
Helsinki-barometri 2020 
Elämme poikkeuksellisia aikoja koronavirusepidemian 
johdosta. Tällä lyhyellä kyselyllä Helsingin kaupunki haluaa 
selvittää, miltä sinusta tuntuu elää ja asua Helsingissä ja miten 
arki sujuu koronaepidemian aikana. 

Vastaat tähän kyselyyn nimettömänä

Kun piilotettua identiteettiä käytetään kyselyissä, vastauksen yhteyteen ei 
tallenneta tunnistetietoja, kuten selain- ja käyttöjärjestelmätietoja, vastaajan 
IP-osoitetta tai sähköpostiosoitetta. Piilotettu identiteetti suojaa vastaajan 
henkilöllisyyttä.

1) Millaiseksi arvioit elämänlaatusi tällä hetkellä?

Erittäin hyväksi

Hyväksi

Ei hyväksi eikä huonoksi

Huonoksi

Erittäin huonoksi

2) Onko koronaepidemialla ollut vaikutuksia elämänlaatuusi?

Kyllä, pääosin kielteisiä

Kyllä, pääosin myönteisiä

Kyllä, sekä kielteisiä että myönteisiä

Ei kielteisiä eikä myönteisiä

Helsinki 



3) Onko koronaepidemialla ollut seuraavia vaikutuksia sinun ja
perheesi elämään?

Kyllä Ei

Joku perheessäni on sairastunut koronaan

Joku perheessäni on jäänyt työttömäksi tai lomautettu

On tullut taloushuolia

Arjen pyörittäminen on käynyt vaikeaksi

Kotona olo perheen kanssa ahdistaa

Koen itseni yksinäiseksi

Vapaa-aikani on lisääntynyt

Aika on käynyt pitkäksi

Olen siirtynyt työskentelemään tai opiskelemaan etänä

On jäänyt enemmän aikaa perheelle

Liikun aiempaa enemmän

Olen joutunut luopumaan harrastuksesta

Kuntoni on heikentynyt

4) Kuulutko koronataudin riskiryhmään?

En

Kyllä

En tiedä

5) Missä määrin olet huolissasi koronavirusepidemian vaikutuksista?

En 
lainkaan

Hieman 
huolissani

Melko 
paljon 

huolissani
Erittäin 

huolissani

Itsellesi

Perheellesi ja lähisuvullesi

Muille läheisille ystävillesi



6) Miltä arvioit tulevaisuutesi näyttävän puolen vuoden kuluttua?

Paremmalta kuin nyt

Samalta kuin nyt

Huonommalta kuin nyt

En osaa sanoa

7) Miten tyytyväinen olet Helsingin kaupungin poikkeusajan
muuttuneisiin palveluihin?

Erittäin 
tyytyväinen

Melko 
tyytyväinen

Melko 
tyytymätön

Erittäin 
tyytymätön

En 
osaa 

sanoa

Koulujen ja 
oppilaitosten 
etäopetus

Koronaterveysasemat 
(Malmi, Laakso)

Tiedottaminen

Taloudellinen tuki, 
avustukset

Verkkonuorisotyö

Helsingin kaupungin 
tuottamat 
verkkosisällöt, 
esimerkiksi 
jumppahetket, 
konsertit, muut 
kulttuurisisällöt 
(museot, kirjastot, 
kulttuuritaloista)

Helsinki-apu 
puhelimitse 
kaikille yli 70-
vuotiaille (yhdessä 
seurakuntien ja 
järjestöjen kanssa)



8) Mitkä ovat tärkeimmät keinot, joilla kaupunki voisi tukea omaa
palautumistasi koronan jälkeiseen arkeen?

0/40000/4000 

Lopuksi vielä pari 
kysymystä tyytyväisyydestäsi Helsingissä asumiseen 
yleisemmin, riippumatta meneillään olevasta koronaepidemian 
tilanteesta.

9) Kuinka todennäköisesti suosittelisit Helsinkiä muualla asuville
asuinpaikkana asteikolla 0–10
(0=ei lainkaan todennäköistä, 10=erittäin todennäköistä)?

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

10) Kuinka todennäköisesti suosittelisit omaa asuinaluettasi muualla
asuville asuinpaikkana asteikolla 0–10 ?
(0=ei lainkaan todennäköistä, 10=erittäin todennäköistä)?

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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11) Oletko

Mies

Nainen

Muu



12) Mikä on syntymävuotesi?
(Ohjeistus haastattelijalle, että kysyy ja tallentaa koko nelinumeroisen 
vuosiluvun, ei siis 55 tai 79, joka voi sekoittua ikään)

13) Mikä on äidinkielesi?

Suomi

Ruotsi

Jokin muu kieli

14) Millaisessa kotitaloudessa asut?

Olen yksin asuva

Pariskunta

Yhden vanhemman lapsiperhe

Kahden vanhemman lapsiperhe

Muu

15) Oletko tällä hetkellä pääasiassa?
(Ohjeistus haastattelijalle, että tähän merkitään vain yksi eli pääasiallinen 
toiminta)

Opiskelija

Töissä työpaikalla

Etätöissä

Lomautettuna koronaepidemian vuoksi

Irtisanottuna koronaepidemian vuoksi

Työttömänä jo ennen koronaepidemiaa

Eläkkeellä

Kotona hoitovapaalla

Muu



16) Millä postinumeroalueella asut?
(Ohjeistus haastattelijalle, että tallentaa koko viisinumeroisen postinumeron, 
ei siis 10, 100 tms.)

Lähetä
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