ANVISNINGAR FÖR ATT BESVARA REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS UNDERSÖKNING OM BASSERVICEN INOM
UNGDOMSVÄSENDET
I september 2019 informerade vi om undersökningen och bad er utse en kontaktperson.
Vi informerade om undersökningen i förväg eftersom det denna gång är de sektorsövergripande samarbetsnätverken
enligt 9 § i ungdomslagen som besvarar undersökningen. Syftet med förhandsinformationen var att nätverket ska
kunna avsätta tid för att besvara undersökningen.
Om nätverket är gemensamt för två eller flera kommuner svarar dock varje kommun enskilt på undersökningen.
Vi behöver svar från varje kommun eftersom vi också samlar in kommunvis statistik som publiceras på webbplatsen
nuorisotilastot.fi. Det är även sannolikt att tillgången till service för unga varierar från kommun till kommun trots att
nätverket är gemensamt. Undersökningen kan besvaras 1.11.2019-15.1.2020.
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Svaren matas in i webropol.
En personlig webropol-länk skickas till de kontaktpersoner för
undersökningen som kommunerna har utsett.
Medlemmarna i nätverket bör få tillgång till frågeformuläret i förväg för
att bekanta sig med frågorna.
Nätverkets medlemmar sätter sig in i undersökningen och för diskussioner
inom sina egna sektorer.
Nätverket samlas till diskussion och besvarar undersökningen.
Ni bör reservera gott om tid för detta.
Nätverket besvarar enkäten på önskat sätt. I praktiken kan ni fylla i
pappersversionen under diskussionen och den som ansvarar för
undersökningen matar in svaren senare i webropol. Alternativt kan
nätverket besvara undersökningen till exempel på ett möte med hjälp av
projektor så att alla kan se svaren.
Vi önskar att nätverket besvarar undersökningen utifrån en gemensam
diskussion, och att svaren representerar hela nätverkets synpunkt även
om det är en enskild person som matar in svaren.
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Svaren matas in via den personliga webropol-länk som ni får.
Det är möjligt att avbryta ifyllandet, spara och fortsätta senare.
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Vi hoppas att undersökningen också ska kunna användas för nätverkens
egna utvecklingsarbete.
Regionförvaltningsverkets rapport om utvärderingen av basservicen är
färdig i maj 2020. Resultaten sprids till fältet på olika sätt för att kunna
användas där. En del av resultaten finns också på webbsidan
http://nuorisotilastot.fi
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Vid oklarheter eller om du behöver mer information kan du kontakta
Aino Tormulainen, tfn 0295 016 807, aino.tormulainen@rfv.fi
Ruth Bamming, tfn 0295 016 328, ruth.bamming@rfv.fi

