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Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit  
Rastittakaa valitsemanne vaihtoehdot.     
 
 
I   TAUSTATIEDOT 
 
 

1. Yhdistyksenne nimi _____________________________________________________________________________ 

2. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yhdistyksenne toimialaa? Valitkaa vastausvaihtoehdoista vain yksi. 
 teemme pääasiallisesti mielenterveystyötä 
 teemme ensisijaisesti mielenterveystyötä, mutta päihdetyö koskee osaa toiminnasta 
 teemme pääasiallisesti päihdetyötä 
 teemme ensisijaisesti päihdetyötä, mutta mielenterveystyö koskee osaa toiminnasta 
 teemme yhtä paljon mielenterveys- ja päihdetyötä 
 päihde- tai mielenterveystyö ei ole pääasiallinen toimialamme → Kysely loppuu osaltanne tähän – kiitos! Voitte 

             postittaa lomakkeen vastauskuoressa. 
 
 
3. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yhdistyksenne toiminnan painopistettä? Valitkaa vastausvaihtoehdoista vain yksi.  

 ehkäisevä työ 
 pääasiallisesti ehkäisevä työ, mukana myös korjaavaa työtä/kuntoutusta 
 korjaava työ/kuntoutus 
 pääasiallisesti korjaava työ/kuntoutus, mukana myös ehkäisevää työtä 
 teemme yhtä paljon ehkäisevää työtä ja korjaavaa työtä/kuntoutusta 

 
4. Minä vuonna yhdistyksenne on perustettu?   5. Mikä on asemanne yhdistyksessänne? 
___________________________________________ ____________________________________________ 
 
6. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yhdistyksenne toimialuetta? Valitkaa vastausvaihtoehdoista vain yksi. 

 naapurusto, lähiyhteisö, kylä, kaupunginosa        →   Kuinka paljon asukkaita toimialueellanne on? ______________ 
 kaupunki, kunta                                    →   Kuinka paljon asukkaita toimialueellanne on? ______________ 
 alueellinen, seudullinen 
 valtakunnallinen 

 
 
 
II   TOIMINNAN KOHDERYHMÄT 
Seuraavissa kysymyksissä tarkastellaan sitä, keille kohdistatte toimintaanne ja mihin yhteisöihin pyritte vaikuttamaan.
    
7. Keitä ovat yhdistyksenne kohderyhmät eli  
a) keille tarjoatte apua, tukea ja toimintaa?               jossain määrin  
                               keskeinen                       kohde-                     ei kohde-           
                               kohderyhmämme         ryhmäämme           ryhmäämme 
     lapset, nuoret                                                         
     eläkeläiset, ikääntyneet                                                         
     huono-osaiset ihmiset (syrjäytyneet, köyhät)                                                                
     työttömät                                                                                                                        
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     asunnottomat                                          
     yksinäiset                                            
     ihmiset, joilla on akuutti mielenterveysongelma                                                      
     mielenterveyskuntoutujat                                              
     ihmiset, joilla on akuutti päihdeongelma                                                        
     päihdekuntoutujat                                                         
     ihmiset, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelma                                   
     peliongelmaiset                                                         
     ihmiset, joilla on muita toiminnallisia riippuvuuksia                                               
     päihdeongelmaisen omaiset, läheiset                                                        
     mielenterveysongelmaisen omaiset, läheiset                                                         
     pakolaiset                                                          
     maahanmuuttajat                                                            
 
b) mihin yhteisöihin kohdistatte toimintaanne?             jossain määrin  
                               keskeinen                      kohde-                      ei kohde-           
                               kohderyhmämme         ryhmäämme           ryhmäämme 
     poliittiset päätöksentekijät, viranomaiset                                                      
     päihde- ja/tai mielenterveystyön ammattilaiset                                                             
     koulut ja oppilaitokset                                                      
     työpaikat                                                        
     lähiyhteisö, naapurusto                                                        
muu kohderyhmä, mikä?____________________________                                 
  
 
8. Minkä kohderyhmien tavoittamisen koette yhdistyksessänne tällä hetkellä erityisen vaikeaksi? Miksi? 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Aikooko yhdistyksenne keskittyä lähitulevaisuudessa johonkin uuteen kohderyhmään? 

 kyllä, mihin kohderyhmään/-ryhmiin ja miksi?________________________________________________________ 
   _________________________________________________________ 

 ei ole suunnitteilla 
 
 
 
III   TOIMINTAMUODOT, TOIMINNAN PAINOPISTEET, PALVELUT 
Seuraavissa kysymyksissä on listattu järjestötoiminnan toimintamuotoja, painopisteitä ja järjestöjen tuottamia 
palveluja. Tavoitteenamme on kartoittaa järjestötyön monimuotoisuutta ja ajankohtaisia painotuksia.  
 
 
10. Mitkä seuraavista ovat yhdistyksenne toimintamuotoja? Valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot. (Huom.! Älkää 
valitko mahdollisia yhdistyksenne tuottamia ostopalveluita, niistä kysytään kysymyksessä 21.) 
Apu, tuki, neuvonta   Muita toimintamuotoja       

 päiväkeskus- ja kohtaamispaikkatoiminta   kampanjat        
 palveluohjaus    julkaisutoiminta (esim. tutkimukset, työmallit) 
 terveys- ja/tai sosiaalineuvonta   koulu- ja oppilaitostyö   
 kotiin vietävä apu    lapsi- ja nuorisotyö 
 ystävätoiminta    perhetyö  
 tukihenkilötoiminta    omaistyö, läheistyö   
 yksilökeskustelut     naistyö  
 ryhmäkeskustelut, ryhmämuotoinen tuki (ei vertaistuki)  miestyö 
 verkkoauttamisen muodot (esim. verkkokriisityö)  työ seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa 
 asiakkaille/osallistujille annettava tietotekninen tuki  vanhus- ja eläkeläistyö 
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     työ maahanmuuttajien parissa  
Vertaistoiminta     pakolaistyö    

 vertaistukiryhmät    rikosseuraamustyö 
 toiminnallinen vertaisuus    etsivä mielenterveystyö 
 internet-välitteinen vertaistuki (esim. Facebook-ryhmät)  etsivä päihdetyö  

     toiminnalliset hoito- ja toipumismuodot  
Köyhyyden vastainen työ         (esim. musiikki- ja taidetoiminta)    

 talousneuvonta    luontolähtöiset toimintamuodot 
 ylivelkaantuneiden tukeminen   kansainvälinen toiminta 
 ruoka-apu     kirpputori- ja kierrätyskeskustoiminta 

     koulutusten järjestäminen, kenelle/keille? _______ 
Työllistymisen tukeminen          _____________________________________ 

 kuntouttava työtoiminta                      muu toimintamuoto, mikä/mitkä? ____________ 
 työpajatoiminta               _________________________________________ 
 työkeskustoiminta 

 
 
11. Mitkä ovat yhdistyksenne 1-3 tärkeintä toimintamuotoa?  
1)_______________________________________________________________________________________________         
2)_______________________________________________________________________________________________        
3)_______________________________________________________________________________________________        
 
 
12. Arvioikaa kuinka paljon kaikessa yhdistyksenne toiminnassa oli vuoden 2015 aikana  

a) yksittäisiä osallistujia _______________________________________________________________________ 
b) osallistumiskertoja     _______________________________________________________________________ 

(Huom! Mikäli yhdistyksenne tuottaa ostopalveluja, älkää laskeko mukaan näiden palvelujen asiakkaita. 
Ostopalvelujen asiakkaista kysytään erikseen kysymyksessä 21.) 
 
 
13. Onko yhdistyksenne toimintamuodoissa tapahtunut 14. Onko yhdistyksenne toimintamuotoihin 
muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana?  suunniteltu muutoksia? 

 kyllä, on aloitettu uusia toimintamuotoja; mitä ja miksi?  kyllä, aloitamme uuden toimintamuodon; minkä ja  
________________________________________________ miksi? ______________________________________ 
________________________________________________ ____________________________________________ 

 kyllä, on lopetettu toimintamuotoja; mitä ja miksi?         kyllä, lopetamme toimintamuodon; minkä ja 
________________________________________________ miksi? ______________________________________ 
________________________________________________ ____________________________________________ 

 ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia   ei ole suunniteltu muutoksia 
 
 
15. Millainen merkitys seuraavilla toiminnan painopisteillä on yhdistyksessänne?  
   suuri  kohtalainen pieni    ei koske          

                 merkitys  merkitys merkitys    yhdistystämme 
vapaaehtoistoiminta                            
vertaistoiminta                                                                  
ehkäisevä työ                                                                                      
vaikuttamistoiminta                                                                                           
edunvalvonta                                           
harrastus- ja virkistystoiminta                                                                                     
ohjaus ja neuvonta                                                                                     
asiantuntijatoiminta                                                                                       
tutkimustoiminta                                                                                      
kehittämistoiminta                                                                                      
*palvelujen tuottaminen                                                                                      
(*”Palvelujen tuottaminen” tarkoittaa tässä palveluja, joita yhdistyksenne tuottaa itse; mahdollisista yhdistyksenne 
omistaman yrityksen tuottamista palveluista kysytään seuraavassa kysymyksessä.) 
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16. Tuottaako yhdistyksenne ostopalveluja itse tai omistamansa yrityksen kautta? (Ostopalvelut ovat toimintoja, joita 
järjestötoimijat myyvät kunnille tai muille tahoille.)   

 kyllä    
 ei  (siirtykää kysymykseen 22) 

 
 
17. Myykö yhdistyksenne palveluja muille tahoille kuin  18. Onko yhdistyksenne osallistunut kilpailutuksiin   
kunnille?    viimeisen vuoden aikana? 

 kyllä; mitä palveluja ja kenelle?__________________  kyllä; minkä toiminnan osalta? _______________                    
                 ________________________________________         ________________________________________ 
                 ________________________________________         ________________________________________ 

 ei     ei 
  
 
19. Onko yhdistyksenne yhtiöittänyt osan toiminnastaan? 20. Onko yhdistyksenne omistama yritys osallistunut 

 kyllä; minkä toiminnan? _______________________ kilpailutuksiin viimeisen vuoden aikana? 
       _______________________________________        kyllä; minkä toiminnan osalta? _______________ 

 yhtiöittämistä suunnitellaan; minkä toiminnan osalta?        _________________________________________            
       ___________________________________________  ei 
 

 ei 
 
 
21. Mitä ostopalveluja yhdistyksenne tuottaa joko itse tai omistamansa yrityksen kautta? Valitkaa kaikki sopivat 
vaihtoehdot. Ilmoittakaa myös näiden palvelujen asiakasmäärät ja asiakaskäynnit tai muut pyydetyt tunnusluvut 
vuodelta 2015.  
                                         Tunnusluku                    Tunnusluku  

 päiväkeskustoiminta             asiakkaita __________            asiakaskäyntejä __________              
 asumispalvelut, asumisen tukipalvelut           asiakkaita __________            asumisvuorokausia __________       
 avomuotoinen mielenterveyskuntoutus            asiakkaita __________                  asiakaskäyntejä __________            
 laitosmuotoinen mielenterveyskuntoutus           asiakkaita __________            hoitovuorokausia __________          
 avomuotoinen päihdekuntoutus           asiakkaita __________            asiakaskäyntejä __________             
 laitosmuotoinen päihdekuntoutus            asiakkaita __________            hoitovuorokausia __________          
 hoitokotipalvelut                                   asiakkaita __________            hoitovuorokausia __________         
 avomuotoiset sopeutumisvalmennus- ja    

       kuntoutuskurssit                 asiakkaita __________            asiakaskäyntejä __________            
 laitosmuotoiset sopeutumisvalmennus- ja                        

       kuntoutuskurssit            asiakkaita __________            hoitovuorokausia __________          
 ohjattu ryhmätoiminta                                        asiakkaita __________            asiakaskäyntejä __________            
 avomuotoinen katkaisuhoito                               asiakkaita __________            asiakaskäyntejä __________             
 laitosmuotoinen katkaisuhoito                                   asiakkaita __________            hoitovuorokausia __________         
 opioidiriippuvuuden korvaushoito           asiakkaita __________                  asiakaskäyntejä __________           
 ensi- ja turvakotipalvelut                                        asiakkaita __________            asiakasvuorokausia __________      
 kriisipuhelin, palveleva puhelin tms.               asiakkaita __________              yhteydenottoja __________             
 kriisikeskus             asiakkaita __________             asiakaskäyntejä __________           
 terveysneuvontapiste            asiakkaita __________            asiakaskäyntejä __________            
 liikkuvat palvelut (esim. terveysneuvonta)              asiakkaita __________            asiakaskäyntejä __________            
 ammattilaisten kouluttaminen           asiakkaita __________       
 asiantuntijapalvelut            asiakkaita __________ 
 työllistämispalvelut            asiakkaita __________ 
 interaktiiviset verkkopalvelut           asiakkaita __________            yhteydenottoja __________ 

muu palvelu, mikä?__________________                            
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IV   TOIMINNAN VOIMAVARAT  
Seuraavat kysymykset koskevat yhdistyksenne voimavaroja eli jäsenten, vapaaehtoisten ja työntekijöiden määriä sekä 
yhdistyksenne taloudellista tilannetta. 

 
22. Mikä oli yhdistyksenne henkilöjäsenmäärä 31.12.2015?  23. Miten yhdistyksenne henkilöjäsenmäärä 
__________________ henkilöjäsentä  on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana? 

 yhdistyksessämme ei ole henkilöjäseniä (siirtykää  kasvanut paljon 
       kysymykseen 24)          kasvanut jonkin verran 
     pysynyt vakaana 
     vähentynyt jonkin verran 
     vähentynyt paljon 
 
24. Kuinka paljon vapaaehtoisia yhdistyksessänne on? (Huom.! Vapaaehtoisella tarkoitamme toimijoita, jotka ovat 
tehneet yhdistyksessänne vapaaehtoistyötä vähintään kerran viimeisen vuoden aikana joko vastikkeettomasti tai vain 
pieniä satunnaisia palkkioita tai kulukorvauksia vastaan. Älkää laskeko yhdistyksenne luottamushenkilöitä 
vapaaehtoistoimijoiksi.)   
 
Yhdistyksessämme on ______________ vapaaehtoista. (lukumäärä) 

 Yhdistyksessämme ei ole vapaaehtoisia. (siirtykää kysymykseen 28) 
 
 
25. Kuinka suuren osan yhdistyksenne vapaaehtoisista arvioitte olevan seuraavien ryhmien edustajia?   
       suuri kohtalainen       pieni       ei  
    osa osa                      osa                  lainkaan 
työttömiä        
työssäkäyviä         
opiskelijoita             
osaamistaan tarjoavia ammattilaisia                      
eläkeläisiä, ikääntyneitä                
ihmisiä, joilla on akuutti päihdeongelma      
päihdekuntoutujia                     
ihmisiä, joilla on akuutti mielenterveysongelma                       
mielenterveyskuntoutujia                            
ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelma                      
päihdeongelmaisten omaisia, läheisiä                           
mielenterveysongelmaisten omaisia, läheisiä                         
muita, keitä?______________________________________                      
 
  
26. Arvioikaa, kuinka monta tuntia vapaaehtoistyötä  27. Miten yhdistyksenne vapaaehtoisten määrä on  
yksi vapaaehtoinen teki keskimäärin kuukaudessa. kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana?   
keskimäärin _________________ tuntia kuukaudessa.  kasvanut paljon 
     kasvanut jonkin verran  
     pysynyt vakaana 
     vähentynyt jonkin verran 
     vähentynyt paljon 
 
 
28. Mitä hyviksi koettuja tapoja teillä on saada uusia ihmisiä mukaan yhdistyksenne toimintaan? Kertokaa omin 
sanoin! _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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29. Kuinka paljon palkattuja työntekijöitä yhdistyksessänne oli vuonna 2015?  (Huom.! Jos yhdistyksenne omistaa 
yrityksen, älkää laskeko mukaan yhdistyksenne omistaman yrityksen työntekijöitä). 

 yhdistyksessämme ei ollut palkattuja työntekijöitä vuonna 2015.  (siirtykää kysymykseen 33) 
 a) kuinka monta eri henkilöä? _____________________________ 
 b) kuinka monta henkilötyövuotta?_________________________ 
 
 
30. Kuinka moni työntekijöistä oli 

a) vakituisessa työsuhteessa? ______________________________ henkilöä 
b) määräaikaisessa työsuhteessa? ___________________________ henkilöä 
c) tuntityöntekijöitä? _________________________henkilöä 
d) palkkiotoimisia? ___________________________henkilöä 

 
 
 
31. Miten palkattujen työntekijöiden määrä on kehittynyt  32. Miten arvioitte palkattujen työntekijöiden määrän  
yhdistyksessänne viimeisen viiden vuoden aikana?  kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana? 

 kasvanut paljon    kasvaa paljon 
 kasvanut jonkin verran    kasvaa jonkin verran 
 pysynyt vakaana    pysyy vakaana 
 vähentynyt jonkin verran    vähentyy jonkin verran 
 vähentynyt paljon    vähentyy paljon 

 
 
 
33. Kuinka paljon yhdistyksessänne oli vuonna 2015 

a) työvoimahallinnon tai kunnan toimenpiteillä tukityöllistettyjä?___________ henkilöä 
b) oppisopimuskoulutuksessa olleita?_______________________ henkilöä 
c) harjoittelijoita?________________ henkilöä 
d) yhdyskuntapalveluksessa olleita?_________________ henkilöä 
e) siviilipalveluksessa olleita?______________________ henkilöä 

 
 
 
34. Onko yhdistyksenne tukityöllistänyt päihde- tai mielenterveyskuntoutujia viimeisen vuoden aikana? 

 kyllä, kuinka monta henkilöä? __________ henkilöä  
                 kuinka monta henkilötyövuotta? __________henkilötyövuotta 

 ei ole 
 
 
 
35. Mikä oli yhdistyksenne talousarvion menojen loppusumma vuonna 2015? _______________________________ € 
 
 
36. Millaiseksi arvioitte yhdistyksenne taloudellisen  37. Miten yhdistyksenne taloudellinen tilanne on  
tilanteen tällä hetkellä?   kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana?  

 erittäin vakaa    parantunut paljon  
 melko vakaa    parantunut jonkin verran 
 ei vakaa eikä epävakaa    pysynyt samana 
 melko epävakaa    huonontunut jonkin verran 
 erittäin epävakaa    huonontunut paljon 
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V   PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN YHTEYDET 
Tässä osiossa tarkastellaan päihde- ja mielenterveystyön yhteyksiä järjestöjen toiminnassa. Tavoitteena on hahmottaa 
myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välisiä yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia.  
 
 
 
38. Onko yhdistyksellänne toimintaa, jossa yhdistyvät päihde- ja mielenterveystyö tai joka on kohdistettu erityisesti 
ihmisille, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelma?  

 kyllä; millaista järjestetty toiminta on ollut? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 ei, mutta suunnittelemme tällaisen toiminnan aloittamista 
 ei, emmekä suunnittele tällaisen toiminnan aloittamista (siirtykää kysymykseen 40) 

 
 
39. Missä määrin seuraavat väitteet kuvaavat päihde- ja mielenterveystyön yhdistämistä yhdistyksenne toiminnassa?
      jossain ei 
Päihde- ja mielenterveystyön     paljon määrin            lainkaan 
yhdistäminen toiminnassamme…. ____________________________________________________ 
on yhdistyksemme keskeinen toimintamuoto              
on osa yhdistyksemme strategiaa      
omaa vahvat perinteet yhdistyksessämme      
perustuu asiakkaiden/kohderyhmien esittämiin tarpeisiin ja toiveisiin    
on syntynyt työntekijöidemme aloitteista ja ehdotuksista     
perustuu muissa järjestöissä hyviksi havaittuihin malleihin     
perustuu yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa     
perustuu yhteistyöhön julkisen sektorin toimijoiden kanssa     
tähtää palvelujärjestelmän aukkojen paikkaamiseen     
parantaa mahdollisuuksiamme vaikuttaa kohderyhmämme hyvinvointiin    
vahvistaa yhdistyksemme osaamista      
mahdollistaa rahoituspohjan laajenemisen      
 
 
40. Alla on esitetty päihde- ja mielenterveystyön yhdistämiseen liittyviä väitteitä. Mitä mieltä olette väittämistä? 
(4=täysin samaa mieltä, 3=jossain määrin samaa mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä, 0=en osaa 
sanoa)                                                       täysin              täysin                    en 
                               samaa          eri                         osaa 
                               mieltä                               mieltä                sanoa 
     4                   3                  2                  1                          0 
Päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät luontevasti  
          toiminnassamme.                                                                 
Pystymme yhdistyksessämme riittävästi tukemaan ihmisiä, joilla  
          on sekä päihde- että mielenterveysongelma.                                                              
Yhdistyksessämme on riittävästi tietoa päihde- ja mielen- 
          terveystyötä tekevistä tahoista.                                                               
Toimintamme tulisi nykyistä paremmin vastata tarpeisiin, jotka 
           liittyvät päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikaiseen 
           esiintymiseen.                                                                
Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen vaatisi   
          toimijoiltamme nykyistä monipuolisempaa osaamista.                                                               
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tulisi tehdä nykyistä 
          enemmän yhteistyötä.                                                                
Päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikainen esiintyminen  
          on merkittävä ongelma kohderyhmässämme.                                                                 
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Emme koe tarvetta päihde- ja mielenterveystyön  
          yhdistämiseen omassa toiminnassamme.                                                                
Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen ei sovi  
          yhdistyksemme perustehtävään.                                                               
Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen toiminnassa on  
          vaikeaa tai lähes mahdotonta.                                                              
  
 
41. Mikäli yhdistyksenne päätoimiala on mielenterveystyö, onko yhdistyksenne toimijoille järjestetty 
päihdekysymyksiin liittyvää koulutusta? Mikäli yhdistyksenne päätoimiala on päihdetyö, onko yhdistyksenne 
toimijoille järjestetty mielenterveyskysymyksiin liittyvää koulutusta? 

 kyllä     
 ei, mutta tarvitsisimme tällaista koulutusta   
 ei, emmekä tarvitse tällaista koulutusta   

 
 
42. Missä määrin seuraavat tekijät mielestänne vaikeuttavat yhteistyötä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välillä? 
                                ei 
    paljon kohtalaisesti     vähän               lainkaan 
sopivien yhteistyökumppanien puute              
yhteistyökumppanien tavoitteiden yhteensopimattomuus         
erimielisyydet rooleista ja toimialueista      
järjestöjen toimintakulttuurien yhteensopimattomuus     
järjestötoimijoiden väliset ennakkoluulot      
yhteistyön projektiluontoisuus, jatkuvuuden puute     
emme itse koe tarvetta tehdä yhteistyötä      
omat huonot kokemukset yhteistyöstä      
ajan puute        
muiden resurssien puute       
kilpailu resursseista järjestöjen välillä      
toiminta-avustusten rajauksiin liittyvät seikat      
muut syyt, mitkä? __________________________________ 
 
 
43. Millaiset säännölliset yhteistyön muodot päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välillä olette kokeneet toimiviksi? 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
44. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman eli Mieli 2009-ohjelman myötä on viime vuosina korostettu 
päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteyksien parantamista. Arvioikaa, miten 
päihde- ja mielenterveystyön yhteyksien parantaminen on omasta näkökulmastanne katsottuna toteutunut julkisissa 
palveluissa ja järjestöjen toiminnassa.  
(4=erittäin hyvin, 3=melko hyvin, 2=melko huonosti, 1=erittäin huonosti, 0=en osaa sanoa)   
                               en 
    erittäin                             erittäin            osaa 
     hyvin                             huonosti          sanoa 
     4                 3                 2                 1                        0 
a) toteutunut julkisissa palveluissa                                                
b) toteutunut järjestöjen toiminnassa                                                
c) toteutunut julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyössä                                               
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Perustelkaa vastaustanne omin sanoin! ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
VI   TOIMINNAN TULEVAISUUS JA KEHITTÄMISTARPEET 
Lopuksi pyydämme teitä vielä arvioimaan yhdistyksenne tulevaisuutta sekä toiminnan haasteita ja kehittämistarpeita. 
 
45. Mikä on näkemyksenne yhdistyksenne tulevaisuudesta seuraavan viiden vuoden aikana? 
 
toimintamme laajenee                                     5        4       3       2       1     toimintamme supistuu 
henkilöjäsenmäärä kasvaa      5        4       3       2       1     henkilöjäsenmäärä vähenee 
vapaaehtoistoimijoiden määrä lisääntyy       5        4       3  2       1     vapaaehtoistoimijoiden määrä vähenee 
yhdistyksemme taloudellinen tilanne paranee      5        4       3       2       1     yhdistyksemme taloudellinen tilanne heikkenee 
toimintamme yhteiskunnallinen arvostus paranee           5        4       3       2       1     toimintamme arvostus laskee  
toiminnan kohderyhmien hyvinvointi paranee     5        4       3       2       1     kohderyhmien hyvinvointi heikkenee          
kohderyhmien tarvitsemat palvelut paranevat     5        4       3       2       1     palvelut huononevat              
sote-uudistus parantaa toimintamahdollisuuksiamme    5        4       3       2       1     uudistus heikentää toimintamahdollisuuksiamme
   
 
46. Onko yhdistyksessänne seuraavia kehittämistarpeita?  
(3=suuri tarve, 2=jossain määrin tarvetta, 1=ei tarvetta, 0=ei koske yhdistystämme) 
                 3                       2                        1                       0 
toiminnan näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen                                                                                     
toimintojen monipuolistaminen                                                                                   
vaikuttamistyön tehostaminen                                                                       
edunvalvonnan tehostaminen                                                                                                 
jäsenhankinta                                                                                     
vapaaehtoistoimijoiden rekrytointi                                                                                    
vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen                                                                                                
sosiaalisen median ja verkkoympäristön hyödyntäminen                                                                                  
hanke- ja projektiosaamisen kehittäminen                                                                    
kilpailutuksiin liittyvän osaamisen kehittäminen                                                                                   
tutkimuksen, tiedonkeruun ja arvioinnin kehittäminen                                                                    
yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa                                                                                    
yhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa                                                                                               
yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa                                                                    
rahoituspohjan vahvistaminen                                                                                    
oman palvelutoiminnan kehittäminen                                                                         
jokin muu tarve, mikä?________________________________                                                                                      
 
 
47. Mitkä tekijät yhdistyksenne toiminnassa tai toimintaympäristössä huolestuttavat teitä eniten? _______________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
48. Mitkä ovat yhdistyksenne suurimmat vahvuudet? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
  

Kiitos vastauksistanne! 
 

Seuraavalla sivulla voitte halutessanne antaa palautetta kyselystä ja täydentää vastauksianne. 
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