
                    
                                                                                          

                                                                                                                                    

Yhdistyksen perustiedot  
 

 

 
 

1. Yhdistyksen nimi 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

2. Kysely on täytetty niin, että (Vastaa kyselyyn vain Lapissa toteutetun ja toteutettavan toiminnan 
osalta): 

    vastaukset koskevat lappilaisen yhdistyksen koko toimintaa 
 

    vastaukset koskevat lappilaisen yhdistyksen osatoimintaa tai toimintakokonaisuutta,  

mitä ____________________________________________________________________ 

 vastaukset koskevat muun maakunnan yhdistyksen, järjestön tai liiton toimintaa Lapissa 
(esim. aluetyö, muualle kuin Lappiin rekisteröidyt) 

 

    en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 
 

Maakunnallinen järjestökysely 
sosiaali- ja terveysalan järjestöille 2020 



3. Yhdistyksen kotipaikka. Valitse yksi sopiva vaihtoehto. Kotipaikalla tarkoitetaan yhdistyksen 
säännöissä määriteltyä kotikuntaa.  

    Enontekiö           
 

    Kolari 
 

    Rovaniemi           
 

    Tornio 
 

    Inari 
 

    Muonio 
 

    Salla 
 

    Utsjoki 
 

    Kemi 
 

    Pelkosenniemi          
 

    Savukoski 
 

    Ylitornio 
 

    Kemijärvi 
 

    Pello 
 

    Simo 
 

    Muu, mikä? 
 

    Keminmaa 
 

    Posio 
 

    Sodankylä 
 

      _________________________ 

    Kittilä 
 

    Ranua 
 

    Tervola 
 

 
 

 

 
 

4. Onko yhdistys rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin? 
Valitse yksi sopiva vaihtoehto.    

    Kyllä 
 

    Ei 
 

    En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

 
5. Minä vuonna yhdistys on rekisteröity? Ilmoita yhdistyksen rekisteröintivuosi sille varatulle viivalle. Mikäli 
yhdistystä ei ole rekisteröity, ilmoita yhdistyksen perustamisvuosi. 

Rekisteröinti- tai perustamisvuosi _______________________ 

 

 
 
6. Yhdistyksen yhdistysmuoto.  Valitse yksi sopiva vaihtoehto.    

    Paikallisyhdistys 
 

    Alue- tai piirijärjestö 

  Valtakunnallinen liitto 

  Muu, mikä _________________________________________________ 
 

    En osaa sanoa 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



7. Toimiala, jolla yhdistys pääasiallisesti toimii. Valitse yksi sopiva vaihtoehto.  

    Eläkeläis- ja senioriyhdistykset 
 

    Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtois- 
toiminnan keskus 

 

    Lapsi- ja perheyhdistykset 
 

    Mielenterveysyhdistykset  
 

    Monialayhdistykset  
 

    Omais- ja läheisyhdistykset 
 

   Päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvät yhdistykset 
 

   Sairaus- ja potilasyhdistykset  
 

     Syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät yhdistykset 
 

   Työllisyyden edistämisen ja työttömien  
yhdistykset 

 

    Vanhusten hoitoon liittyvät yhdistykset 
 

   Vanhempainyhdistykset 
 

    Vammaisyhdistykset 
 

    Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin 
yhdistykset         

 

  Muu sosiaali- ja terveysalan yhdistys, 
mikä?_______________________________ 

Muu sosiaali- ja terveysalan yhdistys, 
mikä?_______________________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

8. Mikä on yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja tavoite? Esimerkiksi yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän 
mukainen tarkoitus ja tavoite. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Yhdistyksen käytössä olevat resurssit 
 

Yhdistyksen toiminnan mahdollistavat ihmiset  

 
9. Paljonko yhdistyksessä oli erilaisia jäseniä, vapaaehtoisia tai muita talkoilijoita vuonna 2019 ja kuinka  
moni näistä toimi aktiivisesti vuoden 2019 aikana?  
 
Ilmoita lukumäärät niille varatuille viivoille. Erilaisten jäsenten osalta ilmoitetaan lukumäärä vuoden lopussa 
31.12.2019. Vapaaehtoisten ja muiden talkoilijoiden osalta ilmoitetaan, kuinka monta erillistä  
henkilöä on ilmoittautunut yhdistykseen kyseisiin tehtäviin vuonna 2019. Mikäli yhdistyksessä ei ollut  
kyseisiä toimijoita, laita viivalle numero 0. 
 
Aktiivisten jäsenten, vapaaehtoisten ja muiden talkoilijoiden osalta ilmoitetaan jokaisesta ryhmästä erikseen 
niiden henkilöiden ja tahojen kokonaislukumäärä, jotka ovat konkreettisesti toimineet aktiivisesti vuoden 2019 
aikana.  Aktiivisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka toteuttivat yhdistyksen toimintaa kohderyhmälle tai 
kohderyhmille.  Aktiiviseen toimintaan sisältyvät myös yhdistyksen hallinnolliset tehtävät (esim. hallitus, 
rahastonhoitaja, tiedottaja). Aktiivisella yhteisöjäsenellä tarkoitetaan yhdistyksen jäsenenä olevaa 
organisaatiota tai tahoa, joka on omalla toiminnallaan joko toteuttanut tai edistänyt yhdistyksen toimintaa. 



 

Henkilöjäsenten lukumäärä 31.12.2019 ________________________________ 

Kannatusjäsenten lukumäärä 31.12.2019 ________________________________ 

Yhteisöjäsenten lukumäärä 31.12.2019 ________________________________ 

Vapaaehtoisten lukumäärä yhteensä v. 2019 ________________________________ 

Talkoilijoiden lukumäärä yhteensä v. 2019 ________________________________ 
 

 

 

Aktiivisten henkilöjäsenten lukumäärä yhteensä v. 2019  ________________________________ 

Aktiivisten kannatusjäsenten lukumäärä yhteensä v. 2019 ________________________________ 

Aktiivisten yhteisöjäsenten lukumäärä yhteensä v. 2019 ________________________________ 

Aktiivisten vapaaehtoisten lukumäärä yhteensä v. 2019 ________________________________ 

Aktiivisten talkoilijoiden lukumäärä yhteensä v. 2019 ________________________________ 
 

 

 
10. Kuinka suuren osan aktiiviset jäsenet, vapaaehtoiset ja muut talkoilijat toteuttivat yhdistyksen toiminnasta 
vuonna 2019? Valitse yksi sopiva vaihtoehto.   

    0 % 
 

    1-25 % 
 

    26-50 % 
 

    51-75 % 
 

   76-99 %  
 

   100 % 

    En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

11. Kuinka monta tuntia aktiiviset jäsenet, vapaaehtoiset ja muut talkoilijat tekivät yhdistykselle töitä 
vuoden 2019 aikana?  
Jos keräätte tietoa systemaattisesti, kertokaa tilastoitu työtuntimäärä ensimmäiselle riville. Jos 
työtuntimääränne perustuu arvioon, kertokaa se toiselle riville. Yhdistyksellä voi olla sekä tilastoituja 
että näiden ohella arvioituja työtunteja. Mikäli ette kerää systemaattisesti tietoa työtunneista tai tee 
arviota niistä, laita kyseiselle viivalle numero 0.  
 

Tilastoidut työtunnit  __________________     

 Arvioon perustuvat työtunnit ___________   



12. Miten erilaisten jäsenten, vapaaehtoisten ja muiden talkoilijoiden lukumäärät ovat kehittyneet 
vuodesta 2017 vuoteen 2019? Valitse yksi sopiva vaihtoehto jokaisen ryhmän osalta.  

 
 

kasvanut 
pysynyt  
vakaana 

 
pienentynyt 

en osaa  
sanoa 

ei koske 
yhdistystä 

 

Henkilöjäsenten määrä  
 

      

Kannatusjäsenten määrä  
 

      

Yhteisöjäsenten määrä  
 

      

Vapaaehtoisten määrä  
 

      

Muiden talkoilijoiden määrä  
 

      

Aktiivisten henkilöjäsenten määrä 
 

      

Aktiivisten vapaaehtoisten määrä  
 

      

Aktiivisten talkoilijoiden määrä 
 

      
 

 

13. Onko yhdistyksessä riittävä määrä aktiivisia jäseniä, vapaaehtoisia tai muita talkoilijoita yhdistyksen 
toiminnan toteutumiseksi?  Valitse yksi sopiva vaihtoehto.    

   Kyllä 
 

   Ei 
 

    En osaa sanoa 
 

 

 

 
14. Oliko yhdistyksessä palkattuja työntekijöitä vuonna 2019? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. Mikäli 
yhdistyksellä on ollut työntekijöitä, ilmoita työntekijöiden yhteismäärä sille varatulle viivalle.  
 

  Kyllä, lukumäärä __________________   

  Ei   
 

 

 
15. Millaisia palkattuja työntekijöitä yhdistyksessä oli vuonna 2019? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.   

    Vakituisia kokoaikaisia työntekijöitä 
 

    Määräaikaisia kokoaikaisia työntekijöitä 
 

    Vakituisia osa-aikaisia työntekijöitä 
 

    Määräaikaisia osa-aikaisia työntekijöitä 
 

    Palkkatuettuja työntekijöitä 
 

   Muita, mitä ________________________________________ 

    Ei ollut palkattuja työntekijöitä 
 

 

 

 



 
16. Kuinka monta henkilötyövuotta työntekijät tekivät vuonna 2019? Ilmoita henkilötyövuosien 
yhteismäärä sille varatulle viivalle. 

 Henkilötyövuosien lukumäärä ________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

17. Miten palkattujen työntekijöiden määrä on kehittynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019? Valitse yksi 
sopiva vaihtoehto.    

 

    Kasvanut 
 

    Pysynyt vakaana 
 

    Pienentynyt 
 

    En osaa sanoa 
 

    Ei ole ollut palkattuja työntekijöitä 
 

 

 

 
 
18. Onko yhdistyksessä riittävä määrä palkattuja työntekijöitä?  Valitse yksi sopiva vaihtoehto.    

   Kyllä 
 

   Ei 
 

    En osaa sanoa 

  Emme tarvitse palkattuja työntekijöitä 
 

 

 
 

19. Mihin ikäluokkaan yhdistyksen aktiiviset toimijat ja työntekijät pääsääntöisesti kuuluvat?  
Valitse enintään kaksi yleisintä ikäluokkaa toimijaryhmittäin. 
 

 alle 18v  18-29v 30-59v 60-79v 80v ja yli 
en osaa 
sanoa 

 

Aktiiviset jäsenet 
 

       

Aktiiviset vapaaehtoiset 
 

       

Aktiiviset muut talkoilijat 
 

       

Palkatut työntekijät 
 

       

 
 
20. Voit halutessasi kertoa lisää yhdistyksen jäsenistä, vapaaehtoisista, muista talkoilijoista sekä työntekijöistä. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 



Yhdistyksen taloudelliset resurssit    

 

21. Paljonko olivat yhdistyksen kokonaiskulut vuonna 2019? Valitse yksi sopiva vaihtoehto.  
Kokonaiskuluihin lasketaan kaikki toiminnan toteuttamisesta johtuvat kulut, kuten kulukorvaukset, palkat, 
vuokrat, matkakulut ja toimintakulut.   

    Alle 5 000 euroa 
 

    5 000 – 20 000 euroa 
 

    20 001 – 50 000 euroa 
 

    50 001 - 100 000 euroa 

  100 001 - 300 000 euroa 

  Yli 300 000 euroa 

  Ei ollut kuluja 
 

   En osaa sanoa   
 

 



 

22. Miten yhdistys rahoittaa toimintansa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

 

 Jäsenmaksut  TE-palveluiden palkkatuki 
 

 Liittymismaksut  Kunnan palkkatuki 
 

 Liiton jäsenmaksupalautukset  Kunnan toiminta-avustus 
 

 Osallistumismaksut  Kunnan toimitila- tai vuokra-avustus  
 

 Harrastusmaksut 

  

 

  Jäsenmaksut 

  

  

  

  
 

 Kunnan investointiavustus 
 

  Lisenssimaksut 

  Jäsenmaksut 
 

 Kunnan muu rahallinen avustus 
 

  Myyjäiset   
 

  Leader -rahoitus 
 

  Arpajaiset   
 

  STEA - toiminta-avustus (Ak) 
 

  Rahankeräykset 
 

  STEA - hankeavustus (C) 
 

  Kahvi- ja kanttiinimyynti 
 

  STEA - yleisavustus (Ay) 
 

  Tuotemyynti 
 

  STEA - investointiavustus (B) 
 

  Ilmoitusmyynti 
 

  STEA -ohjelma-avustus (esim. Paikka-auki)  
 

  Vuokratulot 
 

  Aluehallintovirasto - projektirahoitus 
 

  Tapahtumatuotot 
 

  Aluehallintovirasto - muu rahoitus 
 

  Koulutustuotot 
 

  ESR -projektirahoitus 
 

  Talkootyötulot   Euroopan maaseuturahasto - projektirahoitus 

  Säätiöt ja rahastot   EAKR -projektirahoitus 

  Lahjoitukset   Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus 

  Sponsoritulot 
 

 Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus 
 

  Liiton tai aluejärjestön tuki 
 

 Kulttuurirahasto 
 

  Maksullinen palvelutuotanto 

  

  

  

  
 

 Muu, mikä? ______________________________________ 

  
 

 Ostopalvelusopimukset - kunnat   

 Ostopalvelusopimukset – muut tahot 
 

 
 

 

  
 

 

 

23. Paljonko yhdistys sai avustuksia kunnilta yhteensä vuonna 2019?  
Ilmoita myönnettyjen avustusten yhteissumma ja avustusta myöntäneiden kuntien lukumäärä niille 
 varatuille viivoille. Useammalle vuodelle myönnetystä avustuksesta ilmoitetaan vain vuoden 2019 osuus.  
Mikäli yhdistys ei ole saanut avustusta, laita viivoille numero 0. 

Avustuksen määrä euroissa/vuosi _________________ 
 

 

Avustusta myöntäneiden 
kuntien lukumäärä _____________ 

 
 

 

 

 

 

 



24. Paljonko yhdistys sai avustuksia STEA:lta yhteensä vuonna 2019? 
Ilmoita myönnettyjen avustusten yhteissumma sekä kuinka monen toiminta-avustuksen,  
hankeavustuksen tai muun avustuksen kautta rahoitus muodostui. Useammalle vuodelle myönnetystä  
avustuksesta ilmoitetaan vain vuoden 2019 osuus. Mikäli yhdistys ei ole saanut avustusta, laita  
viivoille numero 0. 

Avustuksen määrä euroissa/vuosi _________________ 
 

 

Eri avustusten lukumäärä _______________  
 

 

 

 

 

 
 

25. Paljonko yhdistys sai avustuksia tai rahoitusta muilta tahoilta yhteensä vuonna 2019? 
Ilmoita muiden tahojen myöntämien avustusten ja/tai rahoitusten yhteissumma sekä kuinka monesta eri 
avustuksesta ja/tai rahoituksesta rahoitus muodostui. Useammalle vuodelle myönnetystä avustuksesta 
ilmoitetaan vain vuoden 2019 osuus. Mikäli yhdistys ei ole saanut avustusta tai rahoitusta, laita viivoille  
numero 0. 

Avustusten ja rahoituksen  
määrä euroissa/vuosi _________________ 

 

 

Eri avustusten ja  
rahoitusten lukumäärä _________________ 

____________
_ 

 

 

 

 
 

26. Miten yhdistyksen taloudellinen tilanne on muuttunut vuodesta 2017 vuoteen 2019?  
      Valitse yksi sopiva vaihtoehto.  

    Parantunut 
 

    Pysynyt ennallaan 
 

    Heikentynyt 
 

    En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
 

27. Mikäli yhdistyksenne taloudellinen tilanne on muuttunut vuodesta 2017 vuoteen 2019,  
kerro minkä vuoksi? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



 

Yhdistyksen toimitilat ja muut toimintaympäristöt    

28. Onko yhdistyksellä käytössään vakituiset toimitilat? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 
 

 Kyllä, yhdistyksen omistama oma toimitila 
 

 Kyllä, kunnalta vuokrattu tila 
 

 Kyllä, kunnan tarjoama maksuton tila 
 

 Kyllä, toiselta yhdistykseltä vuokrattu tila 
 

 Kyllä, toisen yhdistyksen tarjoama maksuton tila 
 

 Kyllä, yritykseltä vuokrattu tila 
 

 Kyllä, yrityksen tarjoama maksuton tila 
 

 Kyllä, yksityiseltä henkilöltä vuokrattu tila 
 

 Kyllä, yksityisen henkilön tarjoama maksuton tila 
 

 Muu, mikä _____________________________________________________ 
 

 Ei ole nyt vakituisia toimitiloja, mutta olisi tarve 
 

 Ei ole nyt vakituisia toimitiloja, eikä ole tarvetta 
 

 

 
 

29. Ovatko yhdistyksen nykyiset vakituiset toimitilat sopivat ja riittävät toimintanne kannalta?  
      Valitse yksi sopiva vaihtoehto. Mikäli toimitilat eivät ole sopivat, perustele vastausta sille varatulle viivalle. 

    Kyllä 
 

    Ei, miksi ei _______________________________________________________________________ 
 

    Ei ole vakituisia toimitiloja 
 

 

 

 

 

30. Millaisissa muissa ei-vakituisissa tiloissa tai ympäristöissä yhdistyksen toimintaa toteutetaan? Valitse 
kaikki sopivat vaihtoehdot. 

  Järjestökeskukset tai -talot 
 

  Kylätalot tai seuran talot 
 

  Muut toisten yhdistysten tilat 
 

  Asukastuvat ja kohtaamispaikat 
 

  Kunnan tilat 
 

  Yrityksen tilat 
 

  Oppilaitoksen tai koulun tilat 
 

  Seurakunnan tilat 
 



  Terveyskeskusten tai sairaalan tilat 
 

  Yleiset julkiset tilat (esim. aulatilat) 
 

  Kirjasto 
 

  Kahvilat ja ravintolat 
 

  Jäsenten kodit 
 

 Asiakkaiden kodit 
 

 Verkkoympäristöt (esim. etäkokoukset, digitaaliset sovellukset) 
 

 Luonto (esim. metsä, järvet) 
 

 Laavut ja muut virkistyspaikat 
 

 Sisäliikuntapaikat 
 

 Urheilukentät 
 

 Muut rakennetut ulkoliikuntapaikat 
 

 Muu, mikä? _______________________________________ 
 

 Ei ole nyt muita tiloja, mutta olisi tarve 
 

 Ei ole nyt muita tiloja, eikä ole tarvetta 
_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

31. Ovatko yhdistyksen nykyiset käytössä olevat muut ei-vakituiset tilat tai toimintaympäristöt sopivat ja  
riittävät toimintanne kannalta? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. Mikäli muut tilat tai toimintaympäristöt  
eivät ole sopivia, perustele vastausta sille varatulle viivalle. 

    Kyllä 
 

    Ei, miksi ei? _______________________________________________________________________ 
 

    Ei ole käytössä muita tiloja tai ympäristöjä 
 

 
 

32. Millaisille tiloille tai toimintaympäristöille yhdistyksellä olisi tarve? Kerro tarpeista mahdollisimman  
tarkasti, jotta esimerkiksi kunnat ja muut toimijat pystyvät kartoittamaan sopivia omia tiloja  
yhdistysten käyttöön. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 



Yhdistyksen toiminta 

 

Yhdistyksen kohderyhmät ja toimintaan osallistuneet    

 
33. Kunnat, joiden alueella yhdistyksellä on toimintaa Lapissa. Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

 Koko Lappi  Kittilä  Ranua  Tervola 

 Enontekiö  Kolari  Rovaniemi  Tornio 

 Inari  Muonio  Salla  Utsjoki 

 Kemi  Pelkosenniemi  Savukoski  Ylitornio 

 Kemijärvi  Pello  Simo  

 Keminmaa  Posio  Sodankylä  
 

 

 

 

 

34. Yhdistyksen toiminnan kohderyhmät.   
Valitse kaikki yhdistyksen toiminnan pääasialliset sekä välilliset tai muut kohderyhmät. Pääasiallisilla 
kohderyhmillä tarkoitetaan ryhmiä, joille yhdistyksen toiminta on ensisijaisesti kohdennettu. 
 

 pääasiallinen 
kohderyhmä 

välillinen tai muu 
kohderyhmä 

 Aikuiset (30-62 v.)   

 Alueen asukkaat     

 Ammattilaiset     

 Asiakkaat     

 Asunnottomat     

 Eläkeläiset     

 Ikääntyvät (63-79 v.)     

 Jäsenet     

 Kaikki kiinnostuneet     

 Kunnat   

 Kuntoutujat   

 Kokemusasiantuntijat   

 Lapset (7-12 v.)   

 Leikki-ikäiset (3-6 v.)   



 Läheiset ja omaiset   

 Maahanmuuttajat tai pakolaiset   

 Mökkiläiset ja matkailijat   

 Miehet   

 Naiset   

 Nuoret (13-17 v.)   

 Nuoret aikuiset (18-29 v.)   

 Opiskelijat   

 Oppilaitokset   

 Pariskunnat   

 Perheet   

 Pitkäaikaissairaat   

 Poliittiset päättäjät   

 Potilaat   

 Saamelaiset   

 Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöt   

 Työssäkäyvät   

 Työttömät   

 Vammaiset tai invalidit   

 Vanhukset (80 v. - )   

 Vapaaehtoiset   

 Vauvat ja taaperot (0-2 v.)   

 Veteraanit 
 
 
 

  

 Viranomaiset   

 Toiset yhdistykset   

 Yrittäjät   

 Muu, mikä ________________________________   

 Muu, mikä ________________________________   
 

 

 

 
 
 

 
 



35. Kuinka monta yksittäistä henkilöä osallistui yhdistyksen toimintaan vuoden 2019 aikana?  
 Jos keräätte tietoa systemaattisesti, kertokaa tilastoitu osallistujamäärä ensimmäiselle riville.  
Jos osallistujamääränne perustuu arvioon, kertokaa se toiselle riville. Yhdistyksellä voi olla sekä tilastoituja 
 että näiden ohella arvioituja osallistujia. Mikäli ette kerää systemaattisesti tietoa osallistujista tai tee  
arviota niistä, laita kyseiselle riville numero 0. 
 
Tilastoitujen yksittäisten osallistujien lukumäärä __________________ 

Arvioon perustuvien yksittäisten osallistujien lukumäärä __________________ 
 
 

 
36. Miten toimintaan osallistuneiden määrä on kehittynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019? Valitse yksi 
sopiva vaihtoehto.   

    Kasvanut 
 

    Pysynyt vakaana 
 

    Pienentynyt 
 

    En osaa sanoa 
 

 

 
 

37. Arvioi yhdistyksen käytettävissä olevien resurssien riittävyyttä suhteessa toimintaan 
osallistuneiden määrään. Valitse yksi sopiva vaihtoehto. Resursseilla tarkoitetaan muun muassa 
yhdistyksessä toimivia aktiivisia henkilöitä ja heillä olevia voimavaroja sekä tiloja ja taloudellisia 
varoja. 

    Resursseja on liian vähän 
 

    Resursseja on sopivasti 
 

    Resursseja riittäisi isommalle osallistujamäärälle 
 

    En osaa arvioida 
 

 

 
 

38. Voit halutessasi kertoa lisää yhdistyksen kyvystä toteuttaa toimintaansa. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 



Yhdistyksen toiminnan kuvaus    

39. Mitä toimintaa yhdistyksenne toteuttaa yksin tai yhdessä muiden kanssa kohderyhmille ja kuinka 
usein? Valitse kunkin yhdistyksen toimintaan kuuluvan toimintamuodon osalta yksi sopiva toiminnan 
toteuttamisen yleisyyttä kuvaava vaihtoehto. 
 

 
päivittäin tai 

useamman kerran 
viikossa 

 
 

viikoittain 

 
 

kuukausittain 

 
 

harvemmin 

Asiantuntijatoiminta           

Asiointiapu           

Edunvalvonta           

Ehkäisevä työ           

Harrastustoiminta           

Hoitoapu           

Järjestötalo- tai -keskustoiminta           
Kahvilatoiminta           

Kehittämistoiminta           

Kerhot           

Kilpailut     

Kodinhoitoapu           

Kohtaamispaikkatoiminta           

Kokemusasiantuntijatoiminta           

Koulutustoiminta           

Kulttuuri- ja taidetoiminta     

Kuntoutus           

Liikunta- ja jumppa     

Ohjaus ja neuvonta     

Oleskelu ja ajanvietto     

Päivätoiminta     

Retket ja leirit     

Ruoanjakelu     

Ryhmämuotoinen tuki     

Sopeutumisvalmennus     

Taloudellinen tukitoiminta     

Tapahtumat     

Tiedontuotanto     

Tiedon välitys     

Toimijoiden välinen yhteistyö     



Toisten yhdistysten tuki     

Tuetut lomat     

Tukihenkilötoiminta     

Tukityöllistäminen     

Urheilu     

Vaate- ja tavaralahjoitukset     

Vaikuttamistoiminta     

Verkostojen koordinointi     

Vertaisryhmätoiminta     

Viestintä     

Virkistystoiminta     

Yksilökohtainen tuki     

Ystävä- ka kaveritoiminta     

Muu, mikä _____________________     

Muu, mikä _____________________     
 

 

 

 
 

40. Voit halutessasi kuvailla tarkemmin yhdistyksen toimintaa. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

41. Mitkä kysymyksessä 39 valituista toiminnoista toteutetaan yhteistyössä keskusjärjestön kanssa? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

42. Onko yhdistyksellä maksullista palvelutuotantoa? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. Mikäli yhdistyksellä on 
maksullista palvelutuotantoa, kuvaile palveluiden sisältöä sille varatulle viivalle. 

    Kyllä, millaista _______________________________________________________________________  
 

    Ei  
 

    En osaa sanoa 
 

 



Yhdistyksen viestintä ja saavutettavuus  

 

43. Mitkä tiedotuskanavat ja -keinot ovat käytössä yhdistyksen tiedottaessa toiminnastaan 
kohderyhmilleen? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ja aseta samalla käytössä olevat kanavat ja 
keinot kohderyhmän tavoittamisen kannalta paremmuusjärjestykseen (1 = tehokkain tapa tavoittaa 
kohderyhmät, 2 = toiseksi tehokkain tapa, jne.). 

Tiedotuskanava- tai keino Paremmuusjärjestys 

 Henkilökohtaiset tapaamiset _____________ 

 Puhelinsoitot _____________ 

 Tekstiviestit _____________ 

 Sähköposti _____________ 

 Alueen sanomalehti _____________ 

 Paikallislehti _____________ 

 Radio _____________ 

 Jäsenkirjeet _____________ 

 Jäsenlehti  _____________ 

 Sähköinen uutiskirje _____________ 

 Paperinen esite/tiedote _____________ 

 Yhdistyksen esittelytilaisuudet _____________ 

 Kunnan ilmoitustaulut 

 

_____________ 

 Muut ilmoitustaulut _____________ 

 Wilma _____________ 

 Yhdistyksen internet sivu _____________ 

 _____________ 
 Lappilaiset.fi -verkkopalvelu _____________ 

 Järjestötieto.fi - verkkopalvelu _____________ 

 Paikallisen järjestökeskuksen tai -talon 
verkkopalvelu tai toimintakalenteri 

 
_____________ 

 Kunnan nettisivut _____________ 

 Muu internet sivu(-t) _____________ 

 Yhdistyksen facebook sivu _____________ 

 Facebookin ryhmäsivut _____________ 

 Instagram _____________ 



 Snapchat _____________ 

 Twitter _____________ 

 WhatsApp _____________ 

 Blogi _____________ 

 Innokylä _____________ 

 
 

 
 

44. Mistä sopivaa yhdistystoimintaa etsivä henkilö löytää juuri nyt yhdistyksen ajantasaiset yhteystiedot? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

45. Millaisia toimenpiteitä yhdistyksessänne on tehty saavutettavuuden parantamiseksi?  
Tässä saavutettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi verkkopalvelun tai sovelluksen sujuvaa käyttöä  
apuvälineillä tai mobiililaitteiden esteettömyysasetuksilla sekä tekstitettyjä videoita. Saavutettavuus on yhdenvertaista,  
kun verkkopalvelut ja sovellukset ovat ihan kaikkien käytettävissä, eivätkä erilaiset toimintarajoitteet vaikuta  
palvelun helppoon käyttöön. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

46. Halutessasi kuvaile tarkemmin yhdistyksen viestintää ja saavutettavuutta. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Yhteistyö yhdistyksen toiminnassa  
 

 

 

 
Yhteistyö kunnan tai kuntien kanssa 

 
47. Minkä kunnan tai kuntien kanssa yhdistyksellä on ollut yhteistyötä vuonna 2019? Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot.  
 

 Kaikkien Lapin kuntien 

 Enontekiö 

 Inari 

 Kemi 

 Kemijärvi 

 Keminmaa 

 Kittilä 

 Kolari 

 Muonio 

 Pelkosenniemi 

 Pello 

 Posio 

 Ranua 

 Rovaniemi 

 Salla 

 Savukoski 

 Simo 

 Sodankylä 

 Tervola 

 Tornio 

 Utsjoki 

 Ylitornio 

 Lapin ulkopuolinen kunta tai kunnat 

 Emme ole tehneet yhteistyötä kuntien kanssa 

 En osaa sanoa 



 
 

48. Jos yhdistyksellä ei vielä ole ollut kuntayhteistyötä, haluaisitteko tehdä yhteistyötä?  
Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

 Kyllä, haluaisimme aloittaa yhteistyön 
 

 Kyllä, haluaisimme laajentaa yhteistyötä uusiin kuntiin 
 

 Teemme jo sopivasti yhteistyötä 
 

 Ei, emme ole kiinnostuneet yhteistyöstä 
 

 En osaa sanoa 
 

 
 
49. Millaista yhteistyötä yhdistyksellä oli kunnan tai kuntien kanssa vuonna 2019? Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot. 
 

 Yhteistä säännöllisempää toimintaa 

 Yhteisiä tapahtumia 

 Yhteisiä koulutuksia 

 Asiakkaiden ohjausta yhdistyksen toimintaan 

 Asiakkaiden ohjausta kunnan palveluihin 

 Kunnan vierailuja yhdistykseen  

 Yhdistyksen vierailuja kunnan yksiköihin 

 Kunnan toiminnan esittelyä yhdistykselle 

 Yhdistyksen toiminnan esittelyä kunnalle 

 Kunnan asiantuntijuuden jakamista yhdistykselle 

 Yhdistyksen asiantuntijuuden jakamista kunnalle 

 Palvelujen tuottamista kunnalle  

 Pitempiaikaista kehittämistoimintaa  

 Yhteisiä lyhyempiä hankkeita tai projekteja 

 Hankkeisiin ja projekteihin liittyvää muuta yhteistyötä (esim. ohjausryhmät) 

 Työllistämisyhteistyötä 

 Yhteisiä kuntalaiskyselyjä 

 Yhteisiä kuntalaisten kuulemistilaisuuksia 

  Yhdistyksen kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä 



 Osallistumista kunnan hyvinvointikertomuksen laadintaan 

 Osallistumista kunnan muiden strategioiden laadintaan 

 Tiedon tuottamista hyvinvointikertomukseen 

 Tiedon tuottamista muuhun kunnan strategiatyöhön 

 Yhdistyksen kuulemista päätöksentekoa varten 

 Edustustehtävä kunnan toimielimissä (esim. neuvostot, työryhmät) 

 Yhdistysten ja kunnan välisiä yhteistyötilaisuuksia 

 Kunnan järjestöyhdyshenkilön tuki yhdistykselle 

 Yhteistyön koordinointia  

 Kumppanuussopimuksia 

 Kunnan myöntämä toiminta-avustus 

 Kunnan myöntämä toimitila-avustus 

 Kunnan myöntämä muu rahallinen avustus 

 Kunnan tarjoama ilmainen tila yhdistyksen käyttöön 

 Kunnan tarjoama maksullinen tila yhdistyksen käyttöön 

 Kunnan tiedotus yhdistyksen toiminnasta kuntalaisille (esim. nettisivuilla) 

 Yhdistyksen tiedotus kunnan toiminnasta yhdistyksen jäsenille, kohderyhmille ja yhteistyötahoille  

 Muu, mikä __________________________________________________________________ 

 En osaa sanoa 

 

 
50. Halutessasi kuvaile tarkemmin toteutunutta kuntayhteistyötä. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

51. Miten kuntayhteistyön määrä on kehittynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019? Valitse yksi sopiva 
vaihtoehto. 

    Lisääntynyt 
 

    Pysynyt ennallaan 
 

    Vähentynyt 

  Päättynyt kokonaan 

  Emme ole tehneet kuntayhteistyötä, mutta olemme olleet kiinnostuneita aloittamaan sen 

  Emme ole tehneet kuntayhteistyötä, emmekä ole olleet kiinnostuneita siitä 
 

    En osaa arvioida 
 

 

 

 

52 Miten kuntayhteistyö on sisällöllisesti muuttunut vuodesta 2017 vuoteen 2019? Valitse kaikki sopivat 
vaihtoehdot. 

    Syventynyt kumppanuudeksi 
 

    Tullut enemmän säännöllisemmäksi 
 

    Laajentunut uusiin yhteistyömuotoihin 
 

    Kaventunut entisistä yhteistyömuodoista 

    Muuttunut epävarmemmaksi 

    Muuttunut yksisuuntaiseksi 

  Yhteistyö on puuttunut kokonaan 

    Muuten, miten __________________________________________ 

    En osaa arvioida 

    Emme ole tehneet kuntayhteistyötä 
 

 

 
 

53. Millaisia haasteita kuntayhteistyössä on ollut vuosina 2017-2019? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 



54. Miten yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä tulisi kehittää? Valitse jokaisen väittämän osalta yksi sopiva 
vaihtoehto. 

 
 

enemmän 
 

vähemmän 
nykytilanne on 

hyvä 
 

en osaa sanoa 

Yhteistä säännöllisempää toimintaa           

Yhteisiä tapahtumia     

Yhteisiä koulutuksia           

Asiakkaiden ohjausta yhdistysten toimintaan           

Asiakkaiden ohjausta kunnan palveluihin           

Molemmin puolisia vierailuja           

Molemmin puolista toiminnan esittelyjä           

Yhdistysten hyvinvointia edistävän  
toiminnan hyödyntämistä 

    

Palvelujen hankintaa yhdistyksiltä     

Työllistämisyhteistyötä     

Kunnan asiantuntijuuden jakamista yhdistyksille     

Yhdistysten asiantuntijuuden jakamista kunnalle     

Yhdistysten kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä     

Yhdistyksissä olevan tiedon hyödyntämistä     

Yhdistysten osallistumista hyvinvointikertomuksen 
ja muiden strategioiden laadintaan 

    

Yhdistysten ja niiden toiminnan kirjaamista 
hyvinvointikertomukseen ja muihin strategioihin 

    

Yhdistysten kuulemista (esim. päätöksentekoon)     

Yhdistysten edustajia kunnan toimielimiin     

Kumppanuussopimuksia     

Yhteistä keskustelua     

Yhteistä suunnittelua           

Säännöllisiä yhteistyötapaamisia           

Pitempiaikaista kehittämistoimintaa           

Yhteisiä lyhempiä hankkeita ja projekteja           
Yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemistä           

Rahallista yhdistysten toiminnan tukemista     

Sopivien tilojen tarjoamista yhdistyksille     

Selkeyttä avustuskäytäntöihin     

Yhdistyksen toimijoille resursseja yhteistyöhön     

Kunnan työntekijöille resursseja yhteistyöhön     

Kuntaan nimetty järjestöyhdyshenkilö     



Koordinoitua kunnan ja yhdistysten yhteistyötä     

Tukea yhdistysten keskinäiseen yhteistyöhön 
(esim. tilaisuudet) 

    

Avoimuutta     

Tiedon jakamista     

Tehtävien ja vastuiden jakoa     

Yhteydenpitoa yhdistyksiin     

Tasavertaista yhdistysten kohtelua     

Yhdistysten arvostamista     
 

 

 

 

55. Halutessasi kuvaile tarkemmin yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön kehittämistarpeita. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

56. Ideoita yhdistysten ja kuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Yhteistyö toisten yhdistysten kanssa 

 
 

 
57. Onko yhdistyksellä ollut yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa vuonna 2019? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

 
   Kyllä 

 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



58. Jos yhdistyksellä ei vielä ole ollut yhdistysyhteistyötä, haluaisitteko tehdä yhteistyötä?  
Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 
 

    Kyllä, haluaisimme aloittaa yhteistyön 
 

    Kyllä, haluaisimme laajentaa yhteistyötä uusiin yhdistyksiin 
 

    Teemme jo sopivasti yhteistyötä 

  Ei, emme ole kiinnostuneet yhteistyöstä 
 

   En osaa sanoa 
 

 
 
59. Millaisten yhdistysten kanssa teitte yhteistyötä vuonna 2019? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Oman kotikunnan sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen 
 

 Oman kotikunnan toisen toimialan yhdistyksen 
 

 Toisen kunnan sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen 
 

 Toisen kunnan toisen toimialan yhdistyksen 
 

 Maakunnallisen sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen 
 

 Maakunnallisen toisen toimialan yhdistyksen  
 

 Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan liiton 
 

 Valtakunnallisen muun toimialan liiton 
 

 Muun, minkä ___________________________________________________ 
 

 Muu, mikä _____________________________________________________ 
  

 

 

60. Millaista yhteistyötä teitte toisten yhdistysten kanssa vuonna 2019? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 
 

 Yhteistä säännöllisempää toimintaa 

 Yhteisiä tapahtumia 

 Yhteisiä koulutuksia 

 Yhteistä virkistystoimintaa 

 Osallistumista toisten yhdistysten tapahtumiin 

 Osallistumista toisten yhdistysten koulutuksiin 

 Toiminnan esittelyjä toisille yhdistyksille 

 Vierailuja toisiin yhdistyksiin 

 Yhteiset toiminnan esittelyt esimerkiksi kohderyhmille 

 Asiakkaiden ohjausta toisten yhdistysten toimintaan 



 Työllistämisyhteistyötä 

 Toisten yhdistysten tilojen käyttöä korvauksetta 

 Toisten yhdistysten tilojen käyttöä korvausta vastaan 

 Omien tilojen tarjoamista korvauksetta toisten yhdistysten käyttöön 

 Omien tilojen tarjoamista korvausta vastaan toisten yhdistysten käyttöön 

 Toisten yhdistysten toiminnasta tiedottamista 

 Toisten yhdistysten asiantuntijuuden hyödyntämistä 

 Toisten yhdistysten kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä 

 Yhteistä tiedontuotantoa 

 Yhteistä vaikuttamistyötä 

 Yhteistä edunvalvontaa 

 Pitempiaikaista kehittämistoimintaa 

 Yhteisiä lyhyempiä hankkeita tai projekteja 

 Hankkeisiin ja projekteihin liittyvää muuta yhteistyötä (esim. ohjausryhmät) 

 Palvelujen tuottamista toisille yhdistyksille 

 Kumppanuussopimuksia 

 Yhteistyön koordinointia 

 Verkostoyhteistyötä 

 Toisten yhdistysten tukemista 

 Muu, mikä ___________________________________ 

 Muu, mikä ___________________________________ 

 
 
 

61. Halutessasi kuvaile tarkemmin toteutunutta yhdistysyhteistyötä. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

62. Miten yhdistysyhteistyön määrä on kehittynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019?  
Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

    Lisääntynyt 
 

    Pysynyt ennallaan 
 

    Vähentynyt 

  Päättynyt kokonaan 
 

    Emme ole tehneet yhdistysyhteistyötä, mutta olemme olleet kiinnostuneita aloittamaan sen 

  Emme ole tehneet yhdistysyhteistyötä, emmekä ole olleet kiinnostuneita siitä 

    En osaa arvioida 
 

 

 

 

63. Miten yhdistysyhteistyö on sisällöllisesti muuttunut vuodesta 2017 vuoteen 2019?  
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

    Syventynyt kumppanuudeksi 
 

    Tullut enemmän säännöllisemmäksi 
 

    Laajentunut uusiin yhteistyömuotoihin 
 

    Kaventunut entisistä yhteistyömuodoista 

    Tullut enemmän epävarmemmaksi 

    Muuttunut yksisuuntaiseksi 

  Yhteistyö on päättynyt kokonaan 

   Muuten, miten _____________________________ 

   En osaa arvioida 

   Emme ole tehneet yhdistysyhteistyötä 
 

 

 
 

64. Millaisia haasteita yhdistysyhteistyössä on ollut vuosina 2017-2019? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



65. Miten yhdistysten välistä yhteistyötä tulisi kehittää? Valitse jokaisen väittämän osalta yksi  
sopiva vaihtoehto. 

 
 

enemmän 
 

vähemmän 
nykytilanne 

on hyvä 
en osaa 
sanoa 

Yhteistä säännöllisempää toimintaa     

Yhteisiä tapahtumia     

Yhteisiä koulutuksia     

Työllistämisyhteistyötä     

Asiakkaiden ohjausta toisten yhdistysten toimintaan     

Yhteistä innostamista yhdistystoimintaan     

Yhteistä tiedottamista yhdistystoiminnasta     

Toisten yhdistysten toiminnasta tiedottamista     

Tutustumista toisiin yhdistyksiin     

Vierailuja toisiin yhdistyksiin           

Palvelujen hankintaa toisilta yhdistyksiltä           

Kumppanuussopimuksia           

Pitempiaikaista kehittämistoimintaa           

Yhteisiä lyhempiä hankkeita ja projekteja     

Toisten yhdistysten asiantuntijuuden hyödyntämistä     

Toisten yhdistysten kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä           

Toisissa yhdistyksissä olevan tiedon hyödyntämistä           

Yhteistä tiedontuotantoa     

Yhteistä keskustelua     

Yhteistä suunnittelua           

Säännöllisiä yhteistyötapaamisia           

Yhteistyön koordinointia           

Yhteistyöverkostoja           

Kokemusten jakamista           

Tiedon jakamista     

Tehtävien ja vastuiden jakoa     

Osaamisen jakamista     

Tilojen tarjoamista toisille yhdistyksille     

Avoimuutta     

Toisten yhdistysten arvostamista     
 

 

 

 
 
 



66. Halutessasi kuvaile tarkemmin yhdistysten välisen yhteistyön kehittämistarpeita. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

67. Ideoita yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseksi. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Yhteistyö toisten yhdistysten kanssa 
 

68. Minkä muiden tahojen kanssa yhdistys teki yhteistyötä vuonna 2019?  
      Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

  Ammatilliset oppilaitokset 
 

  Ammattikorkeakoulut 
 

  Yliopisto 
 

  Sairaanhoitopiirit 
 

  Yritykset 
 

  Seurakunnat 
 

  Poliisi 
 

  Pelastuslaitos 
 

  Aluehallintovirasto 
 

  ELY -keskus 

  

  

  

  

  

 
 

  TE-keskus 

  
 

  KELA 

  
 

  Lapin liitto 

  

  

  

  
 

  Ulkomaiset toimijat 

 

___ 

  

  

  Muu, mikä? ______________________________________________________________________ 

  Emme ole tehneet yhteistyötä muiden tahojen kanssa 

 

___ 

  

  

 

 

 



69. Millaista yhteistyötä yhdistys teki muiden tahojen kanssa vuonna 2019?  Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Yhteistä säännöllisempää toimintaa 

 Yhteisiä tapahtumia 

 Yhteisiä koulutuksia 

 Vierailuja yhdistyksessä 

 Vierailuja yhteistyötahon luona 

 Palveluiden hankintaa yhdistykseltä 

 Kumppanuussopimuksia 

 Viranomaisyhteistyötä 

 Opiskelijoiden harjoitteluita yhdistyksessä 

 Opiskelijoiden tekemiä opinnäytteitä ja muita opintoihin liittyviä töitä yhdistyksessä 

 Yhdistyksen asiantuntijuuden hyödyntämistä 

 Yhdistyksen kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä 
 
 Yhteistyötahon asiantuntijuuden hyödyntämistä 

 Strategista yhteistyötä 

 Yhteistä tiedontuotantoa 

 Yhdistyksessä olevan tiedon hyödyntämistä 

 Hanke ja -projektiyhteistyö 

 Työllistämisyhteistyö 
 
 Yhteistyötahon tarjoama ilmainen tila yhdistyksen käyttöön 

 Yhteistyötahon tarjoama maksullinen tila yhdistyksen käyttöön 

 Yhdistyksen tilojen tarjoamista yhteistyötahon käyttöön 

 Yhteistyötahon toiminnasta tiedottamista 

 Yhdistyksen toiminasta tiedottamista 

 Avustuksen tai rahoituksen myöntämistä 
 
 Sponsorointia 

 Lahjoituksia 

 Muuta, mikä? ______________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 



70. Miten muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi kehittää?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Järjestötoiminnan merkitys ja tulevaisuus  
 

 

 

 

71. Kuinka tärkeäksi koette yhdistyksen toiminnan? Valitse yksi sopiva vaihtoehto jokaisen ryhmän osalta. 

 

 

 
erittäin 

tärkeäksi 

 
melko 

tärkeäksi 

 
ei kovinkaan 

tärkeäksi 

ei 
lainkaan 
tärkeäksi 

en 
osaa 

sanoa 

Toimintaan osallistujille 
 

          

Jäsenille 
 

         

 Vapaaehtoisille          

Kuntalaisille 
 

         

 Yhdistyksen työntekijöille      

Kunnalle tai kunnille 
 

         

Toisille yhdistyksille 
 

         

 Oppilaitoksille      

 Sairaanhoitopiireille      

 Muille yhteistyötahoille      

 Koko yhteiskunnalle       
 Kansainvälisesti      

 
 

 

 

72. Kerro omin sanoin, millaista hyötyä yhdistyksestä on toimintaa toteuttaville vapaaehtoisille, jäsenille ja 
muille talkoolaisille. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 



73. Kerro omin sanoin, millaista hyötyä yhdistyksestä ja sen toiminnasta on toimintaan osallistuville 
henkilöille ja yleisemmin kuntalaisille. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

74. Kerro omin sanoin, millaista hyötyä yhdistyksestä ja sen toiminnasta on kotikunnallenne tai muulle toiminta-
alueeseenne kuuluvalle kunnalle. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
75. Koetteko tärkeäksi tuoda esille yhdistyksen toiminnan tuloksia ja vaikutuksia? 
Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

 
   Kyllä 

 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
 

 

 

76. Millaista tietoa keräätte yhdistyksen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista, sekä keiltä tai miltä tahoilta 
keräätte kyseistä tietoa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot jokaisen ryhmän osalta. 

 

 
kyllä, 

toimintakuvausta 
kyllä,  

palautetietoa 
kyllä,  

tilastoja 

kyllä,  
kokemustietoa 

ei 
kerätä 

en osaa 
sanoa 

Toimintaan osallistujilta 
 

          

 Jäseniltä           

 Vapaaehtoisilta           

 Yhdistyksen työntekijöiltä           

 Kunnalta tai kunnilta       

 Toisilta yhdistyksiltä           

 Oppilaitoksilta        

Sairaanhoitopiireiltä       

 Muilta yhteistyötahoilta       

 



77. Kerro omin sanoin, millaista tietoa keräätte yhdistyksen toiminnasta, toiminnan tuloksista sekä 
vaikutuksista ja millä resursseilla tiedon keruu tehdään? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

78. Miltä yhdistyksen tulevaisuus näyttää? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

   Selvästi kasvujohteiselta 
 

   Lievästi kasvujohteiselta 
 

   Tasaiselta 
 

   Lievästi laskusuuntaiselta 

   Selvästi laskusuuntaiselta 

   Epävarmalta 

   En osaa arvioida 
 

 

 

 
 

79. Kerro omin sanoin, mitä ajattelette yhdistyksen tulevaisuudesta. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

80. Mitä jäisi puuttumaan, mikäli yhdistyksen toiminta loppuisi? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 



 

81. Mitä Lapista, ja laajemmin Suomesta, jäisi puuttumaan, mikäli yhdistystoiminta kokonaisuudessaan 
vähenisi merkittävästi tai loppuisi kokonaan? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Järjestön tuentarpeet 
 

82. Millaisiin asioihin yhdistyksessä tarvitaan tukea?  Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

 Yhdistyksen toiminnan sisällön kehittämiseen 

 Toimintaan osallistujien määrän kasvattamiseen 

 Uusien jäsenten saamiseen yhdistykseen 

 Uusien aktiivisten toimijoiden saamiseksi toiminnan toteuttamiseen 

 Jo yhdistyksessä olevien toimijoiden aktivoimiseen ja motivointiin 

 Aktiivisten toimijoiden johtamiseen ja tukemiseen 

 Kokousten pitämiseen (esim. hallitus, vuosikokous) 

 Sihteerin tai rahastonhoitajan tehtävien hoitamiseen 

 Yhdistyksen talouden vahvistamiseen 

 Työntekijöiden palkkaukseen 

 Työnantajan hallinnollisten tehtävien hoitamiseen (esim. verot) 

 Työntekijöiden johtamiseen ja tukemiseen 
 
 Hanke- ja projektiosaamiseen 

 Yhdistyksen toimintaa kuvaavan tiedon keräykseen 

 Yhdistyksen toiminnan tuloksia ja vaikutuksia osoittavan tiedon keräykseen 

 Viestinnän osaamiseen 

 Etätoiminnan perusosaamiseen 

 Etätoiminnan uusien muotojen käyttöönottoon 

 Digiosallisuuden vahvistamiseen 
 
 Kriisivalmiuden vahvistamiseen 



 Toisten yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön 

 Muiden tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön 

 Muuhun, mihin? __________________________________________________________________ 

 Muuhun, mihin? __________________________________________________________________ 
 

 
 

83. Mihin yhdistyksessä tarvitaan tällä hetkelle eniten tukea? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

84. Minkä tahon tai tahojen antamasta tuesta koette hyötyneenne? Valitse enintään kolme 
hyödyllisimmäksi koettua tahoa.  

 Toiselta sosiaali- ja terveysalan yhdistykseltä 

 Toiselta muun alan yhdistykseltä  

 Omalta piirijärjestöltä 

 Omalta liitolta  

 Järjestökeskukselta tai -talolta 

 Yhdistysten tukemiseen erikoistuneelta yhdistykseltä  

 STEA:lta 

 Kunnalta  

 Sairaanhoitopiiriltä 

 Oppilaitokselta 

 TE-keskukselta  

 Lapin aluehallintovirastolta 

 Ministeriöltä 

 Yritykseltä  

 Muulta, miltä? ______________________________________________________________________ 

 En osaa  sanoa 
 

 



G Koronaepidemian vaikutukset järjestötoimintaan 
 

 

 

85. Millaiseksi arvioit yhdistyksen valmiuden reagoida poikkeustilanteisiin ennen keväällä 2020 
alkanutta koronaepidemiaa? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

   Erittäin hyväksi 
 

   Melko hyväksi 

 Melko huonoksi 

 Erittäin huonoksi 
 

   En osaa arvioida 
 

 

 
 

86. Miten yhdistyksen valmius reagoida koronaepidemian tyyppiseen tilanteeseen on kehittynyt vuoden 
2020 kevään ja kesän kuluessa? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

    Parantunut runsaasti 
 

    Parantunut hieman 

  Pysynyt ennallaan 

  Heikentynyt hieman 

  Heikentynyt runsaasti 
 

    En osaa arvioida 
 

 

 
 

 

87. Miten koronaepidemia on vaikuttanut yhdistykseen tulevien yhteydenottojen määrään?  
Valitse yksi sopiva vaihtoehto jokaisen ryhmän osalta. 

 
lisään-
tyneet 

pysyneet 
samana  
samana 

vähen-
tyneet 

en sanoa 
sanoa 

Uusien ihmisten yhteydenotot     

Jo toiminnassa mukana olevien ihmisten yhteydenotot     

Läheisistään huolissaan olevien yhteydenotot     

Uusien vapaaehtoisten yhteydenotot     

Jo toimintaa aktiivisesti toteuttavien toimijoiden yhteydenotot     

Toisten yhdistysten yhteydenotot     

Kunnan yhteydenotot     

Muiden julkisten tahojen yhteydenotot     
 

 

 
 
 



88. Mihin asioihin liittyen yhteydenottojen määrät ovat erityisesti lisääntyneet tai vähentyneet?   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

89. Miten koronaepidemia on vaikuttanut yhdistyksen viestintäkeinojen käyttöön kohderyhmien 
tavoittamiseksi?  Valitse yksi sopiva vaihtoehto jokaisen viestintäkeinon osalta.  

 

otettu 
uutena 

käyttöön 

 
lisätty 

käyttöä 

pysynyt 
ennallaan 

 
vähennetty 

käyttöä 

 
lopetettu 

käyttö 

Henkilökohtaiset kohtaamiset normaalijärjestelyin      

Henkilökohtaiset kohtaamiset erityisjärjestelyin      

Puhelinsoitot      

Tekstiviestit      

Kirjeposti      

Oma lehti      

Lehti-ilmoitukset      

Omat verkkosivut      

Sähköiset uutiskirjeet      
Sosiaalisen median kanavat (esim. Twitter, 
Facebook, Instagram) 

     

Erilaiset etäyhteydet (esim. teams, zoom)      

Muu, mikä ___________________________      

Muu, mikä ___________________________      
 

 

 90. Lisäsikö yhdistys nykyistä toimintaa tai käynnistikö kokonaan uusia toimintamuotoja 
koronaepidemian vuoksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Kuvaile lisättyjä tai uusia toimintamuotoja 
niille varatuille viivoille. 

    Ei, toimintamme on jatkunut ennallaan 
 

    Kyllä, lisättiin nykyisiä toimintamuotoja, mitä__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  Kyllä, otettiin käyttöön uusia toimintamuotoja, mitä ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 



91. Keskeytittekö, peruitteko, siirsittekö tai lakkautitteko yhdistyksen toimintamuotoja  
koronaepidemian vuoksi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Kuvaile keskeytettyjä, siirrettyjä tai  
kokonaan lakkautettuja toimintamuotoja, sekä rajoitettuja tai suljettuja toimitiloja niille  
varatuilla viivoille. 

    Ei, koronatilanne ei ole vaikuttanut kysytyllä tavalla toimintaan 

  Kyllä, peruimme kasvokkaiset kohtaamiset (esim. ryhmä, ja vertaistukitapaamiset) 
 

    Kyllä, keskeytimme sote-palvelujemme tuottamisen (esim. leirit, kurssit, valmennukset), millaisten 

 _________________________________________________________________________________ 

  Kyllä, keskeytimme muiden toimintamuotojen toteuttamisen (esim. ruoka-apu, harrastustoiminta), 

 millaisten _________________________________________________________________________ 

  Kyllä, siirsimme toimintojen tai palvelujen toteuttamisen myöhempään ajankohtaan, millaisten 

 _________________________________________________________________________________ 

  Kyllä, lakkautimme toimintamuotojen toteuttamisen tai palvelujen tuottamisen, millaisten 

 _________________________________________________________________________________ 

  Kyllä, rajoitimme toimintapisteen tai -pisteiden käyttöä, minkä, minkä  

_________________________________________________________________________________ 

 Kyllä, suljimme toimintapisteen tai -pisteitä (esim. kohtaamispaikka, toimintakeskus, järjestön muu  

kokoontumistila), minkä _____________________________________________________________ 
 

 

 
 

92. Arvioi kuinka koronaepidemia vaikuttaa yhdistyksen talouteen? Valitse yksi sopiva vaihtoehto. 

   Kohentaa paljon 
 

   Kohentaa hieman 

 Ei vaikuta  
 

   Heikentää hieman 

 Heikentää paljon 

 Muuten, miten __________________________________________________ 

 En osaa arvioida 
 

 

 

93. Kerro omin sanoin, miten koronaepidemia ja sen ehkäiseminen ovat vaikuttaneet yhdistyksen 
toimintaan. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 



94. Millaisia vaikutuksia olette havainneet aiheutuvan koronaepidemiasta ja sen ehkäisemisestä 
yhdistyksenne kohderyhmille? Vaikutuksia voi olla nähtävissä muun muassa arjessa pärjäämisessä, omien 
asioiden hoitamisessa, yksinäisyyden kokemisessa, terveydentilassa, toimeentulossa, palvelujen saannissa 
sekä työtilanteessa. Kerro havaituista vaikutuksista omin sanoin. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

95. Mitä mielestänne tulisi tehdä yhdistyksenne kohderyhmän hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi 
koronaepidemian tapaisen tilanteen jatkuessa tai toistuessa? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen vuoden 2017-2020 toiminnan arviointia 
Järjestöt muutokseen yhteistyössä on Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen STEA:n rahoitteinen  
maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020). Tavoitteena on vahvistaa järjestöjen osallisuutta, osaamista ja  
roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi edistetään järjestöjen keskinäistä  
yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä lappilaisten ihmisten  
tasavertaisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Lisäksi lisätään digiosallisuutta kehittämällä  
järjestöjen digiosaamista sekä Lapin alueen digipalveluja ja sähköisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.  

 
96. Oletteko saaneet hankkeelta tai Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseltä tietoa ajankohtaisista  
järjestöihin liittyvistä asioista vuosina 2018-2020? Valitse yksi sopiva vaihtoehto jokaisen ajankohtaisen  
asian osalta. 

 

 
kyllä, liian 

paljon 

 
kyllä, 

riittävästi 

 
kyllä, liian 

vähän 

 
ei olla  

saatu tietoa 

 
en osaa 
sanoa 

Maakuntauudistuksen sisällöstä      

Sote-uudistuksen sisällöstä      

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmisteluun osallistumisesta 

     

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmisteluun vaikuttamisesta 

     



Järjestöjen ja kuntien välisestä yhteistyöstä      

Kokemuksellisesta asiantuntijuudesta      

Järjestöjen toimintaedellytyksiä tukevista 
koulutuksista 

     

Järjestöjen mahdollisuuksista työllisyyden 
edistämisessä 

     

Digiosaamista kehittävästä koulutuksesta      

Digiosaamisen tuesta      
 
 

 

Muut terveiset 
 
 

97. Vapaa sana ja terveiset kyselyn laatijalle  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 

Kiitos vastauksestasi! 
 
 
 
 

Postita täytetty kyselylomake osoitteeseen:  
 
 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys  
Kansankatu 13 A 26 
96100 Rovaniemi 

 

 
 

 


