
 



LIITE 2: Zung-depressioskaala 
 
 
Paimion palvelukeskussäätiö pvm__________________________ 
 
Depressioskaala Zung: Sirkka-Liisa Kivelä 
 
Seuraavassa esitellään erilaisia väittämiä. Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka 
pitää paikkansa teidän kohdalla. 
 
Vastausvaihtoehdot ovat  ei koskaan TAI erittäin harvoin 
   joskus 
   usein 
   enimmäkseen TAI aina 
 
1. Nimi: _______________________________________ 
2. Asuinrakennus: _______________________________ 
 
3. Tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
4. Aamuisin tunnen olevani parhaimmillani K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
5. Itken äkillisesti tai minulla on usein tarvetta itkeä 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
6. Öisin nukun huonosti 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. aina 

 
7. Syön yhtä paljon kuin aikaisemmin  K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
 
 



 
 
8. Viehättävien naisten tai miesten katselu, heidän kanssaan keskustelu tai yhdessä olo tuottaa 
minulle iloa    K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
9. Huomaan, että olen laihtunut 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
10. Kärsin ummetuksesta 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
11. Sydämeni lyö nopeammin kuin tavallisesti 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
12. Väsyn ilman mitään syytä 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
13. Pystyn ajattelemaan yhtä selvästi kuin ennenkin K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
14. Asiat sujuvat minulta yhtä helposti kuin aina  K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
15. Olen rauhaton enkä pysty olemaan aloillani 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 



 
 
16. Katson tulevaisuuteen toivorikkaasti  K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
17. Olen ärtyneempi kuin tavallisesti 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
18. Minun on helppo tehdä ratkaisuja  K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
19. Uskon olevani hyödyksi ja että minua tarvitaan K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
20. Elämäni on jokseenkin täynnä tapahtumia K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
21. Minulla on tunne, että muille olisi parempi jos olisin kuollut 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
22. Teen yhä edelleen mielelläni sellaisia asioita, joita tein ennen K 

1. ei koskaan TAI erittäin harvoin 
2. joskus 
3. usein 
4. enimmäkseen TAI aina 

 
 
 
 
 
 
 



LIITE 3: Kyselylomake asukkaille 
 
Kyselylomake Paimion Palvelukeskussäätiö pvm_________________________________ 
 
1. Nimi: _________________________________________________________________________ 
2. Sukupuoli:  nainen __  mies __ 
3. Ikä/syntymävuosi: _______________________________________________________________ 
4. Ammatti/koulutus: ______________________________________________________________ 
5. Työtehtävät/kokemus: ___________________________________________________________ 
6. Harrastukset: ___________________________________________________________________ 
7. Laitoksessa asumisaika? Täällä?_______________ Muualla? ____________________________ 
8. Entinen asuinpaikka/-muoto? ______________________________________________________ 
9. Ulkoilumahdollisuudet? __________________________________________________________ 
10. Ulkoilutottumukset? ____________________________________________________________ 
11. Ajatuksia ulkoilusta/miellyttävästä pihasta/ympäristöstä? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

* * * 
12. Millaiseksi koette vointinne? (fyysiset tuntemukset, mieliala) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
13. Omatoimisuus/toimintakyky? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
14. Tarvitsetteko liikkumiseen/toimintaan apuvälineitä? ___________________________________ 

Mitä?________________________________________________________________ 
15. Tarvitsetteko ulkopuolisen ihmisen apua liikkumiseen? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
16. Ketkä käyvät teitä katsomassa? ___________________________________________________ 

Kuinka usein?_________________________________________________________ 
Mitä teette yhdessä? ____________________________________________________ 

 
* * * 

17. Kuinka usein ulkoilette? _________________________________________________________ 
18. Tarvitsetteko apua ulkoiluun?_____________________________________________________ 

Millaisissa asioissa? ____________________________________________________________ 
Kuinka paljon?_________________________________________________________________ 
Kuka teitä auttaa? ______________________________________________________________ 

19. Kuinka paljon/helposti apua on saatavilla? Saako sitä tarvittaessa? 
________________________________________________________________________________ 
20. Onko ulkoilu aina mahdollista kun sitä haluatte? ______________________________________ 
 

* * * 
21. Mitä teette ulkona? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



22. Mitkä tekijät saavat teidät lähtemään ulos? Miksi haluatte ulos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
23. Minkä koette tärkeäksi pihalla? Entä vähemmän tärkeäksi? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
24.  Onko tekijöitä, jotka helpottavat toimimista ulkona? Liikkumisessa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Mitä?/Millaisia? _______________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
25. Koetteko ulkoillessanne uhkaa/pelkoa? _____________________________________________  

Millaisissa asioissa?_____________________________________________________________ 
26. Mielipaikkanne ulkona? Sisällä? 
27. Miten ulkoilu vaikuttaa teihin? Millaisia tuntemuksia ulkoilun aikana? Sen jälkeen? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
28. Onko ulkoilutottumuksenne muuttuneet? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

* * * 
29. Parasta tässä pihassa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
30. Miten parantaisit pihaa? Millaisen pihan haluaisit? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
31. Millaisia asioita sinun mielestä miellyttävä ja hyvä piha pitää sisällään? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
32. Mitä haluaisitte tehdä ulkona? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
KIITOS HAASTATTELUSTA! 
 
Huomioita: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 4: Kyselylomake henkilökunnalle 
 

HAASTATTELU TUTKIMUS 
PAIMION PALVELUKESKUSSÄÄTIÖN PALTANPUISTOSSA 

 
1. Osaston/kodin nimi:____________________________________________________________ 
2. Ikä:__________________________________________________________________________ 
3. Ammatti/koulutus:_____________________________________________________________ 
4. Työskentelyaika Paltanpuistossa:_________________________________________________ 
 
5. Oma suhde luontoon/ympäristöön/ulkoiluun? 
 
6. Kuinka paljon asukkaat keskimäärin tahtovat ulos ja ulkoilevat? Kuinka he sen ilmaisevat? 
 
7. Onko asukkailla halun mukaan mahdollisuus ulkoilla? 
 
8. Mitkä tekijät saavat asukkaat lähtemään ulos? 
 
9. Pitääkö asukkaita ”houkutella” ulos? / Kuinka asukkaat saadaan houkuteltua ulos?  
 
10. Mitä asukkaat tekevät pihalla? 
 
11. Mitkä/millaiset ovat asukkaiden mielipaikkoja pihalla?  
 
12. Millaisia asioita pidetään pihalla tärkeinä? 
 
13. Mitkä asiat erityisesti edistävät/helpottavat pihan käyttöä? Onko esteitä pihan käytölle? Turvallisuus 
riskejä? 
 
14. Kuinka paljon hoitaja ohjailee asukkaan käyttäytymistä/kulkua ulkona? Päättääkö asukas itse minne 
mennään? 
 
15. Onko ulkoilulla vaikutuksia asukkaan hyvinvointiin/käyttäytymiseen/mielialaan?  
 
16. Onko (ulkona liikkumisen) aktiivisuus / halu viettää aikaa ulkona lisääntynyt uuden pihan myötä? 
 
17. Esiintyykö piha/liikkuminen jotenkin asukkaiden päivittäisissä puheenaiheissa? 
 
18. Ikkunanäkymät? Kuinka tärkeitä asukkaille? 
 
19. Miten itse koet pihan? Käytätkö esimerkiksi tauoilla? Miten? 
 
20. Käytätkö pihaa hoitotyössä? Kuinka usein? Miten? 
 
21. Lähtevätkö hoitajat mielellään itse ulkoilemaan vanhusten kanssa/seuraksi? 
 
22. Ketkä käyvät asukasta katsomassa? Kuinka usein? Ulkoilevatko he yhdessä? 
 
23. Mitä itse haluaisit pihalla tehdä? Asukkaiden kanssa? 
 
24. Parasta tässä pihassa? 
 
25. Miten parantaisit pihaa? Mitä lisää? Mikä ei niin oleellista? 
 
Muuta mainittavaa? Mielipiteitä? Huomioita? 



LIITE 5: Kyselylomake asukkaan omaisille 
 

HAASTATTELU TUTKIMUS 
PAIMION PALVELUKESKUSSÄÄTIÖN PALTANPUISTOSSA 

 
1. Omaisenne nimi:_______________________________________________________________ 
2. Omaisenne ikä:________________________________________________________________ 
3. Laitoksessa asumisaika (Paltanpuistossa/muualla):__________________________________ 
 
4: Omaisenne hyvinvointi (fyysiset tuntemukset, mieliala, omatoimisuus, toimintakyky)? 
 
5. Tarvitseeko omaisenne liikkumiseen/toimintaan apuvälineitä/ulkopuolisen henkilön apua? Mitä? Missä? 
Kuinka paljon? 
 
6. Kuinka usein omaisenne ulkoilee? Viettää aikaansa ulkona? 
 
7. Tarvitseeko hän apua ulkoiluun? Millaisissa asioissa? Kuinka paljon? 
 
8. Mitkä tekijät saavat hänet lähtemään ulos? Miksi hän haluaa ulos? 
 
9. Mitä omaisenne tekee ulkona? 
 
10. Mitkä asiat hän kokee tärkeiksi pihalla? Vähemmän tärkeiksi? 
 
11. Miten ulkoilu vaikuttaa omaiseenne? Millaisia havaintoja hänessä ulkoilun aikana/sen jälkeen 
(toiminnassa, mielialassa, voinnissa..)? 
 
12. Kokeeko omaisenne ulkoillessa uhkaa/pelkoa? Millaisissa asioissa? 
 
13. Onko tekijöitä, jotka helpottavat/helpottaisivat toimimista ulkona? Liikkumisessa? Mitä? 
 
14. Omaisenne mielipaikka ulkona? Sisällä? 
 
15. Onko omaisenne ulkoilutottumukset muuttuneet verrattuna aikaisempaan? Miten? 
 
16. Ketkä käyvät katsomassa omaistanne? Kuinka usein? Kuinka kauan vierailu useimmiten kestää? 
 
17. Mitä teette yhdessä vierailujen aikana? Mitä haluaisitte tehdä yhdessä omaisenne kanssa? 
 
18. Parasta tässä pihassa? 
 
19. Miten parantaisit kyseistä pihaa? Millaisen pihan haluaisitte? Millaisia asioita sinun mielestä miellyttävä 
ja hyvä piha pitää sisällään? 
 
20. Omaisenne ajatuksia pihasta/ulkoilusta? 
 
Muuta mainittavaa? Mielipiteitä? Huomioita? 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 6: Tuloksista esiin nousseet ulkoiluun aktivoivat osa-alueet (täydennetty versio) 
 
 

 

TURVALLISUUS
AKTIIVISUUS

KOKEMUKSET

Yksilö
- Tekijöitä, jotka 
lähtevät yksiköstä 
itsestään.
-Mm. pelko, 
avuntarve jne.
- Henkilökohtaisia 
turvallisuustekijöitä

Yhteisö

- Kaikille yhteisiä
- Vaikuttaa kaikkien 
turvallisuuteen
- Mm. esteettömyys 

Yksilö
- Henkilön 
yksin 
suorittamat 
aktiviteetit

Yhteisö
-Yhdessä suoritetut 
aktiviteetit

Fyysiset ”vaikutukset”

Psyykkiset ”vaikutukset”

Sosiaaliset vaikutukset

HYVINVOINTI 
VAIKUTUKSET

- Toisaalta 
henkilökohtaisia 
toisaalta yhteisöllisiä

 
 


