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1. Kuinka tyytyväinen olet Eläkkeensaaja-lehteen?

41,4 %

55,9 %

2,3 %

0,4 %

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

erit täin tyytyväinen

melko tyytyväinen

melko tyytymätön

er it täin tyytymätön

Kaikk i vastaajat (KA:1.62, Hajonta:0.55) (Vastauksia:746)



2. Kuinka onnistuneena pidät Eläkkeensaaja-lehteä kokonaisuudessaan?

0,1 % 0,3 % 0,6 %
3,1 %

21,3 %

53,3 %

21,3 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

1 2 3 4 5 6 7

Kaikk i vastaajat (KA:5.9, Hajonta:0.82) (Vastauksia:717)



3. Mikä väite pitää lehteä lukiessasi paikkansa?

55,4 %

40,9 %

2,3 %

1,5 %

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

Selkeälukuinen

Jokseenk in selkeä

Sekavan oloinen

En juur ikaan lue lehteä. Jos val i ts i t  tämän, kerrotko 
miksi?

Kaikk i vastaajat (KA:1.5, Hajonta:0.62) (Vastauksia:751)



3. Mikä väite pitää lehteä lukiessasi paikkansa?
- En juurikaan lue lehteä. Jos valitsit tämän, kerrotko miksi? 

(Kaikki vastaajat)

• Eläkkeensaaja-lehti on tämän vuoden aikana ollut erittäinkin tärkeä- kun ei ole muuta.

• Olen ollut niin kiireinen koko syksyn, tulee monta muutakin jäsenlehteä. Selaan lehdet ja luen kiinnostavat jutut.

• pääasiassa tulee selailtua.otsakkeet.

• Luen vähän

• Ei kiinnosts

• selkeälukuinen

• Liian poliittinen ja kalliita matkoja, ei aja tavallisdten eläkeläisten etuja, elitistinen.

• Yhdistykset toimivat. Hyvä niin. Vain oma yhdistys kiinnostaa.

• Kaikki ei kiinnosta, siksi kai tuntuu sekavalta



4. Kuinka kauan yleensä käytät Eläkkeensaaja-lehden lukemiseen?

6,8 %

32,1 %

19,5 %

41,6 %

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

5–10 minuutt ia

Puoli  tunt ia

Tunnin tai enemmän

Luen useampaan otteeseen

Kaikk i vastaajat (KA:2.96, Hajonta:1.0) (Vastauksia:750)



5. Millaiset jutut lehdessä kiinnostavat eniten?
Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa.

64,3 %

68,9 %

50,2 %

37,7 %

39,4 %

6,9 %

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

Eläkeasiat ja -uut iset

Sosiaal i - ja terveysasiat sekä muut edunvalvonta -as iat

Henk i löhaastatte lut,  asiantunt i ja -ar t ikkel i t

Yhdistysten/pi ir ien vuosi juhla -,  tapahtuma- ja 
retk i jutut,  k i lpai lutu lokset

Pi ir ien omat s ivut kerran vuodessa

Muut jutut,  mitkä?

Kaikk i vastaajat (KA:2.78, Hajonta:1.46) (Vastauksia:753)



5. Millaiset jutut lehdessä kiinnostavat eniten?
Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa.
- Muut jutut, mitkä? (Kaikki vastaajat)

• hyvinvointiin liittyvät kuten terveys ja ravinto

• Ristikko ja muiden yhdistyksien toiminta.

• Ristikko ja sudoku

• kurssit

• Ristikot

• Uutisia ja tiedotteita sivulla on asiat sanottu tiivistetysti.

• Sanaristikko

• Kurssi ja kilpailu ilmoitukset

• Rajaniemen tapahtuma ilmoitukset

• Ristikko. Krypto

• Lomavinkit, kulttuuritapahtumavinkit

• kolumnit jotka käsittelevät  eläkeläisiin kohdistuvia heikennyksiä

• Matka-tapahtuma ym ilmoitukset

• Kurssit ja koulutukset

• Talousasiat sekä kulttuuriasiat



5. Millaiset jutut lehdessä kiinnostavat eniten?
Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa.
- Muut jutut, mitkä? (Kaikki vastaajat)

• Liikunta/urheilu

• Ristikko

• ristikot

• Kulttuuri,kirjavinkit

• Kirja- ja teatteriarvostelut

• kyllä kiinnostaa ympäri suomeakin olevat asiat, olisi kuin retkellä, mutta ymmärrän ettei voi enempää oman alueen asioista 
kun koko suomen lehti

• Tietotekniikkaan liittyvät asiat ja IT-laitteiden käyttäjäkokemukset

• Matka esitteet

• Ristisanatehtävät

• Mitä Eetu on onnistunut saamaan eläkeen saajille parannuksia aikaan.

• Lehti on mielestäni kauttaaltaan asiallinen ja täyttää hyvin sille asetetut tavoitteet.

• ristikot

• Koulutus, kurssir

• Pääkirjoitus, pakinat, ristikot ja krypta

• Ristikko sudoku



5. Millaiset jutut lehdessä kiinnostavat eniten?
Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa. 
- Muut jutut, mitkä? (Kaikki vastaajat)

• Ristikko ja krypto

• Kuvien laatuu tulisi kiinittää huomiota. Jutut lyhyempiä. Voisi olla tiivistelmä. Jos kiinostata niin voi lukea enepi.

• Ristikot

• kirja-arvostelut, matkakertomukset, henkilöhaastattelut

• Sudoku, ristikko

• ristikot

• Henkilökuvia ihmisistä jotka ovat olleet aktiivijäseniä pitkään ja tehneet pyyteetönä työtä muiden jäsenten 
hyväksi. Mikä heitä motivoi vuodesta toiseen. Miten saada heille jatkajia

• ristikko

• ristikko, sudokut

• Kulttuuri

• Enemmän voisi olla tekemistä ja opastusta Käsityö ,ruoka , askartelu ,aivojumppa ym

• Ottakaa lehteen enemmän tavallisten rivijäsenten kertomuksia ja kokemuksia "elämänkokemusta".

• Kirjaesittelyt

• Ruotsinkieliset osuudet



5. Millaiset jutut lehdessä kiinnostavat eniten?
Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa. 
- Muut jutut, mitkä? (Kaikki vastaajat)

• sanaristikot ja kryptot

• Toisten eläkkeensaajien kerhojen tekeminen kiinnostaa, saisi vinkkejä omaan kerhotoimintaan.

• Piirien sivuja voisi olla useammin kuin kerran vuodessa

• Tehtävät, sudokut

• Ristikko

• kirja- ja teatteri esittelyt

• Kirja-arvostelut luen aina. Samoin kirjeenvaihtoilmoitukset.



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

Lehti tarjoaa minulle uutta tietoa tai apua elämän erilaisiin tilanteisiin

73,6 %

8,0 %

18,4 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.45, Hajonta:0.78) (Vastauksia:740)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

Aiheita on käsitelty riittävän syvällisesti

75,4 %

5,3 %

19,3 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.44, Hajonta:0.8) (Vastauksia:740)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

Eläkkeensaajan arki näkyy jutuissa riittävästi

73,8 %

11,2 %

14,9 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.41, Hajonta:0.73) (Vastauksia:738)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

7. Onko lehdessä juttuja, jollaisia et halua lukea?

6,0 %

63,3 %

30,7 %

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

Kyl lä, esimerk iksi:

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:2.25, Hajonta:0.55) (Vastauksia:733)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 7.
Onko lehdessä juttuja, jollaisia et halua lukea?
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• liian pitkät politiikka jutut

• Julkkisten haastettelut

• Piirien ja eri järjestöjen samaa kaavaa toistavat jutut ei jaksa kiinnostaa. Ymmärrän, että jonkun yhdistyksen 
merkkipäivät on sille yhdistykselle ja heidän jäsenilleen tärkeä juttu, mutta minua ei jaksa kiinnostaa. Sama 
koskee kuvamateriaalia. Yhdistyksille ja niiden tiedottajille pitäisi järjestää jutunteko- ja valokuvauskoulutusta.

• Piirien sivut

• Merkki- ja vuosipäiviin voi käyttää vähempi lehden sivukapasiteettia

• retkijutut ovat aina samanlaisia, myös kuvat

• kultuuria ja matkajutuja liikaa.

• Eivät toisten matkat ,kuvineen kiinnosta.

• Seuranhakuilmoitukset. Tulee ikivanhat päiväkahviseuraa jutut ikävästi mieleen.

• Riippuu aiheista, ainahan jotain on joka ei kiinnosta  :)

• Julkimoista en halua lukea, niitä varten on toiset lehdet

• kaikkia eri yhdistysten juttuja ei tule luettua

• treffipalsta

• kaikenlaiset kilpailutulokset



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 7. 
Onko lehdessä juttuja, jollaisia et halua lukea? 
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• mainoksia

• Piirin puheenjohtajan henkilökohtaisia asioita. Piirin asiat tärkeitä.

• Parinhakuilmoitukset

• Lehti 6/2020 ministeri Kiurun haastattelu, joka oli pitkä kuin Kalle Päätalon kertomus siitä kuinka isä veisti kirveenvartta!

• Henkilöesittelyt liian pitkiä eikä aina kiinnostavia

• Kilpailujen tulokset maakunnissa

• Kilpailutuloksia liikaa

• Edesmenneen Karvisen vitsipalsta

• Ikäihmisten sosiaalisen avun saanti

• Seuranhakupalsta on turha

• Yleensä kovin pitkät jutut. Yksi kuva kertoo enempi kuin tuht sanaa.

• Luen kaikki . mitä yleensä käsiini saan

• Mainokset

• kilpailutulokset

• Jotka viittaa politiikkaan,



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 7. 
Onko lehdessä juttuja, jollaisia et halua lukea?
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• Kaukana asuinkunnastani olevien piirien asioista.

• Jotka ovat uutisoitu muissakin lehdissä .Toistuvat paikallisissa lehdissä .

• Politiikka ei kuulu lehteen

• maailmanpolitiikka

• Poliittisia, sdp ei saisi olla liikaa esillä, se karkotta ei-sdp-läisiä

• Kaupalliset mainokset

• Mallia "piirikunnalliset pilkkitulokset"

• Yhdistysten joulutoivotukset

• jatkuva kerjäys

• retkiuutiset, mutta ne ovatvarmaan tärkeitä asianomaisille

• Julistetaan jotain, mitä eläkeläisten pitää sasda. Mitä hyödyttää?

• Liian laajalti joitakin urheilu tapahtumia



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

8. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa.

32,1 %

77,2 %

15,1 %

57,0 %

66,0 %

4,0 %

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

Odotan seuraavan numeron i lmestymistä

Luen pääk ir joi tuksen ja/tai toiminnanjohtajan palstan

Tutk in maksull is ia i lmoituksia

Tutustun Rajaniemen lomakeskuksen tar jontaan

Luen l i i ton koulutus - ja kurssitar jonnasta

Saan muista lehdistä enemmän eläkeläis iä koskevaa 
t ietoa. Esimerkkejä lehdistä.

Kaikk i vastaajat (KA:3.24, Hajonta:1.48) (Vastauksia:753)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 8.
Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?
Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa. 
- Saan muista lehdistä enemmän eläkeläisiä koskevaa tietoa. 
Esimerkkejä lehdistä. (Kaikki vastaajat)

• Ajankohtaista tietoa tv, HS, Suomen Kuvalehti, Some ylipäätään

• hesari, demari

• Hesari,hbl

• Hesari ja päivälehdet yleensä

• EL

• HS

• päivälehdet: HS, Savon Sanomat, Kainuun Sanomat

• ET-lehti erittäin hyvä.

• Et-lehti

• ET-lehti

• HeSa

• Koen saavani saman TIEDON muista lehdistä paljon aikasemmin

• Televisiouutiset ja radio

• HS

• Paikallinen sanomalehti



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 8. 
Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?
Voit valita halutessasi 3 sinulle tärkeintä vaihtoehtoa.
- Saan muista lehdistä enemmän eläkeläisiä koskevaa tietoa.
Esimerkkejä lehdistä. (Kaikki vastaajat)

• Helsingin Sanomat



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

9. Onko lehden nykyinen koko (leikattu tabloidi) hyvä?

96,0 %

2,2 %

1,9 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.06, Hajonta:0.31) (Vastauksia:743)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

10. Puuttuuko lehdestä jotain olennaista?

8,5 %

40,0 %

51,5 %

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

Kyl lä, esimerk iksi:

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:2.43, Hajonta:0.64) (Vastauksia:728)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 10.
Puuttuuko lehdestä jotain olennaista?
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• enemmän kulttuuria ja musiikkia

• Tavallisen pientä eläkettä saavien ihmisten ongelmat

• Kuten aikaisemmin totesin piirien ja yhdistysten juttuja voisi karsia tai tiivistää ja korvata erilailla edunvalvontaan 
ja eläkepolitiikkaan liittyvillä jutuilla. Varsinkin nyt, kun sote-uudistus on tulollaan, kaipaisi aiheesta tietoa. Ts. mitä 
vaikutuksia sillä on ikäihmisille myönteistä/kielteistä. Näkökulmia ja vaikutuksia terveydenhoitoon, eläkkeisiin, 
vanhuspolitiikkaan ja asumiseen jne.

• Siinä voisi olla Piirien pj ( yht.henk)  ja yhdistysten pj ( yht. henk) yhteystiedot uusien jäsenien saamiseksi

• Elämää eläkkeensaajana eri puolilla Suomea. Tavallinenkin ihminen on mielenkiintoinen.

• hyväksi havaittuja vinkkejä yhdistysten työskentelystä. esim erilainen uusi toiminta, varainkeruu, jäsenet 
toimimaan yms.

• Mielestäni pitäisi muuttuneet "määräykset" hyvät sekä huonot asiat  julkaista selkeästi

• kerhojen toiminnasta

• Matkakertomuksia0

• Kokemuksia vanhusneuvostojen toiminnasta eri puolella maatamme.

• Tavallisten eläkeläisten arkeen liittyviä juttuja

• Liiton toimiston ja hallituksen henkilöesittely

• Varsinais-Suomaiset kulttuuritapahtumat



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 10. 
Puuttuuko lehdestä jotain olennaista? 
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• Tavallisen eläkkeensaajan selviytymisestä arjesta eri puolella Suomea. Juttuja esim eri kuntien erliaisita palveluista 
Suomessa.

• Kuin "ennen vanhaan": selkeitä, helppoja, ikääntyvän ihmisen ravitsevia ruokaohjeita!

• enemmän ruotsikiellistä

• Timo Roosin pakinat

• Puuttuu väljyyttä.  Yritetään kaikki  eri kerhojen tapahtumat ja jutut saada mahtumaan, tuloksen apientä tekstiä ja ahtautta 
Mieluummin jätettävä jotain julkaisematta!

• Toivoisin aivojumppaa enemmän.

• Talous- ja terveysasiaa

• Juttua tavallisen  pienituloisen arjesta ja kekseliäisyydestä pärjätä.

• todellisia tarinoita

• Jäsenten toiveet.

• Enemmän esille "henkilökuvat kentällä, kuka tekee ja puuhaa eri tehtävissä. Heitä on paljon ja mielenkiintoisia tyyppejä."

• Jonkunverran saisi olla valikoituja juttja muista liitoista

• sudoku

• Olisin kiinnostunut henkilö haastatteluista tai eläkeläisten harrastustoiminnastaläkeläusten



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 10.
Puuttuuko lehdestä jotain olennaista?
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• Kuvia voisi laittaa enemmän esim. kun on kyse matkakertomuksesta.

• Vielä enemmän eläkeläisten sosiaali-ja talousturvasta -myös talous-ym.tilastoina

• Rivijäsenten haastatteluja

• Eetun onnistumiset.

• Eri paikkakuntien asumispalveluyksikkö

• Tavallisen eläkeläisen lapsuusmuistoja ( pakinoita)

• Eläkkeelle jäävien elämän pohdintaa ja siinä auttamista

• Esimerkkejä eläkkeensaajien vapaaehtoistoiminnasta esim. palvelutaloissa

• Eri yhdistysten toiminnan esittelyä kokonaisuutena, ei vain yhden matkan juttua.

• Mera svenskspråkigt i tidningen, tycker en sida är för lite

• Itä-Suomi ja pohjoinen enempi esille

• Värillisten mainosten tekstit ovat huonosti luettavissa liian voimakkaan värityksen johdosta. Tämän johdosta en lue 
mainoksia.

• Voisi olla henkilöiden haastatateluja

• Tavallisen eläkeläisen arkitarinat

• FINGERPORI



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 10. 
Puuttuuko lehdestä jotain olennaista?
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• Voisi olla Horoskooppi ????

• lisää tehtäviä

• Enenpi kuntoutuksista . Kylpylälomista,hoidoista.Kirjoituksia vanhankansan hoidoista(es kuppaus)

• Tällä hetkellä iloa elämään . Niksit arkisiin asioihin. Vaikka pienen pienenä vinkkinä .

• Arkielämän kokemuksia, vinkkejä jokapäiväiseen elämään

• Miten asioitamme ajetaan eduskunnassa

• esim juttusarjana eri yhdistysten kuulumis jaista millaista toimintaa heillä on. Myös pienet yhdistyset mukaan lehteen.

• Eläkeläisen lakitietoa ja veroasioita voisi olla.

• Enemmän kulttuuriasioita, teatteri, kirjallisuus jne

• Kudonta .leivonta ,ruoka ja knopit

• Kilpailuja,  tavallisia tietokilpailukysymyksiä ristikoita ja kryptoja

• Toimeentulon alarajoilla elävien eläkeläisten arkitodellisuus

• Muuttakaa lay-out, laidasta laitaan ahdettu

• Henkilöhaastatteluja voisi olla enemmän, samoin henkilökuvia jäsenistöstä.

• köyhän arki



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin - 10. 
Puuttuuko lehdestä jotain olennaista?
- Kyllä, esimerkiksi: (Kaikki vastaajat)

• Kotimaan matkailu

• Eläkeläiset vanhempina ja isovanhempina. Esim. lapsen aiheuttama uhka fyysisesti ja taloudellisesti, lapsistaja 
ja lapsenlapsista saatava ilo ja huoli, lapsettomuus ja "mummottomuus". Monet ovat kipeitä asioita joista ei 
puhuta ja joita vieressä kulkija ei arvaa leiskuttaessaan  jälkeläistensä hienoa elämää.

• Hyviä asiantuntijan kirjoitelmiä ja ajassa olevia aiheita. Repaleisuus pois.

• Kiinnostavia ja tai hyödyllisiä juttuja.

• Poliittisten päätösten arvostelu eläkeläisen näkökulmasta . Ehkä vaikeaa, kun ilmestyy niin harvoin.



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

11. Pitäisikö lehti olla myös tietokoneelta, tabletista tai puhelimesta luettavissa?

38,2 %

44,3 %

17,5 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.79, Hajonta:0.72) (Vastauksia:747)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

12. Olisitko valmis luopumaan paperisesta lehdestä ja lukemaan sen vain verkossa?

20,2 %

73,6 %

6,2 %

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

Kyl lä

En

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.86, Hajonta:0.49) (Vastauksia:753)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

13. Lehti on nyt jäsenetu, ei tilattavissa. Onko lehden saaminen tärkein syy, miksi suosittelisit kaverille liittymistä 
johonkin EKL-yhdistykseen?

27,0 %

63,4 %

9,6 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.83, Hajonta:0.58) (Vastauksia:752)



6. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin

14. Voisiko lehti olla tilattavissa myös erikseen, liittymättä jäsenyyteen?

49,2 %

23,4 %

27,4 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.78, Hajonta:0.85) (Vastauksia:748)



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm. vaikeaa 
viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi.

Onko selkokieli sinulle tuttua?

80,9 %

19,1 %

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

Kyl lä, tunnen selkok ieltä

Ei,  en tunne selkok ieltä

Kaikk i vastaajat (KA:1.19, Hajonta:0.39) (Vastauksia:743)



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm. vaikeaa 
viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi.

Oletko huomannut ja/tai lukenut lehdessä olleita selkosuomeksi mukautettuja artikkeleita?

36,6 %

32,7 %

30,8 %

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

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:1.94, Hajonta:0.82) (Vastauksia:738)



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm. vaikeaa 
viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi.

Millaiseksi koit numeron 6/2020 välissä olleen Oikeus ymmärtää -selkokieliliitteen?

48,1 %

4,9 %

47,0 %

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

Lii te ol i  hyvä, ymmärrän nyt asiaa paremmin

Selkoasia ei auennut l i i t teestä

En osaa sanoa, en huomannut l i i tet tä

Kaikk i vastaajat (KA:1.99, Hajonta:0.98) (Vastauksia:742)



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm. vaikeaa 
viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi.

Onko lehdessä tarpeellista julkaista nykyistä enemmän selkosuomeksi mukautettuja juttuja?

14,1 %

20,8 %

65,0 %

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

Kyl lä, esimerk iksi näistä teemoista:

Ei

En osaa sanoa

Kaikk i vastaajat (KA:2.51, Hajonta:0.73) (Vastauksia:735)



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm. vaikeaa
viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi. 
- Onko lehdessä tarpeellista julkaista nykyistä enemmän
selkosuomeksi mukautettuja juttuja?
- Kyllä, esimerkiksi näistä teemoista: (Kaikki vastaajat)

• viranomaisten tekstejä

• Tarpeen mukaan, ottaen huomioon iäkkäät ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt

• Miten sote-uudistus tulee vaikuttamaan minun elämääni mikä säilyy, mikä muuttuu, mikä huononee ja mikä 
paranee. Kysymyksessä 6 kysyttiin eläkkeensaajan arkeen liittyviä kysymyksiä. Lehdessä voisi olla juttuja jonkun 
konkreettisen jäsenen elämästä ja elämän kohtaloista. Nyt siellä on juttuja yhdistysten juhlista kilpailutuloksista 
yms., jotka eivät varsinaisesti ole tavallisen jäsenen arkea.

• Kun lehdessä kerrotaan uusista eläkeläisiä koskevista asioista, kuten viranomaismääräyksistä ja -ohjeista yms.

• maahanmuuttajat huomioon/ huonosti suomea ymmärtävät

• Esim.rokotuksista.

• Eläkeläisten edunvalvonta,terveys, kulttuuri mm.

• esim. asiantuntija- haastattelut olisi hyvä aihe

• Eläkkeensaajia koskevista eduista ja tärkeistä kannaottoasioista.

• Aina johonkin eläkeuudistukseen liittyvässä asiassa, kuulon/näön heikkeneminen seurauksineen.

• Terveysasiaa

• Ajankohtaista

• Osaan vaan suomea ja savoa, en tiedä mikä on selkokieli!



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm. vaikeaa
viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi. 
- Onko lehdessä tarpeellista julkaista nykyistä enemmän
selkosuomeksi mukautettuja juttuja? 
- Kyllä, esimerkiksi näistä teemoista: (Kaikki vastaajat)

• Ajankohtaista eläkeläisten asiaa

• Yhdistysrakenne, EKL:n tapa toimia, EKL:n printsiipit, millainen henkii ja meininki meillä on tilaisuuksissa, miten mukavaa 
on tavata eläkkeensaajia erilaisissa tilaisuukissa.

• Vanhuspalveluista - vanhusneuvostoista

• On varmaan jotka tarvitsee

• Eläke asioista

• Viranomais päätökset, esim. laki asiat

• Tietokoneasiaa

• Etuisuudet

• Kelan ja verottajan asioiden selventäminen.

• halituksen päätöksistä, yleensä eläkeasioista

• Teemat aikakauden ja ajankohdan mukaan.

• TÄmä kysely on liian pitkä

• Kaikki jutut voisivat olla enemmän selkokielellä. Se olisi meille lukihäiriöisille helpompaa.

• Tuleva Sote

• Lääketieteellisiä termejä, lainopillisia neuvoja



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm.
vaikeaa viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi. 
- Onko lehdessä tarpeellista julkaista nykyistä enemmän
selkosuomeksi mukautettuja juttuja?
- Kyllä, esimerkiksi näistä teemoista: (Kaikki vastaajat)

• uudesta lainsäädännöstä

• Sosiaali- ja terveysasiat

• Testamentti ja hoitotahto asiat

• uusien eläkeläisiä koskevien lakien muutoksista

• Sosiali ja terveysasiat ja eläkeasiat

• Jos on tulossa muutoksia esim. eläkkeisiin, sos.etuihin tms eli virkakielellä julkaistut kaipaavat selkokieltä.

• Ajankohtaiset asiat

• Arkielämää ja liikunta

• Sote asiat myös kultturiuutiset

• Verkosta  Virtaa toiminnasta voisi olla selkokielistä selostusta, vaikka nykyisellään se jo on hyvin ymmärrettävää.

• Esim. muutokset eläkeläisten etuuksien ja tukien määräytymisestä.

• esim.on monenlaisia selviytymistarinoita elämän varrelta?

• Jos on jo muistisairautta tai jokin muu sairaus joka vaikeuttaa ymmärtämään normaalia puhekieltä,

• Hyvinvointi ja etuus teemoista



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm.
vaikeaa viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi. 
- Onko lehdessä tarpeellista julkaista nykyistä enemmän
selkosuomeksi mukautettuja juttuja?
- Kyllä, esimerkiksi näistä teemoista: (Kaikki vastaajat)

• sosiaali- ja terveysasiat, edunvalvonta-asiat

• Eläkkeensaajien toimeentuloa koskevat jutut

• Eläke,sosiaalieduista ja jäsen asioista

• Eläke ja soteasiat ja yleensäkin pitkiä juttuja voisi tiivistää ja tekstikokoa suurentaa

• Tietotekniikkaa voisi olla jonkun teeman mukaan.

• Huijausyrityksistä, ne koskevat meitä kaikkia vanhoja.

• Ehkä . En osaa yksilöidä , mutta olisiko tarpeellista kuitenkin ?



15. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka avulla mm. vaikeaa 
viranomaistekstiä avataan ymmärrettävämmäksi.

Taustatiedot

59,1 %

34,2 %

0,4 %

4,6 %

58,8 %

34,0 %

1,2 %

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

Olen nainen

Olen mies

En halua vastata

Ikäni on 55 - 65 vuotta

Ikäni on 66 - 75 vuotta

Ikäni on 76 - 85 vuotta

Ikäni on 86 vuotta tai enemmän

Kaikk i vastaajat (KA:3.4, Hajonta:2.05) (Vastauksia:755)



5,9

1 2 3 4 5 6 7

2. Kuinka onnistuneena pidät Eläkkeensaaja - lehteä 
kokonaisuudessaan?

Kaikk i vastaajat






