
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

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:

FSD1259 Part-time and Voluntary Fire Brigades 2002 : Members of Municipal
Councils

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/



LIITE 2

Sopimuspalokuntakysely kuntien valtuutetuille

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



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

7. Mitä puolueita tai ryhmittymää edustatte kunnan valtuustossa?

1) Kristillisdemokraattista Puoluetta
2) Ruotsalaista Kansanpuoluetta
3) Kansallista Kokoomusta
4) Suomen Keskustaa
5) Vihreää Liittoa
6) Sosialidemokraattista Puoluetta
7) Vasemmistoliittoa
8) Muuta, mitä

8. Oletteko jäsenenä sellaisessa lautakunnassa, jonka toimialaan kuuluu palo- ja
pelastustoimi?

1) En
2) Kyllä



9. Oletteko itse joskus osallistunut vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan?

1) en
2) kyllä, vuotta

Seuraavat kysymykset liittyvät sopimuspalokuntien yhteiskunnalliseen merkittävyyteen.

10. Onko kunnassanne/kaupungissanne vakituista palokuntaa?

1) Ei
2) Kyllä
3) En osaa sanoa

11. Minkälaisia sopimuspalokuntia kunnassanne/kaupungissanne on?

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

12. Jos kunnassanne on sekä vakituinen että sopimuspalokunta, niin miten
mielestänne näiden palokuntien välinen yhteistyö on sujunut?

1) hyvin
2) melko hyvin
3) en osaa sanoa
4) melko huonosti
5) huonosti

13. Kuinka merkittävänä itse pidätte sopimuspalokuntia

a) pelastustoimen kannalla?

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



b) koko kunnan ja sen talouden kannalla?

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

14 Kuinka merkittävänä mielestänne kuntanne asukkaat pitävät sopimuspalokuntaa?.

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

15. 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 jäsenien
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 l
arvosteta riittävästi kunnan
päättävissä elimissä

8. Palokuntatoiminnasta on 4 3 2 1
myönteinen kuva julkisuu-
dessa

Seuraavat kysymykset liittyvät sopimuspalokuntien tulevaisuuteen ja toiminnan kehittä-
miseen.

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

17. 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
(valistustoiminta) 4 3 2 1

muut pelastuspalvelun
järjestöt 4 3 2 1

urheiluseurat 4 3 2 1



ympäristöjärjestöt 4 3 2 1

muut kansalaisjärjestöt 4 3 2 1

muu, mikä 4 3 2 1

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

19. Mitkä ovat mielestänne alueellisen pelastustoimen suurimmat uhkat?

20. Mitkä ovat mielestänne alueellisen pelastustoimen suurimmat hyödyt?


