
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestökysely 2020 
 
Lapissa toteutetaan ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille kohdennettu maakunnallinen 
järjestökysely. Kysely on tarkoitettu kaikille kyseisellä toimialalla Lapissa toimiville liitoille, järjes-
töille ja yhdistyksille. Kyselyn toteuttaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Kysely on laadittu 
maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan tiedontuotannon verkoston toimesta.  
 
Järjestökyselyn perusajatuksena on tehdä kattavasti näkyväksi ja tunnetuksi Lapissa toimivien sosi-
aali- terveysalan järjestöjen arvokas toiminta Lapin asukkaiden hyväksi. Tarvetta toiminnan näky-
väksi tekemiseksi nostaa syksyllä alkava Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke ja sote-ra-
kenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu. Myös kunnat hakevat aktiivisesti yhteistyökumppa-
neita järjestöistä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.   
 
Kyselyn tulokset ovat monipuolisesti hyödynnettävissä järjestötoiminnan markkinoinnissa ja kehit-
tämisessä, kuntien ja maakunnan päätöksenteossa ja palveluohjauksessa sekä järjestöjen vaikutta-
mistyössä. Yksittäisen yhdistyksen vastauksia ei esitetä tuloksissa tunnistettavassa muodossa.  
 
Tehdään yhdessä Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkyväksi! 
 
 
 

 
Vastaamaan pääset joko sähköpostiisi tulleen kyselylinkin kautta  

tai menemällä osoitteeseen www.lappilaiset.fi/jarjestokysely 
 

 

 
Vastaamisaikaa on  
10.9.2020 saakka. 
 

Ota yhteyttä: 
Marika Ahola 
puh. 040 518 9169 
marika.ahola@lapinsote.fi 

http://www.lappilaiset.fi/jarjestokysely
mailto:marika.ahola@lapinsote.fi


Ohjeet kyselyn täyttämiseen: 
 

• Kyselyyn on tarkoitus vastata niin, että jokainen yhdistys ja järjestö täyttää kyselyn omalta 
osaltaan. Esimerkiksi alue- tai piirijärjestö täyttää kyselyn vain itse toteuttamansa toimin-
nan osalta ja paikallisyhdistykset omasta toiminnastaan. 

 
• Tarvittaessa kyselyn voi täyttää isompien yhdistysten osalta toimintakokonaisuuksittain tai 

osatoiminnoittain. Tällöin jokainen osatoiminto tai toimintakokonaisuus täyttää oman lo-
makkeensa.  

 
• Kyselyn kysymykset kohdistuvat pääsääntöisesti yhdistyksen toimintaan ja sen toteuttami-

sen mahdollisuuksiin vuonna 2019. Vastaamisen nopeuttamiseksi esimerkiksi vuoden 2019 
toimintakertomus ja tilinpäätös ovat hyvä olla käden ulottuvilla.  
 

• Kyselyn lopussa on vuoden 2020 koronatilanteeseen ja sen vaikutuksiin liittyviä kysymyk-
siä. Tässä kohden pääsee kertomaan koronapandemian aiheuttamista poikkeustilanteista 
ja mahdollisista haasteista oman yhdistyksen toiminnassa ja kohderyhmien elämässä.  Lo-
pusta löytyy myös yhdistyksen tulevaisuuteen sekä yhdistystoiminnan tärkeyteen ja vaikut-
tavuuteen liittyviä kysymyksiä. 
 

• Kyselylomake on useampi sivuinen ja vaatii paikoin enemmän pohtimista. Vastaamista hel-
pottamaan lomakkeelle on määritelty toiminto, joka mahdollistaa tauon pitämisen vastaa-
misesta ja palaamisen takaisin kyselyn ääreen. Tämä toiminto löytyy lomakkeen jokaisen 
sivun alareunasta painikkeena ’Tallenna ja jatka myöhemmin’. Ohjelma kysyy tällöin sähkö-
postiosoitteen, jonka ilmoittamalla sähköpostiinne lähetetään paluulinkki keskeneräiselle 
lomakkeelle. Aikaisemmat vastauksenne ovat lomakkeella valmiina tallennettuina. Jos vies-
tiä ei löydy sähköpostistanne, kannattaa tarkistaa sähköpostiohjelman roskaposti. Ongel-
matapauksissa ota yhteyttä meihin. 

 
• Tarvittaessa kyselyn voi täyttää paperisena pyytämällä sen alla mainittujen yhteystietojen 

kautta. Paperinen lomake on mahdollista saada joko sähköpostitse liitetiedostona tai pos-
tissa lähetettynä ilmoittamaasi osoitteeseen maksetun palautuskuoren kera. Paperinen lo-
make palautetaan osoitteeseen:  
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys 
Kansankatu 13 A 28 
96100 Rovaniemi 

 
• Kyselyn täytettyäsi voit tallentaa itsellesi yhteenvetosivun vastauksistasi. Yhteenvetosivun 

saa joko PDF-tiedostona (ei luettavissa ruudunlukijalla) tai url-linkkinä (saavutettava ver-
sio).  

 


