
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

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:

FSD2226 Health Promotion Survey 2005 : Member Organisations

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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TERVEYDEN EDISTÄMISEN RAKENNETTA SELVITTÄVIÄ KYSYMYKSIÄ  (1 – 7) 
  

1.  Onko terveyden edistämistyöhön kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia 
tänä vuonna (2005) järjestössänne viime vuoteen (2004) verrattuna? 

 
1 Vähennetään 
2  Ei muutosta 
3  Lisätään 
4  En osaa sanoa     
 
2. Miten arvioitte tilanteen terveyden edistämisen palvelujen  saatavuudessa kehittyvän 

tänä vuonna (2005) järjestössänne  viime vuoteen (2004) verrattuna ( palveluilla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi  painonhallintaryhmiä, liikuntaryhmiä)? 

 
1 Tilanne heikkenee 
2 Tilanne pysyy ennallaan 
3 Tilanne paranee 
4 En osaa sanoa     
 
3. Mitä mielestänne terveyden edistämistyössä tapahtuu tänä vuonna (2005)  

järjestössänne viime vuoteen (2004) verrattuna ? 
 
1 Tilanne heikkenee 
2 Pysyy ennallaan  
3    Tilanne paranee   
4    En osaa sanoa      
 
4. Mikä on mielestänne merkittävin syy, miksi tilanne joko paranee tai heikkenee.  
 
 
 
5. Millaiselta terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa tänä 

vuonna 2005 viime vuoteen verrattuna (2004)? 
       
1  Synkältä 
2  Pysyy ennallaan 
3    Valoisalta  
4    Ristiriitaiselta  
0    En osaa sanoa 
   
 
6.   Miten perustelette näkemystänne (kysymys 5)? 
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7. Miten arvioitte yhteistyön terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa kehittyvän järjestössänne seuraavan 5 vuoden aikana ? 

 
   Järjestöjen yhteistyö Lisääntyy Pysyy  

ennallaan 
Vähenee En osaa 

sanoa 
Kunnan eri sektoreiden ja järjestöjen 
keskinäinen 

    

Järjestöjen keskinäinen yhteistyö     
Asiakkaiden /kohderyhmän kanssa      
Muu, mikä  

 
 

    

 
 
TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖJÄ KARTOITTAVIA KYSYMYKSIÄ (8 – 11) 
 
 
8.  Valitse mielestäsi kolme tärkeintä terveyden edistämisen toimintasisältöä, minkä 

painoarvo kasvaa seuraavan 5 vuoden aikana järjestössänne. 
       
 
Toimintasisällöt   
1 Asuinympäristöjen turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen  
2 Liikenneturvallisuuden edistäminen  
3 Elintarvikkeiden turvallisuuden parantaminen  
4 Sosiaalisten verkostojen huomiointi ja tukeminen   
5 Mielenterveystyö (psyykkisten ja sosiaalisten vaaratekijöiden ehkäiseminen)   
6 Työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen painottuva työ  
7 Tupakoimattomuuden edistäminen  
8 Ehkäisevä päihdetyö  (alkoholi, lääkkeet ja huumeet)  
9 Terveellisen ravitsemuksen edistäminen (koulu- ja työpaikkaruokailu)  
10   Liikunnan lisäämiseen ja  monipuolistamiseen tähtäävät toimenpiteet  
11   Muu, mikä  
 
 
9.  Mikä ohjaa järjestössänne terveyden edistämisen työtä  olemassa olevien taloudellisten 

resurssien puitteissa seuraavan 5 vuoden aikana? Valitse yksi tärkein.  
 

1 käsitys ja ymmärrys terveyden edistämisestä 
2 kansalaisten tarpeet 
3 järjestöstrategia 
4 järjestön arvot ja päämäärät 
5 lakisääteinen pohja (perustuslaki, KTL) 
6 valtakunnalliset strategiat(merkittävimpänä Terveys 2015 –Kansanterveysohjelma) 
7 ammatillinen osaaminen (osaava henkilökunta) 
8 en osaa sanoa   
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10.  Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä toimijan näkökulmasta  terveyden 
edistämisen kehittämisessä seuraavan 5 vuoden aikana?  Valitse yksi tärkein tekijä. 

 
1 opastusta terveyden edistämisen käytännön työhön kunnissa ja järjestöissä 
2 interventioita/ohjelmia käytännön työhön kunnissa ja järjestöissä 
3 terveyden edistämisen osoittimia (indikaattoreita), jotka soveltuvat kunnallisen työn/järjestöjen 

työn arviointiin ja suunnitteluun 
4 terveyden edistämisen rakenteiden luominen ja kehittäminen 
5 muu, mikä 
 
 
11.  Miten seuraavat terveyden edistämistyön  toteuttamista edistävät sisällöt toteutuvat 

arvionne mukaan järjestössänne tänä vuonna (2005) viime vuoteen (2004) verrattuna?  
 

Sisällöt Tilanne 
paranee 

Tilanne pysyy 
ennallaan 

Tilanne 
heikkenee 

En osaa  
sanoa 

1 Henkilökunnan koulutus ja ammatillisen osaamisen 
kehittäminen 

    

2 Moniammatillisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen     
3 Toimintojen suunnitelmallisuuden kehittäminen     
4 Asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen ja 
soveltaminen 

    

5 Palautejärjestelmä (toimintojen seurannan ja arvioinnin 
kehittäminen) 

    

6 Terveyden edistämistä ohjaavan järjestelmän 
kehittäminen 

    

7 Terveyden edistämisen palvelujen kehittäminen (esim. 
neuvolatyö, erilainen ohjaus ja neuvontatoiminta) 

    

 
 
 
VUODEN 2005 AJANKOHTAISET TEEMAKYSYMYKSET (12 – 14) 
 
12.  Mitä konkreettisia toimia seuraavan 5 vuoden aikana on suunnitteilla järjestössänne 

terveyden tasa-arvon saavuttamiseksi? 
 
 
 
 
13. Miten arvioitte Terveys 2015 –kansanterveysohjelman tunnettavuutta ja merkitystä 

työssänne? 
 

 Paljon Jonkin verran Vähän  Ei lainkaan 
Olen kuullut ohjelmasta     
Olen tutustunut ohjelmaan     
Otan työssäni huomioon ohjelman 
tavoitteet ja sisällön 

    

Ohjelma huomioidaan järjestömme 
toiminnassa 
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14. Kerro lyhyesti, mihin Terveys 2015  –kansanterveysohjelman tavoitteisiin tai ohjelman 
haasteisiin järjestössänne erityisesti pyritään kiinnittämään huomiota seuraavan 5 vuoden 
aikana.  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
TUPAKKA-AIHEISET KYSYMYKSET (15 – 16) 

 
15.  Mitä asiaa pidätte hyödyllisimpänä tupakoimattomuuden edistämisessä seuraavan 5 

vuoden aikana? Valitse (ympyröi) yksi tärkein tekijä. 
 
1 koulutusta tupakoimattomuuden edistämistyöhön kunnissa ja järjestöissä 
2 interventioita/ohjelmia käytännön työhön kunnissa ja järjestöissä 
3 valtakunnallista tupakoimattomuuden edistämisstrategiaa ja toimintamalleja 
4 Käypä Hoito – suositusten toimeenpano 
5 tupakkalain valvontaa helpottavat tekijöitä ( esim. myyntilupien maksullisuus, vastaavat 

sanktiot kuin alkoholilainsäädännössä) 
6 muuta, mitä 

 
16.  Mitä mielestänne seuraavissa tupakoimattomuuteen tähtäävissä rakenteissa tapahtuu 

tänä vuonna (2005) järjestössänne viime vuoteen (2004) verrattuna? 
 
Tupakoimattomuuteen tukevia rakenteita Tilanne 

paranee
 Tilanne 
pysyy 
ennallaan 

Tilanne 
heikkenee 

 En  
 osaa 
 sanoa 

Ei kuulu 
toimin- 
taan 

Taloudelliset voimavarat tupakointia vähentävässä työssä      
Taloudelliset voimavarat tupakkavieroituksessa      
Henkilöstöpanos tupakointia vähentävässä työssä      
Henkilöstöpanos tupakkavieroituksessa      
Yhteistyö tupakointia vähentävässä työssä eri 
hallintokuntien ja muiden tahojen (mm. järjestöjen) 
välillä 

     

Tupakointia vähentävän ohjelman niveltyminen muuhun 
terveyden edistämiseen 

     

Tupakkalain valvontaan tarvittavat henkilöresurssit      
Tupakkalain valvontaan tarvittavat taloudelliset resurssit      

 
 
 KIITOS VASTAUKSESTASI! 


