55		30		41		41		31		57		39		51		63		53		63		15		10		8		18		7		5		12		2		9		8		5		3		6		1		23		3		8

		Painottamaton n=		203		110		93		8		28		44		32		36		55		7		53		23		53		64		57		65		57		24		38		39		32		59		44		65		52		42		64		12		9		8		17		7		5		11		2		11		9		6		4		6		1		21		3		7

		

		Tulevaisuuden epävarmuus

		

		4 Paljon		4		3		4		14		17		-		-		2		-		-		3		-		6		5		3		4		-		10		11		-		-		3		7		1		3		5		4		5		-		-		-		-		-		-		-		-		15		-		-		27		-		6		-		-

		3 Melko paljon		16		22		8		-		27		20		16		25		4		-		26		11		15		13		11		30		7		9		15		12		16		20		6		15		16		24		7		18		31		-		26		20		67		21		-		7		-		27		52		14		100		12		-		25

		2 Ei kovin paljon		35		37		32		55		25		29		24		25		53		64		27		45		36		35		35		23		45		44		35		40		52		24		34		37		37		31		37		41		12		44		47		58		18		38		37		29		37		29		-		15		-		35		36		25

		1 Ei käytännössä lainkaan		30		23		39		21		28		39		36		34		21		26		18		32		33		33		37		31		23		28		14		30		24		41		35		35		25		27		35		18		44		22		19		11		16		20		-		42		28		44		48		29		-		36		33		37

		En osaa sanoa		6		3		9		11		-		9		15		4		2		-		13		-		3		7		9		4		4		9		12		3		3		4		2		9		11		-		5		-		12		-		8		11		-		12		63		-		-		-		-		15		-		-		32		13

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		10		11		8		-		3		2		9		11		21		9		13		13		7		8		6		8		21		-		14		16		6		9		16		2		9		13		12		18		-		35		-		-		-		10		-		22		21		-		-		-		-		11		-		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		19		25		12		14		44		20		16		27		4		-		28		11		21		18		13		35		7		19		25		12		16		23		13		17		18		28		11		23		31		-		26		20		67		21		-		7		15		27		52		41		100		18		-		25

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		54		63		44		69		69		50		40		52		56		64		56		56		57		52		48		57		52		63		60		51		67		47		47		53		55		60		48		65		43		44		74		78		84		59		37		36		51		56		52		56		100		53		36		50

		

		Keskiarvo		1.92		2.07		1.73		2.07		2.34		1.79		1.75		1.95		1.78		1.71		2.17		1.76		1.93		1.88		1.76		2.1		1.79		2.02		2.3		1.77		1.91		1.83		1.81		1.8		1.95		2.07		1.77		2.13		1.84		1.67		2.08		2.1		2.51		2.02		2		1.55		2.03		1.84		2.03		2.46		3		1.86		1.52		1.87

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Yksinäisyys		375		192		183		23		59		81		72		65		76		16		91		60		99		102		110		127		79		59		63		73		86		98		71		98		112		94		117		30		20		13		31		13		12		12		11		19		9		19		13		12		3		28		4		8

		Painottamaton n=		371		184		187		13		56		88		68		64		82		15		91		53		98		107		113		124		85		49		54		74		86		105		80		126		88		77		117		27		17		14		31		13		11		11		9		23		10		23		13		10		4		25		4		9

		

		Yksinäisyys

		

		4 Paljon		3		5		2		11		13		2		-		2		-		-		3		4		4		3		2		6		-		4		6		3		2		2		5		4		4		1		3		2		13		-		4		-		-		-		-		-		-		-		6		22		-		5		-		-

		3 Melko paljon		9		13		5		35		19		8		6		4		3		9		9		18		6		6		5		11		6		16		20		8		4		8		9		12		6		11		8		2		15		-		9		26		12		-		7		6		14		7		18		19		30		4		-		22

		2 Ei kovin paljon		19		20		18		12		24		27		24		13		10		4		15		17		20		25		19		24		11		17		13		21		18		19		26		21		13		19		21		30		4		29		24		9		12		33		-		11		7		26		26		8		-		22		-		9

		1 Ei käytännössä lainkaan		51		43		59		19		37		47		57		62		60		56		48		51		53		49		54		43		60		50		38		52		58		55		42		46		58		53		49		56		63		48		48		45		61		27		50		51		61		41		39		39		70		58		100		55

		En osaa sanoa		3		4		2		13		1		5		2		2		1		-		6		-		3		2		3		3		1		5		3		1		2		3		3		4		4		-		4		-		6		-		2		-		-		12		11		-		-		8		-		-		-		-		-		-

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		15		15		14		10		5		12		12		17		26		30		18		10		14		13		16		13		22		8		20		15		17		13		15		13		15		16		14		9		-		22		13		20		15		27		32		31		18		17		11		12		-		11		-		14

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		13		18		7		46		32		10		6		6		3		9		13		22		10		9		7		18		6		20		26		11		6		10		14		16		9		12		11		5		27		-		13		26		12		-		7		6		14		7		24		41		30		9		-		22

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		32		38		24		57		56		36		29		19		13		13		28		39		31		35		27		42		17		37		38		32		24		29		39		37		22		31		32		35		31		29		37		35		24		33		7		17		20		34		50		49		30		31		-		31

		

		Keskiarvo		1.58		1.76		1.39		2.49		2.08		1.58		1.4		1.34		1.21		1.32		1.58		1.72		1.55		1.56		1.45		1.78		1.3		1.71		1.92		1.54		1.4		1.49		1.71		1.68		1.44		1.53		1.57		1.46		1.75		1.38		1.64		1.77		1.42		1.55		1.25		1.33		1.42		1.55		1.91		2.27		1.6		1.5		1		1.61

		

		Ei kuormita tällä hetkellä/Muut huolet		281		136		144		33		53		54		43		38		59		13		73		56		69		68		75		91		54		60		62		57		53		69		53		89		79		60		92		21		14		10		27		11		9		11		7		12		8		15		5		5		1		19		4		9

		Painottamaton n=		275		129		146		20		52		59		42		39		63		11		72		48		69		73		78		89		58		50		55		54		54		73		57		108		61		49		88		21		12		11		26		11		8		11		6		13		8		19		6		5		1		17		4		8

		

		Muut huolet

		

		4 Paljon		7		8		5		11		9		8		9		4		-		9		3		6		11		6		6		7		-		12		12		5		4		7		5		11		3		6		4		12		23		12		2		-		9		10		11		6		-		-		-		18		100		13		-		-

		3 Melko paljon		14		16		12		14		21		11		3		19		15		16		23		12		10		10		8		16		19		15		16		16		21		11		11		14		19		10		12		14		5		-		26		23		15		7		-		8		9		9		59		-		-		21		53		13

		2 Ei kovin paljon		23		25		22		13		21		25		20		34		26		26		16		27		29		20		33		26		18		12		19		22		27		21		19		28		23		20		24		27		-		17		41		24		9		17		-		18		30		34		41		18		-		26		-		26

		1 Ei käytännössä lainkaan		29		20		37		21		22		34		49		26		23		26		25		25		26		42		34		27		24		30		22		30		29		36		32		26		30		29		31		35		42		35		10		33		35		46		58		38		22		17		-		35		-		11		47		33

		En osaa sanoa		15		20		10		27		18		16		12		5		12		14		13		26		9		14		14		13		13		21		11		16		11		15		16		11		19		15		16		6		23		17		21		13		32		13		16		22		-		27		-		-		-		-		-		14

		Tämä asia ei ole koskenut minua lainkaan		12		11		14		14		9		7		6		12		24		9		20		5		15		9		5		12		27		9		20		10		8		9		17		10		6		20		15		6		6		19		-		7		-		7		15		8		39		12		-		29		-		30		-		14

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		21		24		17		25		30		19		13		23		15		25		26		18		21		16		15		22		19		27		28		21		25		18		16		25		22		16		15		26		28		12		29		23		24		18		11		14		9		9		59		18		100		34		53		13

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		44		49		39		38		51		44		32		57		41		51		42		45		50		35		48		48		36		39		47		43		52		40		35		53		45		36		39		53		28		28		69		47		33		35		11		32		38		43		100		35		100		60		53		39

		

		Keskiarvo		1.97		2.18		1.8		2.27		2.24		1.91		1.67		2		1.87		2.12		2.06		1.99		2.08		1.74		1.84		2.02		1.92		2.13		2.26		1.93		2.01		1.87		1.83		2.12		1.94		1.89		1.83		2.03		2.13		1.81		2.26		1.87		1.98		1.78		1.47		1.74		1.77		1.87		2.59		1.99		4		2.52		2.06		1.72

		

		

		Työhön liittyvät asiat kuormittavat tällä hetkellä		431		234		197		36		101		109		91		74		20		10		94		87		123		110		130		210		16		76		85		88		79		111		105		109		117		100		154		34		19		13		36		13		15		8		10		16		11		18		16		16		3		25		6		18

		Painottamaton n=		422		227		195		21		98		118		90		75		20		9		89		78		124		115		134		210		16		62		77		87		75		118		115		136		90		81		153		32		17		12		34		13		14		8		10		20		11		21		14		14		3		23		6		17

		

		Mitkä seuraavista asioista aiheuttavat sinulle hyvinvointiasi heikentävää kuormitusta työssäsi? Valitse alla olevista vaihtoehdoista kaikki sinuun sopivat.

		

		Työn määrä		47		50		44		42		51		52		52		37		19		24		37		45		48		57		53		51		11		34		39		47		49		51		47		48		44		49		47		37		44		46		56		55		39		74		58		54		34		26		47		64		-		44		50		52

		Jatkuva etätyöskentely		12		9		16		14		10		17		13		9		6		-		8		9		11		21		21		9		12		9		9		6		14		20		24		12		6		9		20		6		16		24		4		18		5		9		-		11		-		8		5		11		-		3		17		13

		Mahdollinen altistuminen koronavirukselle töissä tai työmatkalla		26		33		19		33		22		27		32		24		19		41		27		24		25		27		22		32		11		20		20		29		23		25		24		24		28		30		27		28		13		45		23		29		9		24		36		40		16		36		42		15		-		16		32		32

		Työtehtävät (työsi ei esimerkiksi vastaa osaamistasi tai toiveitasi)		26		28		24		13		34		34		22		23		-		23		20		32		23		30		29		28		4		23		21		16		21		37		28		28		23		27		25		26		28		5		37		18		21		9		40		30		39		34		21		25		32		32		-		24

		Työyhteisöösi ja sen ihmissuhteisiin liittyvät asiat		25		30		20		21		33		28		24		19		7		15		26		29		22		26		21		32		14		17		23		27		24		26		23		25		30		22		24		27		32		37		35		6		24		-		29		14		20		25		13		26		64		26		34		42

		Johtamiseen ja esimiehiin liittyvät asiat		27		28		27		14		34		28		29		27		7		-		28		27		23		32		26		35		5		14		23		28		26		32		20		38		24		27		21		41		30		38		37		24		20		20		35		39		7		25		30		30		64		19		18		45

		Epävarmuus työn jatkumisesta tai siihen liittyvistä muutoksista		30		27		34		25		37		31		30		26		12		26		34		28		30		28		29		33		7		29		40		21		38		24		31		34		24		31		30		37		21		29		24		28		39		46		22		44		15		35		28		29		32		29		18		34

		Jokin muu		7		8		6		-		10		8		8		6		4		14		9		4		6		8		6		7		5		10		7		3		12		9		3		8		5		12		6		13		4		8		6		9		9		9		11		-		-		18		5		-		-		14		-		7

		Ei mikään edellä mainituista/ei mikään erityisesti		10		9		12		15		5		2		12		15		51		9		13		7		13		7		7		8		52		15		11		16		10		7		10		7		13		11		9		7		20		13		6		16		5		-		18		6		29		-		15		9		36		18		16		12

		En osaa sanoa		4		3		5		8		5		1		2		4		10		12		5		7		3		-		1		3		14		10		4		8		-		2		4		4		4		3		3		8		-		-		7		-		-		-		13		9		-		-		-		6		-		6		-		4

		

		Kaikki		1000		511		489		99		158		157		152		164		270		60		251		185		239		245		198		305		298		199		236		217		172		206		204		311		266		220		302		89		40		31		94		37		33		24		28		46		30		50		34		32		12		71		14		33

		Painottamaton n=		1000		511		489		60		158		172		153		168		289		56		254		164		243		265		208		305		319		168		219		224		172		221		224		387		210		179		302		85		39		33		92		39		31		24		27		54		31		54		33		30		15		65		15		31

		

		Kuinka paljon seuraavat asiat toimivat niin, että ne vähentävät kokemaasi kuormitusta ja lisäävät hyvinvointiasi?

		

		Työ tai työyhteisö

		

		4 Paljon		8		10		6		7		9		12		11		8		3		2		9		6		9		8		12		10		3		7		7		7		7		11		6		10		6		9		7		7		9		15		7		6		10		8		3		6		16		9		20		8		-		4		4		11

		3 Melko paljon		22		24		21		26		31		38		29		18		6		11		18		27		27		21		31		32		5		24		19		16		27		32		27		21		21		21		27		13		21		7		21		43		17		20		17		14		21		18		24		16		27		30		34		21

		2 Ei kovin paljon		22		21		23		13		33		25		28		28		9		10		21		22		23		25		30		37		8		10		18		22		28		22		25		18		23		23		24		18		17		24		20		12		26		23		20		35		19		16		30		25		14		13		21		24

		1 Ei käytännössä lainkaan		27		26		28		21		8		13		19		31		50		29		28		25		23		31		22		12		49		23		28		31		23		26		25		27		29		26		25		39		28		46		26		22		30		30		20		17		22		26		15		31		45		28		14		26

		En osaa sanoa		21		20		23		34		19		12		13		15		32		48		24		21		18		15		5		9		35		36		29		25		16		8		16		26		21		20		17		23		26		9		26		18		17		18		40		30		22		31		10		21		14		25		28		18

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		30		34		26		33		40		50		40		26		9		13		27		32		36		28		43		42		8		31		26		22		34		44		34		30		27		30		33		20		29		22		28		49		27		28		20		19		37		26		44		24		27		34		38		32

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		52		54		49		46		72		75		68		54		17		23		48		54		59		54		73		79		16		41		44		44		62		65		58		48		50		54		57		38		46		45		48		60		53		51		40		54		56		43		75		48		41		47		59		56

		

		Keskiarvo		2.14		2.22		2.05		2.29		2.5		2.55		2.37		2.04		1.42		1.74		2.1		2.17		2.27		2.06		2.35		2.45		1.43		2.23		2.07		1.97		2.22		2.32		2.17		2.18		2.05		2.16		2.17		1.84		2.14		1.9		2.12		2.4		2.09		2.07		2.04		2.12		2.4		2.13		2.55		2.02		1.78		2.14		2.39		2.2

		

		Perhe ja/tai koti

		

		4 Paljon		30		37		23		22		33		37		36		27		26		14		26		27		31		40		40		32		25		25		19		24		35		46		33		31		27		29		31		22		33		44		29		38		33		33		25		28		31		33		29		26		8		28		24		37

		3 Melko paljon		36		40		33		47		40		37		32		45		27		37		34		42		40		31		32		43		28		43		39		40		35		31		38		36		36		35		36		41		43		23		44		28		40		26		24		50		33		35		37		26		44		39		34		14

		2 Ei kovin paljon		14		11		18		17		12		16		14		10		16		20		12		14		15		15		14		13		17		12		18		13		17		10		16		12		16		14		18		18		7		9		11		5		7		14		18		5		12		15		12		33		7		10		27		17

		1 Ei käytännössä lainkaan		12		9		16		7		8		3		9		11		24		16		19		10		9		9		9		5		22		11		15		16		7		9		8		14		14		11		9		12		10		19		9		15		12		15		22		5		9		15		16		11		35		15		7		23

		En osaa sanoa		7		4		10		7		8		6		9		6		7		13		9		7		4		6		4		7		8		9		9		6		5		4		5		7		7		10		5		6		7		5		7		13		8		12		11		12		16		2		6		4		7		8		7		10

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		66		76		56		69		73		74		68		72		53		51		60		68		71		70		72		74		53		68		58		64		70		77		71		67		63		65		67		64		76		67		73		67		73		59		49		78		64		68		66		52		52		67		58		51

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		81		87		74		86		85		90		82		82		69		71		72		82		87		86		87		87		71		80		76		77		87		86		87		79		79		79		85		82		83		76		84		72		80		73		67		84		76		83		78		85		58		77		86		67

		

		Keskiarvo		2.91		3.09		2.71		2.9		3.06		3.15		3.05		2.93		2.59		2.56		2.73		2.92		2.97		3.07		3.09		3.09		2.61		2.9		2.68		2.77		3.04		3.18		3.01		2.91		2.81		2.93		2.94		2.79		3.06		2.97		2.99		3.04		3.01		2.88		2.58		3.15		3.02		2.88		2.84		2.7		2.27		2.87		2.82		2.72

		

		Ystävät

		

		4 Paljon		25		33		17		34		31		28		30		21		18		10		19		32		25		30		26		30		18		29		22		22		29		32		34		27		19		22		26		21		27		16		31		25		19		33		18		30		28		25		21		11		19		22		25		48

		3 Melko paljon		39		39		38		44		41		36		34		40		38		59		37		33		37		42		37		39		39		38		39		38		40		37		38		40		41		33		41		42		41		58		37		48		42		19		31		34		34		44		33		39		27		36		34		15

		2 Ei kovin paljon		17		15		20		13		14		17		19		22		18		12		21		18		20		13		22		16		17		16		19		16		19		16		16		15		18		22		18		16		17		9		22		12		12		28		33		6		15		11		26		26		12		16		20		15

		1 Ei käytännössä lainkaan		12		8		16		4		7		11		10		11		21		10		15		10		14		10		11		9		19		8		13		16		7		11		8		12		15		13		10		17		8		12		4		6		16		8		7		15		11		14		12		20		35		18		14		21

		En osaa sanoa		7		4		9		5		7		8		7		5		6		10		8		7		4		5		5		6		7		9		6		7		5		5		3		6		7		10		4		5		7		5		7		9		10		12		11		16		12		5		8		4		7		8		7		-

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		64		73		55		78		71		64		63		61		56		69		56		65		63		72		63		69		57		67		61		61		69		68		73		68		60		55		67		63		68		74		68		73		62		52		49		63		62		70		54		50		47		58		59		64

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		81		88		75		91		85		81		83		83		74		80		77		83		82		85		85		85		74		83		80		77		88		84		89		82		78		77		86		79		85		83		89		85		74		80		82		69		77		81		80		76		58		73		79		79

		

		Keskiarvo		2.82		3.02		2.61		3.13		3.02		2.88		2.9		2.75		2.57		2.75		2.65		2.93		2.78		2.97		2.82		2.96		2.6		2.96		2.75		2.72		2.96		2.94		3.02		2.89		2.7		2.7		2.86		2.71		2.93		2.82		3.02		3.01		2.72		2.87		2.67		2.93		2.9		2.85		2.68		2.43		2.33		2.67		2.76		2.91

		

		Opiskelu, uusien asioiden oppiminen

		

		4 Paljon		6		6		6		8		8		6		7		2		6		1		3		4		8		9		7		5		5		9		6		4		5		8		10		7		4		3		7		3		10		9		7		2		3		14		11		7		-		5		-		3		-		6		18		9

		3 Melko paljon		23		27		19		35		26		26		24		19		18		19		16		25		24		30		25		24		18		27		25		19		24		23		30		22		21		21		27		21		11		25		25		17		17		26		22		15		30		25		31		13		40		19		34		17

		2 Ei kovin paljon		26		27		25		33		26		28		27		30		20		21		23		30		29		25		28		30		21		26		28		31		22		26		28		27		24		26		27		23		40		29		26		38		30		29		14		15		25		24		35		26		14		25		7		25

		1 Ei käytännössä lainkaan		30		26		33		14		22		25		30		32		41		37		35		27		28		27		31		23		41		21		25		28		37		32		24		29		34		31		28		38		22		26		28		25		35		20		34		35		27		33		22		39		32		33		27		21

		En osaa sanoa		15		14		16		10		18		16		13		17		15		22		23		13		11		9		9		17		16		17		16		17		12		11		9		15		16		20		11		15		18		10		14		19		16		12		19		28		18		13		12		19		14		17		15		27

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		29		33		25		43		34		32		31		21		24		20		19		30		31		39		32		29		22		36		31		23		29		32		39		29		25		24		33		23		21		34		33		18		20		39		33		22		30		30		31		15		40		25		51		27

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		55		60		50		76		60		59		58		51		44		41		43		60		61		63		60		59		43		62		59		54		51		57		67		56		49		49		60		46		60		63		58		57		50		68		46		38		55		54		66		42		54		50		58		51

		

		Keskiarvo		2.07		2.16		1.97		2.42		2.25		2.15		2.09		1.9		1.86		1.81		1.85		2.08		2.13		2.23		2.09		2.13		1.84		2.28		2.14		1.99		1.97		2.08		2.28		2.09		1.95		1.95		2.13		1.85		2.11		2.18		2.14		1.95		1.86		2.38		2.12		1.93		2.03		2.01		2.1		1.74		2.1		1.98		2.5		2.21

		

		Harrastukset

		

		4 Paljon		20		22		19		20		24		21		27		18		16		8		15		20		24		25		22		25		16		19		15		19		18		31		29		22		16		16		23		13		23		27		21		25		29		24		11		15		30		21		8		18		5		16		18		26

		3 Melko paljon		36		39		33		42		35		38		31		35		37		46		32		35		34		41		36		33		36		40		36		34		40		34		37		38		32		37		34		38		16		41		48		39		31		34		33		37		29		32		37		44		42		42		55		24

		2 Ei kovin paljon		20		20		21		20		20		19		22		22		20		17		23		20		22		18		22		21		20		18		26		22		19		16		18		17		24		22		22		26		30		13		13		8		10		13		20		23		21		22		38		23		15		14		14		23

		1 Ei käytännössä lainkaan		15		14		17		8		13		16		12		17		19		15		20		15		14		11		15		14		18		13		15		17		16		15		11		14		21		13		15		14		26		16		11		17		15		17		21		9		13		16		12		6		32		20		14		14

		En osaa sanoa		8		6		11		10		8		6		9		8		8		15		9		9		6		5		5		7		10		11		8		8		6		4		5		9		7		12		6		9		5		3		6		11		15		12		15		16		7		9		6		9		7		8		-		12

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		56		61		52		62		59		59		58		53		53		53		47		56		57		66		58		58		52		59		51		53		59		65		66		60		48		53		57		51		39		68		69		63		59		57		44		52		59		52		45		62		47		59		73		50

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		77		81		73		82		79		78		79		75		73		71		70		75		80		84		80		79		73		76		77		75		78		81		84		77		72		75		79		77		69		81		82		72		70		70		64		75		81		75		82		85		61		73		86		74

		

		Keskiarvo		2.67		2.73		2.61		2.82		2.77		2.68		2.8		2.58		2.55		2.55		2.46		2.67		2.71		2.85		2.68		2.74		2.57		2.72		2.55		2.6		2.64		2.85		2.89		2.74		2.46		2.62		2.7		2.55		2.38		2.82		2.84		2.8		2.86		2.73		2.4		2.68		2.82		2.63		2.43		2.82		2.21		2.6		2.77		2.71

		

		Raha

		

		4 Paljon		15		14		16		14		20		21		17		17		8		13		15		19		17		12		21		16		9		18		16		14		17		17		19		17		10		15		17		13		11		9		23		11		15		6		8		6		26		20		16		10		5		11		17		22

		3 Melko paljon		34		38		31		50		46		28		33		35		26		33		34		34		39		32		38		36		25		42		40		32		33		36		34		33		35		34		35		38		27		46		35		46		35		34		34		37		29		23		25		45		35		32		41		22

		2 Ei kovin paljon		30		32		28		22		20		32		30		29		37		28		27		30		29		34		24		32		38		20		25		34		27		30		29		28		32		30		28		29		46		22		22		26		36		37		20		32		26		33		47		36		15		30		35		34

		1 Ei käytännössä lainkaan		14		11		16		9		7		12		11		12		23		14		15		11		11		16		12		8		21		12		12		12		19		13		13		14		17		10		13		15		11		19		12		8		9		11		20		14		11		19		6		4		35		21		7		9

		En osaa sanoa		7		5		9		5		7		8		8		7		6		12		8		5		5		6		5		7		8		8		7		7		4		4		5		7		5		11		6		5		5		3		8		9		5		12		18		11		8		6		6		4		11		5		-		13

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		50		52		47		64		65		49		51		52		33		46		49		54		56		44		59		53		33		60		56		46		50		53		53		51		46		49		52		51		38		55		58		57		50		39		42		43		55		43		42		55		40		43		58		44

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		79		84		75		86		85		81		81		81		71		74		76		83		85		78		83		84		71		80		81		81		77		83		83		79		78		79		80		80		83		78		80		83		85		77		62		75		81		75		88		91		54		73		93		78

		

		Keskiarvo		2.55		2.58		2.52		2.73		2.84		2.64		2.62		2.6		2.19		2.51		2.53		2.65		2.65		2.42		2.71		2.65		2.23		2.72		2.64		2.52		2.51		2.59		2.63		2.58		2.41		2.61		2.6		2.51		2.39		2.47		2.74		2.66		2.58		2.38		2.36		2.39		2.76		2.46		2.55		2.64		2.11		2.35		2.69		2.66

		

		Itsestäsi/ terveydestäsi huolehtiminen

		

		4 Paljon		23		26		20		28		16		27		26		20		24		11		22		25		23		26		24		21		24		25		23		22		18		30		27		26		18		22		25		12		28		26		30		25		21		22		9		14		27		23		30		13		7		26		11		34

		3 Melko paljon		43		48		38		40		52		39		43		47		40		49		41		41		45		45		43		50		39		39		37		42		54		42		44		41		46		43		44		49		34		38		44		44		37		39		45		55		41		44		34		52		52		38		76		26

		2 Ei kovin paljon		19		17		21		19		20		20		17		17		19		15		19		20		22		16		17		17		20		20		25		22		15		16		17		19		17		21		17		20		24		22		11		12		25		21		19		21		18		19		22		27		14		18		14		31

		1 Ei käytännössä lainkaan		9		4		13		7		4		8		7		11		12		11		12		9		7		7		9		7		12		7		9		10		8		8		6		8		14		7		9		12		9		10		7		10		7		7		16		3		9		5		8		4		21		13		-		3

		En osaa sanoa		6		4		8		7		8		6		8		5		5		14		6		6		3		7		6		6		5		9		7		4		5		5		5		7		5		8		5		7		5		3		8		9		11		12		11		7		4		9		6		4		7		5		-		7

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		66		74		58		68		68		65		69		67		64		60		63		66		68		70		68		70		63		63		60		65		72		71		71		66		64		64		68		62		62		64		75		70		58		60		54		69		68		67		64		65		58		64		86		59

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		85		91		78		86		88		85		85		84		83		75		82		85		90		87		85		88		83		83		85		86		87		87		89		86		81		85		86		82		86		87		85		81		82		81		73		89		86		85		86		91		72		82		100		90

		

		Keskiarvo		2.86		3		2.7		2.96		2.87		2.9		2.96		2.79		2.79		2.71		2.77		2.88		2.86		2.96		2.88		2.89		2.8		2.89		2.79		2.81		2.85		2.97		2.98		2.9		2.72		2.86		2.88		2.66		2.85		2.83		3.06		2.94		2.81		2.86		2.53		2.86		2.89		2.93		2.92		2.76		2.48		2.82		2.97		2.96

		

		Henkiset asiat elämässäsi

		

		4 Paljon		16		21		11		23		14		13		15		17		16		4		16		17		17		16		15		15		15		20		17		17		16		14		12		21		14		15		12		15		22		22		21		9		23		22		13		14		19		19		25		14		11		16		17		24

		3 Melko paljon		29		33		26		21		30		28		28		35		30		39		31		27		29		28		30		32		32		19		25		28		32		31		32		27		29		30		33		23		23		33		30		34		29		18		32		25		42		23		32		22		14		33		41		19

		2 Ei kovin paljon		24		23		26		24		23		26		27		20		25		21		21		23		27		28		25		24		26		22		26		24		28		24		26		21		25		26		28		21		35		19		22		32		12		16		26		29		13		20		23		36		32		17		35		16

		1 Ei käytännössä lainkaan		20		15		25		20		16		22		19		20		20		17		19		21		20		19		23		17		17		23		19		24		16		22		20		20		23		14		20		32		16		20		12		14		19		26		18		12		18		20		14		21		35		22		7		23

		En osaa sanoa		11		9		12		13		17		11		11		7		9		19		13		11		7		9		8		12		9		15		13		8		7		9		9		11		9		15		8		9		5		7		16		11		16		18		11		20		8		17		6		8		7		13		-		19

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		45		53		37		43		44		41		43		52		46		43		47		44		46		45		44		47		48		40		42		45		48		45		44		48		43		45		44		38		44		55		50		44		52		40		45		38		61		42		57		36		25		48		58		42

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		70		76		63		67		66		68		70		72		72		64		68		67		73		72		70		71		74		61		68		69		76		70		71		69		68		71		72		59		79		74		72		75		65		56		71		68		74		63		80		72		58		65		93		58

		

		Keskiarvo		2.47		2.65		2.27		2.53		2.5		2.37		2.44		2.53		2.47		2.37		2.5		2.45		2.47		2.46		2.39		2.5		2.51		2.43		2.47		2.42		2.51		2.41		2.41		2.55		2.38		2.53		2.39		2.23		2.53		2.62		2.7		2.44		2.67		2.44		2.46		2.5		2.67		2.49		2.72		2.32		2.01		2.48		2.69		2.54

		

		Onko edellä mainittujen lisäksi vielä jotain muita asioita, jotka samanaikaisesti vähentävät kokemaasi kuormitusta ja lisäävät hyvinvointiasi?

		

		Kyllä, mikä tai mitkä asiat?		10		12		8		8		11		11		11		11		8		8		7		10		9		13		9		8		10		13		11		10		8		12		13		9		10		8		11		7		11		9		3		13		15		10		15		16		13		11		2		10		7		11		14		8

		Muita sellaisia asioita ei ole		37		35		39		43		40		35		37		33		37		30		39		35		40		36		41		36		36		37		38		36		36		43		38		35		43		32		38		37		29		50		30		31		54		54		43		23		53		25		49		35		49		26		38		45

		En osaa sanoa		53		53		53		49		50		53		52		56		55		61		54		55		51		52		50		56		54		50		51		54		56		45		49		56		47		59		51		56		60		41		67		56		31		36		42		61		34		64		49		55		44		63		48		47

		

		Oletko viimeisen vuoden aikana itse kokenut tai havainnut omassa lähipiirissäsi jotain tai joitakin seuraavista?

		

		Uupumusta		46		53		38		75		62		53		47		38		26		30		41		61		44		46		44		52		30		61		56		43		41		41		51		45		48		39		50		45		53		36		46		43		32		43		34		44		51		51		43		56		53		41		29		39

		Masennusta tai ahdistusoireita		40		47		32		62		65		41		37		34		21		30		36		58		40		33		33		45		25		60		61		36		32		27		47		39		40		33		43		37		49		53		41		28		39		36		44		32		53		38		42		34		36		29		28		38

		Päihteiden liiallista käyttöä		16		17		14		20		23		17		15		19		8		17		17		15		19		10		12		21		10		21		25		16		14		11		14		16		18		15		14		22		14		20		16		20		10		26		16		9		26		11		22		8		25		9		14		23

		Itsetuhoisuutta		7		7		7		20		12		6		5		3		2		8		8		10		5		5		4		6		4		15		15		5		2		4		11		6		6		5		9		3		12		12		6		9		-		-		13		8		12		2		7		3		-		2		7		11

		Muita mielenterveyteen liittyviä asioita, jotka ovat herättäneet sinussa huolta		19		23		16		29		35		20		18		11		12		18		17		27		21		14		13		22		14		30		34		18		12		12		19		20		22		16		18		14		23		32		22		20		19		11		25		16		25		17		26		22		25		17		14		20

		En ole kokenut tai havainnut mitään edellä mainituista		34		29		39		12		15		27		35		36		55		41		41		17		33		39		39		24		51		18		22		35		38		45		31		33		33		39		32		35		26		42		29		41		41		43		45		38		25		34		38		33		21		30		51		41

		En osaa sanoa		5		3		7		7		5		6		4		3		4		8		4		6		5		2		3		4		5		7		4		4		4		3		2		6		3		8		2		3		10		-		9		8		5		-		3		8		-		4		6		-		7		10		-		10

		

		Netto: Kokenut/havainnut vuoden aikana jotain edellä mainituista		61		68		54		81		80		67		61		61		41		51		56		77		62		59		57		72		44		75		74		61		58		52		67		61		64		54		66		62		64		58		61		50		54		57		52		54		75		62		56		67		72		60		49		49

		

		

		Entä oletko noin viimeisen vuoden aikana kohdannut tilanteen, jossa joko sinä itse tai läheisesi on tarvinnut apua mielenterveyteen liittyvään asiaan, mutta apua ei ole ollut saatavilla tai se ei ole mielestäsi ollut riittävää?

		

		Kyllä, olen kohdannut sellaisen tilanteen		20		24		16		37		31		21		18		17		9		18		17		28		20		16		15		23		13		30		36		20		15		11		23		18		23		16		22		9		16		38		20		11		11		24		14		19		20		27		34		20		40		14		20		15

		En ole kohdannut sellaista tilannetta		71		68		75		45		55		72		74		74		86		68		73		59		74		79		82		68		80		51		49		73		79		85		70		72		69		74		72		82		69		59		69		80		68		67		82		69		65		67		58		70		53		73		66		72

		En osaa sanoa		9		9		10		18		14		6		8		9		6		14		10		13		6		6		4		8		7		19		15		7		5		3		7		11		8		10		6		8		14		3		11		10		21		9		4		12		14		5		9		10		7		13		14		13

		

		Kuinka luontevaa mielestäsi on ottaa puheeksi omaan tai läheistesi mielenterveyteen liittyviä huolia ja/tai hakea niihin apua? Valitse alla olevista omaa käsitystäsi parhaiten vastaava vaihtoehto.

		

		5 Paljon luontevampaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista		1		1		1		-		3		-		0		4		1		-		3		0		1		2		1		2		2		1		2		2		0		1		2		0		1		3		2		1		3		2		1		-		-		-		-		-		-		2		3		-		7		2		-		4

		4 Hiukan luontevampaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista		2		2		3		5		4		2		2		3		1		6		3		2		3		2		1		3		2		4		3		4		3		1		7		1		0		3		4		2		4		-		-		-		-		5		9		2		7		3		-		-		-		-		-		-

		3 Yhtä luontevaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista		25		30		21		18		21		23		24		34		27		19		28		25		25		26		23		22		29		27		29		29		27		19		20		26		30		24		23		19		40		33		25		33		27		33		31		30		26		22		25		29		14		27		35		12

		2 Hiukan vaikeampaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista		31		33		30		31		33		37		37		30		25		19		23		36		35		36		44		35		24		24		27		27		32		46		35		32		29		29		33		28		25		31		39		26		32		36		16		28		35		33		44		23		32		22		40		41

		1 Paljon vaikeampaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista		27		25		29		31		34		30		23		19		28		26		27		28		29		26		23		29		26		31		25		29		27		23		29		27		27		27		30		40		12		13		23		19		24		23		27		27		21		34		24		32		33		28		20		25

		En osaa sanoa		12		9		15		15		6		8		14		10		17		30		17		9		7		9		8		9		18		13		13		9		11		9		8		13		12		15		9		10		16		22		13		22		17		3		17		13		10		5		4		15		14		21		4		19

		

		Keskiarvo		2.08		2.13		2.03		1.97		2.03		1.96		2.07		2.36		2.07		2.09		2.19		2.01		2.03		2.08		2.08		2.05		2.13		2.06		2.2		2.14		2.08		2.02		2.09		2.04		2.09		2.12		2.07		1.85		2.54		2.33		2.05		2.17		2.03		2.2		2.26		2.09		2.21		2.01		2.12		1.96		2.01		2.06		2.16		1.98

		Luontevampaa yht.		4		3		5		5		6		2		2		6		3		6		6		2		3		3		3		5		3		5		6		6		3		2		8		2		2		5		6		3		7		2		1		-		-		5		9		2		7		5		3		-		7		2		-		4

		Vaikeampaa yht.		59		58		59		61		67		67		60		49		53		45		49		64		64		62		66		64		50		55		53		57		59		69		64		59		56		56		62		68		37		43		61		45		56		59		43		55		57		68		68		56		65		50		60		66

		

		

		Kuinka paljon poikkeusolojen aiheuttama sosiaalinen eristäytyminen on kuormittanut sinua tai heikentänyt hyvinvointiasi?

		

		4 Paljon		7		7		6		7		13		6		5		5		6		5		6		4		8		8		7		5		6		10		8		6		5		6		9		7		6		5		7		4		5		17		10		4		-		9		7		1		9		6		8		12		7		4		14		4

		3 Melko paljon		17		21		13		34		24		17		15		13		11		13		12		30		17		15		15		17		13		26		25		15		16		13		24		20		12		13		22		13		15		17		19		16		13		8		14		20		12		22		16		13		7		12		7		14

		2 Ei kovin paljon		39		44		33		36		36		37		40		39		41		34		38		35		38		44		38		41		41		34		34		42		37		39		39		38		40		36		40		33		51		25		40		30		39		56		33		30		38		32		33		43		59		39		55		44

		1 Ei käytännössä lainkaan		35		27		44		18		26		38		38		42		40		38		43		27		35		31		39		35		37		27		31		35		38		41		25		33		40		42		29		46		24		41		30		46		43		27		46		42		41		38		39		31		28		43		24		32

		En osaa sanoa		2		1		3		5		2		1		2		2		2		9		1		3		2		1		1		2		3		3		2		1		3		0		2		2		1		4		1		3		5		-		1		4		5		-		-		6		-		2		4		-		-		2		-		7

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		24		28		20		41		37		23		20		18		17		19		19		34		25		24		22		22		19		36		34		21		22		19		34		27		18		18		30		18		20		34		29		20		13		17		21		21		21		27		24		26		14		16		21		18

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		63		72		53		77		72		61		60		57		58		53		57		70		63		68		60		63		60		70		67		64		59		58		73		65		59		54		70		51		71		59		69		50		52		73		54		52		59		59		57		69		72		55		76		61

		

		Keskiarvo		1.96		2.09		1.81		2.32		2.24		1.92		1.88		1.81		1.82		1.85		1.82		2.12		1.99		2		1.9		1.92		1.88		2.19		2.12		1.92		1.89		1.84		2.18		2.01		1.85		1.81		2.08		1.75		2.01		2.1		2.08		1.77		1.68		2		1.81		1.79		1.89		1.95		1.92		2.06		1.93		1.77		2.11		1.89

		

		Onko Suomessa mielestäsi tapahtunut viime vuosina muutosta suhtautumisessa mielenterveysasioihin?

		

		Kyllä, mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kysymykset nähdään myönteisemmässä valossa kuin aikaisemmin		59		66		52		60		57		61		61		54		62		32		50		66		64		67		63		60		58		57		60		64		58		64		64		58		65		50		62		50		63		64		61		63		54		54		53		59		54		64		76		53		51		58		56		50

		Kyllä, mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kysymykset nähdään kielteisemmässä valossa kuin aikaisemmin		4		3		4		-		3		5		3		7		4		6		6		2		4		2		4		4		5		3		6		3		2		3		5		4		2		5		4		2		7		7		3		6		3		8		11		1		4		3		2		-		7		3		-		6

		Ei ole		15		12		18		10		23		12		14		19		12		13		19		14		13		14		14		19		14		12		14		14		19		14		11		16		18		14		15		17		11		11		13		4		26		14		15		11		14		12		10		31		28		16		-		24

		En osaa sanoa		22		19		25		29		17		22		22		21		22		49		24		19		19		17		19		18		23		29		21		19		21		19		20		23		14		32		19		31		20		19		23		28		18		23		21		29		28		21		12		15		14		23		44		21

		

		Kuinka paljon koronavirukseen sairastumisen mahdollisuus on kuormittanut sinua tai heikentänyt hyvinvointiasi?

		

		4 Paljon		5		5		4		3		4		7		7		7		3		-		5		4		7		5		6		4		3		8		6		4		4		4		8		4		5		4		8		7		5		2		1		-		-		-		4		-		2		10		6		3		7		3		7		4

		3 Melko paljon		17		20		14		19		21		16		16		17		16		15		13		19		17		21		18		16		17		18		19		17		18		15		20		15		18		17		17		15		13		23		23		14		15		14		25		21		23		15		20		10		-		8		14		29

		2 Ei kovin paljon		45		52		37		41		44		40		48		43		48		47		45		44		45		45		43		48		43		42		43		49		41		43		43		48		45		39		46		46		54		41		44		38		56		62		42		28		37		48		45		50		54		50		27		24

		1 Ei käytännössä lainkaan		29		21		38		24		28		34		26		30		31		29		34		29		28		27		30		29		32		25		27		28		33		36		27		29		29		34		27		28		27		34		27		44		23		17		16		43		34		26		26		35		39		33		46		34

		En osaa sanoa		4		2		6		13		3		3		2		4		3		9		3		4		4		3		2		3		4		7		5		1		4		2		3		5		2		6		2		4		2		-		5		4		5		6		13		8		4		1		4		3		-		7		7		10

		

		4+3 Paljon+Melko paljon		22		25		19		22		25		23		23		23		18		15		18		23		24		26		24		20		21		25		25		22		21		19		27		18		23		21		25		22		18		25		24		14		15		14		29		21		25		25		26		13		7		11		20		32

		4+3+2 Paljon+Melko paljon+Ei kovin paljon		67		77		56		63		69		63		71		66		66		62		63		67		69		71		67		68		64		67		68		71		62		62		70		67		69		60		71		68		71		66		68		52		72		77		71		49		62		73		71		62		61		60		47		56

		

		Keskiarvo		1.97		2.1		1.84		2.02		2.02		1.96		2.04		2		1.9		1.85		1.89		1.98		2.03		2.04		2		1.95		1.92		2.08		2.04		1.98		1.91		1.86		2.08		1.93		2		1.9		2.07		2.01		1.96		1.93		1.99		1.69		1.92		1.97		2.2		1.76		1.93		2.1		2.06		1.8		1.75		1.8		1.8		2.02





Taustatiedot

						Tuhat suomalaista / MIELI Suomen Mielenterveys ry / Helmikuu 2021

						Sukupuoli				Ikäryhmät												Koulutus										Ammattiryhmä								Talouden tulot/v								Asuinpaikka								Maakunta

				Kaikki		Nainen		Mies		18-24 vuotta		25-34 vuotta		35-44 vuotta		45-54 vuotta		55-64 vuotta		65+ vuotta		Perus-/ kansa-/ keskikoulu		Ammatti- koulu/ opisto		Yli- oppilas		Ammatti- korkea- koulu		Yliopisto/ korkea- koulu		Joht.as/ yritt./ yl.thlö		Al.thlö/ työ- väestö		Eläkeläinen		Muut		Alle 30.001€		30.001- 50.000€		50.001- 70.000€		70.001+ €		PK-seutu		Yli 50000as. kaupunki		Alle 50000as. kaupunki		Kunta		Uusimaa		Varsi- nais -Suomi		Sata- kunta		Kanta- Häme		Pirkan- maa		Päijät- Häme		Kymen- laakso		Etelä- Karjala		Etelä- Savo		Pohjois- Savo		Pohjois- Karjala		Keski- Suomi		Etelä- Pohjan- maa		Pohjan- maa		Keski- Pohjan- maa		Pohjois- Pohjan- maa		Kainuu		Lappi

		Kaikki		1000		511		489		99		158		157		152		164		270		60		251		185		239		245		198		305		298		199		236		217		172		206		204		311		266		220		302		89		40		31		94		37		33		24		28		46		30		50		34		32		12		71		14		33

		Painottamaton n=		1000		511		489		60		158		172		153		168		289		56		254		164		243		265		208		305		319		168		219		224		172		221		224		387		210		179		302		85		39		33		92		39		31		24		27		54		31		54		33		30		15		65		15		31

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Sukupuolesi?

		

		Nainen		51		100		-		56		59		51		48		47		49		43		47		57		49		56		44		55		49		54		57		53		43		43		52		48		53		54		50		60		57		42		61		42		55		75		33		63		54		58		42		27		51		46		41		30

		Mies		49		-		100		44		41		49		52		53		51		57		53		43		51		44		56		45		51		46		43		47		57		57		48		52		47		46		50		40		43		58		39		58		45		25		67		37		46		42		58		73		49		54		59		70

		Muu		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Minkä ikäinen olet?

		

		Ikäryhmä

		

		18-24 vuotta		10		11		9		100		-		-		-		-		-		14		8		31		3		1		1		5		-		41		28		3		3		1		9		16		7		5		8		8		6		10		13		12		5		12		9		17		23		10		7		5		-		13		-		13

		25-34 vuotta		16		18		13		-		100		-		-		-		-		11		14		20		20		12		9		28		2		25		21		12		17		12		22		17		12		12		18		13		8		7		18		20		13		13		8		21		20		15		14		16		20		10		15		19

		35-44 vuotta		16		16		16		-		-		100		-		-		-		6		12		13		19		21		30		24		1		12		10		13		17		23		20		15		13		16		17		17		22		7		20		16		15		14		19		20		10		16		10		10		20		7		14		14

		45-54 vuotta		15		14		16		-		-		-		100		-		-		4		17		13		13		20		28		23		3		9		9		12		15		29		13		11		18		19		14		9		30		26		10		7		23		16		16		16		8		17		21		15		7		19		24		14

		55-64 vuotta		16		15		18		-		-		-		-		100		-		16		21		12		19		13		20		19		14		13		15		22		17		15		12		13		18		23		16		18		10		13		16		13		27		15		17		7		22		10		32		28		28		18		6		7

		65+ vuotta		27		26		28		-		-		-		-		-		100		49		28		12		26		33		12		1		80		1		18		38		30		20		24		27		31		25		25		35		24		37		24		32		17		30		31		19		18		32		16		25		25		33		41		33

		

		

		Minkälainen koulutus sinulla on? Mikä on korkein loppuun asti suorittamasi tutkinto?

		

		Peruskoulu		3		2		3		8		4		2		1		3		1		47		-		-		-		-		0		2		2		8		6		1		3		2		3		3		4		2		3		6		-		4		1		2		3		-		13		5		4		5		7		-		-		-		-		-

		Kansakoulu		1		2		1		-		-		-		-		-		5		22		-		-		-		-		-		0		4		-		4		1		-		1		0		0		2		3		1		2		-		5		4		-		-		-		4		-		-		2		-		-		-		-		-		-

		Keskikoulu		2		1		3		-		-		1		-		3		5		31		-		-		-		-		2		1		4		-		2		4		0		0		2		2		1		2		2		2		2		5		4		4		3		-		-		1		-		-		-		-		-		1		-		3

		Ammattikoulu		17		14		20		20		22		17		20		18		11		-		68		-		-		-		4		26		16		18		23		20		20		7		9		18		21		18		12		8		17		13		12		18		31		21		13		31		37		20		24		21		53		23		26		10

		Opisto		8		9		7		-		-		2		8		15		15		-		32		-		-		-		4		7		14		4		4		15		8		5		6		9		8		9		8		14		9		13		2		10		8		8		17		-		4		7		11		-		-		10		7		9

		Ylioppilas / lukio		18		21		16		58		24		15		16		13		8		-		-		100		-		-		7		20		12		37		34		12		13		9		15		24		18		15		13		28		28		5		31		20		22		5		18		18		16		28		25		8		-		19		6		13

		Ammattikorkeakoulu (alemman korkea-asteen koulutus)		24		23		25		8		31		28		20		27		23		-		-		-		100		-		28		28		19		21		19		27		28		25		27		20		24		26		27		19		20		17		25		28		24		33		14		29		24		15		24		38		33		16		20		22

		Yliopisto / korkeakoulu (ylemmän korkea-asteen koulutus tai tutkija-asteen koulutus)		25		27		22		3		18		33		32		19		30		-		-		-		-		100		54		13		26		10		7		19		28		49		37		23		20		21		33		18		22		31		18		11		7		33		22		17		15		22		7		33		14		27		41		31

		Muu		2		1		3		2		1		2		2		2		2		-		-		-		-		-		-		3		2		3		1		1		1		3		1		1		2		4		1		1		2		7		3		7		3		-		-		-		-		-		2		-		-		4		-		13

		

		Mihin seuraavista ammattiryhmistä kuulut?

		

		Työväestö		21		24		19		14		39		37		28		22		0		13		34		25		20		9		-		70		-		-		19		22		33		18		18		20		22		26		19		23		13		9		22		27		32		26		18		24		23		23		18		28		40		19		21		33

		Alempi toimihenkilö		9		9		9		-		16		9		19		12		1		1		6		8		16		8		-		30		-		-		4		11		12		11		13		7		7		10		12		4		15		10		7		15		8		6		4		8		6		8		17		3		-		9		13		4

		Ylempi toimihenkilö		11		11		12		1		7		27		19		14		3		2		3		3		12		29		58		-		-		-		0		5		12		30		18		11		7		11		17		11		4		20		10		9		4		6		7		13		6		12		4		18		-		6		-		6

		Johtavassa asemassa oleva		4		2		6		-		1		6		10		4		2		3		1		1		5		9		19		-		-		-		0		3		1		12		5		3		5		3		5		3		5		3		3		5		3		3		9		1		2		1		-		3		-		-		18		7

		Yksityisyrittäjä		4		4		5		1		2		4		6		6		5		4		3		4		6		5		22		-		-		-		5		4		6		6		4		2		7		6		5		2		4		9		6		4		3		5		-		4		-		5		7		-		7		5		7		-

		Maanviljelijä		1		1		1		-		1		1		3		1		-		-		1		1		2		-		-		-		-		4		1		2		1		1		-		-		-		4		-		-		-		-		1		3		5		-		-		2		-		-		7		5		-		-		-		-

		Opiskelija / koululainen		8		9		8		57		12		3		-		1		-		11		3		27		5		1		-		-		-		41		24		3		2		1		6		16		6		1		6		8		9		10		12		4		8		9		9		10		14		17		12		3		-		8		-		2

		Eläkeläinen		30		29		31		-		3		2		5		26		89		51		36		20		24		32		-		-		100		-		26		41		31		19		28		29		33		29		29		32		36		35		26		33		24		22		40		26		23		33		24		25		32		37		34		31

		Kotiäiti/koti-isä		1		2		0		4		3		2		-		-		-		-		2		1		1		1		-		-		-		6		3		1		1		-		1		1		2		1		1		1		-		4		2		-		-		-		3		4		-		-		-		-		-		2		-		-

		Työtön		7		6		8		11		10		5		8		11		-		9		9		7		6		3		-		-		-		33		15		5		1		1		3		7		9		6		3		11		9		-		10		-		12		11		12		3		25		1		10		10		14		7		-		4

		Muu		3		4		2		11		4		5		1		3		1		6		2		3		3		3		-		-		-		17		4		3		0		3		4		3		2		4		3		3		5		-		1		-		3		11		-		4		2		-		-		5		7		6		7		13

		

		Mikä on perheesi elinvaihe? Voit valita useamman vaihtoehdon.

		

		Asun vanhempien luona		3		3		2		15		4		2		1		1		-		2		1		9		1		1		-		2		1		9		2		2		-		1		2		3		1		4		2		4		-		7		3		4		5		-		-		4		4		5		-		5		-		-		-		7

		Yksinasuva		27		26		27		59		35		22		22		22		18		41		26		37		25		20		19		29		17		44		61		29		10		4		29		36		24		14		27		27		28		34		29		20		20		22		35		15		42		27		23		27		21		31		14		21

		Lapseton pariskunta		17		19		15		17		31		22		13		14		8		11		13		20		21		16		19		21		9		19		11		14		19		20		24		15		15		14		22		19		14		-		15		15		28		11		13		18		6		13		20		19		15		10		4		13

		Pariskunta, alle kouluikäisiä lapsia		8		8		7		3		20		19		8		-		0		2		9		4		11		8		10		13		0		8		3		4		14		13		6		7		8		9		7		2		8		6		8		13		6		19		3		11		12		10		2		4		12		9		7		7

		Pariskunta, kouluikäisiä lapsia		11		11		11		1		5		33		29		4		0		4		9		9		12		17		24		16		2		5		2		3		18		25		9		7		13		16		10		7		25		10		14		7		12		9		13		24		9		8		2		12		12		9		35		7

		Pariskunta, lapset aikuisia, asuvat kotona		4		3		4		-		-		3		14		5		2		3		5		2		5		4		6		5		3		2		1		3		4		9		2		2		7		4		3		2		8		2		2		5		5		-		-		4		4		4		7		4		14		9		7		-

		Pariskunta, lapset muuttaneet pois		15		14		16		-		-		2		22		44		15		11		16		10		14		18		20		17		14		8		4		14		19		24		8		11		17		24		10		17		12		20		15		19		20		20		4		12		17		18		27		21		7		21		20		12

		Eläkeläinen / eläkeläispariskunta		16		15		18		-		1		1		0		7		55		25		21		8		13		19		3		-		53		-		10		26		20		12		15		18		17		15		16		20		12		23		13		14		7		19		25		15		14		20		15		13		18		17		20		21

		Yksinhuoltaja lapsen tai lasten kanssa		2		3		2		1		1		7		3		2		-		2		2		1		2		3		6		3		0		1		3		3		4		1		4		2		2		3		3		1		3		-		3		9		-		-		7		3		-		1		4		-		-		-		-		3

		Muu		2		2		3		4		4		1		3		3		1		-		3		3		1		1		1		2		1		5		3		4		1		0		4		2		1		4		3		2		-		-		2		-		3		-		-		5		-		4		4		3		7		-		-		13

		

		Mitkä ovat taloutesi yhteenlasketut bruttovuositulot? (euroa/vuosi veroja vähentämättä)

		

		Alle 10.000 €		6		6		6		36		8		2		1		4		1		15		4		17		4		1		1		0		1		27		26		-		-		-		7		12		3		2		4		10		9		3		6		8		3		6		3		9		11		10		9		5		7		6		-		-

		10.001 - 20.000 €		8		9		6		18		10		5		4		5		7		19		10		12		5		2		3		3		9		18		32		-		-		-		3		10		10		6		7		6		14		11		7		4		5		6		15		4		24		2		12		-		21		11		-		6

		20.001 - 30.000 €		10		11		8		11		14		8		8		12		8		11		12		15		10		3		3		14		10		10		42		-		-		-		7		9		11		13		7		11		9		13		10		20		5		14		18		11		16		11		11		3		7		11		7		10

		30.001 - 40.000 €		11		11		12		3		8		8		8		15		18		17		16		9		13		7		4		12		18		7		-		53		-		-		9		13		12		10		9		14		14		12		13		15		9		14		16		7		2		18		14		15		25		11		-		11

		40.001 - 50.000 €		10		11		9		4		9		10		8		13		13		2		14		6		12		10		8		12		11		8		-		47		-		-		10		9		10		12		9		13		10		-		11		7		14		24		7		11		4		4		14		8		7		11		7		24

		50.001 - 60.000 €		10		8		12		3		11		12		12		10		12		6		10		7		12		13		11		14		11		3		-		-		60		-		7		7		15		12		8		5		3		12		18		6		18		6		7		14		6		8		8		18		12		16		28		12

		60.001 - 70.000 €		7		6		8		3		8		7		6		8		8		2		8		5		9		7		5		11		7		2		-		-		40		-		8		6		6		9		8		8		2		5		5		3		8		-		4		14		6		11		4		15		7		4		13		-

		70.001 - 80.000 €		5		4		6		1		5		5		10		3		5		6		5		4		5		8		6		7		5		2		-		-		-		26		7		5		6		3		6		2		10		16		1		10		-		8		3		3		6		5		12		5		-		4		14		2

		80.001 - 100 000 €		8		8		8		1		7		12		13		9		6		3		4		6		8		15		16		11		5		1		-		-		-		39		13		7		5		9		10		7		10		3		9		17		16		5		4		12		4		5		2		3		-		4		7		9

		100 001 € tai enemmän		7		5		9		-		3		12		17		7		4		-		2		1		9		18		28		2		3		1		-		-		-		35		12		7		4		7		11		6		5		13		4		4		4		-		-		4		6		3		-		8		7		7		11		12

		En osaa/halua sanoa		17		20		14		19		18		18		13		13		19		19		16		20		15		16		14		14		19		21		-		-		-		-		17		15		18		18		20		17		13		12		15		6		17		16		24		10		17		23		16		21		7		16		14		14

		

		Mikä on asuinpaikkakuntasi tyyppi?

		

		Helsinki		11		11		11		11		18		15		10		8		9		12		6		9		13		18		14		12		10		10		9		11		7		19		56		-		-		-		38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2

		Espoo, Vantaa, Kauniainen		9		9		9		8		11		11		8		6		9		4		7		7		11		13		13		9		9		4		6		8		10		12		44		-		-		-		30		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tampere		4		4		4		12		7		4		2		2		2		2		4		7		4		4		3		4		2		8		7		3		5		3		-		13		-		-		-		-		-		-		44		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Turku		3		3		4		5		4		3		1		3		5		7		3		5		2		3		3		2		4		5		5		4		2		2		-		11		-		-		-		38		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Muu yli 50.000 asukkaan kaupunki		24		22		26		34		24		23		20		20		24		17		27		27		21		22		20		21		24		29		27		25		18		23		-		76		-		-		3		9		40		24		2		58		58		50		28		48		42		59		38		63		9		41		4		16

		Alle 50.000 asukkaan kaupunki		27		27		26		19		20		23		32		30		30		31		31		26		27		22		25		25		29		26		27		28		32		19		-		-		100		-		20		31		47		40		28		3		25		20		56		13		26		26		29		24		70		31		69		24

		Maalaiskunta		22		23		21		11		17		22		28		30		20		26		23		18		24		19		22		26		21		17		19		22		26		21		-		-		-		100		10		23		13		36		26		37		17		30		16		39		32		15		33		14		21		28		27		57

		

		Maakunta, jonka alueella asut?

		

		Uusimaa		30		30		31		26		35		34		29		30		28		28		24		22		34		41		42		30		29		20		23		26		29		40		100		3		22		14		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Varsinais-Suomi		9		10		7		7		7		10		5		10		12		15		8		14		7		7		8		8		10		11		11		11		7		7		-		13		10		9		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Satakunta		4		4		3		2		2		6		8		2		4		1		4		6		3		4		3		4		5		5		6		4		1		5		-		5		7		2		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kanta-Häme		3		3		4		3		1		1		5		2		4		7		3		1		2		4		5		2		4		2		4		2		3		5		-		2		5		5		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Pirkanmaa		9		11		8		12		11		12		6		9		8		13		5		16		10		7		9		9		8		12		9		10		12		7		-		14		10		11		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Päijät-Häme		4		3		4		4		5		4		2		3		4		4		4		4		4		2		3		5		4		1		5		4		2		5		-		7		0		6		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kymenlaakso		3		4		3		2		3		3		5		5		2		3		5		4		3		1		2		4		3		5		2		4		5		3		-		6		3		3		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Etelä-Karjala		2		4		1		3		2		2		3		2		3		-		3		1		3		3		2		3		2		4		3		4		1		2		-		4		2		3		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Etelä-Savo		3		2		4		2		1		3		3		3		3		8		3		3		2		2		2		2		4		3		4		3		2		1		-		3		6		2		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Pohjois-Savo		5		6		3		8		6		6		5		2		3		4		6		4		5		3		4		5		4		5		5		4		7		4		-		7		2		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-

		Pohjois-Karjala		3		3		3		7		4		2		2		4		2		2		5		3		3		2		1		3		2		6		6		1		2		2		-		4		3		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-

		Keski-Suomi		5		6		4		5		5		5		6		3		6		6		5		8		3		5		5		5		5		5		5		5		6		3		-		9		5		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-

		Etelä-Pohjanmaa		3		3		4		2		3		2		5		7		2		4		5		5		3		1		2		4		3		5		4		4		2		2		-		4		4		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-

		Pohjanmaa		3		2		5		2		3		2		3		5		3		-		3		1		5		4		3		3		3		4		1		3		6		2		-		6		3		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-

		Keski-Pohjanmaa		1		1		1		-		2		2		1		2		1		-		3		-		2		1		0		2		1		1		2		2		1		0		-		0		3		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-

		Pohjois-Pohjanmaa		7		6		8		9		5		3		9		8		9		1		9		7		5		8		4		7		9		8		8		7		8		5		-		9		8		9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-

		Kainuu		1		1		2		-		1		1		2		1		2		-		2		0		1		2		2		2		2		1		0		0		3		2		-		0		4		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

		Lappi		3		2		5		4		4		3		3		1		4		2		2		2		3		4		2		4		3		3		2		5		2		4		0		2		3		9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100
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