
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD1258 Part-time and Voluntary Fire Brigades 2002 : Firefighters

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/
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LIITE 1

Sopimuspalokuntakysely

Vastausohje; ympyröikää vain yksi vaihtoehto ellei toisin ole mainittu

Aluksi kysytään taustatietoja tietojen tilastollista käsittelyä varten }

1 Mikä on asuinpaikkanne?

1) Kajaani
2) Laihia
3) Loviisa
4) Muonio
5) Puumala
6) Valkeakoski

2. Sukupuolenne?
1) mies
2) nainen

3. Ikänne? vuotta

4.a. Perhesuhteenne?

1) Naimaton
2) Avoliitossa
3) Naimisissa
4) Eronnut
5) Leski

4.b. Lasten lukumäärä
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5. Minkä asteinen ammatillinen koulutus Teillä on?

1) ei ammatillista koulutusta
2) ammattikurssi / työn ohessa saatu koulutus
3) ammattikoulu / kauppaopisto tai muu toisen asteen koulutus
4) opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto
5) yliopisto- tai korkeakoulututkinto

6. Mihin seuraavista sosiaaliryhmistä katsotte lähinnä kuuluvanne?

1) johtavassa asemassa, toisen palveluksessa
2) ylempi toimihenkilö
3) alempi toimihenkilö
4) työntekijä
5) yrittäjä tai ammatinharjoittaja
6) maatalousyrittäjä
7) opiskelija
8) eläkeläinen
9) työtön
10) kotiäiti/isä

Seuraavat kysymykset liittyvät toimintaanne sopimuspalokunnattanne

7. Kuinka kauan olette kuulunut sopimuspalokuntaan?

1) alle 5 vuotta
2) 5 - 9 vuotta
3) 10 - 14 vuolla
4) 15 - 19 vuotta
5) yli 20 vuotta

8. Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut
sopimuspalokuntaan?

1) isä
2) äiti
3) veli/veljiä
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4) sisar/sisaria
5) poika/poikia
6) tytär/tyttäriä
7) muu sukulainen
8) ei kuulu

9. Minkä tyyppiseen sopimuspalokuntaan kuulutte?

1) puolivakinainen palokunta
2) vapaaehtoinen palokunta
3) tehdas- tai laitospalokunta

10. Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan?
(voit rengastaa useamman vaihtoehdon)

1) perheen tai suvun tapa
2) tuttavan ehdotus
3) kiinnostus harrastustehtäviin
4) halua auttaa lähimmäistä
5) halu oppia tarpeellisia taitoja
6) talkoohenki
7) muu syy:

11. Oletteko aikeissa luopua palokuntatehtävistä

1) En
2) Mahdollisesti
3) Kyllä, miksi

12. Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi

1) nuorempi sammutusmies
2) vanhempi sammutusmies
3) alipäällystö
4) päällystö
5) varallaolo palokunnassa
6) erilaiset tukitehtävät
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7) koulutustehtävät
8) muu tehtävä:

13. Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin?

1) muu pelastuspalveluun liittyvä järjestötoiminta
2) ammattijärjestöön
3) maataloustuottajajärjestöön
4) yrittäjä- tai työnantajajärjestöön
5) osuustoiminnalliseen järjestöön
6) nuorisojärjestöön
7) kansalaisjärjestöön
8) harrastusjärjestöön (esim. metsästys-, kalastus- tai urheiluseura)
9) kulttuuriin liittyvään järjestöön
10) puolueeseen
11) muuhun, mihin
12) en kuulu mihinkään muuhun järjestöön tai yhdistykseen

14. Mitä pidätte palokuntatoiminnan myönteisimpänä puolena?

1) Hyödyllisten taitojen esimerkiksi kriisinhallinnan oppiminen
2) Hyvä harrastus ja yhteistoiminta
3) Palokunta-aate
4) Lähimmäisen auttaminen
5) muu, mikä

15. Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena?

1) tehtävien vaarallisuus
2) harrastuksen sitovuus
3) sisäänpäin lämpiävyys
4) huonot suhteet kunnan päättäjiin
5) työnantajan kielteinen suhtautuminen sopimuspalokuntatoimintaan
6) henkilösuhteet
7) vaikea yhteen sovittaa ammatin ja/tai muiden harrastusten kanssa
8) muu, mikä
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16. Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin
väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto.

Täysin samaa jokseenkin samaa jokseenkin eri täysin eri
mieltä mieltä mieltä mieltä

1. Sopimuspalokunnat 4 3 2 1
ovat poliittisesti sitoutu-
mattomia
2. Sopimuspalokunnat huo- 4 3 2 1
lehtivat hyvin jäseniensä
koulutuksesta
3. Sopimuspalokuntatoi- (VPK) 4 3 2 1
mintaan on uusien jäsenten
vaikea tulla mukaan.
4. Sopimuspalokunnat ovat 4 3 2 1
yhteiskunnallisesti vastuun-
tuntoisia
5. Nuoret eivät ole kiinnos- 4 3 2 1
tuneita palokuntatoimin-
nasta
6. Tavalliset kansalaiset eivät 4 3 2 1
tunne riittävästi palokunta-
toimintaa
7. Sopimuspalokuntia ei 4 3 2 1
arvosteta riittävästi kunnan
päättävissä elimissä
8. Palokuntatoiminnasta on 4 3 2 1
myönteinen kuva julkisuu-
dessa

Seuraavat kysymykset liittyvät aktiivisuuteen erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa.
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17. Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävässä?
(voit rengastaa useamman vaihtoehdon)

1) kunnanvaltuusto, -hallitus, lautakunta
2) kuntayhtymän valtuusto, hallitus
3) maakuntaliiton luottamuselimissä
4) ammattiyhdistyksen eri tasoisissa luottamustehtävissä
5) kirkollisissa luottamustoimissa
6) jonkin puolueen luottamustehtävissä
7) jonkin yhdistyksen tai järjestön luottamustehtävissä

18 Kuinka aktiivisena pidätte itseänne yhteiskunnallisissa tai kunnallisissa asioissa?

1) en ole kovin aktiivinen
2) osallistun aika paljon
3) osallistun vastuu/johtohenkilönä

19. Onko mielestänne palokunnassa toimimisesta hyötyä muussa järjestötoiminnassa
tai kunnallispoliittisessa toiminnassa?

1) ei
2) jonkin verran
3) melko paljon
4) hyvin paljon

Seuraavat kysymykset liittyvät sopimuspalokuntien yhteiskunnalliseen merkittävyyteen.

20. Kuinka merkittävänä itse pidätte sopimuspalokuntia pelastustoimen kannalla?

1) hyvin merkittävä
2) melko merkittävä
3) melko vähäinen
4) hyvin vähäinen

21. Kuinka merkittävänä mielestänne kuntanne asukkaat pitävät sopimuspalokuntaa
kunnan kannalta?

1) hyvin merkittävä
2) melko merkittävä
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3) melko vähäinen
4) hyvin vähäinen

22. Entä kuinka merkittävänä mielestänne kuntanne päättäjät (luottamusmiehet,
virkamiehet) pitävät sopimuspalokuntia koko kunnan ja sen talouden kannalla.

1) hyvin merkittävä
2) melko merkittävä
3) melko vähäinen
4) hyvin vähäinen

Seuraavat kysymykset liittyvät sopimuspalokuntien tulevaisuuteen ja toiminnan
kehittämiseen.

23. Alueuudistuksen yhteydessä on puhuttu siitä, että sopimuspalokuntien pitäisi
tulevaisuudessa erikoistua johonkin tehtävään. Minkälaisia tehtäviä mielestänne
sopimuspalokunnat voisivat tulevaisuudessa hoitaa?

24. Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne
sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppa-
neiksi?

Sopisi erittäin sopisi melko sopisi ei sopisi
hyvin hyvin huonosti lainkaan

poliisi 4 3 2 1

terveydenhoito-
viranomaiset 4 3 2 1

sosiaaliviranomaiset 4 3 2 1

kouluviranomaiset 4 3 2 1
(valistustoiminta)

muut pelastusalan 4 3 2 1
järjestöt

urheiluseurat 4 3 2 1
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ympäristö- 4 3 2 1
järjestöt

muut kansalais- 4 3 2 1
järjestöt

muu, mikä 4 3 2 1

Pelastustoimen alueuudistus toteutuu muutaman lähivuoden aikana, mikä saattaa vaikuttaa
sopimuspalokuntien tehtäväkuvaan. Miten mielestänne sopimuspalo-
kuntien toimintaa pitäisi kehittää?

26. Mitkä ovat mielestänne alueellisen pelastustoimen suurimmat uhkat?

Mitkä ovat mielestänne alueellisen pelastustoimen suurimmat hyödyt?

Kiitokset vaivannäöstänne!


