K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD2254 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : kuntakysely
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2254 Municipal Treatment of Gambling Addicts 2006 : Municipalities
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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KUNTALOMAKE

Täyttäjä: _________________________________________________________________________________________________
1. Missä palveluissa kunnassanne käsitellään peliongelmia?
1

Sosiaalipalveluissa,
missä?: _____________________________________

2

Terveyspalveluissa,
missä?: _____________________________________

3

Muissa palveluissa,
missä?: _____________________________________

2. Onko kunnassanne erityinen palvelupiste, johon
peliongelmista kärsivät tai heidän läheisensä ohjataan?
1

2

3

7. Kuinka usein kuntanne palveluissa
kohdataan peliongelmaisia?
1
2
3
4
5
6

8. Mitä muuta haluatte sanoa peliongelmaisten
palveluista ja niiden järjestämisestä?

Kunnan oma palvelu, mikä?:

___________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

Kuntien yhteistyönä tuottama palvelu, mikä?:

TAUSTATIEDOT

____________________________________________
Muu palvelu, mikä?:

Lopuksi pyydämme Teitä vastaamaan
muutamaan taustatietokysymykseen,
joita käytetään tulosten luokitteluun.

____________________________________________

Mikä on asemanne kunnassa?
1

3. Huomioidaanko peliongelmaiset ihmiset
kuntanne palvelujärjestelmässä ...
4
3
2
1

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Erittäin huonosti

4. Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää
osaamista hankitaan?
1
2

Työntekijän omaehtoinen tiedonhankinta
Työnantajan antama koulutus

5. Mitä tarpeita Teillä on peliongelmaisten hoitoon
liittyvän osaamisen kehittämiseen?
1
2
3
4

Kerran viikossa tai useammin
2 – 3 kertaa kuukaudessa
Kerran kuukaudessa
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
Ei tietoa

Kirjallista tietoa ongelmasta
Lyhytkestoista koulutusta
Pitkäkestoista koulutusta
Muita tarpeita, mitä?: __________________________
_____________________________________________

6. Miten kunnassanne kiinnitetään huomiota
rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon?

2

Sosiaali- ja terveysjohtaja, peruspalvelujohtaja tai muu sosiaalipalveluista
vastaava kunnan ylin virkamies
Muu kunnan sosiaalipalvelun virkamies,
mikä?:
________________________________________

Missä läänissä kuntanne sijaitsee?
1
2
3
4
5

Etelä-Suomen lääni
Länsi-Suomen lääni
Itä-Suomen lääni
Oulun lääni
Lapin lääni

Mikä on kuntanne asukasmäärä?
1
2
3
4

Alle 10.000 asukasta
10.000 – 20.000 asukasta
20.001 – 50.000 asukasta
Yli 50.000 asukasta

PALVELUPISTEILLE TARKOITETTUJEN
LOMAKKEIDEN TOIMITTAMINEN:
Liitteenä olevat kyselyt toimitetaan niihin palvelupisteisiin, joita kuntanne käyttää peliongelmaisten
ohjauksessa ja hoidossa.

1
2

Kunnassamme on kirjallinen ohjelma tai suositus
Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito on kirjattu
osaksi muuta hyvinvointiohjelmaa

Pisteet voivat olla kunnan omia palvelupisteitä
tai kunnan kanssa yhteistyössä toimivia
palveluja myös kunnan ulkopuolella.

3

Rahapeliongelmista on keskustelua,
mutta ei päätöksiä

Kirjatkaa oheen mihin palvelupisteisiin
lomakkeet toimitettiin (palvelupisteen nimi):

4

Ongelmiin kiinnitetään huomiota jotenkin muuten,
miten?:

1. ____________________________________________

____________________________________________

2. ____________________________________________

Rahapeliongelmiin ei kiinnitetä kunnassamme
erityistä huomiota

3. ____________________________________________

5

KIITOS VASTAUKSESTANNE!
2.5.2006 TTu/aa

