
Toimintatilastot 2022 

Tervetuloa vastaamaan Punaisen Ristin vuoden 2022 toimintatilastoihin! 
 
Lue huolellisesti täyttöohje: milloin kysytään osallistumiskertoja ja milloin henkilömääriä. 
Toimintamuotojen mukaan kysytään osaston vapaaehtoisten yhteismäärää (esim. Ystävätoimintaan osallistuneet
vapaaehtoiset), laske yhteen kaikki ko.toimintaan osallistuneet henkilöt, ja lisäksi arviota kuinka moni vapaaehtoisista
on alle 29-vuotiasta. Älä laske yksittäisiä vapaaehtoisten käyntikertoja, vaan laske vapaaehtoisina toimivien
henkilöiden määrä. 
Kun toiminta eritellään toimintaryhmiin, tapahtumiin jne. sama henkilö voi tulla tilastoiduksi useampaan eri kohtaan,
mikäli hän on osallistunut moneen eri ryhmään tai tapahtumaan vapaaehtoisena. Pakolliset kysymykset on merkitty
tähdellä (*). 
Vastaamisen iloa!

1.0 PERUSTIEDOT

1. Valitse piirisi *

14. 1.1.1 Jos jostain syystä et löytänyt osastoasi, niin kirjoita osaston nimi tähän

Helsingin ja Uudenmaan piiri

Hämeen piiri

Kaakkois-Suomen piiri

Lapin piiri

Länsi-Suomen piiri

Oulun piiri

Satakunnan piiri

Savo-Karjalan piiri

Varsinais-Suomen piiri

Åbolands distrikt

Ålands distrikt

Österbottens svenska distrikt



15. 1.2 Tietoja sinusta

16. 1.3 Osaston toiminta ja vapaaehtoistoiminta 
*
Ole ystävällinen ja vastaa KYLLÄ, jos osastolla on ollut vapaaehtoistoimintaa vuonna 2022 
Vain siinä tapauksessa, jos osastolla ei ole ollut minkäänlaista vapaaehtoistoimintaa, niin ole hyvä ja vastaa EI.
Vastatessasi EI sinut siirretään kyselyn viimeiselle sivulle (palautesivulle)

17. 1.4 Toiminnan tyyppi *
Toimintalinjauksessa määritellään osastoille 5 eri tyyppiä, riippuen niiden voimavaroista. Minkälainen on teidän
osastonne? 
 
Lisätietoja jaottelusta löytyy RedNetistä (linkki) ja toimintalinjauksesta 
Osaston tyyppi

18. 1.5 Minkä tyyppisellä alueella osastonne vaikuttaa ensisijaisesti? 
*

Etunimi  *

Sukunimi  *

Puhelinnumero

Sähköposti  *

Jos kyselyyn vastaa
muita henkilöitä,
kirjoittakaa heidän
sähköpostiositteensa
tähän. Kysely ei välity
automattisesti heille.

Kyllä, osastollamme oli vapaaehtoistoimintaa vuonna 2021.

Ei, osastollamme ei ole ollut minkäänlaista vapaaehtoistoimintaa vuonna 2021.

Perustoiminnan osasto

Valmiina auttamaan-osasto

Toiminnan osasto

Monimuotoisen toiminnan osasto

Edelläkävijä-osasto

Kaupunki

Kaupunginosa



19. 1.6 Tyytyväisyys osaston toimintaan *
1.6.1 Kuinka tyytyväisiä olette osastonne toimintaan tällä hetkellä

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Epätyytyväinen Tyytyväinen

20. 1.6.2 Osaston tulevaisuuden toimintanäkymät *
MIten arvioisitte osastonne toiminataedellytyksiä lähitulevaisuudessa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heikot Hyvät

21. 1.6.3 Miten edellytyksiä voisi parantaa?

2.0 VAPAAEHTOISTOIMINTA

22. Montako SÄÄNNÖLLISESTI toimivaa vapaaehtoista osastossanne on? *
Laske kaikki toimintaan SÄÄNNÖLLISEST (alle 4 tuntia vuodessa) osallistuneet vapaaehtoiset eri toimintamuodoissa
yhteensä. Laske yksi henkilö vain yhden kerran, eli älä laske yksittäisiä vapaaehtoisten käyntikertoja, vaan
vapaaehtoisina toimivien henkilöiden määrää.

Vapaaehtoisten määrä yhteensä

Joista miehiä

alle 29 vuotiaita

Kuntakeskus

Maaseutu



23. Montako satunnaisesti toimivaa vapaaehtoista osastossanne on? *
Laske kaikki toimintaan SATUNNAISESTI (alle 4 tuntia vuodessa) osallistuneet vapaaehtoiset eri toimintamuodoissa
yhteensä. Laske yksi henkilö vain yhden kerran, eli älä laske yksittäisiä vapaaehtoisten käyntikertoja, vaan
vapaaehtoisina toimivien henkilöiden määrää.

Vapaaehtoisten määrä yhteensä

Joista miehiä

alle 29 vuotiaita

24. Arvioi montako uutta vapaaehtoista osastossanne on toiminut kuluneena
vuonna?

Vapaaehtoisten määrä yhteensä

Joista miehiä

alle 29 vuotiaita

25. Toimiiko osastossanne vapaaehtoisina henkilöitä, joiden äidinkieli on muu kuin
suomi tai ruotsi?

26. 2.5 Onko osastonne auttanut ja tukenut Ukrainan kriisin vuoksi Suomeen
paenneita? *

27. 2.5.1 Kuinka monta Ukrainan kriisin vuoksi Suomeen paenneita henkilöä tavoititte
auttamis- ja tukitoimissanne?

mies

nainen

Kyllä, minkä kielisiä?

Ei

Kyllä

Ei



lapsi

muu

28. 2.5.2 Millä toimintamuodoilla osastonne on auttanut tai tukenut Ukrainan kriisin
vuoksi Suomeen paenneita?

29. 2.5.3 Oletteko omasta mielestänne tunnistaneet tarpeet, joita Ukrainasta
paenneilla on ollut ja osanneet vastata niihin?

30. 2.5.4 Onko osaston toimintaan tullut mukaan uusia vapaaehtoisia Ukrainan kriisin
seurauksena?

Hätäapukeräys

Asuntojen valmistelu ja kalustaminen

Ensihuolto

Henkinen tuki

Ystävätoiminta

Läksykerho tai Läksyhelppi

Kielikerho tai -kahvila

Arjen apu

Muu kerhotoiminta vastaanottokeskuksessa tai hätämajoituksessa

Terveyspiste

Muu terveyden edistäminen, esimerkiksi kondomien jakaminen

Lasten ja/tai nuorten toiminta

Ruoka-apu

Muu, mikä

Kyllä, olemme tunnistaneet tarpeet ja kyenneet vastaamaan niihin.

Jotenkuten, olemme tunnistaneet tarpeita ja mutta emme ole kyenneet vastaamaan niihin.

Ei, emme ole kyenneet tunnistamaan tarpeita.

En osaa sanoa

Kyllä (Kuinka monta)

Ei

En osaa sanoa



3.0 KOTIMAAN APU

31. Onko osastonne antanut vuoden aikana apua osaston omista rahoista? *
ÄLÄ kirjaa tähän seuraavia avustuksia: 
 
1) Katastrofirahastosta haetut osaston antamat avustukset 
2) Osastojen jakamat Hyvä joulumieli -avustukset

32. Paljonko osastonne on antanut kotimaan apua osaston omista varoista?

Summa

33. Avustetut ja avustustapaukset

Avustustapausten määrä yhteensä

Avustettujen henkilöiden määrä

Joista alle 29-vuotiaita

34. Mihin tarkoitukseen ja millä kriteereillä on varoja annettu?

4.0 VALMIUSTOIMINTA

Kyllä

Ei



35. 4.1 Onko osastossanne ollut valmiustoimintaa? 
*
Valmiustoiminnalla tarkoitetaan tässä toimintaa, joka tähtää ihmisten auttamiseen äkillisissä tilanteissa. Tällaisia ovat
esimerkiksi valmiudessa olevat osastot, valmiusryhmät, ensiapupäivystys, ensiapuryhmät ja hälytysvalmiudessa
olevat ryhmät, kuten henkisen tuen ryhmät.

5.0 YSTÄVÄTOIMINTA

48. 5.0.1 Onko osastossanne ollut/järjestetty vuoden aikana ystävätoimintaa? *
Esim. henkilökohtainen ystäväparitoiminta, saattaja- ja muu kerta-apu, ystävätoiminnan ryhmätoiminta,
monikulttuurinen ystävätoiminta

49. 5.0.2 Ystävätoimintaan osallistuneet vapaaehtoiset yhteensä
(Huom. Omaishoidon tukitoiminta, Verkkoystävätoiminta ja Vankilavierailutoiminta tilastoidaan keskustoimistolla.)

Kaikki vapaaehtoiset yhteensä

Joista miehiä

Joista alle 29-vuotiaita

50. 5.0.2.1 Minkä tyyppistä ystävätoimintaa teillä on ollut

6.0 TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Henkilökohtainen ystäväparitoiminta

ystävätoiminnan ryhmät ja kohtaamispaikat

Monikulttuurinen ystävätoiminta

Laitosystävätoiminta

Muu ystävätoimintaa, jota ei ole mainittu edellä



61. Onko osastollanne ollut vuoden aikana terveyden edistämisen toimintaa? 
 
*
Terveyspiste, päihdetyö, seksuaaliterveys, terveyden edistämisen toimintaryhmät, tapaturmatyö tai muuta vastaavaa.
Jos teillä on ollut jotain ylläolevaa toimintaa, niin vastaa kyllä

6.6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

83. 6.6.1 Onko osastossanne ollut kuluneen vuoden aikana humanitaarista tai
kansainvälistä toimintaa? *
 
Kansainvälistä toimintaa ovat esimerkiksi lähialueyhteistyö (esim. Barents tai Karjala), humanitaarisen oikeuden
toiminta ja muu kansainvälinen toiminta, esim. kansainväliseen avustustyöhön liittyvät tapahtumat.

84. 6.6.2 Kansainväliseen toimintaan osallistuneiden kaikkien vapaaehtoisten määrä
yhteensä?
Tällaisia ovat esimerkiksi valmiudessa olevat osastot, valmiusryhmät, ensiapupäivystys, ensiapuryhmät ja
hälytysvalmiudessa olevat ryhmät, kuten henkisen tuen ryhmät.

Vapaaehtoisten määrä yhteensä

Joista miehiä

alle 29 vuotiaita

85. 6.6.3 Mitä kansainvälistä toimintaa osastossanne on ollut?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

humanitaarisen oikeuden toimintaryhmä

opintokerho

kansainvälisen avun pienprojekti

lähialueyhteistyöprojekti

Jotain muuta: (täsmennä)



6.7 KOTOUTUMISTA TUKEVA TOIMINTA

86. 6.7.1 Onko osastossanne ollut/järjestetty kotoutumista tukevaa
vapaaehtoistoimintaa? *
 
Esim. toimintaa vastaanottokeskuksessa, kiintiöpakolaisten vastaanottoon osallistumista, kielikerhoja, kansainvälistä
klubia, asumis- tai arjen apua, monikulttuurisia leirejä tai retkiä, yhdenvertaisuus- ja rasisminvastaista toimintaa.
(Huom. monikulttuurisesta ystävätoiminnasta kysymys ystävätoiminnan kohdalla, Läksyhelpistä nuorisotoiminnan
kohdalla, rasisminvastaisesta kampanjasta kampanjoiden kohdalla ja paperittomien tukemisesta paperittomien
kohdalla.)

87. 6.7.2 Mitä kotoutumista tukevaa toimintaa osastossanne on ollut/järjestetty?

6.8 PAPERITTOMAT

106. 6.8.1 Paperittomien tukeminen: Onko teillä ollut paperittomia tukevaa toimintaa
osastossanne?

107. 6.8.2 Paperittomien tukeminen: Kuinka monta paperitonta on osallistunut
toimintaan

yhteensä

Kyllä

Ei

Vastaanottokeskuksessa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa tai toimintaa/turvapaikanhakijoiden tukemiseksi.

Kiintiöpakolaisten vastaanottoon osallistumista (esim, vastaanottoon osallistuminen, keräysten järjestäminen,
infotilaisuuksien järjestäminen tai niihin osallistuminen)

Kielikerhotoimintaa

Kansainvälinen klubi tai ryhmä

Asumisapu- tai Arjen apu -toimintaa

Monikulttuuriset leirit ja retket

Yhdenvertaisuus- ja rasisminvastainen toiminta (muu kuin rasisminvastaisen viikon kampanja)

Muuta kotoutumista tukevaa toimintaa (esim. käsityö- ja kokkauskerhot, liikuntaryhmät jne.)

Yhteistyö muiden järjestöjen/viranomaisten/kunnan kanssa kotoutumisen tuessa?

Kyllä

Ei



joista naisia

joista alle 18- vuotiaita

joista sairaita tai vammaisia

joista turvapaikkaa hakeneita

joista EU- kansalaisia

108. 6.8.3 Onko paperittomia ohjattu tai saatettu viranomaisten palveluihin? [Jos
kyllä, niin]

yhteensä

joista naisia

joista alle 18- vuotiaita

joista sairaita tai vammaisia

109. 6.8.4 Onko paperittomia ohjattu 3. sektorin palveluihin? [Jos kyllä, niin]

yhteensä

joista naisia

joista alle 18- vuotiaita

joista sairaita tai vammaisia

110. 6.8.5 Onko paperittomille annettu henkistä tukea? Jos kyllä, niin kuinka monelle:

yhteensä

joista naisia

joista alle 18- vuotiaita

joista sairaita tai vammaisia



111. 6.8.6 Onko paperittomille annettu materiaalista apua (suoja, ruoka, vaateet,
hygienia, muu)? Jos kyllä, niin kuinka monelle:

yhteensä

joista naisia

joista alle 18- vuotiaita

joista sairaita tai vammaisia

112. 6.8.7 Mitä materiaalista apua on annettu?

113. 6.8.8 Onko paperittomille annettu muuta neuvontaa? Jos kyllä, niin kuinka
monelle?

yhteensä

joista naisia

joista alle 18- vuotiaita

joista sairaita tai vammaisia

114. 6.8.9 Minkä tyyppistä neuvontaa on annettu? Kerro: 



115. 6.8.10 Onko paperittomien auttamiseksi tehty jotain muuta?

7.0 NUORISOTOIMINTA

116. 7.1 Onko osastollanne ollut vuoden aikana nuorisotoimintaa? *
Nuorisotoimintaa on esimerkiksi Reddie Kids ja läksykerhot, nuorisoryhmät leirit ja nuorille suunnatut tapahtumat.

117. 7.2 Kuinka monta nuorisotoiminnan ryhmää osastossanne on toiminut?
Merkitse ryhmien määrä.

Reddie Kids - tai muu lasten kerho:

Nuorisoryhmä(esim. ea- tai ystäväryhmä)

LäksyHelppi- ryhmä tai –pari:

Muu lasten tai nuorten ryhmä:

Kyllä

Ei



118. 7.3 OSALLISTUJAT: Kuinka monta osallistujaa on ollut seuraavissa ryhmissä,
laske YKSI henkilö yhden kerran

Reddie Kids - tai muu lasten kerho:

Nuorisoryhmä(esim. ea- tai ystäväryhmä)

LäksyHelppi- ryhmä tai –pari:

Muu lasten tai nuorten ryhmä:

119. 7.4 VAPAAEHTOISET: Kuinka monta vapaaehtoista on ollut seuraavissa
ryhmissä, laske YKSI henkilö yhden kerran

Reddie Kids - tai muu lasten kerho:

Nuorisoryhmä (esim. ea- tai ystäväryhmä)

LäksyHelppi- ryhmä tai –pari:

Muu lasten tai nuorten ryhmä:

120. 8.0 KOULUYHTEISTYÖ *

121. 8.1 Onko osastonne tehnyt koulu- tai oppilaitosvierailuita? Merkitse lähi ja
etävierailujen määrä.

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Toisen asteen oppilaitokset

Korkeakoulut/yliopistot

Kyllä

Ei



Muut oppilaitokset

122. 8.2 Onko osastollanne ollut muuta koulu- tai oppilaitosyhteistyöhön liittyvää
etätoimintaa? Jos on, kerro millaista ja kuinka monta kertaa.

123. 8.3 Kouluasteet: Kuinka monen koulun kanssa olette tehneet yhteistyötä?
Kirjoita kullekin riville yhteistyökoulujen lukumäärä:

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Toisen asteen oppilaitokset

Korkeakoulut/yliopistot

Muut oppilaitokset

124. 8.4 Mistä aiheista osastonne on tehnyt koulu- tai oppilaitosyhteistyötä (esim.
tehnyt kouluvierailun tai työpajan...)? Merkitse määrät per teema.

Ensiapu

Yhdenvertaisuus/rasisminvastainen työ

Kansainvälisyyskasvatus/globaalikasvatus

Monikulttuurinen toiminta

Pakolaistieto/pakolaistelttatapahtuma



Ystävyys

Humanitaarinen oikeus

Hiv-työ/seksuaaliterveys

Päihteet

Punaisen Ristin yleisesittely

Muu (täsmennä)

125. 8.5 Kuinka monen koulun tai oppilaitoksen kanssa olette tehneet keräyksiin
liittyvää yhteistyötä (Nälkäpäivä tai muut keräykset)? Kirjoita kullekin riville
yhteistyökoulujen lukumäärä.

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Toisen asteen oppilaitokset

Korkeakoulut/yliopistot

Muut oppilaitokset

126. 8.6 Kuinka monta oppilasta tai opiskelijaa arvioitte kohdanneenne
kouluyhteistyössänne? Merkitse kullekin riville arvioitu henkilömäärä luokka-
asteittain

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Toisen asteen oppilaitokset



Korkeakoulut/yliopistot

Muut oppilaitokset

127. 8.7 Kuinka monta vapaaehtoista osallistui toimintaan?

Kaikki yhteensä

Joista miehiä

Alle 29-vuotiaita:

128. 8.8 Kuinka monta oppilasta tai opiskelijaa arvioitte kohdanneenne
kouluyhteistyössänne? Merkitse kullekin riville arvioitu henkilömäärä luokka-
asteittain.

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Toisen asteen oppilaitokset

Korkeakoulut/yliopistot

Muut oppilaitokset

129. 8.9 Kuinka monta vapaaehtoista osallistui toimintaan?

Vapaaehtoisten määrä yhteensä

Joista miehiä

alle 29 vuotiaita

9.0 KAMPANJAT JA KERÄYKSET



130. 9.1 Onko osastonne osallistunut kuluneena vuonna kampanjoihin, keräyksiin tai
muuhun varainhankintaan? *

131. 9.2 Mihin valtakunnallisiin kampanjoihin osastonne osallistui järjestämällä
paikallista toimintaa?

132. 9.3 Jokin muu Punaisen Ristin kampanja, johon olette ottaneet osaa:

133. 9.4 Keräystoimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten määrä yhteensä (kerääjät,
kahvinkeittäjät, autonkuljettajat...) Laske tähän kaikki vuoden aikana ko. toimintaan
osallistuneet vapaaehtoiset osastossanne. Laske yksi ihminen yhteen kertaan.

Vapaaehtoisten määrä yhteensä

Joista miehiä

alle 29 vuotiaita

134. 9.5 Onko osastonne järjestänyt keräyksen tai keräyksiä oman toimintanne
hyväksi? 
 
Mikä oli keräyksen kohde?

Kyllä

Ei

Nälkäpäivä

Punaisen Ristin viikko

Ystävänpäivä

Rasisminvastainen viikko



135. 9.6 Mikä oli keräyksen tuotto?

Summa

136. 9.7 Onko osastonne kerännyt vaatteita tai muuta tavaraa menneen vuoden
aikana?

137. 9.8 Jos vastaus oli kyllä, niin mikä on ollut ensisijainen kerätyn tavaran
vastaanottaja?

138. 9.9 Mitä muuta varainhankintaa osastonne on tehnyt?

10 YRITYSYHTEISTYÖ

Kyllä

Ei

Kontti

Vastaanottokeskus

Muu (täsmennä)



139. 10.1 Onko osastosi tehnyt yritysyhteistyötä? *

12 TOIMITILAT

148. Onko osastollanne toimitila? *

149. Jos osastolla ei ole toimitilaa, kerro missä toiminta järjestetään?

154. 13.0 JÄSENHANKINTA JA HUOLTO uusien vapaaehtoisten rekrytointi 
*
13.1 Onko osastonne tehnyt jäsenhankintaa tai huoltoa tai uusien vapaaehtoisten rekrytointia?

155. 13.2 Onko osasto tehnyt jäsenhankintaa?

156. 13.3 Missä ja miten osastonne hankki uusia jäseniä?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Ystävänpäivänä



157. 13.4 Onko osasto järjestänyt uusien jäsenten iltoja ja/tai vapaaehtoisten iltoja
vuoden aikana vuoden aikana?

158. 13.5 Onko osastonne saanut uusia vapaaehtoisia Oman kautta?

159. 13.6 Mitä digitaalisia palveluja osastonne käyttää?

Punaisen Ristin viikolla

Nälkäpäivänä

Rasismin vastaisella viikolla

Muissa tapahtumissa/toimintaryhmissä (esim. ensiapu, 
ystävätoiminta jne.)

Muu (täsmennä)

Kyllä, oman uusien jäsenten illan

Kyllä, oman uusien vapaaehtoiste illan

Kyllä, osasojen alueellinen uusien jäsenten ilta

Kyllä, osasojen alueellinen uusien vapaaehtoisten ilta

Kyllä, piirin järjestämä alueellinen uusien jäsenten ilta

Kyllä, piirin järjestämä alueellinen uusien Vapaaehtoisten ilta

Ei

Muu (täsmennä)

Kyllä

Ei

Rednet

Webbisivut muualla kuin Rednetissä

Facebook

Twitter

Instagram

Sähköpostilistat

Oma

Tiktok



160. 13.8 Onko osastonne lähettänyt jäsentiedotteita jäsenilleen kuluvana vuonna

161. 13.9 Jos ette lähetä, niin miksi ette?

162. 14.1 Onko osastonne hallitus arvioinut osaston toimintaa kuluneen vuoden
aikana?

163. 14.2 Onko piirin osastokummi käynyt osastossanne tai ollut yhteydessä teihin
kuluneen vuoden aikana? *

164. 14.3 Kuka on osastokumminne? Jos et tiedä kuka se on niin kirjoita: En tiedä *

Muu (täsmennä)

Kyllä, sähköisesti

Kyllä, paperilla

Ei

Muulla tavalla

Osaajan puute

Taloudellinen syy

Muu syy (täsmennä)

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

En tiedä



165. 14.4 Mitä muuta toimintaa, tapahtumia tai tempauksia joka ei ole tullut esiin
tässä kyselyssä, on osastonne järjestänyt vuoden aikana:

166. 15.1  Onko osastonne työllistänyt henkilöitä viime vuonna? *
Kyseessä voi siis olla tavanomainen vakituinen tai määräaikainen työsuhde, tai palkkatuella työllistetty henkilö

167. 15.2 Jos vastasit kyllä, niin kirjoita tähän

Palkansaajien määrä vuonna 2022 (tavanomainen vakituinen tai määräaikainen
työsuhde, ei palkkatuki tms.)

Palkkatuella työllistettyjen määrä

168. 15.3 Suunnitteleeko osastosi työllistämistä esim. vuoden 2023 aikana?

169. 15.4 Tarkenna työllistämissuunnitelmasi ole hyvä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei



15.5 Charlotta Riska keskustoimistolla kerää tukityöllistämistilastot, ole Charlottaan yhteydessä
(charlotta.riska@redcross.fi) mikäli osastossasi on työvoimapoliittisia toimenpiteitä (palkkatuki, työkokeilu, kuntouttava
työtoiminta, harjoittelut ym)

16 PALAUTETTA

170. 16.1 Nyt saa antaa palautetta, mitä mieltä olet tämänvuotisesta kyselystä? Onko
uusi tekniikka parempi? Millä tavalla kehittäisit tilastokyselyä?

171. MInkä kouluarvosanan antaisit tilastokyselylle?

172. 16.2 Haluatko olla mukana kehittämässä toimintatilastoa?

173. Haluan nähdä kyselyn tilastollisen loppukevennyksen? *

4

4 10

Kyllä

Ei

Kyllä, omalla vastuullani...

Ei. en halua. Hyppään sen yli.




