
KYSELYLOMAKE: FSD2988 DIAKONIABAROMETRI 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2988 DIACONIA BAROMETER 2011

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Diakoniabarometri 2011[kopio]
Tervetuloa osallistumaan vuoden 2011 Diakoniabarometriin. Vastauksesi ovat tärkeitä! Tutkimuksen tuloksia käytetään monipuolisesti diakoniatyön
tutkimuksessa ja kehittämisessä. Kyselyn tuloksia esitellään Diakoniatyöntekijöiden päivillä Oulussa. Tuloksista laaditaan myös tutkimusraportti, joka tulee
saataville sähköisessä muodossa.

 

Suurimpaan osaan lomakkeen kysymyksistä voit vastata valitsemalla monivalinnoista sopivimman vaihtoehdon. Osaan lomakkeen kysymyksistä voit vastata
omin sanoin.

Muista painaa vastaamisen lopuksi Tallenna-nappia.

Halutessasi voit saada vastauksesi sähköpostiisi antamalla lopuksi sähköpostiosoitteesi. 

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskuntatyö ja Diakoniatyöntekijöiden liitto.
Diakoniabarometrin ydintyöryhmään vuonna 2011 kuuluvat Tomi Oravasaari (DTS, vastuullinen tutkija), Titi Gävert (KDY) ja Tiina laine (DTL). Kyselyyn
liittyvät tiedustelut ja kommentit voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tomi.oravasaari@helsinki.fi.

Kiitos kun osallistut!

 

1. Taustatiedot
1.1. Missä hiippakunnassa työskentelet?

Valitse jokin seuraavista

 Espoon hiippakunta
 Helsingin hiippakunta
 Kuopion hiippakunta
 Lapuan hiippakunta
 Mikkelin hiippakunta
 Oulun hiippakunta
 Porvoon hiippakunta
 Tampereen hiippakunta
 Turun arkkihiippakunta

1.2. Kunnan/kaupungin asukasmäärä, jossa työskentelet

Valitse jokin seuraavista

 alle 2000 asukasta
 2001 - 5000 asukasta
 5001 - 10 000 asukasta
 10 001 - 20 000 asukasta
 20 001 - 30 000 asukasta
 30 001 - 50 000 asukasta
 50 001 - 100 000 asukasta
 yli 100 000 asukasta

1.3. Mikä on oman työpaikkaseurakuntasi jäsenmäärä? 

1.3.1. Seurakuntayhtymät
 Työpaikkaseurakuntani kuuluu seurakuntayhtymään
 Työskentelen seurakuntayhtymässä
 Työpaikkaseurakuntani ei kuulu seurakuntayhtymään

1.4. Mikä on syntymävuotesi? (ohje: vuosiluku neljällä numerolla) 

1.5. Kumpaa sukupuolta olet?

Valitse jokin seuraavista  Nainen
 Mies
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1.6. Mikä on koulutustaustasi?

Valitse jokin seuraavista

 Diakoni-sosiaaliohjaaja
 Diakonissa-sairaanhoitaja
 Diakoni-sosionomi (AMK)
 Diakonissa-sairaanhoitaja (AMK)
 Diakoni-sosionomi (ylempi AMK)
 Diakonissa-sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 Teologian maisteri
 Jokin muu kuin yllämainittu tutkinto, mikä?

1.6.1. Jos valitsit edelliseen valikkoon jonkin muun tutkinnon, niin mikä se on? / Jos sinulla on lisäksi muita koulutuksia, voit täydentää myös ne tähän.

1.7. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt diakoniatyössä?

Valitse jokin seuraavista

 0-2 -vuotta
 3-5 -vuotta
 6-10 -vuotta
 11-20 -vuotta
 21 vuotta tai kauemmin

1.8. Mikä on nykyisen työsi vaativuusryhmä?

Valitse jokin seuraavista

 501
 502
 503
 601
 602
 Jokin muu

1.9. Toimitko esimiestehtävissä seurakunnassasi?

Valitse jokin seuraavista
 Kyllä
 Ei
 En osaa sanoa

1.9.1. Jos vastasit Kyllä, oletko

Valitse jokin seuraavista

 Työalan esimies sisältäen henkilöstöjohtamisen
 Työalan esimies ilman henkilöstöjohtamista
 Tiimin vastaava ilman henkilöstöjohtamista
 Muu esimiestehtävä

1.9.1.1. Jos vastasit edelliseen muu esimiestehtävä, niin kerro millainen? 

2. Diakoniatyön osa-alueet ja painopisteiden muutokset
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2.1. Seuraavassa olemme listanneet useita eri diakoniatyön osa-alueita. Tavoitteena on kartoittaa diakoniatyön monimuotoisuutta ja ajankohtaisia painotuksia. Missä määrin seuraavat diakoniat
Paljon Melko paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan

Diakoninen perhetyö
Kansainvälisyyskasvatus

Koulutyö
Oppilaitostyö
Rippikoulutyö

Osallistuminen seurakunnan jumalanpalveluselämään
Yleinen seurakuntatyö

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteistyö seurakuntien välillä

Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa
Yhteistyö terveystoimen kanssa

Ennallataehkäisevä työ
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen työ

Terveyden edistäminen
Omaishoitajien tukeminen

Vammaistyö, Kirkko kaikille -työ
Työ maahanmuuttajien parissa

Kriisityö
Työpaikkatyö ja työyhteisöjen tukeminen

Asukastoiminta
Kansainvälinen diakonia

Yhteisvastuukeräys
Vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen

Projektit ja hankkeet
Omaehtoisen toiminnan edistäminen

Etsivä työ
Mielenterveystyö

Diakoninen vanhustyö
Taloudellinen avustaminen

Ruoka-avustaminen
Päihdetyö tai muu riippuvuuksiin liittyvä työ

Sielunhoitotyö
Kotikäyntityö

Hallinnolliset tehtävät

2.2. Mihin diakoniatyön muotoon kohdistuu seurakunnassasi eniten lisäämistarvetta? Perustele tarvittaessa.

2.3. Miten köyhyys näkyy työssäsi?
Paljon Melko paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan

Asiakasmäärien lisääntyminen
Elämäntilanteiden monimutkaistuminen

Ylisukupolvinen köyhyys
Etuuksien viivästymisestä johtuva avustuksen tarve

Perusturvan riittämättömyydestä johtuva avustamisen tarve
Nuorten ihmisten taloudellisen avustamisen tarve

2.3.1. Jos köyhyys näkyy työssäsi jollain muulla tavoin, niin miten? 

2.4. Miten väestön ikääntyminen näkyy työskentelypaikkakunnallasi? 
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2.5. Miten mielestäsi väestön ikääntymisen tulisi muuttaa diakonian työtapoja ja painotuksia?

3. Diakoniatyön yhteistyösuhteet
3.1. Missä määrin seurakuntanne diakoniatyöllä on yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa?

Paljon Melko paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan
Oman seurakunnan muut työalat

Muut evankelis-luterilaiset seurakunnat
Muut kristilliset seurakunnat (pois lukien ev.lut. seurakunnat)

Muut uskonnolliset yhteisöt (pois lukien kristilliset seurakunnat)
Sosiaalivirasto / toimeentulo

Sosiaalivirasto / lastensuojelu
Sosiaalivirasto / kotipalvelu

Sosiaalivirasto / vammaispalvelu
Terveystoimi / kotisairaanhoito

Oppilaitokset
Kristilliset järjestöt

Järjestöt (pois lukien kristilliset järjestöt)
Yritykset

Velkaneuvonta
EU-projektit

Poliisi
Työvoimahallinto

3.2. Miten yhteistyö on alkanut ja miten siitä on sovittu?
Pitkä

perinne
Uutta (alkanut viimeisen 2

vuoden aikana)
Sovittu

suullisesti
Sovittu

kirjallisesti
Sovittu

organisaatiotasolla
Yksittäisen

työntekijän sopimaa
Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei

Oman seurakunnan muut työalat
Muut evankelis-luterilaiset

seurakunnat
Muut kristilliset seurakunnat (pl.

ev.lut. srk:t)
Muut uskonnolliset yhteisöt (pl.

kristilliset srk:t)
Sosiaalivirasto / toimeentulo
Sosiaalivirasto / lastensuojelu
Sosiaalivirasto / kotipalvelu

Sosiaalivirasto / vammaispalvelu
Terveystoimi / kotisairaanhoito

Oppilaitokset
Kristilliset järjestöt

Järjestöt (pl. kristilliset järjestöt)
Yritykset

Velkaneuvonta
EU-projektit

Poliisi
Työvoimahallinto

3.3. Millaisia onnistumisen kokemuksia yhteistyössä on ollut? 

3.4. Millaisia ongelmakohtia yhteistyössä on ollut? 
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3.5. Millaista yhteistyötä seurakuntanne diakoniatyöllä on yritysten kanssa? 

4. Diakonian sisällölliset määritykset ja rajaukset
4.1. Arvioi missä määrin seuraavat määrittävät työsi sisällön?

Paljon Melko paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan
Työntekijä itse

Työtiimi yhdessä
Kirkkoherra
Lähiesimies

Ohje- tai johtosäännöt
Johtokunta

Ympäröivä tarve

4.2. Onko työhösi olemassa selkeästi määritelty työnkuvaus?

Valitse jokin seuraavista
 Kyllä
 Ei
 En osaa sanoa

4.3. Onko lähiesimiehesi omalta työalaltasi?

Valitse jokin seuraavista
 Kyllä
 Ei
 En osaa sanoa

4.4. Saatko riittävästi omalta esimieheltäsi tukea työllesi?

Valitse jokin seuraavista

 Täysin riittävästi
 Jokseenkin riittävästi
 Toisinaan saan riittävästi tukea, toisinaan tuki on riittämätöntä
 Jokseenkin riittämättömästi
 Täysin riittämättömästi

4.5. Miten kiinnostavana pidät työtäsi?

Valitse jokin seuraavista

 Erittäin kiinnostavana
 Kiinnostavana
 Toisinaan työni on kiinnostavaa, toisinaan ei
 En kovin kiinnostavana
 En lainkaan kiinnostavana

4.6. Kuinka hyvin viihdyt työssäsi?

Valitse jokin seuraavista

 Erittäin hyvin
 Hyvin
 Keskinkertaisesti
 Huonosti
 Erittäin huonosti

4.7. Oletko kohdannut työssäsi väkivallan uhkaa asiakkaiden taholta?

Valitse jokin seuraavista

 Jatkuvasti
 Usein
 Toisinaan
 Harvoin
 En koskaan

4.8. Kuinka paljon seurakuntasi avoimiin diakoniatyön virkoihin tai sijaisuuksiin on ollut päteviä hakijoita?

Valitse jokin seuraavista

 Yli 10 hakijaa
 3-10 hakijaa
 1-2 hakijaa
 Ei lainkaan hakijoita
 En osaa sanoa / Virkoja tai sijaisuuksia ei ole ollut avoinna viime vuosien aikana

4.9. Tarjoaako seurakuntasi harjoittelupaikkoja? Valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:
 Kirkollisten alojen opiskelijoille
 Vaikeasti työllistettäville
 Ei tarjoa
 En osaa sanoa
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4.10. Missä määrin seuraavat diakoniatyön ulottuvuudet painottuvat työssäsi?
Paljon Melko paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan

Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen
Rinnalla kulkeminen ihmisten elämäntilanteissa

Toivon tuominen ihmisten elämään
Tutkiva työote

Yhteisöllisyyden vahvistaminen
Hengellinen matkakumppanuus

Diakoniakasvatus
Syrjäytymisen torjuminen, yhdenvertaisuuden edistäminen

Vaikuttamistoiminta apua tarvitsevien tilanteen parantamiseksi

5. Teemakysymykset: koulutus, oppilaitostyö ja vapaaehtoistoiminta
5.1. Onko työssäsi jokin osa-alue, johon toivot täydennyskoulutusta? Mikä osa-alue ja millaista koulutusta?

5.1.1. Jos toivot täydennyskoulutusta, miten pian?

Valitse jokin seuraavista
 Vuoden sisällä
 Kahden vuoden sisällä
 Kolmen vuoden sisällä

5.2. Millä tavoin mahdollistat ihmisten omaehtoista toimintaa? 

5.3. Jos teet yhteistyötä koulujen tai oppilaitosten kanssa, niin millaisten? Valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:
 Peruskoulu
 Ammatillinen oppilaitos
 Lukio
 Ammattikorkeakoulu
 Yliopisto
 Muu oppilaitos
 En tee yhteistyötä koulujen tai oppilaitosten kanssa

5.3.1. Jos teet yhteistyötä koulujen tai oppilaitosten kanssa, mitä työ pitää sisällään?

5.4. Jos teet yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa, niin millä tavoin?

Valitse sopivin seuraavista vaihtoehdoista

 Koordinoin seurakuntani vapaaehtoistoimintaa
 Koordinoin vapaaehtoistoimintaa omalla työalallani
 Ohjaan vapaaehtoisia osana työtäni
 Teen yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa
 Työhöni ei liity vapaaehtoistoiminta
 En osaa sanoa
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5.5. Seuraavassa on listattu vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen liittyviä tehtäviä. Riippumatta siitä, kuuluuvatko seuraavat tämän hetkisiin työtehtäviisi, arvioi osaamistasi.
Osaan
hyvin

Osaan melko
hyvin

Osaan jossain
määrin

Osaan
vähän

En osaa
lainkaan

Motivoin uusia ihmisiä vapaaehtoisiksi
Välitän ihmisille tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista

Tunnistan eri tehtäviin sopivat vapaaehtoiset
Onnistun mahdollistamaan ihmisten omaehtoista toimintaa

Koulutan vapaaehtoisia tehtäviinsä
Perehdytän vapaaehtoisia tehtäviinsä

Tuen vapaaehtoisia tehtävissään
Teen diakonista työtä yhdessä vapaaehtoisten kanssa

Suunnittelen vapaaehtoisille uusia tehtäviä
Vakiinnutan vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja (esim. kirjalliset

sopimukset, ohjeet)
Saatan yhteen avun tarvitsijan ja vapaaehtoisen auttajan

Selvitän vapaaehtoistoiminnan konfliktitilanteita
Asetan vapaaehtoistoiminnalle tavoitteita

Hyödynnän vapaaehtoisten erityisosaamista
Suunnittelen vapaaehtoisvoimin toteutettavia projekteja

Jaan tehtäviä vapaaehtoisille
Pidän yhteyttä vapaaehtoisiin

Kannustan vapaaehtoisia (esim. positiivinen palaute, muistaminen)
Seuraan vapaaehtoisen selviytymistä tehtävässä

Seuraan vapaaehtoistoiminnan tuloksia
Kehitän vapaaehtoistoimintaa havaintojen pohjalta

Palaute
Jos haluat saada omat vastauksesi sähköpostitse, kirjoitta sähköpostiosoitteesi tähän kenttään.

Tietojen lähetys

Tallenna

Lämmin Kiitos vastauksistasi!

© Eduix Oy
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