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Sosiaalibarometri 1995
Sosiaaliturvan Keskusliitto

JÄRJESTÖKYSELY

Ympyröikää vaihtoehdoista ainoastaan yksi, mikäli vastausvaihtoehtoja sisältävissä
kysymyksissä ei toisin mainita.

I Ryhmittelytietoja

1. Järjestön nimi ..................................................................................................

2. Vastaajan tehtävänimike .................................................................................

3. Kuinka monta palkattua työntekijää järjestössänne on ja kuinka paljon henkilöstön
määrä on muuttunut edelliseen vuoteen verrattuna?

henkilöä muutos edellisestä
vuodesta (+/- henkilöä)

keskustoimistossa ............... ...............
alue- tai paikallistoimistoissa ............... ...............
muissa toimintayksiköissä ............... ...............

vakinaisessa työsuhteessa ............... ...............
projekti- tai tilapäisessä työsuhteessa ............... ...............

4. Jos ajattelemme, että järjestöt jaettaisiin toiminnallis-taloudellisen
tilanteensa perusteella kolmeen ryhmään, pulmallisessa tilanteessa oleviin,
tienhaarassa oleviin ja etenijöihin, mihin ryhmään katsoisitte kuuluvanne?

1 Pulmallisessa tilanteessa oleva järjestö. Näiden järjestöjen
toiminnallisiin ja taloudellisiin ongelmiin ratkaisujen löytäminen
on vaikeaa.

2 Tienhaarassa oleva järjestö. Näiden järjestöjen tilanteessa on
sekä selviä ongelmia että ratkaisun mahdollisuuksia.

3 Etenijäksi luonnehdittu järjestö. Näiden järjestöjen
toiminnallinen ja taloudellinen tilanne on vallitsevaan
tilanteeseen nähden hyvä.

II Tietoja järjestön voimavaroissa tapahtuneista muutoksista

5. Miten muuttui järjestönne talousarvio vuodesta 1994 vuoteen 1995?
1994 (toteutuneena) 1995 (budjetoituna)

bruttomenot ...............................  mk ...............................  mk
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6. Millaisia muutoksia tapahtui järjestönne toiminnan rahoituksessa vuonna 1994?

supistuivat pysyivät
ennallaan

kasvoivat ei näitä
tuloja

avustusluonteiset tulot 1 2 3 4
maksutulot palveluista 1 2 3 4
tulot jäsenmaksuista 1 2 3 4
tuotteiden ym. myyntitulot 1 2 3 4
muut tulot, mitkä?
............................................

1 2 3 4

7. Millainen on ollut järjestönne tekemien ostopalvelusopimusten kehitys
vuosina 1993-1995?

Sopimusten määrä on
1 vähentynyt
2 pysynyt ennallaan
3 kasvanut
4 ei ostopalvelutoimintaa

8. Mikäli järjestöllänne on ostopalvelutoimintaa, onko ostopalvelusopimusten kestoa
muutettu järjestönne osalta?

1 on lyhennetty, miksi? ......................................................................
2 ei ole muutettu
3 on pidennetty, miksi? ......................................................................

III Voimavarojen muutosten vaikutukset järjestön toimintaan

9. Millaisena pidätte järjestönne taloudellisessa tilanteessa tapahtuneiden muutosten
merkitystä toiminnalle?

1 hyvin huolestuttava
2 huolestuttava
3 merkityksetön
4 helpottava
5 hyvin helpottava
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10. Miten järjestönne on yrittänyt sopeutua taloudellisen tilanteen
muutoksiin? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja.

1 on etsitty ja löydetty uusia rahoituslähteitä
2 on tehostettu työntekoa ja toimitaan säästäväisemmin
3 on turvauduttu enemmän vapaaehtoistyöhön palkkatyön sijasta
4 on siirretty henkilökuntaa uusiin tehtäviin sisäisin siirroin
5 on lomautettu henkilökuntaa
6 on irtisanottu henkilökuntaa
7 on vähennetty ilmaispalveluja tai korotettu palvelumaksuja
8 on supistettu toimintaa lakkauttamalla palvelu- tai toiminta-

yksiköitä
9 jokin muu, mikä? ..........................................................................

11. Jos järjestönne on supistanut toimintaansa, mitä toimintoja supistukset ovat 
koskeneet?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

12. Mitkä ryhmät järjestönne jäsenistöstä tai palvelujen käyttäjistä ovat
kärsineet selvimmin mahdollisten supistusten takia?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

13. Jos järjestönne on laajentanut toimintaansa, millaisia nämä uudet tai
uudistuneet toimintamuodot ovat?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

14. Mitkä ryhmät järjestönne jäsenistöstä tai palvelujen käyttäjistä ovat
hyötyneet uusista tai uudistuneista toimintamuodoista?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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15. Miten muutokset ovat vaikuttaneet järjestönne ja jäsenistön välisiin suhteisiin?

1 on etäännyttänyt suhteita
2 ei ole vaikuttanut suhteisiin
3 on lähentänyt suhteita
4 osittain etäännyttänyt, osittain lähentänyt suhteita

16. Miten muutokset ovat vaikuttaneet järjestönne paikallistoimintaan?

1 passivoineet
2 ei vaikutusta
3 aktivoineet
4 osittain passivoineet, osittain aktivoineet

17. Miten muutokset ovat vaikuttaneet järjestönne vapaaehtoistoimintaan?

1 passivoineet
2 ei vaikutusta
3 aktivoineet
4 osittain passivoineet, osittain aktivoineet

18. Millaisia muutoksia järjestönne yhteistyösuhteissa tapahtui vuonna 1994 
seuraavien tahojen kanssa?

a) muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminta .................................................
    .................................................................................................................
b) muiden järjestöjen palvelutoiminta ........................................................
    .................................................................................................................
c) edunvalvonta muiden järjestöjen kanssa ................................................
    .................................................................................................................
d) seurakunnat ............................................................................................
    .................................................................................................................
e) Kansaneläkelaitos ...................................................................................
    .................................................................................................................
f) työhallinto ...............................................................................................
    .................................................................................................................
g) kunnan sosiaalitoimi ..............................................................................
    .................................................................................................................
h) kunnan terveystoimi ...............................................................................
    .................................................................................................................
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19. Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen tämän hetkisen merkityksen 
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan

seuraavan kahden vuoden aikana? Ympyröikää seuraavaan taulukkoon sekä tahojen
nykyinen että tuleva merkitys.

NYKYINEN MERKITYS                                TULEVA MERKITYS
         1= pieni
         2= kohtalainen
         3= suuri

                                            1= vähenee
                                            2= ennallaan
                                            3= kasvaa

   1    2    3 Itseapu    1    2    3

   1    2    3 Omaishoito    1    2    3

   1    2    3
Ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen

tuki    1    2    3

   1    2    3 Järjestöjen vapaaehtoistoiminta    1    2    3

   1    2    3 Järjestöjen palvelutoiminta    1    2    3

   1    2    3 Seurakunnat    1    2    3

   1    2    3
Sosiaali- ja terveysalan

palveluyritykset    1    2    3

   1    2    3 Kansaneläkelaitos    1    2    3

   1    2    3 Kunnan sosiaalitoimi    1    2    3

   1    2    3 Kunnan terveystoimi    1    2    3

   1    2    3 Työhallinto    1    2    3

   1    2    3 Järjestöjen yhdessä tuottamat palvelut    1    2    3

   1    2    3
Kunnan ja valtion yhdessä

tuottamat palvelut    1    2    3

   1    2    3 Kuntien yhdessä tuottamat palvelut    1    2    3
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20. Minkälaisen merkityksen arvioitte seuraavilla tekijöillä olevan järjestönne 
tulevaisuudelle?

erittäin
pieni

pieni ei osaa
sanoa

suuri erittäin
suuri

Tuotantorakenteen muutos 1 2 3 4 5

Kansainvälistyminen 1 2 3 4 5

Alueellinen sosiaalipoliittinen
kehityssuunnitelma 1 2 3 4 5

Ammattirakenteen muutos 1 2 3 4 5

Ihmisten elämäntilanteiden
epävakaistuminen 1 2 3 4 5

Ihmisten liikkuvuuden
lisääntyminen 1 2 3 4 5

Eriarvoisuuden lisääntyminen 1 2 3 4 5

21. Miten näette järjestönne kannalta alueellisen sosiaalipoliittisen kehityssuunnitelman
tarpeellisuuden nykyisin ja tulevaisuudessa?

nykyisin tulevaisuudessa
1 täysin tarpeeton 1       täysin tarpeeton
2 todennäköisesti tarpeeton 2       todennäköisesti tarpeeton
3 ei osaa sanoa 3       ei osaa sanoa
4 tarpeellinen 4       tarpeellinen
5 erittäin tarpeellinen 5       erittäin tarpeellinen

22. Mikä mahdollisen alueellisen sosiaalipoliittisen kehityssuunnitelman sisältö
järjestönne kannalta on tai olisi?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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23. Mitä vaikutuksia ajattelette Euroopan Unioniin liittymisellä olevan jäsentenne
hyvinvointiin?

1 tuskin paljonkaan vaikutuksia
2 lähinnä myönteisiä vaikutuksia, mitä? ..........................................

........................................................................................................
3 lähinnä kielteisiä vaikutuksia, mitä? ..............................................

........................................................................................................

24. Onko järjestössänne ollut Euroopan yhdentymiseen liittyvää toimintaa?

1 ei
2 kyllä, millaista? ...........................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

25. Mikä on tärkein tehtävä järjestönne toiminnan kehittämisessä alkavana vuonna?

1 toiminta-ajatuksen ja toiminnan uudelleenarviointi
2 hallinnonuudistus
3 uuden toiminnon tai erityishankkeen toteutus
4 järjestötyön tehostus ja jäsenistön aktivointi
5 toiminnan ja palvelujen markkinnointi
6 talouden vahvistaminen
7 jäsenistön edunvalvonnan tehostaminen
8 muu, mikä? ......................................................................................

26. Onko järjestönne näkökulmasta syntynyt uusia, sosiaalisen tuen tarpeessa olevia
ryhmiä?

1 ei
2 kyllä, mitä? ......................................................................................

.........................................................................................................

27. Miten näkisitte järjestönne voivan vastata näihin uusiin tuen tarpeisiin?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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28. Mitkä ovat mielestänne kolme tärkeintä sosiaalipoliittista asiaa, joihin tulisi
viipymättä puuttua?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

29. Kuinka nämä asiat pitäisi mielestänne ratkaista?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

IV Tietoja tunnelmista ja mielialoista

30. Miten kuvaisitte järjestönne toimintaympäristön muutostilannetta.
Valitkaa seuraavista muutosnopeutta kuvaavista kielikuvista se, joka parhaiten vastaa

näkemystänne.

1 kuohuva koski
2 vuolas virta
3 rauhaisa suvanto
4 seisova vesi

31. Millä mielellä ajattelette alkanutta vuotta järjestönne johtavana työntekijänä? Valitkaa
seuraavista lausahduksista se, joka parhaiten vastaa sitä, miltä Teistä tuntuu.

1 homma hanskassa
2 kyllä tämä vielä tästä hoituu
3 katsotaan nyt
4 saas nähdä kuinka tässä vielä käy
5 pahalta näyttää

32. Mistä tällä hetkellä olette järjestönne johtajana

a. tyytyväisin ..................................................................................................
b. eniten huolestunut ......................................................................................
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33. Kuvatkaa lyhyesti, millaiset ovat olleet järjestönne työntekijöiden päällimmäiset
tunnelmat nyt vuoden alussa.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

34. Kuvatkaa lyhyesti, millaiset ovat olleet järjestönne jäsenistön päällimmäiset
tunnelmat nyt vuoden alussa.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Mikäli haluatte, voitte tässä vielä esittää täydennyksiä tai lisätietoja vastauksiinne
ja antaa palautetta kyselystä.

Toivomme, että palautatte kyselyn 24. tammikuuta mennessä.

Palautusosoite: Sosiaalibarometri 1995
Sosiaaliturvan Keskusliitto
Kotkankatu 9
00510 Helsinki

Kiitämme vastauksestanne!


