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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lasten päivähoitopalvelut

Harrastustoimintaa ei kilpailullisia…

Tavoitteellista harrastustoimintaa

Apua, jos kiusatuksi koulussa

Tilapäistä lastenhoitoapua

Lasten vapaa-ajan opetus (esim.…

Neuvoja kehitykseen liittyvissä asioissa

Henkistä tukea perheelle

Terapiaa

Apua jaksamiseen vanhempana

AP/ IP palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelut

kunnalta

järjestöltä

seurakunnalta

yritykseltä

palveluntuottajalla
ei ole merkitystä



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

seurakunnalta

järjestöltä/yhdistykseltä/säätiöltä

sukulaisilta

naapureilta

muilta kavereilta ja tuttavilta (esim.…

yritykseltä (esim. lähikauppa)

internetin vertaisryhmältä

tuntemattomalta taholta

muilta

perheeni ei ole tarvinnut apua viimeisen…

perheeni ei ole saanut apua vaikka…

mies

nainen



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

nainen

mies

aviopari ja lapsia

avopari ja lapsia

äiti ja lapsia

alle 30000*

30 000-60 000*

60 000- 90 000*

yli 90 000*

En osallistu järjestötoimintaan missään
muodossa***

Olen vapaaehtoisena järjestössä tai
seurakunnassa***

Ei srk eikä järjestö

srk tai järjestö

srk ja järjestö



 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tilanteessa, jossa epäilen…

Tilanteessa, jossa lastani epäillään…

Tilanteessa, jossa tarvitsen…

Tilanteessa, jossa tarvitsen…

Tilanteessa, jossa lapseni tarvitsee…

Tilanteessa, jossa tarvitsen apua…

Tilanteessa, jossa perheeni…

Tilanteessa, jossa tarvitsen apua…

läheiseltä (sukulainen,
ystävä)

vapaaehtoiselta/vertai
selta (esim. järjestön
kouluttama
vertaistukija)











0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

luotettava

pätevä

helposti saavutettava

asiakaslähtöinen

pitkäjänteinen

kunnioitettava

inhimillinen

helposti lähestyttävä

arvoiltaan kestävä

kustannustehokas

minulla on hyviä kokemuksia

kotikunta

seurakunt
a

järjestö

yksityinen
yritys



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

vain hyväosaisten
käytettävissä

tuhlaileva

minulla on huonoja
kokemuksia

avun hakijaa leimaava

kotikunta

seurakunta

järjestö

yksityinen yritys



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Järjestöillä on velvollisuus osoittaa
työnsä tuloksellisuus muulle

yhteiskunnalle, jos ottavat vastaan
julkista apua (esim. RAY, Veikkaus)

Tarvitaan lisää yksityisiä
palveluntuottajia

päivähoitoon/varhaiskasvatukseen ja
peruskoulutukseen

Järjestöjen vapaaehtoisten avulla
pyritään hoitamaan kuntien tehtäviä,

vaikka niin ei pitäisi tapahtua

täysin samaa mieltä

osittain samaa mieltä

en osaa sanoa

osittain eri mieltä

 täysin eri mieltä



Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH) seuraa hyvinvoinnissa ja terveydessä 

tapahtuneita muutoksia väestössä ja eri väestöryhmissä.







23%

27%

37%

4%
9%

Netti

Järjestöjen lehdet

Sukulaiset ja tuttavat

Terveydenhuolto ja sosiaaltoimi

Muu



64,2

12,2

15,6

22,7

4,2

1,2

3,8

19,3

6,0

31,3

32,0

20,6

41,3

4,2

5,7

17,4

45,9

11,3

4,5

34,3

31,5

25,3

23,1

23,0

29,8

19,3

30,1

,0

13,4

12,9

7,0

9,3

13,3

15,9

7,4

11,6

,0

8,1

19,4

3,8

59,3

56,8

33,0

8,2

41,1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Haluan auttaa muita

Pidän  VET velvollisuutena

Lapsuudenkodissani on tai oli tavallista…

Tahdon tehdä asuinalueestani…

Saan suoritettua opintojani

VET on muotia

VET lisää arvostusta ihmisten…

Haluan kuulua johonkin ryhmään

VET parantaa työnsaantimahdollisuuksia

erittäin tärkeää

melko tärkeää

ei tärkeää eikä
yhdentekevää

melko
yhdentekevää

täysin
yhdentekevää





9%

6%

21%

3%

7%
4%

49%

minua kiinnostavaa toimintaa ei
järjestetä lähiympäristössäni

minulla ei ole riittävästi tietoa
järjestötoiminnasta
lähiympäristössäni
ajanpuutteen takia

huonojen kulkuyhteyksien takia

oma tai läheiseni huono
terveydentila tai toimintakyky
estää osallistumisen
muu syy

en koe siihen tarvetta





0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

omaisjärjestö

työttömien järjestö

vammaisjärjestö

kansanterveys- tai potilasjärjestö

lapsi-, nuoriso- tai perhetyön…

mielenterveys tai päihdetyön…

ikääntyneiden järjestö

poliittinen tai ammattiyhdistys

kulttuuriyhdistys tai -järjestö

seurakunta

jokin muu

vapaamuotoinen…

liikunta- tai urheiluseura

harvemmin kuin kerran kuukaudessa 1-3 kertaa kuukaudessa

1-2 kertaa viikossa 3 kertaa viikossa tai useammin

,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Liikunta

Kulttuuri

Seurakunta

Perhejärjestöt

Vapaamuotoinen

Jokin muu
harvemmin kuin kerran
kuukaudessa

1-3 kertaa kuukaudessa

1-2 kertaa viikossa

3 kertaa viikossa tai
useammin



 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

en osallistu

silloin tällöin

aktiivisesti

Osallistutteko järjestötoimintaan?

erittäin hankalaa

hankalaa

melko hankalaa

melko helppoa

helppoa

hyvin helppoa



71,7%

85,0%

86,9%

78,6%

25,0%

12,5%

11,1%

18,6%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

en osallistu

osallistun silloin tällöin

osallistun aktiivisesti

kaikki

Äänestin

En äänestänyt





0% 20% 40% 60% 80%

Olen täysin samaa mieltä

Olen jokseenkin samaa
mieltä

En osaa sanoa

Olen jokseenkin eri mieltä

Olen täysin eri mieltä

On tärkeää, että voi toimia
sitoutumatta uskonnollisesti tai
poliittisesti (n184)

Suostuisin ottamaan vastaan apua
vain poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumattomalta taholta
(perheet)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 



 

 

 



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Luotettava

Pätevä

Helposti saavutettava

Asiakaslähtöinen

Pitkäjänteinen

Kunnioitettava

Inhimillinen

Helposti lähestyttävä

Arvoiltaan kestävä

Kustannustehokas

Avun hakijaa leimaava

Vain hyväosaisten käytettävissä

Tuhlaileva

Minulla on huonoja kokemuksia

Minulla on hyviä kokemuksia

kotikunta

seurakunta

järjestö

yksityinen yritys

ei mihinkään
näistä

en osaa sanoa



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

kaikki
nainen

mies

18-29 vuotta
30-39 vuotta
40-49 vuotta

50+ vuotta

yritys
kunta, kuntayhtymä, valtio

järjestö
seurakunta

aviopari ja lapsia
avopari ja lapsia

äiti ja lapsia
isä ja lapsia

En osallistu järjestötoimintaan


