
KYSELYLOMAKE: FSD3364 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMISTYÖ KUNNALLISESSA SO-
SIAALITYÖSSÄ 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3364 INFLUENCING POLICY MAKING IN MUNICIPAL SOCIAL WORK

2017

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



 
 

Saatekirje 
 

 

Sosiaalityöntekijä, vastaa yhteiskunnallista vaikuttamista koskevaan kyselyyn! 

Sosiaalityöntekijä, näetkö työssäsi yhteiskunnallisia epäkohtia? Mitä ajattelet niistä ja 
niihin vaikuttamisesta osana omaa työtäsi? Millaiset ovat mahdollisuutesi vaikuttaa? 

Yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttavan sosiaalityön tarve on voimakkaasti esillä ja 
sosiaalityöltä vaaditaan entistä vahvempaa yhteiskunnallista roolia. Sosiaalihuoltolaki 
velvoittaa rakenteelliseen sosiaalityöhön ja sen mahdollisuuksiin kohdistetaan suuria 
odotuksia. Käynnissä oleva yhteiskunnallinen murros asettaa sosiaalityölle uudenlaisia 
vaatimuksia.  

Teen sosiaalityön pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on tutkia erilaisissa 
tehtävissä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja sen mahdollisuuksista nykyisessä työssään. 
Tutkimus on lähtöisin omasta kiinnostuksestani tietää, miten sosiaalityöntekijät todella 
omassa arkisessa työssään nämä asiat näkevät ja kokevat. 

Pyydän sinua vastaamaan anonyymiin tutkimuskyselyyn ja kertomaan siten 
kokemuksiasi ja näkemyksiäsi. Kyselyyn vastaaminen vie vain 15 minuuttia, mutta 
jokainen vastaus on arvokas ja merkittävä osa tutkimuksen aineistoa! Voit vastata 
kyselyyn, jos työskentelet Helsingin, Espoon tai Vantaan kaupungilla nimikkeellä 
sosiaalityöntekijä (koulutuksestasi riippumatta). Kiitos vaivannäöstäsi! 

Linkki kyselyyn: [linkki] 

Vastausaikaa on perjantaihin 3.3.2017 asti.  

Lisätietoa tutkimuksesta saat ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

 

Jenni Simola 

[yhteystiedot]  

 

 

 

 

 



 
 

Kysely pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalityöntekijöille 2017  

Vastaamalla autat tuomaan sosiaalityöntekijöiden äänen mukaan keskusteluun! 
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Suostumus osallistumisesta tutkimukseen  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää missä vaiheessa 

tahansa. Vastaajilta ei kerätä henkilötietoja, mutta tietoja työpaikasta ja työpisteestä 

kysytään. Nämä tiedot ovat vain tutkijan käytössä ja tiedot raportoidaan tutkimuksessa 

erittäin huolellisesti siten, etteivät yksittäiset työntekijät, työyhteisöt tai työpisteet ole 

tunnistettavissa. 

Tutkimuksen teossa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä periaatteita 

ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimukselle on saatu tutkimusluvat Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta 

sekä Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta. 

Kerätty aineisto anonymisoidaan tutkijan toimesta heti tutkimuksen teon jälkeen siten, 

etteivät yksittäiset vastaajat tai työyhteisöt ole tunnistettavissa. Sen jälkeen aineistoa 

voidaan luovuttaa opetus- ja tutkimustarkoituksiin myös muille, kuin aineiston nyt 

keräävälle tutkijalle. 

Lisätietoa tutkimuksesta saat tutkimuksen tekijältä: 

Jenni Simola, [yhteystiedot] 

 

Olen lukenut ja ymmärtänyt ylläolevat tiedot tutkimuksesta ja annan 

suostumukseni siihen, että seuraavassa osiossa antamiani tietoja saa 

käyttää opetus- ja tutkimustarkoituksiin. 
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Kuinka tärkeitä sinulle ovat seuraavat periaatteet?  

 
1               

Ei lainkaan  
tärkeä 

2         
Ei kovin 
tärkeä 

3    
Jonkin 
verran  
tärkeä 

4 
Tärkeä 

5 
Erittäin 
tärkeä 

A1 Syrjinnän vastustaminen yhteiskunnassa      
A2 Yhteiskunnan käytössä olevien resurssien 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
jakautuminen 

     

A3 Erityinen huolehtiminen heikoimmassa 
asemassa  
olevien ihmisten oikeuksien toteutumisesta 

     

A4 Epäoikeudenmukaisen politiikan ja 
toimintatapojen vastustaminen      

A5 Sosiaalisen ja taloudellisen 
eriarvoisuuden  
vähentäminen yhteiskunnassa 

     

A6 Erilaisuuden kunnioittaminen ja 
yhteiskunnan  
moninaisuuden tunnustaminen 

     

A7 Erilaisuuden arvostaminen ja 
monikulttuurisuuden  
näkeminen rikkautena 

     

A8 Kaikkein heikoimmassakin asemassa 
olevien ihmisten oikeus yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen 

     

A9 Jokaisen inhimillisistä perustarpeista 
huolehtiminen ihmisen teoista riippumatta      

A10 Positiivinen diskriminaatio 
vähemmistöjen ja  
heikommassa asemassa olevien ihmisten 
hyväksi 
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Kuinka usein kohtaat työssäsi seuraavan laisia tilanteita?  

 
1             

En 
koskaan 

2    
Harvoin 

3  
Joskus 

4   
Melko 
usein 

5   
Jatkuvasti 

B1 Joudun työskentelemään tavalla, joka on 
ristiriidassa ammattieettisten periaatteideni 
kanssa 

     

B2 Minua pyydetään työskentelemään 
tavalla, joka on ristiriidassa ammattieettisten 
periaatteideni kanssa 

     

B3 Minun on vaikea hyväksyä oman 
organisaationi  
toimintatapoja tai politiikkaa 

     

B4 Joudun noudattamaan sellaisia 
toimintakäytäntöjä, jotka lisäävät sosiaalista 
ja taloudellista eriarvoisuutta 

     

B5 Oman organisaationi toimintatavat tai 
politiikka ovat sosiaalisesti 
epäoikeudenmukaisia 

     

B6 Havaitsen yhteiskunnallisia epäkohtia, 
jotka vaikeuttavat asiakkaideni tilanteita      

B7 Havaitsen oman organisaationi 
toimintatavoissa sellaisia epäkohtia, jotka 
vaikeuttavat asiakkaideni tilanteita 

     

 

 1                         
En koskaan 

2   
Harvoin 

3    
Joskus 

4         
Melko 
usein 

5    
Jatkuvasti 

C1 Tunnen itseni innostuneeksi 
työstäni ja viihdyn töissä      

C2 Tunnen itseni uupuneeksi tai 
henkisesti väsyneeksi työssäni      

C3 Työmääräni tuntuu liialliselta      
C4 En voi tehdä työtäni niin 
hyvin kuin haluaisin      
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Millaiset ovat mahdollisuutesi toteuttaa seuraavia asioita osana nykyistä 
työtäsi?  

Tässä osiossa pyydän sinua miettimään oman työsi käytännöllistä arkea. Toivon, että vastaat 
kysymyksiin rehellisesti sen mukaan, millaisiksi koet mahdollisuutesi toteuttaa tiettyjä tehtäviä 
nykyisessä työssäsi riippumatta siitä, miten asioiden mielestäsi pitäisi olla tai kuinka tärkeinä 
näitä tehtäviä pidät. 
 

D1 Mahdollisuudet välittää asiakastyöstä kertyvää asiakkaiden tarpeita ja palveluiden 
vaikutuksia koskevaa tietoa  

 1 Erittäin 
huonot 

2 Melko 
huonot 

3 Ei hyvät  
eikä huonot 

4 Melko 
hyvät 

5 Erittäin 
hyvät 

D1_1 poliittisille päätöksentekijöille      

D1_2 työnantajani edustajille      
 
 
D2 Mahdollisuudet välittää tietoa asiakastyössä esille tulevista yhteiskunnallisia 
epäkohdista  

 1 Erittäin 
huonot 

2 Melko 
huonot 

3 Ei hyvät  
eikä huonot 

4 Melko 
hyvät 

5 Erittäin 
hyvät 

D2_1 poliittisille päätöksentekijöille      

D2_2 työnantajani edustajille      

D2_3 suurelle yleisölle      
 
 
 
D3 Mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun  

 1 Erittäin 
huonot 

2 Melko 
huonot 

3 Ei hyvät  
eikä huonot 

4 Melko 
hyvät 

5 Erittäin 
hyvät 

D3_1 kaikkein heikoimmassa  
asemassa olevien ihmisten  
puolustamiseksi 

     

D3_2 yhteiskunnan moninaisuuden 
arvostamisen ja erilaisuuden  
kunnioittamisen edistämiseksi 

     

D3_3 eriarvoisuutta tuottavien ja  
sosiaalista hyvinvointia hei-  
kentävien rakenteiden esille  
tuomiseksi ja haastamiseksi 

     

 



 
 

 
 
D4 Mahdollisuudet osallistua työskentelykunnassani  

 1 Erittäin 
huonot 

2 Melko 
huonot 

3 Ei hyvät  
eikä huonot 

4 Melko 
hyvät 

5 Erittäin 
hyvät 

D4_1 palveluiden ja etuuksien  
kehittämiseen      

D4_2 uusien sosiaalipoliittisten  
toimintamallien  
visiointiin ja kehittämiseen 

     

D4_3 sosiaalipoliittisten toimenpide- 
ehdotusten esittämiseen      

 
 
 
D5 Mahdollisuudet  

 1 Erittäin 
huonot 

2 Melko 
huonot 

3 Ei hyvät  
eikä huonot 

4 Melko 
hyvät 

5 Erittäin 
hyvät 

D5_1 vaikuttaa oman organisaation  
toimintakäytäntöihin      

D5_2 ottaa kantaa toteutettavan tai  
suunnitellun politiikan sosiaali-  
siin vaikutuksiin ja oikeuden-  
mukaisuuteen 

     

D5_3 keskustella työyhteisön kanssa 
sosiaalisista epäkohdista  
ja niiden yhteiskunnallisista  
ratkaisumahdollisuuksista 

     

D5_4 yhteiskunnallisen vaikuttamis- 
työn tekemiseen yleisesti      
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Kuinka tärkeää omasta mielestäsi on tai olisi toteuttaa seuraavia tehtäviä 
osana nykyistä työtäsi?  

Tässä osiossa pyydän sinua miettimään, kuinka tärkeinä pidät tiettyjä tehtäviä osana nykyistä 
työtäsi, riippumatta siitä, miten näitä tehtäviä tällä hetkellä mahdollisesti toteutat. 
 
 

E1 Asiakastyöstä kertyvän asiakkaiden tarpeita ja palveluiden vaikutuksia koskevan 
tiedon välittäminen  

 
1                      

Ei lainkaan  
tärkeää 

2                    
Ei kovin  
tärkeää 

3                        
Jonkin verran 

tärkeää 

4    
Tärkeää 

5    
Erittäin  
tärkeää 

E1_1 poliittisille 
päätöksentekijöille      

E1_2 työnantajani edustajille      
 
 
 
E2 Tiedon välittäminen asiakastyössä havaituista yhteiskunnallisista epäkohdista  

 
1                      

Ei lainkaan  
tärkeää 

2                    
Ei kovin  
tärkeää 

3                        
Jonkin verran 

tärkeää 

4     
Tärkeää 

5    
Erittäin  
tärkeää 

E2_1 poliittisille 
päätöksentekijöille      

E2_2 työnantajani edustajille      

E2_3 suurelle yleisölle      
 
 
 
E3 Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen  

 
1                      

Ei lainkaan  
tärkeää 

2                    
Ei kovin  
tärkeää 

3                        
Jonkin verran 

tärkeää 

4       
Tärkeää 

5 
Erittäin  
tärkeää 

E3_1 kaikkein heikoimmassa  
asemassa olevien ihmisten  
puolustamiseksi 

     

E3_2 yhteiskunnan 
moninaisuuden  
arvostamisen ja erilaisuuden  
kunnioittamisen edistämiseksi 

     

E3_3 eriarvoisuutta tuottavien ja 
sosiaalista hyvinvointia hei-  
kentävien rakenteiden esille  
tuomiseksi ja haastamiseksi 

     

 



 
 

 
E4 Osallistuminen työskentelykunnassani  

 
1                      

Ei lainkaan  
tärkeää 

2                    
Ei kovin  
tärkeää 

3                        
Jonkin verran  

tärkeää 

4 
Tärkeää 

5 
Erittäin 
tärkeää 

E4_1 palveluiden ja etuuksien 
kehittämiseen      

E4_2 uusien sosiaalipoliittisten  
toimintamallien  
visiointiin ja kehittämiseen 

     

E4_3 sosiaalipoliittisten 
toimenpide-ehdotusten 
esittämiseen 

     

 
 
 
E5 Kuinka tärkeää omasta mielestäsi on tai olisi osana omaa työtäsi  

 
1                      

Ei lainkaan  
tärkeää 

2                    
Ei kovin  
tärkeää 

3                        
Jonkin 
verran  
tärkeää 

4 
Tärkeää 

5 
Erittäin 
tärkeää 

E5_1 pyrkiä vaikuttamaan oman 
organisaation toimintakäytäntöihin      

E5_2 ottaa kantaa toteutettavan tai  
suunnitellun politiikan sosiaali-  
siin vaikutuksiin ja oikeuden-  
mukaisuuteen 

     

E5_3 keskustella työyhteisössä  
sosiaalisista epäkohdista  
ja niiden yhteiskunnallisista  
ratkaisumahdollisuuksista 

     

E5_4 yhteiskunnallinen vaikut-  
tamistyö yleisesti      
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Mitkä seuraavista päämääristä ovat mielestäsi niitä, joihin sosiaalityön 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulisi ensisijaisesti kohdistaa? 

Valitse seuraavista 3 päämäärää, joihin sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulisi 
ensisijaisesti kohdistaa  
 
 

F1 Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteiden ja mahdollisuuksien 
parantaminen 

F2 Sosiaalityön toiminnan laajentaminen kaikkeen sosiaaliseen hyvinvointiin pelkkien 
vaikeimpien ongelmien sijaan 

F3 Yksilöiden ja perheiden ongelmien ehkäiseminen ennalta 

F4 Sosiaalialan palveluiden kehittäminen paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 

F5 Kansalaisten parempi mukaan ottaminen sosiaalista hyvinvointia koskevaan 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 

F6 Sosiaalityön asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaalipalveluissa 

F7 Sosiaalityöntekijöiden ammattikunnan aseman ja arvostuksen vahvistaminen 

F8 Sosiaaliturvan väärinkäytösten tunnistaminen ja estäminen 

F9 Yleisen hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa 
 
 
F10 Jokin muu sosiaalityön yhteiskunnallisen vaikuttamisen päämäärä, jota pidät erityisen 
tärkeänä: 
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Valitse sopivin vastausvaihtoehto seuraaviin työtäsi koskeviin väittämiin  

 1 Täysin  
eri mieltä 

2 
Jokseenkin  
eri mieltä 

3              
Ei samaa  

eikä  
eri mieltä 

4 
Jokseenkin  

samaa 
mieltä 

5 
Täysin  
samaa 
mieltä 

G1_1 Työssäni on hyvät resurssit 
ja työmääräni on sopiva      

G1_2 Työyhteisössäni 
yhteiskunnallista vaikuttamista 
pidetään tärkeänä osana 
sosiaalityöntekijän työtä 

     

G1_3 Työyhteisössäni 
suhtaudutaan kielteisesti 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 

     

G1_4 Organisaatiossani 
suhtaudutaan kielteisesti 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 

     

G1_5 Organisaatiossani 
kannustetaan yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen 

     

G1_6 Lähiesimieheni kannustaa 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen      

G1_7 Keskustelemme usein 
kollegojeni kanssa 
yhteiskunnallisista epäkohdista 

     

G1_8 Keskustelemme usein 
kollegojeni kanssa rakenteellisten 
ongelmien 
ratkaisumahdollisuuksista 

     

G1_9 Olen epävarma siitä, 
minkälainen yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen  
on sallittua työssäni 

     

G1_10 Minulle on koitunut 
negatiivisia seurauksia 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 
työssäni 

     

G1_11 Uskon että 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 
voi seurata ikävyyksiä 
työpaikallani 

     

G1_12 Työnantajani edustajat ovat 
pyrkineet rajoittamaan 
yhteiskunnallista  
vaikuttamistani 

     

 
 
 

Täysin Jokseenkin mieltä Jokseenkin  Täysin  



 
 

 
 
 
  

 
1 Täysin  
eri mieltä 

2 
Jokseenkin  
eri mieltä 

3              
Ei samaa  

eikä  
eri mieltä 

4 
Jokseenkin  

samaa 
mieltä 

5 
Täysin  
samaa 
mieltä 

G2_1 Yhteiskunnallista 
asiantuntemustani eriarvoisuuden 
vähentämisestä  
hyödynnetään kunnassa  

     

G2_2 Asiantuntemustani 
sosiaalisten ongelmien 
ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi 
hyödynnetään kunnan 
kehittämisessä 

     

G2_3 Asiakastyöhön perustuvaa 
tietämystäni asiakaskunnan 
tarpeista ja palvelujen 
vaikuttavuudesta hyödynnetään 
kunnassa 

     

G2_4 Näkemyksestäni asiakkaiden 
tarpeista ja kunnan palvelujen 
tarkoituksenmukaisuudesta ollaan 
kunnassa kiinnostuneita 

     

G2_5 Esittämistäni toimenpide-
ehdotuksista sosiaalisten 
ongelmien ehkäisemiseksi ja 
ratkaisemiseksi ollaan kunnassa 
kiinnostuneita 
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Valitse sopivin vastausvaihtoehto seuraaviin väittämiin  

 

 
1 

Täysin 
eri 

mieltä 

2 
Jokseenkin 
eri mieltä 

3           
Ei samaa 

eikä  
eri mieltä 

4 
Jokseenkin 

samaa 
mieltä 

5  
Täysin  
samaa 
mieltä 

H1_1 Oma haluni ja kiinnostukseni 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on 
vahva 

     

H1_2 Minulla on paljon osaamista ja 
hyvät taidot yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen 

     

H1_3 Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 
liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttaminen  
on tärkeä osa elämääni työn ulkopuolella 

     

H1_4 Yksilökohtainen asiakastyö on 
minulle mielekkäämpää kuin 
yhteiskunnallinen  
vaikuttaminen 

     

H1_5 On liikaa vaadittu, että tekisin 
yhteiskunnallista vaikuttamistyötä vielä  
yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi 

     

H1_6 En ota kantaa yhteiskunnallisiin 
asioihin työssäni, koska kukaan ei kysy  
niitä minulta 

     

H1_7 En usko että voin vaikuttaa 
yhteiskunnallisiin asioihin työssäni, enkä  
sen vuoksi edes yritä 

     

H1_8 Mielestäni sosiaalityöntekijöiden 
tulisi pyrkiä pitäytymään neutraaleina  
poliittisissa kysymyksissä 

     

H1_9 Jos asiakkaan ja organisaation edut 
ovat ristiriidassa, sosiaalityöntekijän  
tulee aina toimia asiakkaan edun 
mukaisesti 

     

H1_10 Jos esimieheni ohje on ristiriidassa 
ammattietiikkani kanssa, on  
ammattietiikan noudattaminen minulle 
tärkeämpää 

     

 

 

 



 
 

 

 
1     

Täysin  
eri mieltä 

2 
Jokseenkin 
eri mieltä 

3        
Ei samaa  

eikä  
eri mieltä 

4 
Jokseenkin 

samaa 
mieltä 

5 
Täysin  
samaa 
mieltä 

H2_1 Sosiaalityön ensisijainen tehtävä 
on integroida yksilöitä yhteiskuntaan ja 
säilyttää yhteiskuntarauha 

     

H2_2 Sosiaalityön ensisijainen tehtävä 
on asettua marginaalissa elävien 
ihmisten kumppaniksi ja auttaa saamaan 
esiin heidän potentiaaliaan ja 
resurssejaan 

     

H2_3 Sosiaalityön resursseja tulee 
kohdistaa eniten niiden ihmisten 
auttamiseen, jotka eniten hyötyvät 
avusta tai joiden auttaminen on 
kustannustehokkainta 

     

H2_4 Sosiaalityön resursseja tulee 
kohdistaa eniten niiden ihmisten 
auttamiseen, joiden elämäntilanteet ovat 
kaikkein vaikeimpia tai perustarpeet 
pahiten uhattuna 

     

H2_5 Suomessa köyhyys johtuu 
useimmiten ihmisen laiskuudesta ja 
tahdonvoiman puutteesta 

     

H2_6 Suomessa köyhyys johtuu 
useimmiten yhteiskunnan 
epäoikeudenmukaisuudesta 

     

H2_7 Suomessa elää ihmisiä 
köyhyydessä siksi, että heillä on ollut 
epäonnea 

     

H2_8 Suomessa elää ihmisiä 
köyhyydessä siksi, että se on 
väistämätöntä ja osa kehitystä 
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Miten seuraavat tekijät vaikuttavat omalla kohdallasi siihen, kuinka 
aktiivisesti toteutat yhteiskunnallista vaikuttamista osana nykyistä työtäsi?  

 

 
1     

Vähentää  
merkittävästi 

2  
Vähentää  

jonkin 
verran 

3             
Ei vaikuta  
lainkaan 

4 
Edistää  
jonkin 
verran 

5        
Edistää  

merkittävästi 

I1 Henkilökohtainen motivaatio  
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen      

I2 Henkilökohtaiset taitoni liittyen 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen      

I3 Lähiesimieheni suhtautuminen  
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen      

I4 Työyhteisöni suhtautuminen  
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen      

I5 Työmäärä      
I6 Vaitiolovelvollisuus  
asiakkaiden asioista      

I7 Lojaliteettivelvollisuus  
työnantajaa kohtaan      

 
 
I8 Jokin muu, mikä ja miten?  
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Lopuksi: Mitä muuta haluaisit vielä sanoa?  

 
Mitä muuta haluaisit aiheesta sanoa? Mitä ajatuksia kysely herätti?  
Voit myös kommentoida kysymyksiä ja perustella tai tarkentaa vastauksiasi. 
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Taustatiedot 
 

Seuraavaksi kysyttäviä tietoja sinusta, työpaikastasi ja koulutuksestasi esitellään tutkimuksessa 
vain siten, että yksittäistä vastaajaa tai työyksikköä ei voida tunnistaa. Myös jatkokäyttöä 
varten ne tallennetaan anonymisoituina. Analyysin kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että 
täytät tiedot mahdollisimman tarkasti. Tarkat tiedot ovat vain tutkimuksen tekijän käytössä ja 
tuhotaan analyysin valmistuttua. 

 

K1 Syntymävuotesi  
 

 
 

K2 Sukupuolesi  

 
 
 
K3_1 Työpaikkasi tällä hetkellä  

--Valitse tästä--
 

(vastausvaihtoehdot valikossa kaupunkien organisaatiorakenteiden mukaisesti) 
 
 
 
K3_2 Työyksikkö tarkemmin (esim. Malmin lastensuojelutarpeen arviointi, Länsi-Vantaan A-
klinikka, Espoon seniori-neuvonta) 
 
 
 

 

 



 
 

K4 Työkokemus sosiaalityöntekijänä yhteensä 

 
 
K5 Työkokemus nykyisessä tehtävässä 
(vastausvaihtoehdot kuten edellä) 
 
 
 
K6 Työsuhteen tyyppi 

 
 
 
K7_1 Onko sinulla sosiaalityöntekijän pätevyys? 

 
 
 
K7_2 Mikäli sinulla ei ole sosiaalityöntekijän pätevyyttä, oletko suorittanut sosiaalityön 
aineopinnot ja pitkän harjoittelun (”sijaistuspykälä”) 

 
 
 



 
 

K8_1 Valitse seuraavista kaikki suorittamasi tutkinnot  
 

Yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatti 

Yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisteri 

Yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden lisensiaatti 

Yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden tohtori 

Muun tieteenalan alempi yliopistotutkinto (kandidaatti) 

Muun tieteenalan ylempi yliopistotutkinto (maisteri, lisensiaatti, tohtori) 

Sosiaalialan alempi ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK) 

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi YAMK) 

Muu ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) 

Sosiaalialan opistoasteen tutkinto (esim. sosiaaliohjaaja) 

Sosiaalihuoltajan tutkinto 
 
 
 
K8_2 Korkeimman suorittamasi tutkinnon pääaine 

 
 
 
 

 

 
 

K8_3 Valmistumisvuosi (korkein suorittamasti tutkinto) 
 

 
 
 

K9 Opiskeletko tällä hetkellä? 

 

 
Kiitos vastauksistasi! 

 

 


