
Kysymykset järjestöille 2016 

 

Taustatiedot 

1. Mikä on edustamasi järjestön nimi? 

2. Mikä on roolisi edustamassasi järjestössä? 

3. Onko järjestöllänne toimitilat? 

4. Paljonko arvioisitte järjestönne toimintaan osallistuvan ihmisiä? 

 

Osallisuuden kehittäminen Oulussa 

1. Oulun kaupunki haluaa lisätä kuntalaisten osallisuutta. Millaista osallisuutta lisäävää 

toimintaa järjestössänne on? 

2. Mitä ideoita järjestöllänne on kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi? 

3. Oulun kaupunki haluaa edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä lisätä 

kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa. Millaisia keinoja ja ideoita 

järjestöllänne on tavoitteen saavuttamiseksi? 

4. Sähköisillä palveluilla pyritään parantamaan kuntalaisten asioimismahdollisuuksia. 

Onko järjestöllänne tulevaisuudessa tavoitteena sähköisten palveluiden 

toteuttaminen ja jos on, niin millaisia suunnitelmia teillä on? 

5. Oulun kaupungin tavoitteena on siirtää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin. Millaisia 

keinoja ja ideoita järjestöllänne on tavoitteen saavuttamiseksi? Tavoitteena on 

tukea lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ensisijaisesti luonnollisissa arjen kasvu- ja 

kehitysympäristöissä. 

Hyvinvointi-indikaattorit 

Tässä osiossa kerromme hyvinvointiin liittyvien tilastojen pohjalta tehdyistä havainnoista. 

Toivomme teidän pohtivan, miten nämä asiat näkyvät järjestönne toiminnassa. 

1. Työllisyystilanne on heikentynyt Oulussa ja koko maassa usean vuoden ajan ja 

työttömyys on lisääntynyt. Erityisesti vaikeasti työllistyvien aikuisten määrä Oulussa 

on kasvanut. Mitä keinoja järjestöllänne on tukea vaikeasti työllistyviä aikuisia? 

2. Oululaisten nuorten työttömyys on korkealla tasolla ja nuorisotyöttömien määrä on 

kasvanut viime vuosina.  Mitä keinoja järjestöllänne on tukea nuoria? 

3. Kyselytutkimuksen mukaan oululaisten kokemus omasta taloudellisesta tilanteesta 

on heikentynyt. Mitä keinoja järjestöllänne on tukea vaikeassa taloudellisessa 

tilanteessa olevia? Toimeentulotukea saaneiden määrä Oulussa on kasvanut vain 

hieman vuonna 2015. Niiden osuus on kasvanut, jotka ovat kokeneet, että 

kotitalouden menojen kattaminen tuloilla on hankalaa. 

4. Oulussa sairastavuus- ja kansantauti-indeksit ovat korkeammalla tasolla kuin 

Suomessa ja muissa suurissa kaupungeissa. Mitä keinoja järjestöllänne on tukea 

kuntalaisten kansantautisairastavuuden vähenemistä? 



5. Oulussa päihdehuollon avopalveluiden ja mielenterveyspalveluiden käyttäjiä on 

suhteessa enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa. Mitä keinoja järjestöllänne 

on tukea päihde- ja/tai mielenterveyspalveluiden käyttäjiä? 

6. Uusimman kyselytutkimuksen mukaan oululaisen aikuisväestön elämäntavat ja 

hyvinvointi ovat hieman parantuneet. Miten positiivista kehitystä voitaisiin 

järjestönne näkökulmasta edelleen tukea? Terveydentilansa ja työkykynsä hyväksi 

kokeneiden ja liikuntaa harrastaneiden osuudet ovat kasvaneet sekä tupakoivien, 

alkoholia liikaa käyttävien ja huumeita käyttävien osuudet ovat vähentyneet. 

7. Kyselytutkimuksen mukaan koulutusryhmien väliset hyvinvointierot ovat edelleen 

suuria, mutta erot ovat jonkin verran kaventuneet. Miten positiivista kehitystä 

voitaisiin järjestönne näkökulmasta edelleen tukea? 

8. Oulun kaupungin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 92 % 75 vuotta 

täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palvelujen turvin. Miten 

järjestönne voisi edistää ikäihmisten pärjäämistä kotona? Ikäihmisten kotona 

asumista tuetaan ennaltaehkäisevällä työllä sekä kotiin annettavilla tukitoimilla ja 

palveluilla. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta, turvallisuutta ja 

sukupolvien välistä toimintaa kotona selviytymisen tukemiseksi. 

 

Lopuksi 

1. Mitä muuta haluaisit järjestönne näkökulmasta tai järjestönne toiminnan kannalta tuoda 

esiin? 

 

 

 

 

 


