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1. TAUSTATIEDOT
Tässä osiossa on käsitelty
Miten barometritutkimus on tehty

Vastausprosentti
Tietoja vastaajista
Missä määrin kysymyksiä on kommentoitu
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Taustatiedot

Miten barometritutkimus on tehty
Tarkoitus

Tiedonkeruu

1. Mitata kuntalaisten tärkeimpinä pitämiä

Kirjekysely lähetettiin syys-lokakuussa
satunnaisotoksen perusteella 2 000
kuntalaiselle.

kunnan palvelutekijöitä.
2. Mitata kirkkonummelaisten

Satunnaisotos, joka vastaa kunnan
väestörakennetta, on tehty samoilla
kriteereillä kuin aikaisemmissakin
barometreissa. Otoksen on tehnyt
Väestörekisterikeskus.

tyytyväisyyttä palveluihin.
3. Osoittaa miten kunta kuntalaisten

mielestä on kehittynyt.
4. Tarjota kanava kirkkonummelaisten

näkemysten kuulemiselle.
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Kuntalaisille on annettu mahdollisuus vastata
joko kirjeitse tai sähköisessä muodossa
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Taustatiedot

Barometrin vastausprosentti
45 %

900

41 %

825

40 %

804

39 %

769

35 %

40 %

39 %

791

781

38 %

765

695

1997

1999

2001

2003

2005

33 %

668

2007

2009

2011

2013

Vastanneista 7% käytti mahdollisuutta vastata Internetissä (2011: 5%, 2009: 4%).
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Taustatiedot

Vastanneet asuinalueittain
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2011

2013

2013

N

N

N

N

N

N

N

Kantvik, Pikkala, Sepänkannas

61

60

56

47

55

46

55

7%

48

7%

Upinniemi, Porkkala, Hila,
Långvik, Eestinkylä, Tolsa,
Korkkulla

78

67

64

42

68

70

76

10%

53

8%

Keskusta, Gesterby, Jolkby,
Laajakallio, Heikkilä, Ravals,
Finnsbacka, Överby, BroKolsari, Lindal, Neidonkallio

362

328

297

298

316

342

323

42%

280

43%

Masala, Jorvas, Luoma

136

132

132

126

125

119

101

14%

91

14%

Vols, Sepänkylä, Evitskog,
Kylmälä, Lapinkylä, Oitmäki

73

72

67

57

61

64

69

9%

55

8%

Veikkola, Haapajärvi

113

96

87

78

117

91

91

12%

86

13%

16

24

17

32

4%

24

4%

25

23

27

18

2%

15

2%

Sundsberg, Sarvvik
Jokin muu alue
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29

34
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Taustatiedot

Vastanneiden ikä
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

45 %
40 %
35 %
30 %

28 %
24 %

25 %

21 %

19 %

20 %
15 %
10 %
5%

5%

2%

0%

18 - 25

Kuntalaisbarometri 2013

26 - 40

41 - 55

56 - 65
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ei vastaus
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Taustatiedot

Vastanneiden ammattiryhmä
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

70 %
60 %

58 %

50 %
40 %
27 %

30 %
20 %
8%

10 %

2%

3%

2%

0%

Palkansaaja
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Yrittäjä

Eläkeläinen
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Opiskelija

Kotiäiti/isä

Muu

8

Taustatiedot

Työpaikan sijainti
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

35 %

33 %

30 %
24 %

25 %

19 %

19 %

20 %
15 %
10 %
5%

3%

2%

0%

Kirkkonummi
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Espoo

Helsinki
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Muu kunta

Ei vastaus
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Taustatiedot

Vastanneiden taustatietoja
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Mies

41%

40%

40%

43%

43%

42%

43%

Nainen

58%

58%

58%

57%

56%

58%

57%

Suomenkielinen

79%

81%

83%

83%

81%

82%

81%

80%

Ruotsinkielinen

21%

18%

17%

17%

19%

18%

19%

20%

Lapsiperhe

52%

50%

47%

52%

47%

47%

43%

Taloudessa
on auto

80%

77%

82%

84%

90%

92%

93%

69%

69%

69%

74%

74%

Asunto
vesihuollon
piirissä
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Taustatiedot

Vastaaja asunut kunnassa
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Alle 2v

8%

9%

12%

7%

5%

5%

5%

2 - 4v

12%

12%

13%

11%

10%

7%

7%

5 - 9v

15%

14%

14%

14%

16%

15%

13%

10 - 15v

14%

12%

12%

13%

13%

14%

13%

16 - 20v

10%

12%

8%

12%

10%

11%

8%

21 - 30v

21%

20%

18%

18%

18%

17%

14%

Yli 30v

18%

19%

21%

24%

24%

29%

33%

Jokaisessa tutkimuksessa muutama prosentti on jättänyt vastaamatta kysymykseen
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Taustatiedot

Vastanneet kommentoi
1997 *)

1999 *)

Osuus vastanneista,
joka kommentoi
Yhteensä annettuja
kommentteja eri
aiheista ja palveluista

532

458

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

55%

57%

61%

55%

55%

64%

68%

1153

1065

1038

1025

1078

1544

1321

*) suppeammat kommentointimahdollisuudet
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Taustatiedot

Kommentointiaiheet
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Yhteensä kommentteja

532

458

1153

1065

1038

1025

1078

1544

1321

Hyvä elämä

353

212

234

205

164

171

155

235

236

Tekniset palvelut

40

102

289

186

201

181

185

214

171

Terveyspalvelut

37

54

223

176

158

185

185

188

169

Sivistyspalvelut

44

37

153

94

126

122

108

163

126

189

150

136

168

113

98

96

20

115

98

81

Yleisarvosana
Viestintä
Tulevaisuuden
näkymät

86

81

59

62

64

92

50

46

30

56

47

44

Kuntapalvelujen
rahoitus

54

50

27

56

39

44

Kunnan hallinto

64

76

62

43

35

52

363

210

Sosiaalipalvelut

58

53

65

Järjestysongelmat
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2. YLEISARVOSANA
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YLEISARVOSANA
Mitä on kysytty ja mitattu
Kuntalaisia pyydettiin antamaan yleisarvosana Kirkkonummen
kunnalle siitä, miten se hoitaa kuntalaisten asioita.
Käytetty asteikko on:
10=loistavasti, 9=kiitettävästi, 8=hyvin, 7=jokseenkin välttävästi,
6=välttävästi, 5=huonosti, 4=erittäin huonosti.
Yleisarvosanan keskiarvo ja jakauma on laskettu ja tuloksia on
verrattu aikaisempiin barometreihin.
Vastaajien vapamuotoiset kommentit liittyen annettuun yleisarvosanaan on ryhmitelty kahdella tavalla:
1) Aihealueittain
2) Välttävän/huonon vs. kiitettävän/hyvän arvosanan antaneet

Kuntalaisbarometri 2013
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Yleisarvosana

Keskiarvo ja jakauma
7,57

7,76

7,74

7,68



Hyvä - kiitettävä (10-8):
12% antanut kiitettävän (=9),
61% hyvän (=8) arvosanan.
Kaksi vastaaja antoi täyden kympin.



Huono - välttävä (7-4):
21% on antanut jokseenkin välttävän (=7),
4% välttävän (=6) ja
2% huonon arvosanan (= 5).



Hyvä-kiitettävä vs. huono-välttävä
arvosanan jakauma asuinalueittain:
Kantvik… 76% - 24%
Upinniemi… 62% - 38%
Keskusta… 73% - 27%
Masala… 74% - 26%
Sundsberg… 80% - 20%
Vols … 69% - 31%
Veikkola… 60% - 40%

7,54
7,45

7,29

7,27

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2013

73 %

73 %

68 %

63 %
55 %

62 %
49 %

46 %

46 %

27 %
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27 %

32 %

37 %

38 %

45 %

51 %

54 %

54 %

Huono/Välttävä

2011

Hyvä/Kiitettävä

Intervox Research Oy

16

Yleisarvosana

Yhteenveto

Korkea vastausprosentti
Kysymykseen vastasi 97%.
2011: 96% 2009: 98% 2007: 99% 2005: 98% 2003: 97% 2001: 96%.
Vastausprosentti on korkeimpia barometrissa.

Vuodesta 2005 alkanut myönteinen kehitys
Annettu yleisarvosana on barometrin paras yksittäinen mittari siitä, miten kuntalaiset mieltävät
Kirkkonummen hoitavan heidän asioitaan.
85% kuntalaisista on antanut yleisarvosanan joka eroaa vain alle yhden pisteen heidän kunnan
palveluista antamista tyytyväisyysarvosanojen keskiarvoista.
”Yleistyytyväisyys” on samalla tasolla kuin barometrin kaikkien aikojen paras tulos.

Kuntalaisbarometri 2013
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Yleisarvosana

Asuinalueittain
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

7,72
7,20
7,50
7,50
7,50
7,33
7,42
7,00

7,46
7,47
7,30
7,20
7,00
7,21

7,33

7,69
7,73
7,70
7,30
7,50
7,37
7,22

7,90
7,85
7,90
7,60
7,60
7,81

7,33
7,49

7,80
7,84
7,80
7,70
7,60
7,69
7,51

7,46

7,89
7,86
7,70
7,60
7,50
7,62
7,33
7,42

7,95
8,06
8,00
7,70
7,50

6,44
6,57

Sundsberg

Kuntalaisbarometri 2013

Kantvik,
Pikkala, Sepänkannas

Keskusta:
Masala,
Gesterby,
Luoma,
Jolkby,
Jorvas
Laajakallio,
Heikkilä, Ravals,
Finnsbacka, Överby,
Bro-Kolsari, Lindal, Neidonkallio
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Upinniemi,
Porkkala,
Långvik, Hila,
Eesinkylä, Tolsa,
Korkkulla

Veikkola,
Haapajärvi

Vols,
Sepänkylä, Lapinkylä,
Oitmäki, Evitskog,
Kylmälä
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Yleisarvosana

Yhteenveto

Kehitys eri kuntalaisryhmittymissä
• Asuinalue

‐ Kuten aikaisemmissakin barometreissa asuinalue näyttää vaikuttavan eniten asukkaiden
kokonaistyytyväisyyteen.
‐ Tyytyväisimmät kuntalaiset asuvat Sundsbergin, Masalan ja Kantvikin alueilla.
‐ Veikkolassa vuonna 2005 alkanut myönteinen trendi ei ole kääntynyt laskuun.
‐ Myöskään muilla alueilla ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Volsin alueen vastaajien
määrä on sen verran pieni, ettei tuloksien vaihtelusta voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
• Ikäryhmä
‐

Alle 40-v. kuntalaisten keskuudessa yleisarvosana on keskimääräistä korkeampi (7,90) ja on
noussut hieman edellisestä barometrista (7,81). Tämä ryhmä edustaa 26% vastanneista.

‐ Keski-ikäisten (41-55) ”yleistyytyväisyys” (28% vastanneista) on muita ikäryhmiä hieman alempi

7,64 ja on laskenut jonkin verran edellisestä barometrista (7,75).
‐ Yli 55 -uotiaat muodostavat suurimman ikäryhmän vastanneista ( 43%). Näiden kuntalaisten

keskimääräinen yleisarvosana on 7,75 ja oli edellisessä barometrissa 7,65.

Kuntalaisbarometri 2013
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Yleisarvosana

Muita taustatekijöitä
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Kuntaiän mukaan

10 - 15 v

16 - 20 v

7,74
7,66
7,60

5- 9 v

7,54
7,64
7,60

7,78
7,67
7,60

2- 4 v

7,65
7,76
7,60

7,94
7,81
7,70

7,91
8,00
7,80

7,69
7,67
7,90

alle 2 v

21 - 30 v

+30 v

Kieli, sukupuoli, lapsiperhe
7,73
7,69

7,70

Lapsiperhe

7,82

7,70

ruotsi

7,78

7,70

7,56

suomi

7,63

7,78

7,70

7,76

7,80

7,68

Nainen

7,71

7,67

7,72
7,76

Mies

Ei lapsiperhe

Vesihuolto, autonomistus
7,74

7,90

7,60

Intervox Research Oy

7,77

On auto

7,71

Ei vesihuollossa

7,50

7,64

7,45

7,40

7,80

Kuntalaisbarometri 2013

7,83

7,60

Vesihuollossa

Ei autoa
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Yleisarvosana

Yhteenveto

Yleisarvosanaa on kommentoitu
• Vastaajista 14% on perustellut antamaansa arvosanaa.

(2011: 13%, 2009: 15%, 2007: 21%, 2005: 19%).
• Kommentteja ovat antaneet yhtä lailla hyvän/kiitettävän kuin välttävän/huonon arvosanan antaneet.
• Kuntalaisista, jotka antaneet hyvän/kiitettävän arvosanan lähes puolet viestittää, että vaikka ovat

yleisesti ottaen tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, niin vielä löytyy parannettavaa kunnan
toiminnoissa.
• Välttävän/huonon arvosanan antaneista 25% kommentoi haja-asutusalueilla kokemiaan ongelmia

(2011: 37% ja 2009: 33%).
• 47% toteaa, että annettu välttävä/huono arvosana liittyy yhteen kehittämistarpeeseen .

Kuntalaisbarometri 2013
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Yleisarvosana

Yhteenveto kommenteista *)
Osuus niistä
jotka
kommentoi

2013

2011

44%

51%

41%

Kiitettävään/hyvään arvosanaan
liitetyt kommentit aiheittain

Osuus niistä
jotka
kommentoi

Välttävään/huonoon arvosanaan
liitetyt kommentit aiheittain

2013

2011

Hyvä arvosana, mutta on myös
parannettavaa

25%

37%

Haja-asutusalue eriarvoisessa
asemassa

26%

Tyytyväinen, positiivinen; saadaan
mitä tarvitaan, asiat hoituvat

47%

33%

Painottaa yhtä kehittämistarvetta

5%

29%

Mainitsee palvelumuodon johon
erityisen tyytyväinen

22%

10%

Painottaa useampia
kehittämistarpeita

10%

4%

Muuta

5%

8%

Suunnittelu, kehittäminen,
päätöksenteko kunnassa

12%

Muuta

*) Spontaanit kommentit on järjestetty usein esiintyneiden aiheiden mukaan.aasteita.
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit
Tyytyväinen, positiivinen, saadaan mitä tarvitaan, asiat hoituvat
(17)




Kunta on vuodesta 1976 ollut hyvä minulle. Kunnan työntekijät toimivat
hyvin. Yleisarvosana 10 Keskusta…
Olen tyytyväinen Kirkkonummeen lapsiperheen kuntana sekä kuntana, joka
on valmis vastaamaan kasvavan ja kehittyvän kunnan vaatimuksiin. Olen
ylpeä viihtyisästä ja modernista kunnastamme!. Yleisarvosana 9 …



Olen ollut tyytyväinen kaikkeen. Yleisarvosana 9 Keskusta …



Kaikki toimii! Viihtyisä ja kohtuuhintainen asunto kauniilla ja rauhallisella
paikalla. Liikenneyhteydet muualle hyvät. Kirkkonummen keskustassa
peruspalvelut ovat riittäviä. Yleisarvosana 9 Kantvik...



Varmasti yrittävät parhaansa.

Yleisarvosana 9 Keskusta …



Monessa muussa kunnassa saa jonottaa enemmän ja palveluja saa vain
kipeimmin tarvitsevat. Kirkkonummella pääsee asioimaan paremmin.
Yleisarvosana 9 Kantvik...



Olen saanut tarpeellista tietoa ja palveluja kohtalaisesti, totta kai on myös
omasta aktiivisuudesta kiinni. Yleisarvosana 8 Vols...



Tietääkseni ihan hyvin tähän asti. Yleisarvosana 8 Keskusta...



Se mitä olen kunnan palveluja käyttänyt on ollut melkoisen hyvää ja minulle
on jäänyt suhteellisen positiivinen kuva. Yleisarvosana 8 Masala...



Ehkä se voisi tuo ysikin olla mutta jotenkin kaihdan ylisanoja.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Bra! Yleisarvosana 8 Keskusta...



Vi i familjen är nöjda. Yleisarvosana 8 Keskusta...



Olen asunut kunnassa vain vähän aikaa, mutta kokemukset ovat olleet
hyviä. Yleisarvosana 8 Keskusta...

Kuntalaisbarometri 2013

Tyytyväinen, positiivinen, saadaan mitä tarvitaan, asiat hoituvat


Svårt att svara på, men för en 8 har det säkert kunnat.
Yleisarvosana 8 Kantvik...



Sikäli kuin olen niitä itse tarvinnut. Yleisarvosana 8 Keskusta...



Har inga negativa erfarenheter. Yleisarvosana 8 Kantvik...



Allting funkar nog här. Alla måste ha sina fel. Nån gång går det bättre och
nån gång sämre. Yleisarvosana 8 Kantvik...

Mainitsee palvelumuodon johon erityisen tyytyväinen (2)


Täältä saa kaiken avun, neuvon ja tuen jota osaa vaatia. Kunnan
henkilökunnalla (sosiaalitoimi, terveyskeskus, kirjasto, koulut ja kunnantalon
väki) aitoa välittämistä, oma-aloitteisuutta ja lämpöä asiakkaiden palveluun
ja neuvontaan. Yleisarvosana 9 Keskusta...



Nähdäkseni hyvin. Kirjasto, uimahalli, palvelukeskus hyviä.
Yleisarvosana 8 Vols...

Muuta (4)


En ole juuri käyttänyt kunnan palveluja, enkä ole asioinut kunnan kanssa,
joten arvioni perustuu pieneen kokemusperään.
Yleisarvosana 9 Sundsberg...



Uutisissa liikkuneet tiedot kunnan työntekijöiden vähentämisestä
huolestuttavat. Yleisarvosana 8 Munkinmäki



Jos kuntaliitos Espooseen arvosanaksi tulee 4.
Yleisarvosana 8 Upinniemi...



Fint att vi fick enkäten på svenska. Yleisarvosana 8 Upinniemi...

Intervox Research Oy
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit
Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa (18)

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa



Täällä Pohjois-Kirkkonummella eivät palvelut meinaa pysyä väestönkasvun
tahdissa (koulut, päiväkodit). Terveyspalvelut toimivat loistavasti hankalaa
päivystyspaikkaa (=keskusta) lukuun ottamatta. Kiitos kotihoidontuen
kuntalisästä ja uudesta päiväkotien kerhotoiminnasta!
Yleisarvosana 9 Veikkola...



Kuntalaisdemokratia on kunnanvaltuutettujen ammattitaidon ja
tarmokkuuden varassa. Valitettavasti parhaat kyvyt eivät hakeudu
luottamustehtäviin, virkamiehet pääasiassa osaavat asiat, mutta
kuntalaisen on vaikea saada ääntään esille. Yleisarvosana 8 Veikkola...





Rättskrivning och korrekturläsning kunde förbättras.
Yleisarvosana 9 Masala...

Kyrkslätt är en bra kommun, men med plats för förbättring.
Yleisarvosana 8 Keskusta...





Päivähoito ja terveyspalvelut toimivat lapsiperheen näkökulmasta, mutta
terveydenhoito ei toimi aikuisten osalta. Yleisarvosana 9 Veikkola...

Hyvä kirjasto, uimahalli. Toria pitäisi elävöittää. Yleisarvosana 8
Upinniemi...





Satsa på trivseln i kommunen. Hälsocentralen och motion och idrotten
fungerar sämst i kommunen. Barndagvården och bildningen fungerar bra
inom kommunen. Yleisarvosana 8 Keskusta...

Vuosien saatossa on aivan liikaa politikoinnilla haitattu kunnan toimintaa.
Yleisarvosana 8 Veikkola...



Varmasti ihan hyvin asioita hoitavat. Toivoisin silti kovasti että omia
intressejä ei ajettaisi niin vahvasti vaan huomioitaisi koko kunta ei vaan
keskustan aluetta. Yleisarvosana 8 Veikkola...



Vielä noin viisi vuotta sitten olisin antanut täyden kympin, mutta nyt
säästäminen väärässä paikassa on muuttanut mielipiteeni.
Yleisarvosana 8 Veikkola...



Koulukiusaamiseen tulisi puuttua niin että jokainen lapsi voisi kokea koulun
ja koulumatkan turvalliseksi. Yleisarvosana 8 Vols...



Talvella lumien auraus ajoittain huonoa. Yleisarvosana 8 Keskusta...



Julkinen liikenne on riittämätön. Yleisarvosana 8 Vols...





Kunnan tulisi suunnitella ja kehittää toimintaa, jotka mahdollistavat
laadukkaat peruspalvelut, tekevät kunnasta kiinnostavan yrityskohteen.
Kunnan hallintoa ja näyttävää hallintorakentamista tulisi vähentää.
Yleisarvosana 8 Keskusta...
Efter snart 40 år i kommunen kan man konstatera, att kommunen varit en
bra plats att bo på. Byggnadet och utvecklandet av kommunen har dock på
de senaste 10-15 åren stegrats onödigt snabbt. Man borde måna sig om att
utveckla kommunen i en sådan takt att pengarna räcker till och kommunens
lånestock inte ökar (utan snarare i dagens läge minskar). Yleisarvosana 8
Keskusta...



Veikkolaa ei saa unohtaa! Veikkola on kasvava alue, panostakaa siihen!
Yleisarvosana 8 Veikkola...



Koulu ja päiväkodit kohtuullisen hyvin. Parannettavaa terveydenhuolto,
kunnallistekniikka ja kevyen liikenteen väylät joita lisättävä täällä
Veikkolassa. Yleisarvosana 8 Veikkola...



Nuorison hyvinvointi ja harrastusmahdollisuudet unohtuu välillä, niihin voisi
panostaa enemmän. Yleisarvosana 8 Keskusta...
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit
Haja-asutusalue eriarvoisessa asemassa (14)

Haja-asutusalue eriarvoisessa asemassa



Kunta ei hoida koko kunta alueita tasapuolisesti.
Yleisarvosana 7 Veikkola...



Haja-asutusten palveluja parannettava. Yleisarvosana 7 Veikkola...





Haja-asutusalueella ei ole mitään palveluja. Yleisarvosana 7 Upinniemi...



Kirkkonummen keskustassa asuvat saavat ilmeisesti hyvää palvelua, täällä
rajalla asuvat saavat huonosti ja koko ajan vähennetään - veroja maksan
joka kuukausi ja taas ensi vuonna enemmän.
Yleisarvosana 7 Upinniemi...

Vesi/viemäriä odotimme 25 v vaikka asumme kaava-alueella Veikkolan
taajaman kupeessa. Terveysasema ja kirjasto ovat määräajoin
lopettamisuhan alla. Yleisarvosana 5



Veikkola on edelleen lapsipuolen asemassa. Yleisarvosana 7



Pitäisi olla enemmän Veikkolaa koskevaa tietoa, tuntuu että Kirkkonummen
Keskusta on tärkein. Yleisarvosana 7 Veikkola...



Veikkolan asukkaat jäävät aina vähemmälle huomiolle päätöksiä tehdessä.
Yleisarvosana 7



Veikkola on kuulu hyvistä veronmaksajista. Sijaitsemme kunnan
pohjoisosassa eivätkä monet keskustassa asuvat ole edes koskaan käynyt
täällä. Me ansaitsemme kuitenkin samat palvelut muiden kuntaosien
kanssa. Yleisarvosana 7



Olisi hyvä jos kunta vihdoin ja viimein kiinnostuisi Veikkolasta.
Yleisarvosana 5



Veikkola jää aina huomioimatta tai palvelut tulevat viimeisenä.
Yleisarvosana 6



Vi i norra Kyrkslätt inte intresserade att betala mer för att utveckla tjänster i
centrum. Yleisarvosana 5 Veikkola...



Veikkolan alueella palvelut vähäiset, enemmän resursseja lähitaajamiin.
Yleisarvosana 7



Tämä arvosana täällä pohjoisessa asumisesta, tänne Veikkolaan ei juuri
panosteta. Yleisarvosana 6
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit
Painottaa yhtä kehittämisaluetta (26)

Painottaa yhtä kehittämisaluetta



Kunnan maahankinta . Vuokra-asuntojen rakentaminen ,yksiöiden ja
kaksioiden määrää lisättävä .Meillähän ei rakenneta vuokra-asuntoja
ollenkaan ei edes kiintiömäärää . Yleisarvosana 7 Keskusta...



Kuntalaisten mielipide ja "ääni" pitäisi paremmin ottaa huomioon kunnan
päätöksissä. Yleisarvosana 7



Upinniemen laiminlyönti. Yleisarvosana 6



Kunnan eri alueiden tilannetta tulisi tarkastella ja kehittää tasapainoisesti.
Nyt syntynyt tiettyjä alueita joilla kaavoitus ym. viety muita alueita
pidemmälle. Yleisarvosana 7 Vols...



Kapeat kävely- ja pyörätiet, pysäkit poistettu. Yleisarvosana 5



Terveydenhoito ykkösasia se on huonossa jamassa Veikkolassa.
Yleisarvosana 6 Veikkola...



Kommunen sköter dem så bra som dens medel tillåter.
Yleisarvosana 7 Masala...



Kuntalaisia pitäisi kunnella enemmän.
Yleisarvosana 7 Keskusta...





Rak.virasto on vahingollinen kunnan kehitykselle.
Yleisarvosana 4 Veikkola...
Rakennuslupapolitiikka joustamaton. Lupa-päätökset haja-asutusalueilla
haudataan byrokratian uumeniin. Joka hakemukselle vastuuhenkilö ja
ennalta ilmoitettava aikataulu. Yleisarvosana 7 Keskusta...



Rantojen sulkeminen alensi arvosanaa, joka muuten olisi ollut 8.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Kukaan ei kuuntele hevosyrittäjää ja koen sen tärkeäksi.
Yleisarvosana 6 Upinniemi...



Odotusajat liian pitkät. Yleisarvosana 7 Keskusta...



Masan kaavoitus, varsinkin kadusto kuntoon. Yleisarvosana 7



Rakennuslupa-asiat hoidetaan surkeasti. Yleisarvosana 5 Upinniemi...



Vanhushuolto huonolla mallilla. Yleisarvosana 7 Kantvik...



Tavallinen kuntalainen ei voi tietää. Yleisarvosana 7 Keskusta...





Sosiaalihuollon palvelut ei toimi. Yleisarvosana 6 Keskusta...

Om kommunen verkligen fortsätter växa och skall vara en del av
huvudstadsregionen så skall väl inte tågstationer och kollektivtrafik dras in.
Yleisarvosana 7 Masala...



Asukas on kuntaa varten! Yleisarvosana 5 Keskusta...





Enemmän yhteistyötä. Yleisarvosana 7 Kantvik...



Miksi ei koskaan kysytä kuntalaisilta mitään päätöksentekoon liittyviä
asioita. Yleisarvosana 7 Keskusta...

Kunnantoimiston aukioloajat riittämättömät. Virastojen henkilökunta ei
ammattitaitoista.
Yleisarvosana 7 Vols...



Vastausten saaminen kunnan yksiköistä nihkeää, www-palvelut ovat
pelastus, mutta eivät kata kaikkea.
Yleisarvosana 7 Kantvik...



Jotkut asiat hoidettu hyvin, mutta paljon huonosti. Päätöksenteon
läpinäkyvyys tai sen puute syö pisteitä. Yleisarvosana 6 Upinniemi...



Gammal och trög utveckling, tjänstemännen lever i det förflutna.
Yleisarvosana 7 Masala…

Kuntalaisbarometri 2013

Intervox Research Oy

26

Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit
Painottaa useampia kehittämistarpeita (12)

Suunnittelu, kehittäminen, päätöksenteko kunnassa



1) Kelvoton rakennustoiminta. Keskustan tärkeä risteys työmaana yli vuoden ja sen
valmistuttua liikenne sujuu huonommin kuin rakennustyön aikana.
2) Suunnittelutarveratkaisun käsittely kestää 8 kk ja enemmänkin, toisten anomukset
liikkuu rivakkaammin. Yleisarvosana 5 Myllykylä



Beslut tar alltför länge. Massor av rika inflyttare - men vart tar
pengarna vägen. Yleisarvosana 7 Masala...



Politiikka liian usein asukkaiden etujen sekoittajana.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Sepänkannas II - edelleen puuttuu päiväkoti, huonot julkiset liikenneyhteydet,
viheralueiden huolto ja kehittäminen puuttuu. Yleisarvosana 6 Kantvik...





Jotkut asiat toimii, toiset taas ei, parantamisen varaa monissa asioissa.
Yleisarvosana 7 Vols...

Liikaa keskittymistä pieneen näpertelyyn. Isot asiat jää
hoitamatta ja aina joku vastustaa jotakin.
Yleisarvosana 6 Keskusta...



Långvikissä ei vesijohtoa, eikä viemäriä eikä pyöräteitä. Yleisarvosana 7



Koulut ja päivähoitopalvelut eivät ole pysyneet väestökasvun mukana.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Som nyinflyttad i Österby är det svårt att förstå varför närskolan är Norra Kyrkslätt ,
rådgivningen i Kyrkslätt centrum, egen hälsostation i Masaby!?
Yleisarvosana 6



Olen useiden samaa mieltä olevien kanssa viestittänyt liikenteestä ja kävely- ja
pyöräteistä saamatta järkevää vastausta jo 20 v.
Yleisarvosana 5 Keskusta...



Keskustasta tehty aivan kamala "betonihelvetti". Asuntojen hinnat karanneet käsistä.
Vuokra-asuntoja liian vähän. Masentava paikkakunta, toivottavasti ei tarvitse asua
täällä enää kauan.
Yleisarvosana 5 Keskusta...



Koulutilanne (lakkauttaminen/laajennusten lykkääminen) on jotenkin todella
lyhytnäköisesti hoidettu. Terveyspalvelut tökkivät.
Yleisarvosana 7 Masala...



On jonkin verran asioita, rakennuksia, toimintoja jotka vielä eivät ole kehittyneet
2000-luvulle. Yleisarvosana 7 Keskusta...



Liikenne- ja terveyspalvelut sekä vanhusten hoito täysin ala-arvoista.
Yleisarvosana 4 Keskusta...



Käytämme usein yksityisiä palveluja koska kunnan palvelut liian hitaita.
Yleisarvosana 7 Keskusta...
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TERVEYSPALVELUT
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien terveyspalveluja sekä
niiden hintoja kuntalaisille.
Kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin on verrattu siihen, miten tärkeinä
palveluja on pidetty. Tuloksia on verrattu aikaisempiin barometreihin.
Tyytyväisyysasteikko: 4 = ei lainkaan tyytyväinen …10 = erittäin tyytyväinen.
Tärkeysasteikko: 4 = ei lainkaan tärkeä … 10 = erittäin tärkeä.

Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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TERVEYSPALVELUT
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon
terveyskeskuksessa.

Terveyskeskuskysymykset 83%
(2011: 87%, 2009: 90%).

2. Pääsen tarvittaessa nopeasti tarvittavaan
sairaalahoitoon.

Sairaalahoitoon pääsy 66%
(2011: 77%, 2009: 78%).

3. Saan terveyskeskuksessa asiantuntevaa
hoitoa.

Hammashoitola 63%
(2011: 69%, 2009: 71%).

4. Minua palvellaan sujuvasti
terveyskeskuksessa.

Terveydenhuollon asiakasmaksu 83%
(2011: 81%, 2009: 78%).

5. Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu
sujuvasti.
6. Hammashoitola toimii laadukkaasti.
7. Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat
kohtuulliset.
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Terveyspalvelut

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Terveyspalveluja pidetään, kuten aikaisemmissakin barometreissa, kunnan tärkeimpänä
palvelusektorina (lukuun ottamatta kysymystä ”terveydenhuollon asiakasmaksusta”).

• Tärkeintä on saada terveyskeskuksessa asiantuntevaa hoitoa. Tämä on koko barometrin toiseksi tärkein
kysymys, ainoastaan asuinympäristön turvallisuutta pidetään tärkeämpänä.
• Pääsy nopeasti sairaalahoitoon on kuten edellisessäkin barometrissa erittäin tärkeää (2013:
kuudenneksi ja 2011 kahdeksanneksi tärkein kysymys)
• Kysymykset terveyskeskuksien ajanvarauksesta ja hammashoitolasta priorisoidaan melko korkealle;
barometrin 13. tärkein ja 15. tärkein kysymys.
! Kysymys terveydenhuollon asiakasmaksusta on selvästi tärkeämpi kuin aikaisemmissa barometreissa,
joskin kysymys sijoittuu tärkeydeltään barometrin keskivaiheille.
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Terveyspalvelut

Palveluiden tärkeys

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10,0

8,88

9,18

9,24

9,30

9,42

9,36

9,25

9,0

8,0

7,0

6,0

Nopeasti
hoitoon
TK:ssa
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TK:ssa
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Palvellaan
sujuvasti
TK:ssa
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Terveyspalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Kokonaistyytyväisyys terveyspalveluihin on parempi kuin yhdessäkään aikaisemmassa barometrissä.
Tämän palvelusektorin osalta kuilu palvelujen tärkeys- ja tyytyväisyyspisteiden välillä on kuitenkin
suurempi kuin muilla sektoreilla.
! Tyytyväisyys terveyskeskuksien toimintaan on noussut suhteellisen paljon. Barometrin suurin
tyytyväisyysparannus on koettu terveyskeskuksien ajanvarauksessa ja toiseksi suurin siinä, miten
nopeasti pääsee terveyskeskushoitoon.
• Siitä huolimatta terveyskeskuksien toimintaan kohdistuu kehittämisodotuksia. Kuilu tärkeyden ja
tyytyväisyyden välillä on edelleen tutkimuksen suurimpia koskien terveyskeskuksien
ajanvarausjärjestelmää ja pääsyä nopeasti hoitoon.
• Tyytyväisyys terveyskeskuksien hoidon asiantuntevuuteen on barometri barometrilta parantunut jonkin
verran. Mutta edelleen kuilu tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä on liian suuri; barometrin 5. suurin.
• Barometrin suurin kuilu tyytyväisyyden ja tärkeyden välillä koetaan kysymyksessä miten nopeasti
päästään sairaalahoitoon.
• Tyytyväisyys hammashoitolaan on sama kuin edellisessä barometrissa, 65% vastanneista on
tyytyväisiä.

• Terveydenhuollon asiakasmaksu sai barometrin 3. korkeimmat tyytyväisyyspisteet ja kuilu tärkeyden ja
tyytyväisyyden välillä on barometrin toiseksi pienin. Samansuuntainen tulos kuin aikaisemmissakin
barometreissä.
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Terveyspalvelut

Tyytyväisyys palveluihin
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10
8,59

9
7,84

7,66

7,97

7,91

7,66

7,72

8

7

6

5

4

Nopeasti
hoitoon
TK:ssa
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Nopeasti
sairaalahoitoon

TK:ssa
asiantuntevaa
hoitoa

Palvellaan
sujuvasti
TK:ssa

Intervox Research Oy

TK:n
ajanvaraus

Hammashoitola
laadukas

Terveydenhuollon
asiakasmaksut

34

Terveyspalvelut

Tärkeys vs. tyytyväisyys
Tärkeys 2013

Tyytyväisyys 2013

10,0

9,42

9,36

9,25

9,30

9,24

9,18
8,88

9,0

8,0

8,59
7,72

7,66

Nopeasti
hoitoon
TK:ssa

Nopeasti
sairaalahoitoon.

7,91

7,97

7,66

7,84

7,0

6,0

5,0

4,0
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TK:ssa

Intervox Research Oy

TK:n
ajanvaraus

Hammashoitola
laadukas

Terveydenhuollon
asiakasmaksut

35

Terveyspalvelut

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7 - 4

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 - 10

Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon
terveyskeskuksessa.

-37 %

63 %

Pääsen tarvittaessa nopeasti tarvittavaan
sairaalahoitoon.

-38 %

62 %

1,69

Saan terveyskeskuksessa asiantuntevaa
hoitoa.

-32 %

68 %

Minua palvellaan sujuvasti
terveyskeskuksessa.

-30 %

70 %

Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu
sujuvasti.

Hammashoitola toimii laadukkaasti.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat
kohtuulliset.

Kuntalaisbarometri 2013

-39 %

-35 %

-17 %
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1,54

1,51

1,33

61 %

1,58

65 %

83 %

1,34

0,29
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Terveyspalvelut

Yhteenveto - alueittain
Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin
• Eniten tyytyväisiä terveyspalveluihin kokonaisuutena ollaan Sundsbergissä ja Upinniemen alueilla.
Vähiten tyytyväisiä Volsin ja Veikkolan alueilla.
• Kuntalaisten tyytyväisyys terveyskeskuksien toimintaan on lisääntynyt lähes kaikilla asuinalueilla lukuun
ottamatta Kantvikia. Muutama havainto miten kehitytty, verrattuna edelliseen barometriin:
‐ Eniten parannusta koetaan Veikkolan alueella, joskaan tyytyväisyystaso ei vielä ole riittävän hyvä ja
kuntalaisten mielestä ei edelleenkään päästä riittävän nopeasti hoitoon terveyskeskukseen.
‐ Upinniemen ja Volsin alueilla tyytyväisyys terveyskeskustoimintaan on parantunut.
‐ Masalan alueella tyytyväisyys on taas nousujohteinen viime barometrin pienen notkahduksen
jälkeen.
‐ Lähes kaikilla alueilla ollaan aikaisempia barometrejä tyytyväisempiä terveyskeskuksien
ajanvarausjärjestelmään.
• Hammashoitolaan tyytyväisyys on laskenut lähes joka alueella. Suurin osa kehittämiskommenteista
liittyy pitkiin jonotusaikoihin.
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Terveyspalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2013
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon
terveyskeskuksessa.

7,6

8,00

7,77

7,93

8,26

7,63

7,14

Pääsen tarvittaessa nopeasti
tarvittavaan sairaalahoitoon.

7,59

7,82

7,80

7,74

7,79

7,27

7,29

Saan terveyskeskuksessa
asiantuntevaa hoitoa.

7,48

8,26

8,02

7,96

8,10

7,58

7,72

Minua palvellaan sujuvasti
terveyskeskuksessa.

7,98

8,29

8,03

8,03

8,30

7,67

7,74

Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu
sujuvasti.

7,85

7,97

7,71

7,68

7,94

7,60

7,11

Hammashoitola toimii laadukkaasti.

7,28

7,93

7,87

7,88

8,43

7,20

7,93

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat
kohtuulliset.

8,48

8,69

8,54

8,68

8,86

8,15

8,74

Hyvä: 7,90 ja yli
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Terveyspalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2011
Kantvik

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon
terveyskeskuksessa.

7,66

7,52

7,49

7,58

7,59

6,82

6,41

Pääsen tarvittaessa nopeasti
tarvittavaan sairaalahoitoon.

7,91

7,73

7,56

7,49

7,95

6,91

6,51

Saan terveyskeskuksessa
asiantuntevaa hoitoa.

8,09

7,88

7,90

7,76

8,41

7,53

7,42

Minua palvellaan sujuvasti
terveyskeskuksessa.

8,16

7,89

7,84

7,82

8,19

7,14

6,94

Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu
sujuvasti.

7,56

7,30

7,33

7,49

7,78

6,95

6,63

Hammashoitola toimii laadukkaasti.

7,91

7,86

7,94

7,73

8,50

7,11

7,64

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat
kohtuulliset.

8,17

8,30

8,39

8,12

8,74

8,04

7,72

Hyvä: 7,90 ja yli
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Terveyspalvelut

Yhteenveto: kuntalaisten kommentit
Kuntalaisten kommentteja
• Veikkola. Eniten kommentteja koskien terveyskeskuksen aukioloaikoja/ajanvarausta, mm. toivotaan
pääsyä terveyskeskukseen iltaisin ja viikonloppuisin. Toinen aihepiiri joka sai paljon kommentteja on
yleensä ottaen terveyspalvelujen kehittäminen vastaamaan väestön kasvua.

• Hammashoito. Palaute on kaksijakoinen; toisaalta kritiikkiä pitkiin jonotusaikoihin, toisaalta kiitoksia
hyvästä hoidosta.
• Ajanvarausjärjestelmä ja hoitoon pääsy. Kuten aikaisimmissakin barometreissa
ajanvarausjärjestelmä ja pitkät jonotusajat terveyskeskuksiin sai melko paljon arvostelua. Joka viides
kommentti liittyy ajanvarauksen tekniseen järjestelmään johon toivotaan parannusta.
• Positiiviset kommentit. Terveyspalvelut on saanut enemmän kiitosta kuin muut palvelusektorit.
Nämä kommentit keskittyvät paljolti hammashoitolaan ja terveyskeskustoimintaan.
• Tämän osion lopussa löytyy kaikki terveyspalveluihin liittyvät kommentit aihepiireittäin.
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Terveyspalvelut

Kuntalaiskommentit 2013
Terveyspalvelukommentit
aiheittain

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

Hammashoito

39

30 %

14

38 %

32

24 %

3

8%

Terveydenhoito Veikkolassa

18

14 %

4

11 %

Lääkärien toiminta

16

12 %

2

5%

Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu

13

10 %

9

24 %

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit

9

8%

5

14%

Terveydenhoidon maksut

5

4%

Hoitoon pääsy ja ajanvaraus
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Terveyspalvelut

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kehittämistä sis. kommenteista

Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain

2013

2009

2007

2005

2003

Hammashoito

39

30 %

13 %

10 %

15 %

19 %

21 %

Hoitoon pääsy ja ajanvaraus

32

24 %

20 %

27 %

26 %

23 %

24 %

Terveydenhoito Veikkolassa

18

14 %

23 %

16 %

15 %

12 %

13 %

Lääkärien toiminta

16

12 %

12 %

6%

11 %

9%

9%

Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu

13

10 %

10 %

11 %

13 %

7%

12 %

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit

9

8%

4%

3%

6%

13 %

10 %

Terveyskeskus- ja päivystysmaksu

5

4%

8%

5%

7%

9%

8%

Päivystys

8%

16 %

Muut aiheet

2%

7%

6%

8%

3%

21%

17%

12%

15%

13%

Osuus kaikista terveyspalveluille annetuista kommenteista,
jotka sisältävät positiivisia mainintoja
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Kehittämistarpeita Veikkolan terveydenhoidossa (18)

Kehittämistarpeita Veikkolan terveydenhoidossa



Ajan saanti terveyskeskukseen vaikeaa, pelko siitä että arkipäivisin toimiva
terveysasema poistetaan Veikkolasta vaikka tuhansia asiakkaita.



Veikkolan alueella tarve lisätä terveyspalveluja ja laboratoriopalveluja
erityisesti.



Veikkolan terveyskeskus on tärkeä, matka keskustaan on kohtuuton.



Lääkäriaikoja Veikkolaan! Päivystys myös viikonloppuna/ kesällä.



Veikkolan terveysasemaa ei saa lopettaa, pitää uudistaa koko asema ja
pitää lisätä röntgen ja labra.



Veikkolassa pitää olla terveyskeskus, keskustaan pääsy on liian vaikeaa.



Kirkkonummella on terveyspalveluissa samat ongelmat kuin muissakin
kunnissa. Veikkola...



Pidempi aukioloaika Veikkolan terveyskeskuksessa.



Hammashoito Veikkolassa ollut ala-arvoista.



Veikkolan terveyskeskuksessa asiakaspalvelu on epäystävällistä ja lääkärit
kielitaidottomia.



Päivystys Veikkolan terveyskeskuksessa olisi suotava ottaen huomioon
lapsiperheiden runsaan määrän ja julkisten yhteyksien heikkouden
Kirkkonummen keskustaan. Veikkolassa on täysin oman auton varassa
kiireellisessä tapauksessa.

Veikkolan terveydenhoito - positiiviset kommentit



Jonot pitkät joka paikkaan eikä välttämättä saada tarvittavaa apua.
Veikkola...



Veikkolaan tulisi saada terveyskeskuksen iltavastaanotto edes parina iltana
viikossa. Myös iltapäivystys olisi hyvä.



Lääkärille vastaanottoaikoja Veikkolassa liian kaukana ajallisesti.



Jos terveyskeskukseen ei soita tasan kahdeksalta voi olla varma että joutuu
jonottamaan päivystykseen (kyseessä Veikkola).



Veikkolassa ei toimi ajanvaraus lääkärille niin kuin pitäisi, kommentti tilaa
päivystysaika Kirkkonummelta.



Veikkolaan terveyskeskus, joka palvelee myös iltaisin, muualla töissä
käyvät joutuvat matkustamaan kohtuuttomia matkoja lääkärille
päästäkseen.



Veikkolaan lisää sairaanhoitajia, lääkäreitä ja laboratorion hoitajia.
Pidempiaikaisia lääkärisuhteita.

Kuntalaisbarometri 2013



Minulla on erittäin hyvä omalääkäri. Veikkola...



Veikkolan neuvolasta saa erinomaista palvelua.



Veikkola är en bra hälsocentral.



Hyvin pyyhkii!! Aina olen avun saanut kun olen tarvinnut! Veikkola...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Hammashoitoon liittyviä kehittämistarpeita (39)

Hammashoitoon liittyviä kehittämistarpeita



Mitenkä tuo hammashoidon ajanvaraus, jonotus on nykyisin kuukausien
pituinen joka on kohtuutonta. Kantvik...





Hammashoitoon liian pitkät jonot. Sundsberg...



Hammashoitoon lisää hammaslääkäreitä kiitos. Lääkäreillä oltava
suomenkielen taito. Keskusta...

Ajanvaraus on usein tökkinyt (liian monta soittajaa) ja hammashuollon
riittämättömät resurssit (puolisollani on ongelmana liiallinen hammaskiven
tuotanto, ja hänestä on todettu - kunnallisessa, että olisi hyvä poistaa
hammaskiveä puolivuosittain, mutta tähän kunnan hammashuolto ei pysty).
Keskusta...



Hammashoitolan palvelun saatavuuteen toivoisin parannusta. Keskusta...





Hammashuolto tökkii, esim. bakt.viljely suusta lähetteellä lab. ilmainen,
hammaslääk. + suuhygienisti ottaa maksun. Kantvik...

Hammashoitolassa on ainakin yksi niin huonoa suomea puhuva työntekijä,
ettei hampaiden hoidosta meinaa tulla mitään. Henkilö ei ymmärrä edes
peruskysymyksiä ja vastaukset on mitä sattuu. Kantvik...



Hammashoitoväli on turhaan pitkä, jos ei ole mitään erityistä
lastenhammashoitoon kutsut ovat myöhässä tai jopa joutuu itse
soittelemaan perään. Keskusta...



Tandvården fungerar inte alls så jag har under de senaste 10 åren anlitat
privata tandläkar tjänster. Keskusta...



Hammashoito vielä paremmaksi. Veikkola...



Hammashoitoon pitkä odotus. Upinniemi...



Kortare köer till tandvården. Keskusta...



Hammaslääkärin saa 1,5 v päästä ja asiakaspalvelijat ovat asiattomia.
Keskusta...



Odotusaika hammashoitoon on aivan liian pitkä. Keskusta...



Hammaslääkäreitten tason parannusta, minulle on 2 kertaa käynyt niin
etten ole tyytyväinen. Keskusta...



Hammashoidon jonot liian pitkät. Kantvik...



En ole päässyt hammashoitoon yrityksistä huolimatta, käyn yksityisellä
vaikka se on kallista. Kantvik...



Hammashoitolaan varattu aika oli todella pitkä - 8kk (=odotusaika).
Masala...



Hammashoidon jonot ovat pitkät. Keskusta...



Hammashoitolaan joutuu odottamaan liian pitkään. Masala...



Hammashoitoon joutuu jonottamaan kauan. Keskusta...



Hammashoidon jonotus lyhyemmäksi, viimeksi jonotin 11 kk. Keskusta...



Hammaslääkäripalvelujen saanti on mahdotonta, liian pitkät odotusajat.
Veikkola...



Perheellisen näkökulmasta ei toimi, ehkä vanhuksilla ok. Jonotusaika pitkä,
hammashoitoon ei pääse > Pakko käyttää yksityisiä palveluja. Kantvik...



Hammashoidon jono kohtuuton. Masala...



Hammashoidon jonotus kestää n. 4 kk jolloin pakko mennä yksityiselle,
sama koskee lääkärille pääsyä terveyskeskuksessa. Kantvik...



Hammashuollossa liian pitkät jonot. Masala...



Viimeksi odotin hammaslääkärille pääsyä 9 kk. Keskusta...





Kunnalliseen hammashoitoon on melko mahdotonta saada aikaa. Vols...

Hammashoitoon pitäisi päästä nopeammin ja useammin, koska hampaiden
hoito vaikuttaa koko terveyteen.



Köerna till tandvård är för långa (6-8 månader). Keskusta...




Hammashoitoon aivan liian pitkät jonot. Keskusta...
Hammashoitolaan tällä hetkellä liian pitkät jonot! Veikkola...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Hammashoitoon liittyviä kehittämistarpeita

Hammashoito - positiiviset kommentit (14)



Lisää henkilökuntaa hammashoitolaan; ajanvaraukseen. Keskusta...



Hammashuolto ensiluokkaista. Kantvik...



Hammashuoltoon toivoton jono. Kantvik...



Hammashoidossa on opittu huomioimaan potilaan pelot. Keskusta...



Lääkäriin hammashoidossa i tahdo päästä. Keskusta...





Lång kö till tandvården. Keskusta...

Tandvården, sen då jag kom in gick det väldigt smidigt och snabbt.
Keskusta...



Hammashoidon jonot liian pitkät ja ajan varaus hankalaa.. Keskusta...



Hammashoidon hoito erittäin laadukasta. Keskusta...



Lisää henkilökuntaa hammashoitolaan; ajanvaraukseen. Keskusta...



Hammashoito toimii hyvin. Keskusta…



Bra tandvård för barnen, som t.ex. tandreglering. Keskusta...



Hammashoito on loistavaa, saisi muun toiminnan yhtä nopeasti.
Upinniemi...



Hammashuollon tekstari-ajanvarausmuistutus loistava palvelu! Masala...



Lasten hampaiden oikomishoito ollut erinomainen. Keskusta...



Hammashoito on huippua! Keskusta...



Vähän on käytetty, mutta se mitä on tarvittu on toiminut aina hienosti,
erityisesti lasten oikomishoito. Keskusta...



Oikomishoitolaan suuret kiitokset! Hienoa työtä!! Kantvik...



Olemme käyttäneet ainoastaan hammashoidon palveluja ja ne toimivat
oikein hyvin. Etenkin lapsen hammashoitoon kutsumiset, oikomishoidon
seuranta yms. toimivat erinomaisesti. Masala...



Muuten olen tyytyväinen hammashoidossa saamaani palveluun, mutta
laspen hammastarkastukset voisivat olla koululaisilla useammin esim.
kerran vuodessa tai vähintään kerran puolessa vuodessa. Varhaisen iän
tarkastuksilla ja harjausharjoituksilla edesautetaan sitä, että hampaat
aikuisena tarvitsevat vähemmän paikkauksia, juurihoitoja ja muita kalliita
toimenpiteitä. Upinniemi...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Hoitoon pääsyyn, ajanvaraukseen liittyviä kehittämistarpeita (32)

Hoitoon pääsyyn ja ajanvaraukseen liittyviä kehittämistarpeita



Ingen nattdejour på hälsocentralen känns otryggt. Keskusta...





Terveyskeskuksessa saa jonottaa vaikka koko päivän, vaikka olisi useampi
lääkäri paikalla. Keskusta...

Aikaahan ei lääkärille saa samana aamuna, kokeiltu on monta kertaa, ainoa
mahdollisuus on päivystys ja luoja auta jos joudut sinne maanantaina.
Keskusta...



Puhelimet ovat Masalan terveyskeskuksessa turhan usein piippaamassa
varattua, iso miinus että ollaan ajanvarauksessa töykeitä.





Masalan terveyskeskus puh. ei vastaa, joutuu menemään paikan päälle.

Tidsbeställning kan inte användas eftersom tider till läkarna alltid ges först
efter en vecka. Är man akut sjuk hamnar man till dejouren där väntetiden
alltid är minst två timmar. Keskusta...



Lisää aikoja omalle lääkärille, ärsyttää jonottaa päivystyksessä 1-2 h joka
kerta. Keskusta...



Gör det möjligt att boka tid till jouren - det har andra mindre kommuner, inte
roligt att köa flera timmar med sjuka barn. Masala...



Toivoisin että lääkärin ajanvaraus toimisi paremmin, tässä tarkoitan teknistä
puolta, puhelintoiminto Soneran kanssa, siinä on parantamista. Kantvik...



Verikokeisiin jonot ovat aivan naurettavan pitkät. Keskusta...



Ajanvarauksen tulisi toimia aina ja päivystyksen olla sujuvaa. Masala...



Ajanvaraukseen soitettaessa jos ei heti vastata voisi se automaatti ottaa
heti soittopyynnön, eikä n. 5 min kuluttua. Masala...



Terveyskeskuksen puhelimeen ei pääse läpi. Keskusta...



Remiss till specialläkare är svårt att få, efter att jag 4 gånger har gått hos
läkare på hälsocentralen för samma besvär fick jag äntligen remiss till Jorv,
från Korv fick jag meddelande att tid efter 5 månader. Jag har nu vänt mig
till Diacor. Kantvik...



Ajanvarausnumerot ovat poikkeuksellisetta ruuhkaisia. Veikkola...



Aikuisen on todella vaikeaa saada akuuttiaikaa omalle terveysasemalle.
Päivystyksessä illalla ei lapsikaan ole saanut hoitoa. Masala...



Puhelinliikenne ei toimi, potilasta pyydetään varaamaan aika esim 2 kk:n
päähän, huolehdi itse jos ajanvarauspohja ei valmis. Kantvik...



Yöpäivystys takaisin. Keskusta...



Akuuttiaikoja samalle tai seuraavalle päivälle tulee antaa potilaalle jolla
näkyviä oireita joita ei enää välttämättä ole ensi viikolla (kuten iho-oireet).
Keskusta...



Ns. omalääkärille on pitkät jonot, 6 viikkoa sanottiin minulle tänään.
Keskusta...



Lääkääriin pääsyä tehostettava. Upinniemi...



De långa köerna är problematiska. Upinniemi...



Viikonloppupäivystys Jorvissa kaukana ja pitkät jonot.





Ajanvaraukseen saa jonottaa usein 10 min tai ylikin. Akuuttiaikoja
mahdotonta saada. Veikkola...

Terveyskeskuksen päivystyksessä olisi hyvä pystyä antamaan arvioitu
odotusaika.



Terveyskeskukseen ja erikoissairaanhoitoon pääsy takkuaa pahasti.



Ajanvaraussysteemi terveyskeskukseen myös netin kautta. Keskusta...



Önskvärt vore att få snabbare tid till sin egen HC-läkare samt telefontid då
läkaren ringer upp patienten. Kantvik...




Jonot päivystyksessä ovat liian pitkät, ei voi olla niin että joutuu jonottaa 4
tuntia. Keskusta...
Oma lääkäriaikoja ei ole tai sinne ei pääse tarpeeksi nopeasti. Keskusta...



Hammashoidon jonotus kestää n. 4 kk jolloin pakko mennä yksityiselle,
sama koskee lääkärille pääsyä terveyskeskuksessa. Kantvik...



Olisiko mahdollista lisätä terv.kesk. ajanvarauksen jonotusilmoitukseen tieto
siitä montako jonossa 0n edellä, 2 vai 12 jonottajaa. Terveyskeskuksen
toimintaan joustavuutta ja maalaisjärkeä (Pilvijärvi).

Kuntalaisbarometri 2013

Hoitoon pääsy ja ajanvaraus - positiiviset kommentit


Lasten hoitoon pääsy on ollut aina erityisen nopeaa ja joustavaa, kiitos siitä!



Tillgängligheten ok, kvaliteten varierar. Keskusta...



TK-päivystys toimii joka päivä aamusta iltaan - kiitos siitä! Upinniemi...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Lääkärien toimintaan liittyviä kehittämistarpeita (16)

Lääkärien toiminta - positiiviset kommentit



Patienters byte av egenläkare bör informeras före byte. Keskusta...



Omalääkärijärjestelmä on ollut erinomaisesti hoidettu. Keskusta...



Lääkärit kielikouluun osalla suomenkieli ei hallussa. Masala...



Omalääkärisysteemi on hyvä, olen siihen tyytyväinen. Keskusta...



Omalääkärijärjestelmä romutettava, oikeus itse valita lääkärinsä.
Keskusta...



Enemmän ammattitaitoista väkeä pitäisi saada terveyskeskuksiin. Kun ei
osata tehdä asioita oikein pistetään eteenpäin = lähete Espoon Jorviin.
Masala...



Enemmän asiansa osaavia lääkäreitä. Kantvik...



Oman lääkärin vastaanottoaika tulisi olla väh 30 min. Keskusta...



Omalääkäri pysyväksi, tietoliikenneyhteydet toimiviksi Jorvi-T_keskus.
Keskusta...



Omalääkäriä ei saa vaihtaa ilman kuulematta ensin kyseistä potilaan ja
lääkärin mieltä. Keskusta...



Lääkärit usein kokemattomia ja huono suomi. Keskusta...



Suomalaiset lääkärit! Ei Ulkomaisia eikä harjoittelijoita. Kirkkonummen
terveyskeskus on arvauskeskus. Vols...



Kunpa lääkärit eivät vaihtuisi niin useasti. Keskusta...



På veckosluten verkar läkarna vara köptjänster vilkas kompetensnivå
varierar otroligt mycket. Keskusta...



Tärkeää että saadaan Kirkkonummelle osaavia lääkäreitä jotka pysyvät
täällä. Sundsberg...



Nivelsairauksien ja tapaturmien arviointiin lisää asiantuntemusta. Masala...



Läkare: kvaliteten varierar. Keskusta...



Omalääkärille pääseminen kestää aivan liian kauan. Upinniemi...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu - kehittämistarpeita (13)

Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu - positiiviset kommentit



Palvelualttiutta. Toivoisin ettei terveyskeskuksessa tulisi sellainen olo kuin
"anteeksi että häiritsen". Vols...



Labben fungerar bra. Kantvik...



Jos on vakavasti sairas saa hyvää hoitoa. Keskusta...



Man bör kunna landets språk inom hälsovården. Vols...





Förbättra förmågan att svara i telefon eller motsvarande internet. Masala...

TK:n henkilöstö on ammattitaitoista ja palvelee hyvin, sitten kun palveluihin
pääsee sisälle. Keskusta...



Asiakaspalvelusta kaikki lähtee, sei ei toimi. Kantvik...



Neuvolapalvelut toimivat erittäin hyvin. Keskusta...



Hälsocentralens tidsbeställning fungerar bara på finska. Keskusta...



Käyttänyt labrapalveluja ja siellä ystävällinen palvelu.



Päivystyskokemus Kirkkonummen keskustassa ei ollut hyvä, potilasta ei
kuunneltu, hoito ei ollut vaivan mukaista, eli käynti oli turha. Vols...



Ensiapu on ok. Kantvik...





Menneenä kesänä kyykäärme puri sekä löytyi punkki, mutta
terveyskeskuksessa käskettiin itse tarkkailemaan iho-oireita, täytyi mennä
yksityiselle.

Silloin kun olen julkista terveydenhuoltoa tarvinnut homma on toiminut
hyvin ja arvostan sitä. Keskusta...



Terveyskeskuksessa hyvä palvelu. Upinniemi...



Ruusuja myös äitiys- ja lastenneuvolalle, siellä perheen kohtaaminen on
erittäin luontevaa ja ammattimaista, mutta silti mukavan tuttavallista.



Mer vänlig personal som även behärskar svenska. Vols...



Terveyskeskuksen henkilökunta voisi olla ystävällisempää. Keskusta...



Terveyskeskusrakennus vetelee viimeisiään eikä vastaa kasvavan kunnan
tarpeita, esim. ilmainen pysäköinti. Keskusta...



Hälsocentralen fungerar undermåligt i Kyrkslätt. Tanken är väl den att
servicenivån är på så låg nivå att de som har råd/ försäkringar skall
använda privata tjänster. Det har t o m sagts åt mig när jag för ett antal år
sedan besökte HVC med barnet. Keskusta...



Se till att sjuksköterskorna är vänliga och trevliga. Kantvik...



Jos menet pitkittyneen flunssan takia terveyskeskukseen ihmettelevät
hoitajat mitä teet siellä. Keskusta...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Terveyspalvelut yleensä ja resurssit - kehittämistarpeita (9)

Terveydenhoidon maksut - kehittämistarpeita (5)



Terveyskeskuksen voisi ulkoistaa lääkäripalveluyrityksille. Masala...



Terveyskeskusmaksut tulojen mukaan. Vols...



Uusi ja ajanmukainen terveyskeskus + sairaala Munkinmäkeen lähelle junaja bussiasemaa.



Vuosimaksut terveyskeskukseen takaisin. Masala...



Terveyskeskusmaksut liian korkeat, maksut alas. Masala...



Hälsocentralerna behöver mer personal. Keskusta...



Terveyskeskusmaksut voisi poistaa eläkeläisiltä ja työttömiltä. Keskusta...



Uppdatera den gamla hälsostationen, tack. Masala...





Luin Hesarista että Kirkkonummen terveydenhuoltomenot ovat suuret.
Päivystysjärjestelyt? Masala...

Ingen högre hälsocentralsavgift om inte attityderna och servicenivån ändras
mot det bättre. Vols...



Terveydenhoito ei saisi yksityistää monikansallislle yrityyksille. Myllykylä



Möjlighet till röntgen utanför arbetstid skulle underlätta mycket. Keskusta...



Lisää resursseja hammashoitoon, jos akuutti vaiva ja soittaa
ajanvaraukseen saa vastauksen jossa epäillään asian akuuttiutta.
Sundsberg...



Haluan säilyttää terveyskeskuksen kylän ydinalueilla ,eli liikennekeskuksen
vieressä. Keskusta...

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit - positiiviset kommentit


Pääsääntöisesti hyvin tyytyväinen. Kantvik...



Terveyspalvelut hyvät sellaisenaan. Keskusta...



Muutamia kertoja olen käyttänyt kunnan terveyspalveluja ja silloin palvelu
on ollut hyvä. Keskusta...



Yleisarvosananai kunnan terveyspalveluille on kiitettävä.



Väldigt nöjd med sjukvården i kommunen, men orolig för dess framtid.
Upinniemi...
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4. SIVISTYSPALVELUT
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4. SIVISTYSPALVELUT
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien: koulutoimintaa,
lasten päivähoitoa, kirjastoja ja kunnan tarjoamia harrastusmahdollisuuksia
nuorisolle.

Kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin on verrattu siihen, miten tärkeinä
palveluja on pidetty. Tuloksia on verrattu aikaisempiin barometreihin.
Tyytyväisyysasteikko: 4 = ei lainkaan tyytyväinen …10 = erittäin tyytyväinen.
Tärkeysasteikko: 4 = ei lainkaan tärkeä … 10 = erittäin tärkeä.
Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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SIVISTYSYSPALVELUT
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Koulujen opetus on laadukasta.

Koulukysymykset 52%
(2011: 63% 2009: 58%).

2. Koulujen ilmapiiri kannustaa oppimaan.
3. Koulujen puitteet (mm. tilat, ruokailut,
opetusvälineet) ovat tarkoituksenmukaiset.
4. Koulumatkat voidaan suorittaa turvallisesti.
5. Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

6. Kunnalla on riittävästi tarjolla nuorisolle
harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.

Kirjaston palvelut 80%
(2011: 82% 2009: 80%).
Nuorison harrastusmahdollisuudet
65% (2011: 60% 2009: 58%).
Lasten päivähoito 35%
(2011: 46% 2009: 44%).

7. Lasten päivähoito on järjestetty
haluamallani tavalla.
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Sivistyspalvelut

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Sivistyspalveluja pidetään, kuten aikaisemmissakin barometreissa, kunnan toiseksi tärkeimpänä
palvelusektorina. Ero ykkösasemassa olevaan Terveyspalvelu-sektoriin on melko pieni.
• Turvalliset koulumatkat on, kuten vuosina 2009 ja 2011, barometrin 3. tärkein kysymys. Myös sitä
aikaisemmissa barometreissa kysymys on sijoittunut tärkeyslistan kärkipäähän.
• Laadukas opetus koetaan yhtä tärkeäksi kuin turvalliset koulumatkat. Edellisessä barometrissa
4. tärkein kysymys.
• Koulujen kannustava ilmapiiri on viimeiset neljä barometria pysynyt 10 tärkeimmän kysymyksen joukossa.
! Lasten päivähoidon tärkeys on noussut toiseksi eniten barometrissa. Kysymyksellä ei ole ollut näin korkea
prioriteetti yhdessäkään aikaisemmassa barometrissa. Lasten päivähoito on ensimmäistä kertaa tärkeämpi
kuin esimerkiksi kirjastopalvelut.
• Tärkeyslistan keskikastista löytyvät kysymykset : kirjastopalvelut ja nuorison harrastus- ja
toimintamahdollisuudet . Prioriteetti on samalla tasolla kuin aikaisemmin.
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Sivistyspalvelut

Palveluiden tärkeys

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10,00

8,96

9,04

9,12

9,39

9,24

9,33

9,39

9,00

8,00

7,00

6,00

Koulujen
opetus
laadukasta
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Koulujen
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Koulumatkat
turvallisesti
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Sivistyspalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Kokonaistyytyväisyys sivistyspalveluihin on tasaisesti noussut vuodesta 2003. Hallinto-ala on
vuodesta 2005 saanut muita sektoreita hieman korkeammat tyytyväisyyspisteet.

• Kirjastopalvelut sai, kuten aikaisempina vuosinakin, barometrin korkeimmat tyytyväisyyspisteet.
! Lasten päivähoitoon kuntalaisten tyytyväisyys on noussut merkittävästi. Tyytyväisyys vastaa palveluun
kohdistuvia odotuksia. 81% pitää palvelua hyvänä.
• Koulujen opetuksen laatuun kuntalaiset ovat riittävän tyytyväisiä, barometrin 10. korkeimmat pisteet .
• Opetuksen ilmapiiriin, koulujen puitteisiin sekä koulumatkojen turvallisuuteen kuntalaisten tyytyväisyys
on keskitasoa, kuten aikaisemmissakin barometreissa. Näiden kysymysten kohdalla tyytyväisyyttä voisi
hieman pyrkiä parantamaan huomioiden miten tärkeinä niitä pidetään.
• Nuorisolle tarjottaviin harrastus- ja toimintamahdollisuuksiin tyytyväisyys on kehittynyt parempaan
suuntaan vuodesta 2007. Mutta edelleen kuilu tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä on liian suuri.
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Sivistyspalvelut

Tyytyväisyys palveluihin

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10

7,56

8

8,41

8,70

8,02

7,85

7,93

8,33

9

7

6

5

4
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opetus
laadukasta
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Koulumatkat
turvallisesti
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Sivistyspalvelut

Tärkeys vs. tyytyväisyys
Tärkeys 2013

Tyytyväisyys 2013

10,00

9,39

9,33

9,39

9,24

9,04

9,00

8,70

9,12

8,96

8,41

8,33
7,93

8,00

7,85

8,02
7,56

7,00

6,00

5,00

4,00

Koulujen
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laadukasta
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Sivistyspalvelut

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7 - 4

Koulujen opetus on laadukasta.

Koulujen ilmapiiri kannustaa oppimaan.
Koulujen puitteet (mm. tilat, ruokailut,
opetusvälineet) ovat
tarkoituksenmukaiset.
Koulumatkat voidaan suorittaa
turvallisesti.

Lasten päivähoito on järjestetty
haluamallani tavalla.

Kuntalaisbarometri 2013

Hyvä - Kiitettävä 8 - 10

-17 %

-30 %

-36 %

1,06

83 %

1,40

70 %

1,40

64 %

-29 %

Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

Kunnalla on riittävästi tarjolla nuorisolle
harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu

71 %

-11 %

-41 %

-19 %

Intervox Research Oy

91 %

1,36

0,33

59 %

1,40

81 %

0,71
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Sivistyspalvelut

Yhteenveto - alueittain
Alue- ja kielikohtainen tyytyväisyys palveluihin
• Kirjastopalveluihin ja opetuksen laatutasoon ollaan kaikilla asuinalueilla riittävän tyytyväisiä.
• Päivähoidon osalta tyytyväisyys on hyvätasoinen paitsi Upinniemen alueella, missä asukkaat, kuten
aikaisemmissakin barometreissa, ovat hieman muita tyytymättömämpiä.
• Koulujen ilmapiiri koetaan samoin kun edellisessäkin barometrissa samanlaiseksi kaikilla asuinalueilla.
• Koulujen puitteisiin on huomionarvoista tyytyväisyyden parannusta Masalan ja Volsin alueilla. Muualla
ei merkittäviä muutoksia edellisestä barometrista.

• Nuorison toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia pidetään edelleen heikkoina haja-asutusalueilla.
• Koulumatkojen turvallisuuteen oltiin jo edellisessä barometrissa riittävän tyytyväisiä Masalan,
Keskustan ja Sundbergin alueilla, nyt myös Kantvikin alueilla. Myös Upinniemen ja Volsin alueilla
tyytyväisyys on noussut joskaan ei vielä ole riittävän hyvä.

• Suomenkieliset ovat kuten edellisessäkin barometrissa ruotsinkielisiä jonkin verran tyytyväisempiä
kaikkiin sivistyspalveluihin.
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Sivistyspalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2013
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Koulujen opetus on laadukasta.

8,14

8,29

8,36

8,45

8,40

8,13

8,22

Koulujen ilmapiiri kannustaa
oppimaan.

7,68

8,10

7,86

8,05

8,40

7,62

8,03

Koulujen puitteet ovat
tarkoituksenmukaiset.

7,53

7,77

7,83

7,98

7,92

7,91

7,80

Koulumatkat voidaan suorittaa
turvallisesti.

8,41

7,67

8,18

8,20

8,23

7,48

7,76

Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

8,97

8,65

8,75

8,67

8,87

8,65

8,43

Tarjolla nuorisolle harrastus- ja
toimintamahdollisuuksia.

7,75

7,16

7,72

7,95

7,75

7,04

7,16

Lasten päivähoito on järjestetty
haluamallani tavalla.

8,17

7,65

8,43

8,73

9,00

8,30

8,35

Hyvä: 7,90 ja yli
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2011
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Koulujen opetus on laadukasta.

8,23

8,32

8,46

8,04

8,36

8,21

8,39

Koulujen ilmapiiri kannustaa
oppimaan.

7,97

7,97

8,02

7,79

8,46

7,80

8,00

Koulujen puitteet ovat
tarkoituksenmukaiset.

7,69

7,53

7,79

7,50

8,42

7,34

8,00

Koulumatkat voidaan suorittaa
turvallisesti.

7,41

7,16

8,18

8,00

8,83

7,14

8,00

Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

8,70

8,82

8,83

8,86

8,74

8,54

8,31

Tarjolla nuorisolle harrastus- ja
toimintamahdollisuuksia.

7,66

7,61

7,37

7,53

8,09

7,03

6,83

Lasten päivähoito on järjestetty
haluamallani tavalla.

8,13

7,68

8,18

8,21

8,78

8,06

8,15

Hyvä: 7,90 ja yli
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Sivistyspalvelut

Yhteenveto: kuntalaisten kommentit
Kuntalaisten kommentteja
• Kirjastopalvelut. Kolmasosa kommenteista on positiivisia. Kehittämistarpeista erottuu huoli siitä, ettei
kirjastojen kehittämiseen kanavoida tarpeeksi resursseja.
• Nuorison ja lasten tilat. Kehittämiskommentit keskittyvät nuorisolle tarjottavien harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja oleskelutilojen lisäämiseen. Mutta joukossa myös mainintoja siitä,
että vastuu nuorison harrastus- ja vapaa-aikatoiminnasta kuuluu myös vanhemmille.
• Lasten päivähoito . Vaikkakin kuntalaisten tyytyväisyys on noussut, niin barometrissa on selvästi
enemmän kehittämiskommentteja kuin aikaisemmissa. Esiintyy huolta palvelujen säilyttämisestä.
Toivotaan myös kunnalta lisää panostusta päivähoitoon.
• Koulujen tilat ja puitteet. Edellytetään lisää resursseja koulutilojen kunnossapitämiseen ja lisätilojen
rakentamiseen. Yksittäisiä huomautuksia Winellska koulun ulkotiloista.

• Kansalaisopisto sai muutamia spontaaneja kiitoksia toiminnastaan.
• Tämän osion lopussa löytyy kaikki sivistyspalveluihin liittyvät kommentit aihepiireittäin.
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Sivistyspalvelut

Kuntalaiskommentit
Sivistyspalvelukommentit
aiheittain

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

Lasten päivähoito

26

23%

3

21 %

Koulujen tilat ja puitteet

25

22%

2

14 %

Nuorison ja lasten tilat

23

21%

Opetuksen taso ja opetusvälineet

15

13%

1

7%

Kirjastotoiminta

12

11%

6

43 %

Luokkakoko ja kyläkoulut

11

10%

2

14%

Kansalaisopisto
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Sivistyspalvelut

Kuntalaiskommentit
Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain *)

Osuus kaikista kehittämistä sis. kommenteista
2013

2011

2009

2007

2005

2003

Lasten päivähoito

26

23%

13 %

16 %

18 %

21%

Koulujen tilat ja puitteet

25

22%

9%

13 %

14 %

11 %

18 %

Nuorison ja lasten tilat

23

20%

16 %

14 %

14 %

13 %

24 %

Opetuksen taso ja opetusvälineet

15

14%

13 %

22 %

6%

8%

12 %

Kirjastotoiminta

12

11%

11 %

9%

14 %

14 %

13 %

Luokkakoko ja kyläkoulut

11

10%

10 %

3%

9%

9%

8%

20%

20%

22%

12%

17%

Osuus kaikista sivistyspalveluille annetuista kommenteista,
jotka sisältävät positiivisia mainintoja

11%

* ) Kysymysteema koulumatkat siirretty osioon tekniset palvelut. Koululaisten kohteluista ei kommentteja..
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Lasten päivähoitoon liittyviä kehittämistarpeita (26)

Lasten päivähoito



Poistakaa subjektiivinen päivähoito-oikeus niiltä vanhemmilta jotka ovat
toisen lapsen kanssa kotona. Veikkola...





Kunnan tarhatädeille vakinaisia paikkoja eikä määräaikaisia. Sundsberg...

Päivähoidosta on kokemuksia, ei vielä kouluista; päiväkotimme on
yksityinen; uskon, että kunnallisuus tekisi sijaisten löytämisestä ja
koulutetun henkilöstön löytämisestä helpompaa. Keskusta...



Upinniemessä tulisi säilyttää päiväkoti, että täällä asuisi myös nuoria.





Sundsbergin alueelle uusi kunnallinen päiväkoti.



Viimeinenkin ryhmäpäiväkoti (Höstsol) lakkautettiin kesällä 2013,
käsittämätöntä.. Palvelu johon asiakkaat ja työntekijät olivat tyytyväisiä
eikä ihmeellistä säästöä. Upinniemi...

Lasten päivähoidossa ei kannattaisi mennä minimiresursseilla. Tyttären
oltua kahdessa eri päiväkodissa oli yllättävää, kuinka toisessa
päiväkodissa oli vanhemman näkökulmasta lapsien määrään nähden
hyvä määrä aikuisia ja toisessa määrä oli jatkuvasti laillisuuden rajoilla joskus jopa laittomalla puolella. Päiväkodin sisäisellä työsuunnittelulla
täytyy olla tähän vaikutusta, muuten en ymmärrä, miksi kunnan sisällä on
tällaisia eroja. Upinniemi...



Päivähoidossa paljon kauniita sanoja, niistä siirtykää tekoihin. Keskusta...





Upinnimen päiv.kodin jatkuminen?



Päiväkotien hoitoryhmät voisivat olla pienempiä, ryhmäperhepäiväkoteja
lisää. Keskusta...

Olisi tärkeää saada lapsi halutessaan lähimpään päiväkotiin hoitoon eikä
niin, että joutuu kuljettamaan lapsen kauas, vaikka kotoa olisi kävelymatka
lähimpään hoitopaikkaan. Meillä onneksi lapsi pääsi lähipäiväkotiin, mikä
tuki päivähoidon aloitusta omalta osaltaan.



Päivähoitomaksuissa on epäreilua kun toiset ei maksa ja toiset maksaa
senkin edestä, kaikille tasapuoliset maksut. Vols...



Lisää perhepäivähoitopaikkoja tarvittaisi. Kantvik...



Inom dagvården borde man betona små enheter och inte stora, dåliga
utvecklingstrender. Vols...



Lisää iltahoitoa päiväkoteihin (ainakin klo 21 asti). Masala...



Toivoisin enemmän perhepäivähoitoa ja pieniä päiväkoteja. Masala...



Kunnan järjestämää kerhotoimintaa ja avointa päiväkotitoimintaa tulisi olla
enemmän. Keskusta...



Mikäli molemmat vanhemmat ovat kotona ei pitäisi tarjota
päivähoitopaikkaa. Keskusta...



Finnsbackan päiväkodin remontti olisi jo ajankohtainen.



Päiväkodeissa voisi olla myös osapäiväryhmiä miille perheille joissa
ainakin toinen vanhemmista on kotona sekä palvelemaan myös niitä
perheitä joissa tehdään osapäivätyötä tai vanhemmat tekevät työtä
lomittain. Veikkola...



Föredrar små enheter och familjernas rätt att välja dagvårdsalternativ,
kommunen skall inte begränsa familjernas rätt att välja dagvård.



Päiväkotien tilojen sisäilman laatuun ja rakennusten kuntoon tulisi
kiinnittää enemmän huomiota, Masalassa on paljon lapsia.



Luvattuja päiväkoteja ei vieläkään näy uudisalueella. Kantvik...



Mera privat dagvård. Keskusta...



Pienet päiväkodit tulee säilyttää. Veikkola...



Lisää päivähoitopaikkoja. Veikkola...

Kuntalaisbarometri 2013

Lasten päivähoito - positiiviset kommentit


Övervakningskamerorna i Hommas daghem är fantastiska, tack för det.



Ett stort plus för suverän dagvård (Hemma daghem). Masala...



Yksityiset päiväkodit ovat erittäin hyviä Kirkkonummella! Lisää niitä.
Upinniemi...

Intervox Research Oy

65

Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Koulujen tilat ja puitteet - kehittämistarpeita (25)

Koulujen tilat ja puitteet - kehittämistarpeita



Winellska skolans gård är mycket tråkig, motiverar inte till bättre studier,
gör den trivsammare. Kantvik...





Skolgården vid Winellska skolan är otroligt tråkig, den amvänds av
jättemånga elever och kunde vara mera trivsam. Keskusta...

Olen kuullut että koulurakennukset olisivat homeessa, tai että ainakin
sisäilma on huono. Samaan aikaan tuntuu että kunta panostaa kaikkeen
muuhun paitsi tulevaisuuteen esim. lapsiin! Halvempaa olisi nyt rakentaa
turvalliset tilat ja tarpeeksi päiväkoteja kuin hoitaa muutaman vuoden
päästä homesairauksia. Keskusta...



Homeiset koulut korjattava, tärkeämpää kuin lämmitetty jalkapallokenttä.
Keskusta...



Byskolorna måste bibehållas !!



Koulujen ympäristö likaista ja roskaista Masalassa.





För lite parkeringsplatser för Gesterby skolcentrum. Keskusta...

Varför satsar inte Kyrkslätt på fina skolhus? (såsom t.ex.
Grannkommunen Esbo gör) ett fint skolhus motiverar eleverna eftersom
eleverna ser att kommunen vill satsa på dem. Keskusta...



Skolor borde samarbeta trots språk eller årskurs. Masala...



Suomenkiel. yläkoulu ja suomenkiel. lukio rakenteille. Keskusta...



Lapsia kuljetetaan turhan pitkiä matkoja kouluun. Veikkola...





Koulut toimivat täällä käsittämättömän pienillä budjeteilla. Lisää rahaa
kouluille. Keskusta...

Lapsiperheisiin satsattava, että saadaan veronmaksajia, koulujen taso
siinä yksi avainkysymys. Sundsberg...



Koulukiinteistöjen kunto tulisi olla turvallinen ja huollettu. Masala...



Harmittaa että Vuorenmäen koulusta tehtiin valmiiksi liian pieni.
Veikkola...



Kouluissa ja niiden puitteissa paljon eroja, epäoikeudenmukaista.
Sundsberg...



Byskolorna borde renoveras de har verkligen inte ändamålsenliga
utrymmen. Vols...



Winellska skolans parkeringen ännu kaotisk. Keskusta...





Toivoisin lisää panostusta kouluihin (home-ongelmia ja sisäilmaongelmia). Sundsberg...

Koulujen johtokuntien lopettamisen sijaan olisi ollut parempi panostaa
toiminnan kehittämiseen, harvoilla opettajilla on kyky rakentavaan
keskusteluun vanhempien kanssa. Masala...



Minulla ei enää ole kouluikäisiä lapsia mutta pidän kunnan
sivistyspalveluja erittäin tärkeinä, näin saadaan lapsiperheet
kiinnostumaan Kirkkonummesta. Vols...



Liika säästäminen koulunkäyntiin vaikuttavissa asioissa kostautuu
myöhemmin. Keskusta...



Masalan alueella kehitellään voimakkaasti. Erittäin tärkeää on myös pitää
sivistyspalvelut ajan tasalla (mm. Masalan koulun laajennus).



Koulujen tilojen sisäilman laatuun ja rakennusten kuntoon tulisi kiinnittää
enemmän huomiota, Masalassa on paljon lapsia.



Koulujen tilat vanhoja - remontoitava. Kantvik...

Kuntalaisbarometri 2013

Koulujen tilat ja puitteet - positiiviset kommentit


Kouluruoka on hyvää. Kantvik...



Winellska skolan bra. Keskusta...
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Nuorison ja lasten tiloihin liittyviä kehittämistarpeita (23)

Nuorison ja lasten tiloihin liittyviä kehittämistarpeita



Nuorisolle niille jotka eivät urheile vaan särkevät ikkunoita ym. pitäisi
saada mielekästä ohjattua toimintaa viikonlopuksi pois kaduilta.
Keskusta...



Har inte hört att kommunen erjuder ungdomarna fritidssysselsättning?
Keskusta...



Nuorisotoimintaa saisi olla enemmän. Upinniemi...



Nuorisolle pitäisi saada enemmän harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.





Nuorisokahvila keskustaan, lisää kunnon skeittipaikkoja yms. toimintaa.
Keskusta...

I kärva ekonomiska tider bör kommunens pengar styras till skolväsendet
hälsovården och tekniska sidan. Ungdomens fritidssysselsättning kan
skötas av föräldrar föreningar etc. Upinniemi...



Mitä nuorisopalveluja on muka 18 v täyttäneille, kaikki palvelut loppuvat
silloin vaikka osa nuorista on tosiaan ihan nuoria silloin. Kantvik...



Nuoret joutuvat kokoontumaan iltaisin ulkosalla, sotkua ja ilkivaltaa.
Veikkola...



Panostusta nuorisoon McDonalds ei voi olla keskustan ainoa nuorisotila.
Harrastemahdollisuuksilla varustettu tila nuorille "ostarin" biljardi, pingis,
pelit. Upinniemi...



Toivoisin että kunnassa satsattaisiin ensisijaisesti lapsiin ja nuorisoon,
Kirkkonummi voisi olla esimerkkikunta. Keskusta...





Mera stöd till Salamat/hockey. Masala...

För ungdomens fritidssysselsättning behövs också eget initiativ, familjerna
måste själv göra något. Keskusta...



Nuorisotalo suljettiin kesän ajaksi veikkolassa, miksi ihmeessä.
Veikkola...



Asumme Veikkolassa ja nuorille voisi olla jotain mielekästä toimintaa
tarjottavana.



Nuorison mielenterveyspalveluja lisättävä. Keskusta...



Toivomme enemmän liikuntamahdollisuuksia nuorille. Keskusta...



Mera ungdomsprogram även ytterom centrum, t.ex. Evitskog vad har
kommunen där åt ungdomarna. Vols...





Nuorisoa ei saa unohtaa. Kantvik...

Nuorisolle enemmän valvottuja tiloja. Vuokrattavia tiloja missä voisi
järjestää toimintaa nuorisolle, esim. bändeille treenitilaa. Pingispöytiä
Vuorenmäen kouluun!
Veikkola...



Toivoisin lisää panostusta nuorten liikuntapaikkojen lisäämiseen
(ratsastus, yleisurheilu, skeittaus…). Sundsberg...



Kirkkonummen tulisi panostaa nuorisoon ja opiskeluun. Keskusta...



Nuoriin satsattava, onnellinen nuoriso on voimavara. Upinniemi...



Nuorisolle kaipaisin lisää harrastus- ja oleskelumahdollisuuksia eri
asuinalueille, mm. Kantvik-Sepänkannas -alueelle.
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Kirjastotoiminta - kehittämistarpeita (12)

Kirjastotoiminta - positiiviset kommentit



Bibloteket har inte så bra urval. Vols...



Pääkirjaston henkilökunta osaava ja ystävällistä. Keskusta...



Kirjaston lähellä lastenleikkialue olisi hyvä. Keskusta...



Kirjasto on hyvä. Keskusta...



Gammalt och trångt på bibloteket. Keskusta...





Kirjasto saisi aueta aikaisemmin aamulla, minulla on pieni lapsi ja olisi
kiva mennä kirjastoon jo ennen kymmentä aamulla. Keskusta...

Olen ollut erittäin tyytyväinen kirjaston toimintaan, se on eroittunut
edukseen Kirkkonummen palveluista, arvosana 10+ Keskusta...



Kirjasto on todella hyvä ja sellaisena pysyäkin saisi. Keskusta...



Kirjastot toimivat hyvin.



Kirjaston sinänsä laadukasta toimintaa on tuettava lisäbudjetilla.
Keskusta...



Kirjastolle lisää määrärahoja. Missä on kulttuuripalvelut Kirkkonummella.
Upinniemi...



Kirjasto on tärkeä ja ainut kokoontumispaikka, siihen pitää siis panostaa
enemmän että siellä järjestetään tapahtumia. Keskusta...



Bibloteken kan bli avgiftsbelagda då personalen är helt omotiverad.
Vols...



Kirjasto on tärkeä, siihen pitäisi myös panostaa. Keskusta...

Kansalaisopisto - positiiviset kommentit



Pääkirjasto liian ahdas ja vanhanaikainen. Keskusta...





Kaiken ikäisille kuntalaislle kaipaisin oleskelu- ja tapaamispaikkaa,
kunnan yhteistä olohuonetta - asukastalojen ja asukaspuistojen tapaan.
Uudistettuun kirjastoon on ehkä tulossakin sellaisia tiloja.

Kansalaisopiston kurssitarjonta (liikuntakurssit) loistavaa! Jatkakaa samalla
tavalla. Keskusta...



Kansalaisopisto on ikäihmisille hyvin sopiva myös uusien ihmisten
tapaamiseksi. Keskusta...



Veikklolan kirjastoon lisää lasten äänikirjoja.



Kirjasto auki lauantai iltaisin ja sunnuntaisin. Keskusta...
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Opetuksen taso ja opetusvälineet - kehittämistarpeita (15)

Luokkakoko ja kyläkoulut - kehittämistarpeita (11)



Tukiopetukseen lisää voimavaroja. Keskusta...



Koulut liian pieniä oppilasmäärään nähden. Veikkola...



Helmi systemet i skolan fungerar uselt. Keskusta...





Kouluille lisää määrärahoja kirjoihin. Sundsberg...

Luokkakokojen oltava kohtuulliset, erityisapua saatava yarvittaessa.
Veikkola...



Opettajille enemmän mahdollisuuksia poistaa tunnilla häiritsijät ja
kännykät pois, lapset ovat oppimassa. Keskusta...



Luokkakoot pienemmiksi. Kantvik...



Veikkolan koulu liian pieni.



1. ja 2. luokan oppilaat kahteen vuoroon - luokkia ja opettajia säästyy.
Veikkola...



Veikkolan koulu on auttamatta liian pieni. Tässä asiassa ei voisi odottaa
enää, yläkoulu pursuaa liitoksissaan.



Koulujen ja päiväkotien tekniikan taso ala-arvoine. Keskusta...



Lasten kielikylpykoulutusta enemmän. Kantvik...



Anställ kvalificerde lärare. Keskusta...



Kouluissa on aivan liikaa säästökohteita ja mm. lasten atk-opetus on
retuperällä keskustan kouluissa. Keskusta...



Liian suuret ryhmäkoot kouluissa johtavat levottomaan ilmapiiriin.
Veikkola...



Kouluun enemmän toiminnallista oppimista, ilmaisutaito pakolliseksi
oppiaineeksi. Veikkola...





Toisen asteen opetus vie nuoria muualle ja side kotikuntaan heikkenee,
Kirkkonummesta tulossa entistäkin enemmän pk-seudun lähiö. Veikkola...

Koulujen keskittyminen isoihin yksiköihin ei ole lasten kannalta
ihanteellisinta, varsinkin kirkonkylän koulussa on tiloihin verrattuna liian
paljon oppilaita. Keskusta...



Förskola mindre enheter. Keskusta...



Skolan släpar väldigt efter på it-sidan med datorer etc. utrustning, Helmi
är inget särskillt välfungerande system, rätt misslyckat faktiskt.
Keskusta...



Pienet koulut säilytettävä. Upinniemi...



Undervisningsgrupperna i de olika årskurserna borde vara mindre för en
effektivare undervisning. Skolorna borde inte vara stora "elevfabriker",
utan man borde hellre satsa på mindre och därmed även effektivare
skolenheter och trivsammare skolmiljöer, t.ex. i form av kvarterskolor. Här
kunde man även ha mera samarbete över språkgränserna. Keskusta...



Sijaispalvelut heikkoja. Keskusta...



Opettajien vaihtuvuus liian suurta, osittain epäpäteviä opettajia.
Keskusta...



Opettajat eivät ole kannustavia. Keskusta...



Koulujen varustetaso on saatava nykyaikaiselle tasolle. Keskusta...

Opetuksen taso ja opetusvälineet - positiiviset kommentit


Meillä on laadukasta opetusta ja hyvät koulut. Keskusta...
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5. TEKNISET PALVELUT
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TEKNISET PALVELUT
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien: teiden, katujen sekä
kävely- ja pyöräteiden kuntoa. Vesi- ja jätehuollon toimintaa sekä miten
teknisiä lupa-asioita hoidetaan.
Kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin on verrattu siihen, miten tärkeinä
palveluja on pidetty. Tuloksia on verrattu aikaisempiin barometreihin.

Tyytyväisyysasteikko: 4 = ei lainkaan tyytyväinen …10 = erittäin tyytyväinen.
Tärkeysasteikko: 4 = ei lainkaan tärkeä … 10 = erittäin tärkeä.
Kysymykseen ”Onko Sinulla omakohtaisia kokemuksia
teknisten lupa-asioiden hoidosta kunnassa”, pyydettiin vastaamaan: Kyllä / Ei
Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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TEKNISET PALVELUT
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Valtion tiet Kirkkonummella ovat hyvässä
kunnossa.

Teiden ja katujen kunto 93%
(2011: 94% 2009: 94%).

2. Kunnan kadut ja tiet ovat hyvässä
kunnossa.

Kävely- ja pyöräteiden kunto 93%
(2011: 90% 2009: 92%).

3. Kävely- ja pyörätiet ovat hyvässä
kunnossa.

Vesihuollon toiminta 76%
(2011: 80% 2009: 76%).

4. Kunnallinen vesihuolto toimii laadukkaasti.
Jätehuolto 90%
(2011: 93% 2009: 93%)

5. Jätehuolto toimii laadukkaasti.
6. Tekniset lupa-asiat hoituvat sujuvasti.
7. Onko Sinulla omakohtaisia kokemuksia
teknisten lupa-asioiden hoidosta kunnassa.
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Teknisten lupa-asioiden hoitaminen
Kokemuksia 33%, ei kokemuksia 15%
(2011: 54% 2009: 51%).
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Tekniset palvelut

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Teknisiä palveluja pidetään, kuten aikaisemmissakin barometreissa, kunnan kolmanneksi tärkeimpänä
palvelusektorina.
• Laadukas jäte- ja vesihuolto ovat hallintoalan tärkeimmät kysymykset. Kuntalaisista 83% pitää
palveluja hyvin tärkeinä (10-9). Prioriteetit olivat samat vuosina 2011 ja 2009.
• Kävely- ja pyöräteiden kunto sijoittuu kaikkien barometrin kysymysten vertailussa tärkeysjärjestyksen
keskivaiheille. 71% pitää hyvin tärkeänä kysymyksenä (2011: 72%).
• Samoin teiden ja katujen kunto sijoittuvat kuten edellisessäkin barometrissa tärkeysjärjestyksen
keskivaiheille.
• Kolmasosa vastaajista ilmoittaa, että heillä on ollut kokemuksia teknisistä lupapalveluista. Näistä
kuntalaisista 70% pitää palveluja hyvin tärkeinä. Ainoastaan 17% kuntalaisista, joilla ei ole
kokemuksia palveluista pitää niitä hyvin tärkeinä.
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Tekniset palvelut

Palveluiden tärkeys

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10,0

9,22

9,27

8,88

8,95

8,90

8,91

9,0

8,0

7,0

6,0

Valtion tiet
Kirkkonummella
hyvässä kunnossa
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Kunnan kadut ja tiet
hyvässä kunnossa.

Kävely- ja pyörätiet
hyvässä kunnossa.

Kunnallinen
vesihuolto toimii
laadukkaasti
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Jätehuolto toimii
laadukkaasti

Tekniset lupa-asiat
hoituvat sujuvasti
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Tekniset palvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Kokonaistyytyväisyys sektorin palveluihin on parantunut joka barometrissa alkaen vuodesta 2005.
• Jätehuolto toimii laadukkaasti. Tyytyväisyys on sama kuin vuonna 2011 ja on molemmissa barometrin
toiseksi korkein (2009: 4. korkeimmat). Palvelu vastaa hyvin kuntalaisten odotuksia.
• Kunnallinen vesihuolto on vuoden 2001 pohjanoteerauksen jälkeen koettu parantuneen ja nyt
tyytyväisyyspisteet (barometrin 6. korkeimmat ) ovat paremmat kuin yhdessäkään aikaisemmassa
barometrissa. Toiminta vastaa kuntalaisten odotuksia.
• Valtion tieverkoston kuntoon ollaan nyt tyytyväisempiä kuin kunnan tieverkostoon. Kolmessa
aikaisemmassa barometrissa tyytyväisyys molempiin on ollut lähes sama. Kunnallisen tieverkoston
kunto ei riittävän hyvin vastaa kuntalaisten odotuksia.
• Kävely- ja pyöräteiden kunnon osalta tyytyväisyys on hieman parantunut Kuitenkin kuilu tärkeys- ja
tyytyväisyystason välillä on edelleen merkittävän suuri, barometrin 12. suurin
! Tekniset lupa-asiat: Vastaajat, joilla on kokemusta toiminnasta ovat antaneet arvosanan 7,18. Heidän
kokemuksensa on, että palvelu ei vastaa kuntalaisten tarpeita. Näiden kuntalaisten mielestä kuilu
tärkeys- ja tyytyväisyystason välillä on barometrin suurin.
• Tekniset lupa-asiat: Vastaajista, joilla ei ole kokemuksia toiminnasta vain 10% on antanut arvosanan
tyytyväisyydestään.
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Tekniset palvelut

Tyytyväisyys palveluihin

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10

7,27

7,56

7,55

7,78

8

8,61

8,43

9

7

6

5

4

Valtion tiet
Kirkkonummella
hyvässä kunnossa
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Kunnan kadut ja tiet Kävely- ja pyörätiet
hyvässä kunnossa. hyvässä kunnossa.

Kunnallinen
vesihuolto toimii
laadukkaasti
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Jätehuolto toimii
laadukkaasti

Tekniset lupa-asiat
hoituvat sujuvasti
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Tekniset palvelut

Tärkeys vs. tyytyväisyys
Tärkeys 2013

Tyytyväisyys 2013

10,00

9,27
8,91

9,00

9,22

8,95

8,90

8,43

7,78

8,00

7,55

8,61

8,88

7,56
7,27

7,00

6,00

5,00

4,00

Valtion tiet
Kirkkonummella
hyvässä kunnossa
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Kunnan kadut ja
tiet hyvässä
kunnossa.

Kävely- ja pyörätiet
hyvässä
kunnossa.

Kunnallinen
vesihuolto toimii
laadukkaasti
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Jätehuolto toimii
laadukkaasti

Tekniset lupa-asiat
hoituvat
sujuvasti
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Tekniset palvelut

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7 - 4

Valtion tiet Kirkkonummella ovat hyvässä
kunnossa.

Kunnan kadut ja tiet ovat hyvässä
kunnossa.

Kävely- ja pyörätiet ovat hyvässä
kunnossa.

-37 %

Kuntalaisbarometri 2013

1,13

57 %

-40 %

1,35

60 %

-19 %

Jätehuolto toimii laadukkaasti.

Tekniset lupa-asiat hoituvat sujuvasti.

Hyvä - Kiitettävä 8 - 10

63 %

-43 %

Kunnallinen vesihuolto toimii
laadukkaasti.

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu

81 %

-13 %

-48 %

Intervox Research Oy

1,39

87 %

52 %

0,84

0,62

1,61
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Tekniset palvelut

Yhteenveto - alueittain
Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin
• Jätehuoltoon ollaan tyytyväisiä kaikilla asuinalueilla.
• Vesihuollon laatuun ollaan edellistä barometria tyytyväisempiä kaikkialla paitsi Sundsbergin ja Veikkolan
alueilla. Näillä alueilla tyytyväisyystaso pysyy kuitenkin edelleen hyvänä. Volsin alueella tyytyväisyys
on parantunut merkittävästi.
• Valtion teiden kunnon osalta Masalan, Kantvikin ja Sundsbergin alueiden asukkaat ovat merkittävästi
tyytyväisempiä kuin kaksi vuotta sitten.
• Kantvikin alueen asukkaat ovat merkittävästi tyytyväisempiä myös kunnan teiden ja pyöräteiden
kuntoon.
• Tekniset lupa-asiat: Vastaajat, joilla on kokemusta toiminnasta ovat eri alueilla antaneet toiminnalle
arvosanan:
- Kantvik 7,76
- Veikkola 7,58
- Sundsberg 7,50
- Keskusta 7,35
- Masala 6,86
- Upinniemi 6,85
- Vols 6,61
Kuntalaisbarometri 2013
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Tekniset palvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2013
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Valtion tiet Kirkkonummella ovat
hyvässä kunnossa.

8,2

7,46

7,84

7,91

7,86

7,42

7,56

Kunnan kadut ja tiet ovat hyvässä
kunnossa.

7,89

7,48

7,57

7,56

7,74

7,52

7,28

Kävely- ja pyörätiet ovat hyvässä
kunnossa.

8,09

7,13

7,63

7,60

7,83

6,89

7,41

Kunnallinen vesihuolto toimii
laadukkaasti.

8,34

7,61

8,54

8,72

8,22

7,57

8,37

Jätehuolto toimii laadukkaasti.

8,71

8,12

8,64

8,83

8,52

8,78

8,41

Tekniset lupa-asiat hoituvat sujuvasti.

7,53

6,79

7,45

7,28

7,50

7,00

7,43

Hyvä: 7,90 ja yli

Kuntalaisbarometri 2013

Intervox Research Oy

Tyydyttävä: 7,89 - 7,40

Heikohko: alle 7,40
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Tekniset palvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2011
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Valtion tiet Kirkkonummella ovat
hyvässä kunnossa.

7,24

7,49

7,67

7,48

8,13

7,25

7,37

Kunnan kadut ja tiet ovat hyvässä
kunnossa.

7,17

7,63

7,66

7,51

8,03

7,33

7,19

Kävely- ja pyörätiet ovat hyvässä
kunnossa.

6,88

7,16

7,69

7,54

7,90

6,49

7,26

Kunnallinen vesihuolto toimii
laadukkaasti.

7,98

7,44

8,54

8,45

9,12

6,00

8,51

Jätehuolto toimii laadukkaasti.

8,42

8,45

8,69

8,54

8,77

8,49

8,74

Tekniset lupa-asiat hoituvat sujuvasti.

7,66

7,23

7,46

6,70

6,82

6,58

7,39

Hyvä: 7,90 ja yli
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Heikohko: alle 7,40
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Tekniset palvelut

Yhteenveto: kuntalaisten kommentit
Kuntalaisten kommentteja
• Kävely- ja pyörätiet. Usein mainittuja teitä minne kokonaan tai osittain toivotaan kevyen liikenteen
väyliä ovat: Upinniementie, Porkkalantie, Lapinkyläntie, Hirsalantie, Tolsantie, Veklahdentie,
Kabanovintie.
• Teiden kunto ja ylläpito. Kuntalaisten huomautukset ja toivomukset liittyvät kolmeen aiheeseen:
puolet koskee teiden kuntoa, neljännes teiden talvihoitoa ja noin neljännes teiden valaistusta.
• Vesihuolto. Moni kommentti liittyi veden laatuun.

• Tekniset lupa-asiat. Keskeisiä tyytymättömyyden aiheita liittyen palvelutasoon ja rakennuslupien
saannin hitauteen.
• Teiden turvallisuus. Kommentit liittyvät paljolti kävely- ja pyöräteiden puuttumiseen ja siitä aiheutuviin
vaaratilanteisiin erityisesti lapsille.

• Tämän osion lopussa löytyy kaikki teknisiin palveluihin liittyvät kommentit aihepiireittäin.
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Tekniset palvelut

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kehittämistä sis. kommenteista

Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain

2013

2009

2007

2005

2003

Lisää kevyen liikenteen väylät

44

27%

17 %

13 %

11 %

7%

3%

Miten tekniset lupa-asiat hoituvat

40

24%

38 %

39 %

33 %

24 %

26 %

Teiden kunto ja ylläpito

36

22%

31 %

26 %

18 %

18 %

15 %

Teiden turvallisuus

18

11%

12 %

11 %

8%

10 %

14 %

Vesihuolto ja veden laatu

12

7%

9%

7%

10 %

21 %

17 %

Liikennejärjestelyt

9

5%

Jätehuolto

7

4%

4%

6%

7%

9%

10 %

3%

3%

5%

3%

2%

4%

Osuus kaikista Teknisille palveluille annetuista
kommenteista, jotka sisältävät positiivisia mainintoja
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2011
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Lisää kevyen liikenteen väyliä (38)

Lisää kevyen liikenteen väyliä



Kävely- ja pyöräteitä pitäisi tehdä lisää, eikä pätkä siellä toinen täällä
(Veikkola).



Hirsalantieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Upinnie



Cykelförbindelse finns inte på Porkkalavägen. Upinniemi...



Moottoritie Kirkkonummen keskustaan oli hyvä parannus, vielä kun saisi
moottoritien laitaan pyörätien Espoon rajalle asti. Keskusta...



Enemmän kevyenliikenten väyliä myös haja-asutusalueelle! Keskusta...



Pyöräteitä lisää Veklahteen.





Kävelyteitä aivan liian vähän, pitäisi olla Veikkola-Kauklahti, pyöräteitä
Veikkola-Lapinkylä-Keskusta.

Kevytliikenneväylät laajemmin koko kuntaan ja pikaisempi aikataulu .Se
on jokamiehen liikuntaa ja hyvinvointia - tuo tulevaisuuden säästöjä .
Keskusta...



Kävely- ja pyöräteitä ehdottomasti Vols ja Veklahti suuntaan.



Pyörätie Volsin suuntaan puuttuu.



Kävely- ja pyöräteitä tulisi tehdä lisää myös haja-asutusalueelle. Vols...



Mera promenad- och cykelvägar. Upinniemi...





Pyörätie Vanhan Turuntietä pitkin toisi turvallisuutta ja tukisi
liikuntamahdollisuuksia. Veikkola...

Veikkolan alueella on liian vähän kävely- ja pyöräteitä, Veikkola Haapajärvi yhteys puuttuu.



Veklahden tielle pyörätie Kirkkonummelle asti.



Cykelvägar i Norra Kyrkslätt fattas helt och hållet. Vols...



Lapinkylässä saisi olla kävely- ja pyörätie.



Pyöräteitä ei Veikkolassa ole.



Lisää pyöräteitä ja alikulkuja Veikkolaan.



Kävelyteitä myös Lapinkyläntielle ja Evitskogintielle.



Pyörätie Lapinkylä-Veikkola



Enemmän pyörä- ja kävelyteitä haja-asutus-alueille koska tiet ovat kapeita
ja mutkikkaita. Vols...



Kävely- ja pyörät íeverkoston laajentaminen niin että muodostaisivat
ainakin osin kehiä/lenkkejä. Keskusta...



Kevyen liikenteen väylä Kabanovintielle (paljon jalankulkijoilta, jopa
enemmän kuin Upinniementiellä). Upinniemi...



Mera cykelvägar behövs, t.ex. längs Överbyvägen och Volsvägen.



Kevyen liikenteen väylät puutteelliset. Veikkola...



Tolsasta pitäisi saada kävelytie keskustaan.



Kevyen liikenteen väylät haja-asutusalueella lisäisivät asumismukavuutta
ja turvallisuutta huomattavasti. Upinniemi...



Kävely- ja pyöräteiden puuttuminen haittaa tosi paljon. Keskusta...



Det är alltid bra att få flera cykelvägar. Keskusta...



Hirsalantielle toivoisin pyörätietä, jotta pääsisimme perheen kesken
pyöräilemään turvallisesti Kirkkonummen keskustaan.



Upinniemeen pyötätie koko matkalle keskustaan, liikenne vilkasta ja
vaarallista.



Pyörätie Veikkola Lapinkyläntie -Tampajan uimaranta!



Kävely- ja pyörätie Upinniemeen.



Kevyen liikenteen väylät Veikkolan ja Kirkkonummen keskustan välille.
Veikkola...



Kävely- ja pyöräteitä lisää.



Pyöräilytie Upinniemeen saakka.



Ei ole kävely- ja pyöräteitä. Upinniemi...
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Lisää kevyen liikenteen väyliä

Liikennejärjestelyt - kehittämistarpeita (9)



Missä viipyy pyörätie Veklahteen. Vols...





Kävely- ja pyöräteitä lisää erityisesti Volsin suuntaan.

Korsningen i centrum borde ombyggas till rondell och trafikljusen
borttagas. Keskusta...



Kävely- ja pyörätie välille keskusta - Jorvas moottoritien viereen.
Keskusta...



Upnniementielle liikenneympyröitä. Keskusta...



Liikenne aiheuttaa suurimmat ongelmat keskustassa. Keskusta...



Keskustan uudet liikennevalot ruuhkauttavat liikennettä, liikenneympyrä
olisi ollut toimivampi ratkaisu.



Keskustan liikennejärjestelyt mm. Citymarket - Prisma ei hyvä.
Keskusta...



Läpikulkuliikennettä vältettävä asuinalueilla esim Veikkolan
Puronsuunaleen kaavailtu läpikulkuliikenne.



Gesterbyssä hevoshaka-kadulla autoja parkkeerattu tiealueelle
vaikeuttaen lumiaurausta ja raskasta liikennettä - pysäköintikielto .



Liikennevalot pois keskustasta. Keskusta...



Kävely- ja pyöräteitä saisi olla Porkkalantiellä. Upinniemi...



Olisi hienoa jos City marketin ja Prisman välille saataisiin
kävely/pyöräreitti junaradan yli tai ali. Keskusta...



Taajamien ulkopuolella pitäisi myös saada oikeudenmukaisuuden nimissä
samanlaisia palveluja kuin uusien alueiden uudet kirkkonummelaiset
kuten kevyen liikenteen väylät. Upinniemi...



Keskustan liikennevalojen tilalle liikenneympyrä. Keskusta...

Liikennejärjestelyt - positiivinen kommentti
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Teiden kunto ja ylläpito - kehittämistarpeita (36)

Teiden kunto ja ylläpito - kehittämistarpeita



Veikkola -Bemböle välinen tyie surkeassa kunnossa, kaipaisi päällysteen
lisäksi muutakin työstämistä.



Katujen valaistus vaativat jatkuvaa tarkkailua. Keskusta...



Veklahteen, Österbyn tielle pitäisi ehdottomasti saada katuvalot.



Luomankuja on aina ihan järkyttävän huonossa kunnossa.



Katuvalaistus Veklahteen.



Asfalten är i väldigt dåligt skick på många ställen. Vols...





Kävely- ja pyöräeitä tulisi kunnostaa. Masala...

Teiden ja pyöräteiden valaistuksesta olisi pidettävä paremmin huolta,
reittien varrella monia palamattomia lamppuja Veikkolassa.



Jorvaksen kohdalla kävely- ja pyörätie erittäin huonossa kunnossa.





Veikkolassa Lamminpääntie on kamalassa kunnossa, sitä paikkaillaan
harvoin ja vauriot uusiutuvat joka vuosi.



Katujen yleiskunto vaativat jatkuvaa tarkkailua. Keskusta...

Muutoin tuntuu kadut ja tietolevan kunnossa, mutta kummastuttaa että
uudet tiet hoidetaan priimakuntoon vaikkei kukaan asuisi vuosiin varrella,
kun taas vanhat tiet saavat odottaa, kuten katuvalot Puutahatiellä
Veikkola...



Gesterbyntie on vuodesta toiseen huonossa kunnossa.



Teiden aurausta talvella pitäisi parantaa, mutta teiden suolausta
vähentää. Veikkola...



Kävely- ja pyöräteiden kunnossa on parantamisen varaa. Keskusta...



Lumen auraus joskus hidasta. Sundsberg...



Kylmäläntie kuntoon!





Vägarna i Norra Kyrkslätt är urusla. Vols...

Kävely- ja pyöräteitä ei pidetä talvisin kunnossa tarpeekis hyvin
Veikkolassa.



Talvikunnossapito vaihtelee alueittain esim. Lindalintien pyörätien auraus
ollut huonoa jo pari vuotta. Keskusta...



Teiden auraus todella ala-arvoista tietyillä alueilla. Keskusta...



Teiden talvikunnossapidossa on parantamista. Keskusta...



Lumenpoistoa asuinalueilta pitää parantaa, nyt paikoin lumia tuupataan
talojen tonteille pitkäksi aikaa. Keskusta...



Asematunneli pitäisi remontoida ja pääsy keskiraitelle kävellen myös
Kuuselan kentän päästä. Keskusta...



Veikkolan Puutarhatielle olisi jo aika saada valot!!



Aseman valaistus (Tolsa) tärkeää.



Ihmisten jotka asuvat taajamien ulkopuolella pitäisi myös saada
oikeudenmukaisuuden nimissä samanlaisia palveluja kuin uusien alueiden
uudet kirkkonummelaiset kuten tievalaistus. Upinniemi...



Sundsbergin kävely- ja pyörätiet auraamattomat joka talvi.




Eerikinkartanon ja Veikk.kirjaston piha montuilla.
Kadut ja varsinkin jalka/pyörätiet "auki" aivan liian pitkään, esimerkiksi
Vanhan rantatien ja Kirkkonummentien risteys ja nyt Masalantien ja
Sepänkyläntien risteysalue.



Kommunen borde anslå mera medel för underhåll av privata vägar, då
kostnaderna för dessa blir en allt större utgift för den enskilda
vägdelägaren. Keskusta...



Kehä III on paikoitellen kehnossa kunnossa.



Ytbeläggningen på cykelvägarna är undermånlig. Man måste ha
terrängcykel för att våga cykla på dem! Keskusta...



Teiden merkinnät ja valot kuntoon, kävely- ja pyöräteiden samoin.
Masala...



Uimahallin parkkialueella 6-7 valaisinta pimeänä.



Katuvalojen käyttämättömyys huono asia. Kantvik...
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Teiden turvallisuus - kehittämistarpeita (18)

Teiden turvallisuus - kehittämistarpeita



Haja-asutusalueelle koululaisten kulku pysäkeille olisi turvallisempaa.
Vols...



Veikkolasta puuttuu Vuorenmäen koulun läheltä hidasteita teiltä, tiet eivät
ole turvallisia.



Kävely- ja pyöräteiden suunnittelu ja toteutus laadukkaammaksi,
selkeämmäksi pyöräilijöille risteykset että tietää kuka väistää. Veikkola...



Puutteellisten kävely- ja pyöräteiden vuoksi koulumatkoja ei kaikkialla
voida suorittaa turvallisesti. Veikkola...



Missä viipyy Veikkolan mölyaidat, Veikkolaan esim. Tuijatielle asukkaat
pyytäneet useaan otteeseen, tiellä ajetaan lujaa ei kävelyteitä ja paljon
pieniä lapsia.



Leveämpiä pientareita pyöräilyy/kävelyyn silloin kun ei ole pyöräteitä.
Masala...





Koulumatkojen turvallisuuden lisäämiseksi koulun ympäristön suojatielle
hidasteet tai varoitusvalot kuten Upinniementiellä.

Turvalliset tien ylitykset kuuluvat mielestäni "hyvään elämään" ja olen
monen monta kertaa todennut että keskustan alueella ainakin on paikkoja
jossa se turvallisuus on erittäin kyseenalaista. Keskusta...



Kaislammentie-Lamminpääntie ovat hengenvaarallisia lapsille.





Den olovliga parkeringen på torget bör fås bort, bilaran utgör ett
faromoment för skolbarn och andra som rör sig till fots. Keskusta...

Porkkalantiellä vaarallisissa mutkissa 40 km:n nopeusrajoitus.
Upinniemi...



Masalan koululle menevä korotettu suojatie ei riitä takaamaan lasten
turvallista tien ylitystä.



Ajohidasteet pitäisi saada Pranglintielle, levennys Upinniementielle
Parnglintien kohdalle.



Kapeat ja mutkaiset tiet ovat suorastaan hengenvaaralliset kävelijöille ja
pyöräilijöille. Veikkola...



Kävelyteitä levennettävä, siellä saa pelätä mopoilijoiden ajavan kumoon.
Keskusta...



Turvallisempia liikenneväyliä voisi kehittää, esim. Volsintie melko
vaarallinen.



Ei turvallista tienylityspaikkaa bussipysäkille (Långvikin bussipysäkkien
kohdalta puuttuu suojatie). Upinniemi...



Kouluille vievät suojatiet pitäisi tehdä turvallisemmiksi, nyt autot
huristelevat miten sattuu (esim vuorenmäenkoulun suojatiet). Autoja
suositaan eikä huolehdita koululaisista. Ei pelkkä nopeusrajoitus auta, kun
autoilijat eivät niitä usko. Kunnon töyssyt tai muuta vastaavaa, että autot
hidastavat tarpeeksi. Tästä olen ollut yhteydessä kuntaan, mutta aina
tulee vain selityksiä ettei voi muka tehdä. Turhauttavaa, kun itsekin
meinaa jäädä auton alle vaikka kuinka katsoo tuleeko autoa. Veikkola...
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Jätehuolto - kehittämistarpeita (7)

Vesihuolto ja veden laatu (12)



Jätehuollossa olisi kohtuullista että saisi harvemmin tyhjennysvälin kuin
joka toinen vko. Kantvik...



Vesihuolto ei ole järjestetty lainkaan alueelle, aloitus siirtyy koko ajan
(Svartvik).



Yhteisten jäte/lehtipisteiden tyhjennys turhan harvoin. Keskusta...



Veden maku on aivan kamala. Keskusta...



Täällä Brotien varrella roskiksei näyttävät jatkuvasti olevan
ylikuormitettuja.



Vesijohtoveden makuhaitat vaativat tällä hetkellä asuntokohtaista
sterilointijärjestelmää. Keskusta...



Veikkolan vesi on todella pahan makuista.



Vesi ajoittain juomakelvotonta. Kantvik...



Lisätietoa jätevesiasetuksesta, järki käteen alueilla joissa ei ole vesistöä
lähellä. Vols...



Vesi voisi maistua paremmalta. Keskusta...



Suosittelen liittymistä HSY:n vesihuoltoon. Masala...



Kunnallinen vesihuolto ainakin keskustan tuntumaan. Keskusta...



Vi har haft många vattenavbrott under de år vi bott i Kyrkslätt. Keskusta...



Toistuvasti huonolaatuinen vesi uudisalueella - Sepänkannas.



Veden laadussa ollut ajoittain vaihtelua (ei viime aikoina). Kantvik...




Oman asuinalueen kierrätyspiste puuttuu - liian harva. Kantvik...
Haja-asutusalueen likasäiliöiden tyhjennys kohtuuttoman hintaista, lietteet
ajetaan Suomenojalle! Onko tässä mitään järkeä kun meiltä menee
siirtoviemäri sinne. Mielestäni kunnan virkamiesten saamattomuutta ja
ympäristöongelma. Upinniemi...



Veikkolan kierrätysroskikset usein täynnä.



Sorteringen av avfall borde förbättras avsevärt. Att sortera ska vara lätt för
kommuninvånarna och inte som nu att det är långt mellan
sorteringspunkterna och allt ges inte möjlighet att sortera. Munkkulla
borde vara öppet även en dag under veckoslutet

Jätehuolto - positiivinen kommentti


Kirkkonummen jätehuolto toimii hyvin. Keskusta...
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Tekniset lupa-asiat kehittämistarpeita (40)

Tekniset lupa-asiat kehittämistarpeita





Rakennusluvassa kesti liian kauan. Sundsberg...



Mera billiga men bra hyrestomter önskas! För många barnfamiljer är det
omöjligt att bygga egnahemshus om man måste köpa tomten. Varför
planlägger man 700 m2 tomter på dålig mark? Fattar inte iden. På det
sättet blir vi bara "köyhänmiehen Espoo". Keskusta...

Rak.lupa viivytys 1-2 vuotta, piirustukset muutettiin mielivaltaisesti,
rak.luplautakunta käsittelijän armoilla kun poliittiset mittasuhteet oli
muuttuneet hakijalle epäedullisiksi, esittelijä odotti usean kokouksen ajan
sopivaa hetkeä. Veikkola...



Lisää omakotitalotontteja itäiselle Kirkkonummelle (Masala, Luoma).



Toimitettuja lupapapereita katosi kunnassa. Kantvik...



Det räcker för länge i dag att få ett bygglov i glesbyggden. Upinniemi...





Mera resurser behövs på byggnadstillsynsavd. Mera rådgivning och
handledning i byggnadslovsärenden. Keskusta...



Rakennuslupahakemukset hitaita ja mielivaltaisia. Upinniemi...

Kaavoitus- rakennuslupa ja valvontatoiminta on ala-arvoista ja ylimielistä.
Ammattitaitoa käytetään vain rakennushankkeiden viivyttämiseen.
Rakentamisen suhteen Kirkkonummi on maan huonoimmin hoidettu
kunta. Rakennustarkastajat ovat uskomattoman yhteistyökyvyttömiä.
Keskusta...



Kylmälän kaava on syytä pikaisesti saada valmiiksi! Ei uutta viiden
vuoden rakennuskieltoa.



Omakotitalon rakennusprosessissa oli joitakin hankaluuksia lupien
kanssa. Keskusta...



Planerings- och byggnadstillstånd lång väntetid, oskäligt dyrt. Vols...





Byggnadslovsprocessen är under all kritik, rent diktaturisk. Masala...

Ansökning om byggnadslov borde behandlas smidigare och snabbare.
Användning av sunt förnuft borde vara tillåtet. Vols...



Rakennustarkastajien ja suunnittelijoiden tulisi palvella paremmin
rakentajia ym. asiakkaita, kunnantyöntekijä on kuntalaista varten, tämän
tulisi ehdottomasti muistaa ja toimia sen mukaan! Kantvik...



Mera rättigheter till markägarna ytterom centrumområden. Fördelaktigare
fastighets beskattning till perifera områden.



Rak.kaava-alueella ei noudateta normaaleja sääntöjä vaan halutessa
röyhkeydellä saa vapauksia säännöistä, koirakennelin ylläpitoon
rakennuskaava-alueella ei kunta puutu valituksista huolimatta.
Veikkola...



Tekniset lupa-asiat: Kuntalaisia ei ole kohdeltu tasa-arvoisesti, tuttavuus
lienee edelleen suuri etu. Veikkola...



Kyrkslätt har etablerat sig som en kommun med en bland de sämsta
tekniska lovbehandlingarna, tom. Esbo fungerar smidigare. Vols...



Rakennusvalvonta ei ole tasapuolista kunnan asukkaille. Keskusta...



Rakennuslupa-asioita hoitaessa tulee olo että tekee jotain väärää. Koko
rakennusluparuljanssi pitäisi siirtää verkkoon, kaikki dukumentit kuvat
yms. skannattaisiin verkkoon ja asianosaiset saisiavt tunnukset
hyväksymistä varten. Sundsberg...



Ei voi sanoa niin rumasti kuin kunnan lupa-asiat on hoidettu. Veikkola...



Kävelyteitä aivan liian vähän, pitäisi olla Veikkola-Kauklahti, pyöräteitä
Veikkola-Lapinkylä-Keskusta. Lupa-asioissa ei saa ihmisiä puhelimella
kiinni eikä vastata sähköpostiin. Vols...



Tekniset lupa-asiat: liian hidasta! Keskusta...



Aikanaan niin rakentaessamme kuin laajentaessamme omakotitaloa
saimme ristiriitaisia ohjeita ja käsittelyajat olivat pitkiä. Veikkola...
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Tekniset lupa-asiat kehittämistarpeita

Tekniset lupa-asiat - positiivinen kommentti



Tekniset lupa-asiat: Painopiste neuvontaan ja ohjaukseen. Veikkola...





Om kommunen ska ha många områden där suunnittelutarveratkaisu krävs
så måste man sätta in mera resurser på det. Nu är behandlingstiden
oskäligt lång och felaktiga beslut fattas ev. pga brådska. det kostade vår
familj över 3000 euro i hyreskostnader då beslutet blev fel och
rättelseyrkan inte behandlades genast. Vem bryr sig? Inte tjänstemännen
i alla gall. Masala...

Tekniset lupa-asiat: Asiallinen palvelu, kohtuuajassa asiat tuli hoidetuksi.
Vols...



Erfarenhet från 2011 helt ok. Keskusta...



Erfarenheter från tekniska 2002 var katastrofal (ärendet måste till slut tas
upp i kommunstyrelsen av ordförande när tjänstemännen vägrade).
Keskusta...



Rakennuslupahakemisen käsittelyaikaa olisi lyhennettävä. Upinniemi...



Asiointi tekniseen puoleen on aivan mahdotonta. Upinniemi...



Lupamaksut lämpökaivosta suhteettomat. Masala...



Tolsan - Peuramaan kaavoitus aktiiviseksi.



För långa tider för behandling av t.ex. byggnadslov. Masala...



Rakennuslupa tosi monimutkainen ja kallis, tehkää yksinkertaisemmaksi
"lomake ja kuntalaisille". Upinniemi...



Kunnan rakennuslupamafia tulee lopettaa. Masala...



Rakennuslupa-asioiden käsittelyaika on siivottoman pitkä.
Rakennusvalvontaan pitää valita palveluhenkinen virkamies johtajaksi.
Masala...



Toivon kunnan ottavan huomioon rakennuslupia myöntyessä ettei liian
runsasta asutusta ja kerrostaloja tulisi Finnträskjjärven rannalle.



Teknisten lupa-asioiden käsittely on käsittämättömän pitkät. Keskusta...



Lupa-asioista kuulee jatkuvasti huonoja kokemuksia. Ohjeistukset ja
virkamiesten toiminta ei ole asiakaslähtöistä, kyykytetään ja pomputetaan.
Masala...



Kokemukset rakennusvalvonnasta eivät mairittele. Kantvik...
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SOSIAALIPALVELUT
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien sosiaalipalveluita,
kodinhoitoa ja vanhustenhuoltoa.
Kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin on verrattu siihen, miten tärkeinä
palveluja on pidetty. Tuloksia on verrattu aikaisempiin barometreihin.
Tyytyväisyysasteikko: 4 = ei lainkaan tyytyväinen …10 = erittäin tyytyväinen.

Tärkeysasteikko: 4 = ei lainkaan tärkeä … 10 = erittäin tärkeä.
Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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SOSIAALIPALVELUT
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Sosiaalipalvelut ja -etuudet on käsitelty
oikeudenmukaisesti
2. Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien
toimeenpano on täsmällistä.
3. Sosiaalipalveluista vastaavat kunnan
virkailijat palvelevat minua hyvin.
4. Tarvitsemani kunnan kotihoidon palvelut
toimivat hyvin.
5. Vanhustenhuollon palvelut (sosiaali- ja
terveydenhuollon) on järjestetty hyvin.
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Vastausprosentti sosiaalisektorin
kysymyksiin on kuten aikaisemmissa
tutkimuksissa barometrin alhaisin.
Sosiaalipalvelukysymykset 25%
(2011: 32% 2009: 36% 2007: 30%).
Kotihoidon palvelut 16%
(2011: 23% 2009: 21% 2007: 15%) .
Vanhustenhuollon palvelut 25%
(2011: 31% 2009: 30% 2007: 20%).
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Sosiaalipalvelut

Yhteenveto - tärkeys
Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Sosiaalipalveluilla on kaikissa barometreissa 2000-luvulla ollut muita hallinto-aloja hieman alhaisempi
prioriteetti.

• Kaikki sosiaalipalveluihin liittyvät kysymykset sijoittuvat barometrin tärkeyslistan keskivaiheille.
• Kotihoitoa pidetään barometrin viidenneksi vähiten tärkeänä palvelumuotona. Sijoitus on sama kun oli
edellisessäkin barometrissa.
• Vanhustenhuollon palvelut on 10. vähiten tärkeä palvelumuoto. Kysymyksen tärkeys on heikentynyt
hieman viimeisten kolmen barometrin aikana.
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Sosiaalipalvelut

1997

Palveluiden tärkeys
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10,0

8,90

8,66

8,96

8,92

8,92

9,0

8,0

7,0

6,0

Sosiaalipalvelujen
käsittely
oikeudenmukaista
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Sosiaalietuuksien
toimeenpano
täsmällistä

Sosiaalipalvelun
virkailijat palvelevat
hyvin
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Kotihoidon palvelut
toimivat
hyvin

Vanhustenhuollon
palvelut järjestetty
hyvin
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Sosiaalipalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys
Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Sosiaalietuuksien toimeenpanolle annetaan barometrin 9. korkeimmat tyytyväisyyspisteet, vaikkakin
tyytyväisyys on laskenut hieman. Vastaa hyvin kuntalaisten odotuksia.
• Myös sosiaalietuuksien käsittely vastaa kuntalaisten odotuksia, aivan kuten edellisessäkin
barometrissa.
• Tyytyväisyys sosiaalipalvelujen virkailijoihin on heikentynyt melko paljon. Kaksi vastaajaa kolmesta on
kuitenkin edelleen riittävän tyytyväisiä.
! Vanhustenhuolto on kysymys, johon tyytyväisyys on noussut toiseksi eniten barometrissa. Tyytyväisten
osuus vuonna 2011 oli 33% ja on nyt 55%. Mutta edelleenkään ei voi sanoa toiminnan vastaavan
kuntalaisten odotuksia.
• Kotihoidon palvelut ovat kokeneet päinvastaisen kehityksen. Tyytyväisten osuus vuonna 2011 oli 77% ja
on nyt 55%. Tyytyväisyys on laskenut kahdessa viimeisessä barometrissa. Huomioiden alempi
tärkeystaso, palvelun voidaan sanoa vastaavan kuntalaisten tarpeita.
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Sosiaalipalvelut

1997

Tyytyväisyys palveluihin
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10

7,39

8

7,66

7,85

8,08

8,35

9

7

6

5

4

Sosiaalipalvelujen
käsittely
oikeudenmukaista
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Sosiaalietuuksien
toimeenpano
täsmällistä

Sosiaalipalvelun
virkailijat palvelevat
hyvin
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Kotihoidon palvelut
toimivat
hyvin

Vanhustenhuollon
palvelut järjestetty
hyvin
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Sosiaalipalvelut

Tärkeys vs. tyytyväisyys
Tärkeys 2013

Tyytyväisyys 2013

10,00
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8,92

8,92
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8,66
8,35
8,08

7,85

8,00

7,66
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7,00

6,00

5,00
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hyvin
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Kotihoidon palvelut
toimivat hyvin

Vanhustenhuollon
palvelut järjestetty
hyvin
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Sosiaalipalvelut

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7 - 4

Sosiaalipalvelut ja -etuudet on käsitelty
oikeudenmukaisesti

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien
toimeenpano on täsmällistä.

Sosiaalipalveluista vastaavat kunnan
virkailijat palvelevat minua hyvin.

-28 %

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 - 10

72 %

-25 %

-34 %

75 %

66 %

Tarvitsemani kunnan kotihoidon palvelut
toimivat hyvin.

-45 %

55 %

Vanhustenhuollon palvelut (sosiaali- ja
terveydenhuollon) on järjestetty hyvin.

-45 %

55 %
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0,84

0,57

1,11

1,00

1,50
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Sosiaalipalvelut

Yhteenveto
Alue- ja ikäkohtainen tyytyväisyys palveluihin
• Aluekohtainen vertailun luotettavuus on melko heikko, koska joillakin alueilla vastanneiden määrät
ovat liian pienet.

• Vanhustenhuollon palveluihin vastausprosentti on niin alhainen ikäryhmissä 18-25 ja 26-40
vuotta, ettei tuloksien tarkastelu ole relevanttia näissä ryhmissä.
- Ikäryhmässä 41- 55 vuotta tyytyväisyys on alhainen 6,96 .
- Ikäryhmässä 56- 65 vuotta tyytyväisyys on 7,47.
- Ikäryhmässä + 65 vuotta tyytyväisyys on 7,77.

Kuntalaisbarometri 2013

Intervox Research Oy

100

Sosiaalipalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2013
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Sosiaalipalvelut ja -etuudet on
käsitelty oikeudenmukaisesti

7,8

8,20

8,10

8,52

7,60

7,72

7,81

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien
toimeenpano on täsmällistä.

9,1

8,70

8,13

8,60

8,00

8,21

8,35

Sosiaalipalveluista vastaavat
virkailijat palvelevat minua hyvin.

7,56

8,18

7,79

8,35

6,00

7,83

7,60

Tarvitsemani kunnan kotihoidon
palvelut toimivat hyvin.

8,14

8,00

7,55

8,20

5,00

7,43

7,23

Vanhustenhuollon palvelut (sosiaali- ja
terveydenhuollon) on järjestetty hyvin.

7,78

7,38

7,63

8,06

5,60

6,94

6,55

Hyvä: 7,90 ja yli
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Heikohko: alle 7,40
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Sosiaalipalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2011
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Sosiaalipalvelut ja -etuudet on
käsitelty oikeudenmukaisesti

8,25

8,38

7,86

8,38

8,55

7,50

7,95

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien
toimeenpano on täsmällistä.

8,09

8,71

8,44

8,78

9,11

7,86

8,85

Sosiaalipalveluista vastaavat
virkailijat palvelevat minua hyvin.

8,33

8,17

7,93

8,39

8,67

7,29

8,08

Tarvitsemani kunnan kotihoidon
palvelut toimivat hyvin.

8,30

7,92

7,73

8,23

8,00

7,14

8,00

Vanhustenhuollon palvelut (sosiaali- ja
terveydenhuollon) on järjestetty hyvin.

7,80

7,28

6,96

7,13

7,67

6,21

7,00

Hyvä: 7,90 ja yli
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Heikohko: alle 7,40
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Sosiaalipalvelut

Kuntalaiskommentit 2013
Sosiaalipalvelukommentit
aiheittain
Vanhusten hoito

Kuntalaisbarometri 2013

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

25

66%

Sosiaalipalvelu

5

13%

3

Kotihoito

7

18%

3

Muut aiheet

1

3%
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50 %

50 %
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Sosiaalipalvelut

Kuntalaiskommentit
Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain
Vanhusten hoito

Osuus kaikista kehittämistä sis. kommenteista
2013

2009

2007

2005

2003

25

66%

64 %

50 %

55 %

53 %

61 %

Sosiaalipalvelu

5

13%

24 %

14 %

31 %

29 %

18 %

Kotihoito

7

18%

12 %

18 %

14 %

12 %

21 %

Muut aiheet

1

3%

Osuus kaikista sosiaalipalveluille annetuista kommenteista,
jotka sisältävät positiivisia mainintoja
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2011
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12%

18 %

11%

14%

6%

10%

19%

20%
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Sosiaalisiin palveluihin liitetyt kommentit
Vanhusten hoito - kehittämistarpeita (25)

Vanhusten hoito



Vanhusten hoito lähinnä rauhoittavien syöttämistä, omaisia ei kuunnella.
Keskusta...



Lisää resursseja vanhusten hoitamiseen. Keskusta...





Vanhusten kotihoitoon kannattaa panostaa hyvin. Veikkola...



Vanhuksille voisi olla enemmän palveluasuntoja. Masala...

Ehdotan ett Upinniemen koulun tiloihin tehtäisiin vanhusten hoitokoti.
Jokaisesta luokasta saisi varmaan 2 yksiötä ja ruokala on sekä
jumppasali, ulkoilualueet todella hienot, ym. Keskusta...



Kotona asuvien vanhusten viriketoimintaa ja ylläpitävään kuntoutukseen
enemmän resursseja ja tiloja. Keskusta...



Viktigt att hemmaboende åldrande personer skall kunna få vård på eget
modersmål. Vols...



Dementplatser borde finnas mera. Vols...



Enemmän erilaisia asumispalveluja vanhuksille. Keskusta...



Vanhusten hoidon palvelut ovat surkeat yli kuntarajojen, ei ainoastaan
Kirkkonummem kunnan ongelma. Veikkola...



Vanhustenhuollossa liian vähän työntekijöitä. Sundsberg...



Vanhuksia yhä enemmän, luulenpa että palveluissa vanhuksille
kehittämisen varaa. Keskusta...



Päätökset vanhusten asioissa liian hidasta ja tehotonta, lähes 90-vuotiaan
omaiseni taksiseteliasian käsittely kesti lähes puoli vuotta. Vols...



Viktigt att åldringsvården hålls på en hög nivå. Upinniemi...



Vanhuksille omat terveyspalvelut. Keskusta...



Vanhusten hoidossa liian vähän henkilökuntaa, henkilöstön aika ei riitä
kun perushoitoon. Kantvik...



Vanhuksille voisi olla enemmän kodinhoitopalveluja. Veikkola...



Vanhuspalveluissa raha ratkaisee, vaikka pitäisi huomioida myös
vanhusten toiveet ja tarpeet. Vols...



Se till att åldringarna kan komma på servicehem om de inte klarar sig
hemma. Sundsberg...



Vanhuksien hoitoa ja elämisen viihtyisyyttä ei saa laiminlyödä.
Keskusta...



Ålderdomshemmet kräver bättre resurser, börja med antalet blöjbyten!
Keskusta...



Vanhusten hoito ei toimi, tarvittais osaava henkilökunta ja lisää
hoivakoteja esim. Veikkolaan.



Vanhusten hoitoon lisättävä resursseja niin että sama hoitaja voisi
pääsääntöisesti käydä saman vanhuksen luona. Keskusta...



Vanhuksille sekä seniorille tulisi olla virikkeitä antavia harrastuksia.
Keskusta...



Vanhusten huolto retuperällä, esim. Volskoti - liian vähän henkilökuntaa ja
liian paljon ulkomaan taustaisia jotka ei ymmärrä kunnolla suomea.
Keskusta...

Kuntalaisbarometri 2013
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Sosiaalisiin palveluihin liitetyt kommentit
Sosiaalipalvelu - kehittämistarpeita

Kotihoito - kehittämistarpeita



Puheterapiaan kamala jono, vain yksi henkilö töissä. Kantvik...





Valtiokonttorin lounaskortin käyttö on hankalaa. Toivoisin
lounasseteleitä tilalle. Kantvik...

Omaishoidon lomat ovat säästösyistä käytännössä poistettu.
Veikkola...



Sosiaalityöntekijät toimeentulon puoli nimenomaan, liian suuri
vaihtuvuus, joka heijastuu työskentelyn epävarmuutena ja liian suuria
asiakasryhmiä sosiaalityöntekijää kohti. Kantvik...

Min mor svenskatalande i Veikkola får aldrig hemvård på svenska,
dessutom är dom så stressade att den ena vet inte vad den andra
lovat.



Lasten kotihoidon kuntalisää ei saa leikata. Masala...



Tyvärr ofta svårt att få svensk service. Vols...



Asiakaspalvelu se nyt ei toimi. Kantvik...



Liian pitkät prosessit hakumenettelyssä. Keskusta...



Kotihoidon tehtävät rajoitteisia, eivät usein toteuta kokonaisvaltaista
hoitamista/auttamista. Upinniemi...



Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on pieni, mutta ehdottoman
tarpeellinen lisä hoitovapaan ajalle.



Toivon, että kotihoidontuen kuntalisä säilytetään ennallaan. Masala...



Sosiaalipalvelu - positiiviset kommentit

Kotihoito - positiiviset kommentit



Olen ollut hyvin tyytyväinen, saanut paljon apua toimeen tulemiseen ja
asua ihanassa asunnossa. Keskusta...



Lasten kotihoidon kuntalisä loistava juttu. Masala...





Masalassa on kehitetty mahtavasti lapsiperheiden palveluita - kiitos
siitä!

Käyttämämme kunnan hoitopalvelu (tilapäiseen tarpeeseen) on ihan
huippua. Vols...





Socialtjänsterna fungerar i mitt tycke helt ok. Upinniemi...

Viime kesänä suoritetun selkäleikkauksen vuoksi jouduin pyytämään
apua kotisairaanhoidosta ja olen tyytyväinen ja kiitollinen saamani
hoitoon ja apuun. Keskusta...
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7. HYVÄ ELÄMÄ
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HYVÄ ELÄMÄ
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä joihinkin kunnan
mahdollistamiin asumis-elämäntasoon liittyviin asioihin.
Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu siihen, miten tärkeinä asiaa on
pidetty. Tuloksia on verrattu aikaisempiin barometreihin.
Tyytyväisyysasteikko: 4 = ei lainkaan tyytyväinen …10 = erittäin
tyytyväinen.
Tärkeysasteikko: 4 = ei lainkaan tärkeä … 10 = erittäin tärkeä.
Kysymyksiin koskien omakohtaisia kokemuksia joukkoliikenneyhteyksistä
kunnassa ja kunnasta pyydettiin vastaamaan: Kyllä / Ei
Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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HYVÄ ELÄMÄ
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Lähiympäristöni on turvallinen asua ja
liikkua.

Turvallisuus 95%
(2011: 96% 2009: 98%).

2. Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan
taajamissa.

Lähiympäristö ja puistot 93%
(2011: 94% 2009: 96%).

3. Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä.
4. Puistot ja muut viheralueet ovat siistit.

Keskusta 90%
(2011: 91% 2009: 94%).

5. Kirkkonummen keskustan yleisilme on
viihtyisä.

Asunnon löytyminen 85%
(2011: 88% 2009: 90%).

6. Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava
asunto tai asuinpaikka.

Joukkoliikennejärjestelyt 74%
(2011: 77% 2009: 78%).

7. Onko Sinulla omakohtaisia kokemuksia
kunnan joukkoliikenneyhteyksistä
lähikuntiin.

Kuntalaisbarometri 2013
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HYVÄ ELÄMÄ
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

8. Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet
toimivat hyvin.

Joukkoliikennejärjestelyt 74%
(2011: 77% 2009: 78%).

9. Joukkoliikenneyhteydet kunnasta minulle
tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.

Päivittäistavarakaupat ja erikoisliikkeet 91%
(2011: 94% 2009: 95%).

10. Saan tarpeitani vastaavat erikoisliikkeiden
palvelut kunnassa.
11. Tarvitsemani päivittäistavarakaupat ovat
sopivalla etäisyydellä.

Liikunnan harrastamismahdollisuudet
89% (2011: 92% 2009: 91%).
Muista maista tulevien huomioiminen
40% (2011: 54% 2009: 55%).

12. Suosimani liikunnan harrastaminen
onnistuu kätevästi kunnassa.
13. Kunnan palveluissa otetaan riittävästi
huomioon eri kulttuureista ja maista
tulevien ihmisten tarpeet.
14. Onko Sinulla omakohtaisia kokemuksia
joukkoliikenneyhteyksistä kunnassa.

Kuntalaisbarometri 2013
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Hyvä Elämä

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Hyvä Elämä -osiosta löytyy kuntalaisten tärkeimpinä ja vähiten tärkeinä pitämät kysymykset .
• Kysymysten priorisoinneissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna kolmeen aikaisempaan
barometriin, joskin joidenkin kysymysten tärkeyspisteet ovat hieman nousseet tai laskeneet.

• Asumisympäristön turvallisuus on kuten aikaisemminkin barometrin tärkein kysymys. Turvallisuus
kunnan taajamissa on barometrin 7. tärkein kysymys (2011: 5. tärkein).
• Kodin lähiympäristön viihtyisyys on barometrin viidenneksi tärkein kysymys (2011: 2. tärkein).
• Keskitärkeinä kysymyksinä barometrissa pidetään, että kunnasta löytyy sopiva asunto. Sama
priorisointi kuin sopiva etäisyys päivittäistavarakauppoihin.
• Joukkoliikenneyhteydet.
‐ Kunnan sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä ilmoittaa käyttäneensä 58% vastanneista ja heistä 78% pitää
toimivia yhteyksiä tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Näiden vastanneiden antama tärkeyskeskiarvo on
8,45.
‐ Joukkoliikenneyhteyksiä muihin kuntiin ilmoittaa 77% vastanneista käyttäneensä. Heistä 81% pitää
toimivia yhteyksiä tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Näiden vastanneiden antama tärkeyskeskiarvo on
8,81.
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Hyvä Elämä

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

9,39
8,90

9,03

9,33

9,53

10,00

Palveluiden tärkeys

9,00

8,37

8,00

7,00

6,00

Lähiympäristö
turvallinen asua ja
liikkua
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Voi turvallisesti
liikkua ja asioida

Lähiympäristön
luonto viihtyisä

Puistot ja viheralueet Keskustan yleisilme
siistit
viihtyisä
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Löytyy tarpeita
vastaava asunto
asuinpaikka
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Hyvä Elämä

Palveluiden tärkeys
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10,00

8,78

8,98

8,66

9,00

8,10

8,19

8,00
7,30

7,00

6,00

Sisäiset
joukkoliikenneyhteydet toimivat
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Joukkoliikenneyhteydet tärkeisiin
lähikuntiin toimivat

Erikoisliikkeiden
palvelut

PäivittäisLiikunnan
tavarakaupat
harrastaminen
sopivalla etäisyydellä onnistuu kunnassa
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Huomioidaanon eri
kulttuurien ihmisten
tarpeet
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Hyvä Elämä

Yhteenveto - tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan
• 80% kuntalaista pitää asumisympäristöään ja kunnan taajamia riittävän turvallisina.
• Kodin lähiympäristön luonnon viihtyisyys on kuntalaisten edellyttämällä tasolla. Sen sijaan puistojen ja
viheralueiden siisteydessä on edelleen kuntalaisten mielestä parantamisen varaa, vaikka tyytyväisyys
on noussut.

! Keskustan yleisilmettä ei pidetä viihtyisänä. Barometrin 2. alimmat tyytyväisyyspisteet. Vaikka
kysymystä ei pidetä erityisen tärkeänä, niin ero tärkeys- ja tyytyväisyyspisteiden välillä on liian suuri.
Tulos on samansuuntainen kuin aikaisemmissakin barometreissa.
• Päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä, tyytyväisyystaso on riittävä. Sen sijaan koetaan ettei
kunnasta löydy tarpeeksi erikoisliikkeitä.

• Kuntalaisten mielestä heidän suosiman liikunnan harrastaminen onnistuu riittävän hyvin kunnassa.
! Joukkoliikenneyhteydet.
- Sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä käyttäneiden kuntalaisten tyytyväisyyskeskiarvo on 6,64,
barometrin huonoimmat tyytyväisyyspisteet (muiden kuntalaisten antama 6,87).

- Joukkoliikenneyhteyksiä muihin kuntiin käyttäneiden kuntalaisten antama tyytyväisyyskeskiarvo on
7,59 (muiden antama 7,06). Tärkeys- tyytyväisyyskuilu on pieni niillä, jotka eivät ole käyttäneet
yhteyksiä, sen sijaan liian suuri niillä, jotka ovat käyttäneet.
• Vierasmaalaisten huomioiminen on ainoa kysymys barometrissa, jonka osalta tyytyväisyys ylittää
kysymykselle annetun tärkeyden. Tulos on ollut samansuuntainen kaikissa barometreissa.
Kuntalaisbarometri 2013
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Tyytyväisyys palveluihin
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10

8,47

Voi turvallisesti
liikkua ja asioida

7,71

8,38

Lähiympäristö
turvallinen asua ja
liikkua

8,52

8,32

9

8

6,87

7

6

5

4
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Lähiympäristön
luonto viihtyisä

Puistot ja
viheralueet siistit
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Keskustan yleisilme
viihtyisä

Löytyy tarpeita
vastaava asunto
asuinpaikka
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Tyytyväisyys palveluihin

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

10

6,88

6,68

7

7,48

7,51

8

8,17

8,33

9

6

5

4

Sisäiset
joukkoliikenneyhteydet toimivat
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Joukkoliikenneyhteydet tärkeisiin
lähikuntiin toimivat

Erikoisliikkeiden
palvelut

PäivittäisLiikunnan
Huomioidaanon eri
tavarakaupat
harrastaminen
kulttuurien ihmisten
sopivalla etäisyydellä onnistuu kunnassa
tarpeet

Intervox Research Oy

116

Hyvä Elämä

Tärkeys vs. tyytyväisyys
Tärkeys 2013

Tyytyväisyys 2013

10,00

9,53

9,39

9,33

9,03

8,90

9,00

8,32

8,38

8,52

8,47

8,37
7,71

8,00

6,87

7,00

6,00

5,00

4,00

Lähiympäristö
turvallinen asua ja
liikkua
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Voi turvallisesti liikkua Lähiympäristön luonto Puistot ja viheralueet
ja asioida
viihtyisä
siistit
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Keskustan yleisilme
viihtyisä

Löytyy tarpeita
vastaava asunto
asuinpaikka
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Tärkeys 2013

Tyytyväisyys 2013

10,00

8,98
9,00

8,78

8,66
8,19

8,33

8,10

8,00

8,17

7,51

7,00

7,30 7,48
6,88

6,68

6,00

5,00

4,00

Sisäiset
joukkoliikenneyhteydet toimivat
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Joukkoliikenneyhteydet tärkeisiin
lähikuntiin toimivat

Erikoisliikkeiden
palvelut

Päivittäistavarakaupat
sopivalla
etäisyydellä
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Liikunnan
harrastaminen
onnistuu kunnassa

Huomioidaanon eri
kulttuurien ihmisten
tarpeet
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Hyvä Elämä

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7 - 4

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 - 10

Lähiympäristö on turvallinen asua ja
liikkua.

-21 %

79 %

Voi turvallisesti liikkua ja asioida
kunnan taajamissa.

-19 %

81 %

Kodin lähiympäristön luonto viihtyisä.

-18 %

82 %

Puistot ja muut viheralueet ovat siistit.

Kirkkonummen keskustan yleisilme on
viihtyisä.

Kirkkonummelta löytyy tarpeita vastaava
asunto tai asuinpaikka.

Kuntalaisbarometri 2013

-38 %

-68 %

1,21

0,96

0,87

62 %

1,19

32 %

-20 %
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1,49

80 %

0,56
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Hyvä Elämä

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7 - 4

Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet
toimivat hyvin.

-65 %

Joukkoliikenneyhteydet kunnasta
tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.

Saa tarpeita vastaavat erikoisliikkeiden
palvelut kunnassa.

35 %

-41 %

-66 %

Huomioidaan riittävästi eri kulttuureista
ja maista tulevien ihmisten tarpeet.

Kuntalaisbarometri 2013

1,50

59 %

34 %

Päivittäistavarakaupat ovat sopivalla
etäisyydellä.

Liikunnan harrastaminen onnistuu
kätevästi kunnassa.

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 - 10

1,22

-23 %

-30 %

-48 %

Intervox Research Oy

1,15

77 %

70 %

0,65

0,61

52 %
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Yhteenveto - alueittain

Aluekohtainen tyytyväisyys
• Kodin lähiympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen ollaan tyytyväisiä kaikilla asuinalueilla, kuten myös
kahdessa edellisessä barometrissa.
• Tyytyväisyys puistojen ja viheralueiden siisteyteen on noussut kaikilla asuinalueilla. Kuitenkin edelleen
mielletään olevan parantamisen varaa, mikä ilmenee runsaista kehittämiskommenteista.
• Kaikilla asuinalueilla ollaan edelleen tyytymättömiä keskustan viihtyvyyteen.

• Asuinpaikan löytymiseen tyytyväisyys on riittävä kaikilla asuinalueilla, kuten v. 2011.
• Kunnan sisäisiin joukkoliikenneyhteyksiin ollaan tyytymättömiä kaikilla asuinalueilla, aivan kuten
edellisessäkin barometrissa.
• Joukkoliikenneyhteyksiin muihin kuntiin ollaan hieman muita tyytyväisempiä keskustan alueilla.
• Erikoisliikkeiden palvelut eivät vastaa kuntalaisten tarpeita millään alueella. Päivittäistavarakauppojen
läheisyys on nyt sopiva lähes kaikilla alueilla.
• Liikunnan harrastamismahdollisuuksia pidetään melko riittävinä kaikilla asuinalueilla.
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2013
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Lähiympäristö on turvallinen asua
ja liikkua.

8,36

8,25

8,38

8,20

8,83

8,37

8,11

Voi turvallisesti liikkua ja asioida
kunnan taajamissa.

8,36

8,31

8,44

8,37

8,17

8,51

8,16

Kodin lähiympäristön luonto
viihtyisä.

8,50

8,92

8,39

8,36

9,00

8,91

8,36

Puistot ja muut viheralueet ovat
siistit.

7,32

7,86

7,69

7,84

8,22

7,84

7,46

Kirkkonummen keskustan yleisilme
on viihtyisä.

6,85

6,71

6,85

6,93

6,86

7,14

6,83

Kirkkonummelta löytyy tarpeita
vastaava asunto tai asuinpaikka.

8,48

8,47

8,49

8,28

8,86

8,60

8,39

Hyvä: 7,90 ja yli

Kuntalaisbarometri 2013
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Tyydyttävä: 7,89 - 7,40

Heikohko: alle 7,40
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2011
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Lähiympäristö on turvallinen asua
ja liikkua.

8,35

8,01

8,28

8,32

8,94

7,82

8,13

Voi turvallisesti liikkua ja asioida
kunnan taajamissa.

8,44

8,25

8,12

8,15

8,48

7,97

8,06

Kodin lähiympäristön luonto
viihtyisä.

8,60

8,65

8,39

8,56

8,69

8,61

8,23

Puistot ja muut viheralueet ovat
siistit.

7,16

7,67

7,43

7,33

7,97

7,58

7,06

Kirkkonummen keskustan yleisilme
on viihtyisä.

6,92

6,66

6,80

6,89

7,32

6,60

6,79

Kirkkonummelta löytyy tarpeita
vastaava asunto tai asuinpaikka.

8,45

8,54

8,53

8,38

9,04

8,24

8,24

Hyvä: 7,90 ja yli
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Heikohko: alle 7,40
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2013
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet toimivat hyvin.

7,28

6,36

7,21

7,00

7,07

5,36

5,71

Joukkoliikenneyhteydet kunnasta
tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.

7,51

6,66

7,87

7,75

7,28

6,09

7,42

Saa tarpeita vastaavat
erikoisliikkeiden palvelut kunnassa.

7,09

7,08

6,94

6,95

6,53

6,64

6,47

Päivittäistavarakaupat ovat
sopivalla etäisyydellä.

8,62

7,56

8,53

8,27

7,91

7,64

8,58

Liikunnan harrastaminen onnistuu
kätevästi kunnassa.

8,53

8,02

8,30

8,26

8,25

7,59

7,97

Huomioidaan riittävästi eri
kulttuureista ja maista tulevien
ihmisten tarpeet.

7,81

7,70

7,46

7,64

7,20

7,58

7,03

Hyvä: 7,90 ja yli
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2011
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet toimivat hyvin.

6,88

5,86

6,90

6,93

6,83

5,43

5,60

Joukkoliikenneyhteydet kunnasta
tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.

7,29

6,59

7,57

7,54

7,83

5,54

7,24

Saa tarpeita vastaavat
erikoisliikkeiden palvelut kunnassa.

6,72

7,22

6,98

7,20

7,16

7,05

6,72

Päivittäistavarakaupat ovat
sopivalla etäisyydellä.

8,67

7,72

8,63

8,42

7,87

7,30

8,55

Liikunnan harrastaminen onnistuu
kätevästi kunnassa.

8,43

8,30

8,40

8,26

8,10

7,76

7,83

Huomioidaan riittävästi eri
kulttuureista ja maista tulevien
ihmisten tarpeet.

7,70

7,59

7,60

7,68

8,18

7,36

7,68

Hyvä: 7,90 ja yli
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Yhteenveto: kuntalaisten kommentit
• Julkiset liikenneyhteydet. Aihepiiri, joka keräsi eniten kehittämisehdotuksia barometrissa .
Kommentoijista 90%:lla on kotitaloudessa auto. Parannustoivomuksia suhteellisesti ottaen eniten
Masalan ja Veikkolan alueilta. Eniten kommentoitiin puuttuvia tai liian harvoja linja-autoyhteyksiä. Myös
useita toivomuksia siitä, että juna- ja bussiyhteyksiä pyrittäisi synkronisoimaan.
• Ympäristö ja viihtyvyys. Kolmanneksi eniten barometrissa kommentoitu aihepiiri. Parannusta
toivottiin erityisesti puistojen, asutuksen lähiympäristön ja teiden varsien siisteyteen, mm. toivottiin
enemmän roskakoreja.
• Kirkkonummen keskusta . Lähes 70% kommenteista sisälsi ehdotuksia elävöittää ja tehdä
keskusta-aluetta viihtyisämmäksi. Myös kommentteja koskien kauppa- ja liikennejärjestelyjä.
• Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet . Puolet kommenteista liittyi toivomuksiin parantaa maastohiihdon
latuja ja verkostoa.
• Tämän osion lopussa löytyy kaikki aihepiireihin liittyvät kommentit.
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Kuntalaiskommentit
Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain

Osuus kaikista kehittämistä sis. kommenteista
2013

2009

2007

2005

2003

Julkiset liikenneyhteydet

84

37%

24%

28 %

34 %

28 %

30 %

Ympäristö ja viihtyvyys

58

25%

23%

25 %

15 %

21 %

13 %

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet

30

13%

14%

15 %

15 %

14 %

15 %

Kirkkonummen keskusta

27

12%

17%

15 %

18 %

16 %

15 %

Kaupat ja erikoisliikkeet

12

5%

7%

4%

6%

11 %

8%

Koirapuistot

6

3%

3%

2%

1%

2%

Turvallisuus

5

2%

8%

5%

2%

3%

4%

Kulttuuri

3

1%

2%

2%

1%

3%

4%

Muut aiheet

4

2%

2%

4%

8%

2%

9%

5%

4%

4%

4%

5%

Osuus kaikista Hyvälle Elämälle annetuista kommenteista,
jotka sisältävät positiivisia mainintoja
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Julkiset liikenneyhteydet - kehittämistarpeita (84)

Julkiset liikenneyhteydet



Huonot yhteydet Veikkola - Keskusta.





Paremmat yhteydet Veikkolaan Keskustasta.



Bussilinja kehä III pitkin, pääsy Kauklahteen ja Espoon keskustaan.



Julkisen liikenteen yhteydet Veikkolasta keskustaan parannettava.



Flere snabbare bussturer från Kyrkslätts centrum längs Hangövägen till
Hfors. Keskusta...

Lähijunayhteys Helsinki-Espoo-Veikkola-Nummela välille tulisi rakentaa
niin nopeasti kuin mahdollista. BUSSIYHTEYKSIÄ VIIKONLOPPUISIN
Veikkola-Kirkkonummen keskusta väliselle reitille. Täysin hyväksymätön
tilanne ettei bussilla pääse viikonloppuna liikkumaan Kirkkonummen
keskusta-Veikkola reitillä! Bussit kulkemaan myös iltaisin kello 18:00
jälkeen JOKA päivä! Viikonloppuisin yöbusseja! Bussit kulkemaan myös
keskellä päivää eikä pelkästään koulujen mukaan! Veikkola





Upinniemi - Kirkkonummi - Hki pikavuoroja lisää.



Parkeringen inom centrumområdet fungerar inte. Keskusta...

Joukkoliikennettä ei Långvikista ole muuta kuin koululaisten tarpeisiin
koulupäivinä. Viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina Långvikista ei
pääse joukkoliikenteellä minnekään.



Bättre förbindelser Kyrkslätt centrum och Sommaröarna i Esbo, idag kan
det med buss ta mer än 2 timmar.



Porkkalabussen går enbart på skolvardagar.



Veikkolasta on sen verran huonot yhteydet (autolla ja vielä huonommat
bussilla) keskustaan ettei sieltä tule haettua mitään palvelua, koska
Nummelan ja Espoon palvelut paljon lähempänä ja paremmat (autolla: 20
min Selloon tai Isoon omenaan, 10 min Nummelaan ja 30 min
Kirkkonummen keskustaan).



Kollektivtrafiken både inom kommunen och till andra kommuner borde
även förbättras. T.ex. Håller inte tidtabellerna. Keskusta...



Bussi- ja juna-aikataulujen parempaa yhteensovittamista on odoteltu jo 10
vuotta! Kantvik...



Olisi hyvä jos Masalassa juna ja bussiaikataulut olisi ajoitettu että toisen
myöhästyttyä ehtisi vielä vaihtaa.



Toivon matalalattiabusseja tai edes busseja joihin voi saada lastenvaunut
sisään, autottomana pääsisin liikkumaan paljon kätevämmin näin.
Keskusta...



Jokeri bussi syrjäseuduille. Masala...



HSL-kortti voimaan myös Vihdin puolelle. Veikkola...



Linja-autojen ja junien aikataulujen parempi yhteensopivuus.



Bättre bussförbindelse centrum-Kylmälä. Veikkola…



Y-junia kaipaisin lisää. Keskusta...



Kunnan sisäisiä yhteyksiä ei ole kouluaikojen ulkopuolella. Veikkola...



Joukkoliikenne paremmaksi Sepänkannaksen alueella



Edes yksi bussilinja Veikkolasta Lapinkylän kautta Hesaan.



Syöttöliikenne asemalle toimivaksi!



Miksi linja-autoissa ei saa alennusta seniorkansalaisille, kulkeminen olisi
helpompi bussilla koska pysäkit ovat lähellä, muuta usein käytän
junakyytiä. Keskusta...



Pienen lapsen äitinä olen sitä mieltä, että Kirkkonummen bussit olisi jo
korkea aika vaihtaa matalalattiabusseihin ja matkustaminen
vaunujen/rattaiden kanssa maksuttomaksi myös busseissa. Tällä hetkellä
kulkeminen busseilla on hyvin hankalaa. Kolsari



Vanhan Turuntien bussiyhteyksiä lisää, kuin myös Kirkkonummen
keskusta-Veikkola. Kirkkonummen keskustaan ei ole bussi yhteyksiä
vkl:na.
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Julkiset liikenneyhteydet



Kesällä kunnan sisäiset vuorot esim Veikkola - keskusta todella huonot.



Obetydliga förbindelser till Lappböle, Veikkola.



Bobäck hållplatsen får inte dras in.





Julkinen liikenne Veikkolasta muualle kuin Kamppiin, Espoon ja Helsingin
alueet.

Bussiyhteys Jorviin tullen mennen 2 kertaa päivässä , aamu erittäin
tärkeää, suuri puute mielestäni. Keskusta...



Kollektivtrafiken fungerar inte alls till norra Kyrkslätt, har aldrig heller gjort
det. Vols...



Bussi- ja junaliikenteen aikataulujen sovittaminen niin että junasta ehtii
luontevasti bussiin. Keskusta...



Bussiyhteydet ovat aivan kauheita alueella Lapinkylä- Kylmälä- Evitskog.



Enemmän matalalattiabusseja. Sundsberg...



Esim. Siuntioon ei ole yhteyttä. Keskusta...



Kaikkien lähijunien pitäisi pyshtyä Luomassa.



Lisää bussiliikennettä Hirsalaan.



Viimeinen bussi Hgistä Masalan kautta voisi tulla myöhemmin.



Bättre kollektiv trafik mot Sjundeå, Ingå, etc. Keskusta...



Tolsan alueella koulukulkuvuorot ovat huonosti aikataulutettu.



Joukkoliikenneyhteydet huonot. Veikkola...



Finns ingen kollektivtrafik från Lappböle till Köklax och Hfors.



Junayhteyksiä Helsinkiin lisättävä. Upinniemi...



Veikkolasta on hyvin vähän joukkoliikenneyhteyksiä eri kuntiin.



Bussi ja juna yhteydet paremmin yhteensopiviksi. Enemmän bussivuoroja.
Toinen radanylityspaikka myös jalankulkijoille keskustassa. Upinniemi...



Miten ihmeessä perheelliset liikkuvat lastenvaunujen kanssa
joukkoliikenteessä Kirkkonummella. Keskusta...



Kirkolta pohjoiseen asuvat on liikenteellisesti unohdettu lähes kokonaan.
Keskusta...



Mera bussar per timme till och från Hfors vore bra.



Suorat linjat pääkaupunkiin. Keskusta...



Masaby busstrafik är obefintlig från området nära Bobäck.



Bussiyhteydet edelleen synkronisoitu huonosti. Kantvik...



Bussin käynti VR-aseman kautta Masalassa.



Kulkuyhteydet Kantvikistä eteenpäin huonot iltaisin, lähes olemattomat.
Kulkuyhteydet Jorvin sairaalaan erittäin huonot.



Pohjois Kirkkonummen ja keskustan väliset julkiset kulkuyhteydet ovat
suorastaan olmattomat.



Länsimetron laajennettua Kivenlahteen asti olisi hyvä aloittaa julkinen
liityntäliikenne. Masala...



Ratkaistava bussikuljetusmahdollisuudet kunnassa, osa kuntalaisista
vanhenee, ajokortti poistuu, mutta silti halutaan asua omassa kodissa.



Joukkoliikennettä lisää Kirkkonummi - Helsinki välillä (etenkin
viikonloppuisin ja ilta- yö-aikaan). Keskusta...



Masaby-Bobäck bussförbindelse är svår.



Pitäisi parantaa joukkoliikenneyhteyttä Veikkolaan ja Masalaan.



Hoppas kollektivtrafiken snart skall börja likna den i övriga
huvudstadsregionen, tätare buss- och tågrutter. Keskusta...



Siuntioon tarvis enemmän junia. Keskusta...
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Julkiset liikenneyhteydet



Matalalattiajunia ja busseja jotta helpommin pääsee liikkumaan
lastenvaunujen kanssa. Masala...



Behåll Bobäcks tåghållplats, annars har vi ingen kollektivtrafik på
veckoslutet och dåliga förbindelser i veckan.



Veikkolan ja Kirkkonummen välillä joukkoliikenne ei toimi.





Senare bussturer till Kantvik, i alla fall på veckosluten

Laittakaa nyt ne bussit ja junat ihan oikeasti törmäämään toisiinsa, ei ole
mitään järkeä odottaa puolta tuntia toisen saapumista. Kantvik...



Tiheämpiä joukkoliikenneyhteyksiä Espooseen ja Helsinkiin. Keskusta...



Finns så dåligt med busstrafik i mitt bostadsområde. Keskusta...



Junien pysäkkejä ei saa vähentää. Upinniemi...



Yhteydet Espooseen voisivat olla parempia, etenkin aamuisin ja iltaisin.
Keskusta...



Sisäistä pikkubussiliikennettä asiointia varten. Vols...



Joukkoliikenteen palveluja Vantaan suuntaan olisi toivottavaa. Keskusta...



Joukkoliikenteen edelleen kehittämistä. Masala...



Förbindelserna från Bobäck är urusla, inte har vi bussförbindelser med
Kyrkslätt eller Esbo, ej heller butik eller post. Vi saknar bussen som gick
till Jorvs sjukhus.



Veikkolasta Espoon keskustaan tulisi kulkea bussi suht tiheällä
aikataululla, milloin lienee toteutus valmis, olen kuullut että suunnitelmia
on.



Bussilla ei pääse viikonloppuisin aamuisin kylälle ennen seitsemää.
Masala...



Bussiliikennöintiä voisi parantaa. Masala...



Haja-asutusaluieden joukkoliikennettä parannettava. Vols...



Joukkoliikenne ei toimi lainkaan Lapinkylässä.



Lisää bussiyhteyksiä kiitos. Vols...



Junayhteys hyvä Hkiin mutta asemalle n 2 km matkaa eikä
bussiliikennettä sinne. Masala...
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Joukkoliikenne toimii hyvin siitä kiitos! Keskusta...
Asumme Långvikissä, täältä ei pääse edes Jorvaksentielle julkisilla. Mutta
meille sopii hyvin koska saamme verovähennyksen oman auton käytöstä.
Parempi näin.
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Ympäristö ja viihtyvyys



Veikkolan puistoalueita pitäisi siivota, risukoita peraten.





Enemmän roskakoreja puistoihin ja kävelyteiden varsille. Keskusta...



Enemmän roskapönttöjä Vanhalle rantatielle.

Viheralueista nurmikot ovat kesäisin hyvin hoidettuja, mutta huomiota
pitäisi kiinnittää myös pensaisiin, jotka ylisuuriksi kasvaneina haittaavat
näkyväisyyttä risteyksissä, ja jotka kärsivät lumenaurauksista. Myös
puiden katkenneet ja kuivat oksat pitäisi poistaa. Keskusta...



Lasten puistot ovat aivan kamalassa kunnossa Veikkolassa ja
Lapinkylässä - koen häpeää kunnan puolesta.





Kirkkonummen kannattaisi panostaa yleisilmeeseen, teiden varret
hoitamattomia. Kantvik...



Koirankakkapusseille roskiksia. Keskusta...



Kunnan kehittäminen painottuu keskustan ympäristöön, muualla paljon
akuuttimpia kehittämistarpeita. Veikkola...

Taajama, jossa asun Masala on edelleen vanhalta alueelta epäsiisti ja
luotaan pois työntävä niin rakennuksineen kuin puistoineenkin. Alueella on
ilmeisesti melko paljon huumausaineiden ja päihteiden käyttäjiä ja iltasin
en mielelläni taajamassa liiku. Taajama kuitenkin kasvaa ja kehittyy
hyvään suuntaan. Toivoisin että myös "vanhat" alueet saisivat ehostusta
viihtyvyyden lisäämiseksi. Uskon, että yleisilme vaikuttaa myös uusien,
rakenteilla olevien asuntojen myyntiin



Beakta behovet av natur som rekreationsområde i de nya
bostadsområdena. Låt Kyrkslätt bli en kommun med glesare bebyggelse,
mycket natur och bevarade kulturlandskap. Folk flyttar hit för att uppleva
naturen, inte för att uppleva en ful förortsstad. Keskusta...



Kantvikin venesataman siistiminen ja hyödyntäminen virkistykseen.



Roskiksia saisi olla enemmän kävelyteiden varrella esim.
Hommaksenkaarella on vain yksi roskis tien päässä.



Metsien siivoaminen siistimpään kuntoon ja aseman lähistön viheralueen
siistiminen. Masala...



Kunnan yleisilmettä pitäisi kohetaa esim. kesällä enemmän
kukkaistutuksia, myös viihtyisät terassit puuttuvat kesällä kokonaan.
Masala...



Puistojen siivous kunnassa on retuperällä.



Önskar mera hundbajsroskisar till Veikkola.



Kunnassa pitäisi kiinnittää huomiota puistoalueisiin. Upinniemi...



Roskiksia voisi olla enemmän, esim. Gesterbyn vievän kävelytien varrella.



Veikkolassa liian roskaiset puistoalueet, kaivataan lisää roskiksia.



Teiden varsien ruohikot olisi hoidettava. Kantvik...



Leikkipuistoihin lisää kivoja leluja. Kantvik...





Masalassa voisi olla enemmän viihtyisiä puistoalueita joissa kesällä voisi
olla esim. piknikillä lasten, ystävien ja perheiden kanssa. Penkkejä, joissa
voisi istuskella. Enemmän roskiksia jalkakäytävien vieressä.

Lasten leikkipuistoja monimuotoisemmiksi ja monipuolisemmiksi, monet
leikkipuistot ovat kuluneita mm. Finnsbacka.



Kunde t.ex. de unga arbetslösa städa upp i centrum och parker. Kantvik...



Rosk överallt, grönområden snuskiga. Keskusta...



Kirkkonummen keskusta on hyvin rähjäinen ja ruma, enemmän puistoja,
penkkejä ja yhtenäisyyttä. Upinniemi...



Koirankakkapöntöt/ -tarrat kävelyreittien varrelle. Veikkola...



Kantvikin venesataman siistiminen ja hyödyntäminen virkistykseen.



Ravalsin joen siistiminen, kunnan peltojen siistiminen.



Kantvikin alueen viheralueiden hoito voisi olla parempaa.
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Hyvään Elämään liitetyt kommentit
Ympäristö ja viihtyvyys - kehittämistarpeita

Ympäristö ja viihtyvyys



Kunnan uimaranta ja ulkoilupaikat kuntoon. Upinniemi...



Parker städas inte, ingen utestädning utom vid torget. Keskusta...



Ämmässuon kaatopaikan laajentaminen kunnan alueelle pysäytettävä.
Vols...



Puistoja ja varsinkin tievarsia ei hoideta. Veikkola...





Koirien jätöksille lisää ja isompia astioita. Keskusta...

Elämyksellisiä ja liikunnallisia luontopolkuja myös sopivia esim. koiran
kanssa liikkumiseen. Keskusta...



Roskisarna i Sundsberg tömms alldeles för sällan, hundbajspåsar ligger i
travar runt roskisarna,



Lasten puistot huonolla hoidolla, niitä tulisi korjata ja pitää siisteinä,
ainakin Brissaksen leikkipaikka huono. Kantvik...



Kunnassa voisi panostaa huomattavasti enemmän katujen ja puistojen
siisteyteen ja viihtyisyyteen.





Viheralueet ja istutukset kuntoon, asumisviihtyvyys kärsii hoitamattomista
yleisistä alueista. Kantvik...

Viktigt att Kyrkslätts fantastiska natur kan bibehållas och inte byggas ut för
mycket, det behövs inga fler köpcentra i Kyrkslätt, Helsingfors regionen
ligger så nära. Upinniemi...



Kehittäkää merenranta-alueita asumiseen eikä teollisuuteen. Upinniemi...



Kantvikin yleiset viheralueet hoitamatta.



Virkistysalueet kuntoon, luontopolkuja ja vaellusreittejä pidettävä
kunnossa. Keskusta...



Roskiksia lisää kaikkialle, ympäristön tulisi siivoa useammin. Keskusta...



Jorvaksessa luonnossa pidetty useampaa paikkaa kaatopaikkana, haittaa
paljon ulkoilualueiden viihtyisyyttä.



Muitakin asuinalueita tulisi kehittää ei pelkästään keskustaa, Masalan
keskusta on erittäin epäviihtyisä ainoa suht koht ok rakennus on Kmarket.



Viheralueita uusille asuinalueille. Munkinmäki



Kunta panostaisi enemmän lasten puistoihin. Keskusta...



Sundsbergillä roskakorit aina täynnä.



Asuntoympäristö pitäisi pitää siitimpänä. Keskusta...



Merellisyyden kehittäminen. Masala...



Kommunala parker, vägrenar, runt skolor och allmänna byggnader - gör
någonting. Masala...



Veikkola on niin kauan hyvä paikka elää kun se pysyy kylänä.



Mera parker och aktivitetsområden för barnfamiljer. Keskusta...



Liikuntapaikkojen henkilökunta ei hoida töitään, mm.
keskusurheilupuistossa korjattavia paikkoja ja väestösuoja siivottomassa
kunnossa lähes aina. Veikkola...



Puistoalueet kuntoon, istutuksia kukkia. Keskusta...



Yleisilme ja viheralueet kunnolla hoitoon, nuhjuisuus on valloillaan ja lisää
aliarvostusta. Kantvik...
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Hyvään Elämään liitetyt kommentit
Kirkkonummen keskusta - kehittämistarpeita (27)

Kirkkonummen keskusta



Kirkkonummen keskusta on vähän niin kuin kuollut, sinne voisi jotain
kehittää. Keskusta...



Keskusta siistimmäksi ja viihtyisämmäksi. Upinniemi... Keskusta
siistimmäksi ja viihtyisämmäksi. Upinniemi...



Torget i bedrövligt skick, påverkar attitydern om centrum i överlag.
Keskusta...



Tori kaipaa elävöittämistä, keskustaan esim. leikkipuisto. Keskusta...





Kirkkonumen keskustan liikennejärjestelyt, kauppojen suhteen huonot
esim. Esapoossa Citymarket ja Smarket sopivat saman katon alle.
Keskusta...

Torialueen ja kunnantalon välinen alue on rakennettu hienosti mutta
missä on elämä? Kahvila/leipomo, osto- ja myyntiliike, puistopenkit ym.
Keskusta...





Centrum skulle kunna få lite mer grönska, en vacker park skulle också
kunna finnas. Upinniemi...



Kirkkonummen keskustan palvelut ei kiinnosta, on ankea paikka.
Veikkola...

Torget i Kyrkslätt centrum var förut en allmän "samlingsplats" för olika
aktiviteter. Nu blir torget alltmer "på sidan om" allteftersom området söder
om kyrkan byggs. Om inte området runt torget skall utvecklas vidare
borde ett nytt torg-område skapas närmare järnvägen.



Tori on kuollut kesäiltaisin - kun siellä voisi olla vaikka mitä . Keskusta...



Keskustan alueella saisi olla enemmän penkkejä ja istutuksia kesällä
viihtyvyyden lisäämiseksi. Gesterbyssä asuvilta ikäihmisiltä olen saanut
palautetta, että kaipaisivat penkkejä Gesterbyntien varteen uimahallin ja
taajaman väliin keskustassa asioidessaan. Yksi tai kaksi levähdyspaikkaa
auttaisi heitä taittamaan keskustan ja taajaman välistä taivalta jalan.



Hur tillåter man byggandet av en parkeringshall mitt i centrum, och som
skymmer kyrkan som är en symbol för Kyrkslätt? Keskusta...



Järnvägsstationen med tunnel är smutsig och ostädad. Kantvik...



Asukaspuisto keskustan alueelle. Keskusta...



Keskusta on edelleenkin hajanainen, junarata rikkoo keskustan kahtia,
liikennejärjestelyt keskustassa epäonnistuneet. Keskusta...



Kuntakeskukseen ja sen tarjoamiin palveluihin pitää panostaa.Luoda
enemmän kaupunkimainen keskus jossa on sykettä. Nyt
kirkkonummelaiset vie rahansa Espooseen palveluiden ja kauppojen
puutteessa. Mattby



Keskusta kauniimmaksi! Esteettiset näkökohdat eivät aina ole edes
rahasta kiinni. Keskusta...



Torgområdet kräver en ansiktslytning, infart till Kyrkslätt sker med utsikt
över Prisma sophantering (sic!). Andra kommuner fixar snygga rabatter
och Välkommen-skyltar, insynsskydd med t.ex. klätterväxter skulle
skymma det värsta. Keskusta...



Keskustan kävelyväylien varrelle penkkejä jolla voisi välillä levehtää.



Keskustan suunnittelu on epäonnistunut mikä ei lisää toivottuja
veronmaksajia muuttaa kuntaan. Sillisalaatti vaikka erilaiset ratkaisut
voisivat olla viehettäviä. Keskusta...



Grönområdena i centrum ser hemska ut, oklippt gräs, ostädat.



Ei ole ilo kulkea keskustan alueella. Keskusta...



Minusta keskustan korjaus oli huonosti organisoitu, kesti liian kauan
ennen kun tuli valmiiksi. Keskusta...



Valitettavasti Kirkkonummen keskusta kilpailee rumuudessa kaikkien
Suomen kuntien kanssa, en tiedä onko tälle mitään tehtävissä.
Keskusta...

Kuntalaisbarometri 2013

Intervox Research Oy

133

Hyvään Elämään liitetyt kommentit
Kirkkonummen keskusta - kehittämistarpeita


Keskustan aluetta pitäisi elävöittää, torin alue on liian hiljainen paitsi silloin
kun siellä on jokin tapahtuma.



Vanha keskusta on aika kuollutta, Tiimarin-Kelan toimiston seutu on
hiukan masentavaa. Keskusta...



Kirkkonummen keskusta on vähän niin kuin kuollut, sinne voisi jotain
kehittää. Keskusta...

Kirkkonummen keskusta - positiiviset kommentit


Keskustan rakentaminen hyvä juttu, vaikka liikennejärjestelyt
ruuhkauttaneet. Masala...
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Hyvään Elämään liitetyt kommentit
Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet - kehittämistarpeita (30)

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet



Masala kaipaa freesbe rataa.





En handbollshall, tack! Kantvik...



Hiihtomahdollisuuksissa paranatmisen varaa, nyt jokunen kilsan lenkki ja
jotain tynkälatuja ainoastaan (esim. Bro-Peuramaa pari km peltoa).



Lisää liikuntamahdollisuuksia. Munkinmäki





Uimahalli auki lauantai iltaisin pidempään ja myös sunnuntaisin
.Maauimala uimahallin taakse toisi eloa ja rahaa kuntaan
Keskusurheilupuisto on tylsä ja huonosti siellä on mitään tekemistä .
Keskusta...



Ihmisten jotka asuvat taajamien ulkopuolella pitäisi myös saada
oikeudenmukaisuuden nimissä samanlaisia palveluja kuin uusien alueiden
uudet kirkkonummelaiset kuten lähiliikuntapaikat. Upinniemi.



Tyvärr satsar kommunen alldeles för lite på motion och idrott. För
ungdomar/ vuxna finns inte hallar för utövande av tex handboll och
innebandy. Situationen är katastrofal.! Det samma gäller också uövande
av t ex längskidning. Det enda kommunen i södra Kyrkslätt kan erbjuda är
Jerikospåret. Ett spår som går av och an med en alldeles för smal bro.
Jämför det här med Esbos lilla satsning i Oitans med konstsnö,
pistmaskiner samt också det nät av skidspår som finns i Esbo.
Keskusta...



Harrastan kävelyä, juoksua ja pyöräilyä, mutta niiden harrastamista
haittaa vähäinen ulkoilureittien määrä sekä puutteellinen kevyen liikenteen
verkosto. Veikkola...

Talvisin kunnon latuja ja luistelukentätä kuntoon. Keskusta...
Uimahalli ja kuntosali Veikkolaan.



En större idrottshall där bollsporter och konserer skulle vara möjliga.
Keskusta...



Latuja lisää ja myös pidempiä latuverkkoja. Keskusta...



Hiihtolatuja kehitettävä paremmiksi. Keskusta...



Mereisen ja järvisen kunnan tulee pitää rannat avoinna kuntalaisille,
järjestää venepaikkoja ja kalastusmahdollisuuksia. Keskusta...



Hiihtoladut kuntoon!! Eletään nykyaikaa ja ladut tehdään koneella ei
moottorikelkalla. Ja muualla hiihdetään turvallisuussyistä vain yhteen
suuntaan. Keskusta...



Latuverkoston kehittämiseen ja ylläpitämiseen panostettava nykyistä
enemmän. Kantvik...



Merelliset visrkistysalueet puuttuvat kokonaan. Urheilukenttä puuttuu
Kantvikissä.





Hiihtolatu Ravalsin pellolle.





Mikä jarruttaa koneellisten hiihtolatujen teko Kirkkonummella?
Maanomistajat? Keskusta...



Urheilukentät/salit, niissä verailee paljon vieraita peleissä.
Yleisurheilukenttä on rappiolla, ei vaatisi hurjia kunnostaa jo kerran
rakennettu paikka. Upinniemi...
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Veikkolaan uimahalli.







Rengasmaisia kävely-, hiihto- ja pyöräilyreittejä kaipaisin. Olisi upeaa, jos
merenranta voisi olla kuntalaisten virkistyskäytössä myös kuntakeskuksen
lähistöllä, Kantvikin alueella.



Intervox Research Oy

Hiihtoladut Masalaan.
Kunnan hiihtomahdollisuudet heikot, latuverkostoa tulisi pidentää esim.
valaisemalla Peuramaan ympäristön latuja. Masala...
Hiihtolatuja lisää. Keskusta...
Hevosharrastuksen lisääminen ja eläinten lisääminen jolloin luonto ja
viihtyisyys kunnassa lisääntyy. Upinniemi...
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Hyvään Elämään liitetyt kommentit
Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet - kehittämistarpeita

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet - positiiviset kommentit



Enduron harrastamista pitäisi tukea antamalla akopaikkoja. Vols...





Hyvinä lumitalvina tulisi panostaa pitempiin latureitteihin ettei niitä tarvitse
hakea Espoosta. Masala...



Urheilumahdollisuudet huomioitu hyvin. Keskusta...



Kiitos tekonurmesta (Masala).



Kunnollinen latuverkosto maastohiihtäjille puuttuu, myös hiihtolatujen
kunnoista pitäisi huolehtia koko talvikauden. Kantvik...



Hiihtolatuja pitäisi parantaa; eri mittaisia ja valaistuja. Keskusta...
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Bra med fria simhallsbesök för 70-åringar. Keskusta...
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Hyvään Elämään liitetyt kommentit
Kaupat ja erikoisliikkeet - kehittämistarpeita (12)

Muut aiheet



Perhekahvila keskustassa mahdollistaisi äitien tapaaminen. Keskusta...



Språkbad för invandrarebarn behövs. Keskusta...



Erikoisliikkeitä pitäisi olla enemmän. Keskusta...





Jag hoppas på mera specialaffärer (klädbutik t.ex.) som kunde fylla de
tomma affärsutrymmena som har uppstått i centrum av kommunen.
Keskusta...

Eri kulttuureista tulevien ihmisten edellytettäisiin integroitua suomalaiseen
yhteiskuntaan. Veikkola...



En ole huomannut mitään kunnan palveluita eri kulttuureista ja maista
tulevien ihmisten tarpeitten huomioonottamiseen, mutten kuulu
kohderyhmään; kunnallispolitiikassa kyllä ilmeisen moukkamaiset
perussuomalaisten kommentit ruotsinkielisistä (KAKSIKIELINEN KUNTA,
HALOO; muuttakaa pois, jos ruotsi häiritsee! Varkaudessa, esim., ei
luulisi häiritsevän) korostuu. Toivon monikulttuurista ja suvaitsevaa
kotikuntaa. Kekusta...



Opiskelijoille ja lapsiperheille isommat tuet kuin maahanmuuttajille jotka
mitään tekemättä saavat isommat tuet kuin opiskelijat tai lapsiperheet.
Kunnalta ei myöskään saa lapsiperheet isompia asuntoja vaikka olisi
perusteltua vaan annetaan ne muille vähemmän tarvitseville kuten
maahanmuuttajille. Kekusta...



Maitokauppa Laajakallioon joskus tulevaisuudessa voisi olla mainio juttu.
Keskusta...



Palvelut keskustan alueella, liian paljon tyhjiä liikehuoneistoja
keskustassa. Keskusta...



Luontaistuotekauppa Kirkkonummelle. Upinniemi...



Erikoisliikkeitä liian vähän, lisää esim. urheilukauppa.



Lähikauppa todella tarpeellinen Laajakalliossa. Torin ympäristyöön
tyhjeneviin tiloihin erikoisliikkeitä (halpa vuokra kannustimena).
Keskusta...



Kyrkslätt centrum är tyvärr lite för splittrat, affärerna kunde vara närmare
varandra. Ingen skoaffär finns i denna kommun.



Masalassa on tällä hetkellä liian vähän ruokakauppoja.



Jalankulkuyhteys Prismaan helpommaksi, autollakin aika monimutkaista
Harmi etteivät erikoisliikkeet menesty Kirkkonummella. Keskusta...



Päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä, mutta päästäkseen
esim.Prismaan ja Lidliin joutuu kiertämään turhan hankalan reitin.
Keskusta...
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Hyvään Elämään liitetyt kommentit
Turvallisuus - kehittämistarpeita

Kulttuuri - kehittämistarpeita



Toivoisin enemmän poliisivalvontaa varsinkin liikenteeseen ja nuorison
kokoontumispaikoille. Keskusta...





Lugna ner centrum så att man kan gå där på kvällen. Keskusta...



Den planerade skjutbanan i Gesterby oroar mig. Keskusta...



Tydligare uppgifter om kontakter till polis, kväll och nätter, man borde ha
ett tel.nr. där man alltid kan få kontakt vid behov. Upinniemi...



Lisää viranomaisresursseja mm. poliisi. Lähinnä keskusta, Masalan
turvallisuutta ajatellen.

Kulttuurin harrastamisen mahdollisuudet melko puutteelliset. Keskusta...



Monet kaipaavat konserttisalia. Keskusta...



Lisää paikkoja musiikkiopistoon. Upinniemi...

Koirapuistot - kehittämistarpeita


Veikkolaan olisi saatava koirapuisto.



Koirapuisto Veikkolaan.



Kuntalaisbarometri 2013

Koirapuistoja lisää. Keskusta...



Koirapuisto Masalaan.



Koirapuisto puuttuu Veikkolasta.



Neidonkallioon kaivataan koirapuistoa, koiria tosi paljon.
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KUNNAN HALLINTO
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien kunnan henkilökuntaa
ja poliitikkoja.
Kysymykset esitettiin asteikolla 10=täysin samaa mieltä ... 4=täysin eri mieltä.
Vastanneiden on tulkittu olevan samaa mieltä, jos he ovat antaneet arvosanan
10 – 8 ja eri mieltä jos ovat antaneet arvosanan 6 – 4.

Vastauksen on arvioitu olevan melko neutraali, jos arvosana oli 7.
Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aiheittain.
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KUNNAN HALLINTO
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Kunnan henkilökunta on palvelualtista.
2. Kunnan henkilökunta on ammattitaitoista.
3. Kirkkonummen kunnan henkilökunta hoitaa
kunnan asioita minun parhaakseni.

Kysymyksiin vastasi 74%
(2011: 77% 2009: 79%).

Vastausprosentit on ollut samaa
luokkaa edellisissäkin barometrissa.

4. Kirkkonummen kunnan poliitikot hoitavat
kunnan asioita minun parhaakseni.
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Kunnan hallinto

Yhteenveto

Kunnan henkilökunta
• Palaute kokonaisuudessaan indikoi, että 67%:lla kuntalaisista (2011: 68%) on myönteinen kokemus
asioinnista henkilökunnan kanssa.

Henkilökunnan ammattitaito. Keksimäärin 72%, lähes yhtä paljon kuin edellisessäkin barometrissa,
pitää henkilökuntaa ammattitaitoisena. Toisaalta n. 20% on eri mieltä, tämä osuus on samaa luokkaa
kuin kahdessa edellisessä barometrissa.
Henkilökunnan palvelualttius. Tyytyväisyys henkilökuntaan on samalla verrattain hyvällä tasolla kuin
edellisessäkin barometrissa
Henkilökunta hoitaa kunnan asioita kuntalaisten parhaaksi. 58% on tätä mieltä. Tulos on lähes
sama kuin vuoden 2009 barometrissa ja hieman huonompi kun vuonna 2011.
• Vuosien 1997 ja 1999 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska silloin ei kysytty mielipiteitä
henkilökunnasta vaan virkamiehistä.
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Kunnan hallinto

Yhteenveto

Kunnan poliitikot
• Kolmasosa arvioi poliitikkojen hoitavan kunnan asioita heidän hyväkseen, kolmasosa ei.
• Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että luottamus poliitikoihin kunnassa olisi nousujohteinen.
Toisaalta epävarmuus tai epätietoisuus siitä, miten poliitikot hoitavat kuntalaisten asioita on
kasvamassa.

Kuntalaisten kommentteja
• Kommentit on voitu jakaa aihepiireihin: kunnan poliitikkojen toiminta, kunnan henkilökunnan toiminta,
kielikysymykset hallinnossa ja alueellisia näkökohtia.
• Kommentteja aihepiireistä on sen verran vähän, ettei mitään yleistyksiä ole syytä nostaa esille.
• Kunnan kaksikielisyyttä esille tuovissa kommenteissa esiintyy vastakkaisia mielipiteitä ruotsinkielen
roolista kunnassa.
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Kunnan hallinto

Henkilökunta ja poliitikot

Henkilökunta hoitaa asioita
kuntalaisten parhaaksi n=595
2013

58 %

2011

60 %

2009

58 %

2007

52 %

2005

51 %

2003
2001

1999
1997

27 %

2013

34 %

32 %

34 %

15 %

25 %

2011

32 %

34 %

34 %

16 %

25 %

2009

33 %

15 %

21 %

27 %

20 %

57 %

29 %

19 %

46 %

24 %

26 %

27 %

28 %

43 %

30 %

Poliitikot hoitavat asioita kuntalaisten
parhaaksi

30 %

46 %

Samaa
mieltä
Eri
mieltä
Ei samaa,
ei eri mieltä

24 %

Henkilökunta ammattitaitoinen
2013

72 %

9 % 19 %

2011

73 %

8 % 19 %

2009

73 %

8 % 18 %

2007
2005

2003
2001

30 %
22 %

65 %

12 %

23 %

2005

66 %

11 %

23 %

2003
2001
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60 %

39 %

31 %
27 %

39 %

24 %

25 %

50 %

1999

19 %

57 %

1997

17 %

62 %

26 %
24 %
21 %

Henkilökunta palvelualtis
2013

70 %

11 % 19 %

2011

71 %

12 % 17 %

2009

12 % 18 %

14 %

31 %

51 %

36 %

65 %

2007

2007

36 %

61 %

25 %

64 %

15 %

21 %

2003

64 %

15 %

21 %

1999
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14 %

21 %

2005

2001

26 %

13 %

55 %
32 %

23 %
41 %

22 %
27 %
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Kunnan hallinto

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kommenteista

Kommentteja aiheittain
2013

Poliitikot

2009

2007

2005

2003

19

40%

36 %

34 %

46%

57%

36 %

Kunnan henkilökunta

12

26%

31%

43%

40%

35%

31%

Kunnan kaksikielisyys

8

17%

30 %

7%

10%

7%

30 %

Alueellisia näkökohtia

6

13%

Muut aiheet

1

4%

3%

16 %

4%

1%

3%

11%

14%

10%

19%

20%

Osuus kaikista hallinnolle annetuista kommenteista, jotka
sisältävät positiivisia mainintoja

Kuntalaisbarometri 2013

2011

Intervox Research Oy

10%

145

Kunnan hallintoon liitetyt kommentit
Poliitikot (19)

Poliitikot



Poliitikot jäävät tavallisille kuntalaisille etäisiksi, päätöksistä tiedotettava
enemmän. Vols...



Veikkola jää aina taka-alalle jopa Veikkolalaiset valtuutetut eivät välitä.



Asiat pitää hoitaa asioina ja politikointi pois.



Kunnan poliitikkojen tulisi muistaa että he ovat asukkaita varten - ei omien
asioiden itsekästä puolustamista, vrt Luoman aseman käsittely.



Politiikassa vielä liikaa vanhaa toimintakulttuuria ajoilta ennen
väestökasvua. Keskusta...



Ei näy missään politiikkojen toimintaa. Kantvik...





Päätöksissä kunnassa valitettavasti edelleen vallitsee puoluieden
erimielisyys asioissa, se on ollut kunnan kehityksen jarruna vuosikaudet.
Keskusta...

Poliitikot ajavat liikaa vain itselle tärkeitä asioita, enemmän pitäisi ottaa
koko kunnan etu huomioon. Vols...



Kunnan politisoinnissa hukataan aikaa ja rahaa tappeluun. Kunnan
kehitys jäänyt jälkeen ja kärsinyt. Kantvik...



Onko kunnan poliitikoilla tulevaisuuden näkymät tiedossa? Keskusta...



Kädenvääntö suomen- ja ruotsinkielisten välillä älytöntä, koska päästään
tilanteeseen jossa ajatellaan kuntalaisten etu ja päästään
"lehmäkaupoista". Masala...

Kunnan kaksikielisyys (8)


Kunnan palvelut pitää säilyä kaksikielisinä (suomi-ruotsi). Upinniemi...



Olen asunut Veikkolassa melko kauan, koskaan Kirkkonummen kunta ei
ole Veikkolan asiat kiinnostanut, ei taida päättäjiä montakaan asua
Veikkolassa.

Jag önskar få service på svenska från kommunen, nu är det mest finska
när man ringer till kommunen. Keskusta...



Vi är ju en tvåspråkig kommun så önskar man kunde få betjäning på sitt
modersmål. Masala...



Puoluepolitiikka menee kuntalaisten edun edelle. Sundsberg...





Politiikkojen tulisi ajatella kuntalaisten parasta eikä gryndereiden etua.
Keskusta...

För mycket svenskhat inom politiken. Inte trevligt att uppfattas som
problemavfall när släkten funnits i Kyrkslätt sedan 1600-talet. Keskusta...



Vieläkin on suomenkielen sorsimista.



Aika huonosti on asiat jo hoidettu jo usean vuoden ajan kun kunnalla iso
velkataakka ja yt-neuvottelut aluillaan. Keskusta...



Mera svensk service. Vols...



Kunnan hallituksessa näyttäisi olevan paljon keskenäistä riitaa.
Keskusta...



Kunskaperna i svenska bör förbättras. Keskusta...



Servicen på svenska är bristfällig. Keskusta...





Liian usein asioita jätetään pöydälle, pitkitetään päätösten tekoa mm.
terveyskeskuksen rakentaminen. Keskusta...



Luvataan paljon mutta siihen se jääkin. Veikkola...



Poliitikot eivät osaa hoitaa kuntalaisten parhaaksi, eivät tunne asioita
tarpeeksi hyvin tehdessään päätöksiä. Kantvik...
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Kunnan hallintoon liitetyt kommentit
Kunnan henkilökunta (12)

Kunnan henkilökunta - positiiviset kommentit



Mycket att göra ännu på kundservice, kunde vara en positiv upplevelse.
Vols...



Henkilökunta on ammattitaitoista ja tietää tarpeeksi.





Vähentäkää byrokratiaa ja hallintoa - saadaan säästöjä. Keskusta...

Kunnan henkilökuntaan olen päässyt tutustumaan menneillään olevan
vanhemmusprojektin aikana, palvelu on ollut hyvä. Keskusta...



Liian byrokraattista, kaikki kestää liian kauan. Keskusta...





Tag hand om personalen, undvik uppsägningar och permitteringar.
Sundsberg...

Vid behov får man all hjälp man behöver av de kommunala tjänstemännen.
Keskusta...



Kunnantoimiston väen tavoittaa vain keskipäivällä. Keskusta...

Alueellisia näkökohtia



Kommunen har ännu för många "pappersvändare". Masala...





Henkilökunta ei opasta tavallista (nuorta) aikuista lakipykälien käytäntöjen
ja tapojen oppimisessa.

Hallinnossa ei huomioida riittävästi Pohjois-Kirkkonummen asioita.
Veikkola...



Kantvikissä asioita hoidettu huonosti, asiat retuperällä "Merikantvik".



Hallintoa pienemmäksi, panostusta itc-ohjelmiin ja sujuvaa toimintaa
ilman byrokratiaa.



Kirkkonummi on iso alue ja keskusta ei ole ainut paikka johon tulee
satsata.



Yksinvaltias kunnan rak.viraston johdossa. Veikkola...



Dålig fokus på Bobäck och Masaby.



Kokemus kunnan hallinnosta rajoittuu lapsen passin hakuun, jolloin
myöhästyin minuutin jonotusnumeron otosta ja minut käännytettiin pois
vaikka kaikki paperit yms olivat valmiit. Tuntui hurjalta järjestää työkuviot
siten että pääsisin toisena päivänä uudestaan. Olisin kaivannut joustoa.
Passi kuitenkin tuli erittäin nopeasti, josta olin kiitollinen.



Pohjois Kirkkonummen asiat eivät ole hyvin hoidettu.



Kunnassa keskitytään liikaa Kirkkonummen keskustan asioihin (terveisin
Pohjois-Kirkkonummelta). Veikkola...





Turhia kunnan virkamiehiä voi vähentää. On tarkkaan mietittävä kunnan
prosesseja ja päätettävä, ovatko kaikki kunnan virat tarpeen.

Muuta

Detta med personalens kunnighet beror på vem det gäller! Upinniemi...



Vihreät arvot etusijalle. Upinniemi...



Haluaisin, että Kirkkonummen kunta ja Upinniemen varuskunta saisivat
aikaan sen, että kunnan asukkaat saisivat halutessaan kulkuluvan. Nyt
esim. suuri osa lähisaarista on pienveneilijältä kiellettyä aluetta ja esim.
Hilan alueella ei voi marjastaa ja sienestää, kun kieltotauluja näyttää aina
vain tulevan lisää ja lisää. Upinniemessä sotilasaluetta voisi kenties rajata
satama- ja kasarmialueeseen, jolloin muu alue olisi kielloista vapaata.
Keskusta...

Muut - positiiviset kommentit


Ei moitittavaa.



Mukava kun kunnantalossa on nyt kaikki saman katon alla - ainakin
melkein. Kantvik...
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PALVELUJEN RAHOITUS
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on haluttu selvittää käsityksiä siitä, miten kuntalaisten tulisi
osallistua palvelujen rahoittamiseen.
Kysymykset esitettiin asteikolla 10=täysin samaa mieltä ... 4=täysin eri mieltä.
Vastanneiden on tulkittu olevan samaa mieltä, jos he ovat antaneet arvosanan
10 – 8 ja eri mieltä jos ovat antaneet arvosanan 6 – 4.

Vastauksen on arvioitu olevan melko neutraali, jos arvosana oli 7.
Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aiheittain.
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PALVELUJEN RAHOITUS
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Veroäyriä voi korottaa, jos kunnallisten
palvelujen määrää ja laatua lisätään.

Kysymyksiin vastasi, 93%
(2011: 91% 2009: 92%).

2. Kunnallisten palvelujen ylläpitämiseksi
olen valmis maksamaan enemmän
käyttäjämaksuina.

Vastausprosentit on ollut samaa
luokkaa edellisissäkin barometrissa.
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Palvelujen rahoitus

Yhteenveto

Veroäyri vs. kunnallisten palvelujen määrä ja laatu
Kuntalaisista yhtä suuri osuus suhtautuu kielteisesti kuin myönteisesti siihen, että veroäyriä voisi
korottaa keinona palvelujen määrän/laadun lisäämiseksi.
Veroäyrin korotuksen hyväksyvien osuus on ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2003 laskussa.
Ikäryhmässä 26 - 55 veroäyrin korottamiseen suhtautuu myönteisesti 42% (2011: 51%) ja vastustaa
33% (2011: 20%) .
Ikäryhmässä +55 veroäyrin korottamiseen suhtautuu myönteisesti 38% (2011: 40%) ja vastustaa 37%
(2011: 29%) .

Käyttäjämaksuja puoltavia vs. kannattavia
Osuus, joka vastustaa käyttäjämaksujen laajempaa käyttöönottoa on 38%. Tämä osuus on ollut
suurempi viimeksi vuonna 1999. Hieman alle puolet kuntalaisista on sitä mieltä, että palveluiden
ylläpitämiseksi voisi maksaa enemmän käyttäjämaksuina, osuus oli viimeksi tällä tasolla vuoden 2003
barometrissa.
Ikäryhmässä 26 - 55 käyttäjämaksuja puoltaa 42% (2011: 60%) ja vastustaa 34% (2011: 20%) .
Ikäryhmässä +55 käyttäjämaksuja puoltaa 50% (2011: 40% ) ja vastustaa 37% (2011: 30% ).
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Palvelujen rahoitus

Rahoitusvaihtoehtoja
Palvelujen ylläpitämiseksi valmis
maksamaan enemmän käyttäjämaksuina

Veroäyriä voi korottaa, jos
palvelujen määrää ja laatua lisätään
2013
2011

40 %
45 %

2009

55 %

40 %
32 %
28 %

23 %
18 %

2007

46 %

31 %

23 %

2005

43 %

36 %

20 %

2003
2001
1999

1997
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36 %
43 %

35 %
29 %

43 %
39 %

49 %
58 %

2013

20 %

Samaa
mieltä
Eri
mieltä

2011

50 %

2009

50 %

2007
2005

Ei samaa,
ei eri mieltä

44 %

46 %
50 %

38 %

26 %
31 %
33 %
31 %

18 %

24 %
19 %
21 %
19 %

2003

44 %

36 %

19 %

18 %

2001

43 %

37 %

18 %

17 %

1999

31 %

51 %

18 %

1997

33 %

49 %

18 %

21 %

13 %
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Palvelujen rahoitus

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kommenteista

Kommentteja aiheittain
2013

Kunnan toimintoja voisi tehostaa
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18

42%

Veroja/maksuja voi korottaa

9

20%

Verotusta ei saa kiristää

5

11%

Käyttäjämaksujen kannalla

7

16%

Käyttäjämaksuja vastaan

5

11%
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2011

2009

2007

2005

36 %

42%

38%

17%

18%

16%

28%

34%
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Palvelujen rahoitukseen liitetyt kommentit
Kunnan toimintoja voisi tehostaa (18)

Kunnan toimintoja voisi tehostaa



Kunnan hallintaa tehostettava. Veikkola...





Tehdään kunnasta siisti, laadukas, houkutteleva ja haalitaan hyviä
veromaksajia lisää. Keskusta...

Kunnalla on jo suhteellisen korkea veroäyri ja uudet palvelut pitäisi saada
rahoitettua kunnan raskasta organisaatiota keventämällä. Upinniemi...



Kunnallisia palveluja pitäisi rajoittaa lakisääteisiin ja niissäkin pysytellä
minimissä. Nykyinen talouden tila on paljolti aiheutunut julkisen sektorin
ylipaisumisesta. Upinniemi...



Keskittykää nykyisten palvelujen maksamiseen, palkatkaa parhaan
finanssineuvoja apua. Veikkola...



Kunnan palvelut tuotetaan usein liian kalliisti. Masala...



Kommunens personalkostnader skall inte äta största delen av kakan om
det går ut på att skyffla papper från enhet till enhet. Masala...



Mielestäni ensin pitäisi tarkistaa missä voidaan tehostaa nykyistä
toimintaa, sitten tarve nostaa veroja. Masala...



Privatisering av kommunens tjänster. Masala...



Julkisten menojen vähentäminen ja rakennushankkeiden tekeminen
laskukaudella. Upinniemi...



Vähemmän virkamiehiä. Keskusta...



Rakoituksen panostus suorittavaan portaaseen, nyt suositaan johtaja- ja
päällikkötason rakentelua mikä lisää sisäistä aktivitettiä palveluiden
kustannuksella. Keskusta...



Det tredje alternativet är att öka effektiviteten. Masala...



Ensin kunnan omat rahareiät umpeen, vasta sitten äyrikorotukset.
Keskusta...



Strategia vuoteen 2030 asti, kehitys ja tavoitteet joita päivitetään, pystyy
huomaamaan hyvän taloussuunnittelun. Masala...



Liian suuret palkkiot kunnan miehillä, verot on jo korkeat, mallia voi ottaa
Kauniaisten kunnasta miten asiat hoidetaan hyvällä mallilla. Keskusta...



Raskas byrokratia ja päätöksenteko on kallista. Kantvik...



Tulisi miettiä mitä voi vähentää, onko kaikki palvelut tarpeeksi ja
hinnoiteltu oikein. Vols...
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Palvelujen rahoitukseen liitetyt kommentit
Veroja/maksuja voi korottaa

Verotusta ei saa kiristää



Veroäyrin korotus aiheellinen jos lasten ja nuorten oloja parannetaan.
Veikkola...



Ei veroäyrin korotusta, etsikää säästöjä. Keskusta...



Veroäyriä ei pidä nostaa, mieluummin vähentää palveluja. Masala...



Höj skatten så att lånar mindre, vi klarar oss tills vidare med de tjänster
kommunen erbjuder. Keskusta...



Esim. kiinteistövero on jo tapissa. Kantvik...



Koiravero käyttöön esim. 100 euroa per koira. Keskusta...





Kun rahasta on pulaa pitää keskittyä tärkeimpien palveluiden ylläpitoon,
vähemmän välttämättömästä voi pitää taukoa esim. yhdistysten, seurojen
ym. avustuksista, harrastukset tulee jokaisen kustantaa itse. Kantvik...

Kaikki tarvitsemani palvelut ovat nyt suhteellisen kunnossa. Jos joku muu
haluaa tai tarvitsee parempia palveluja en halua itse siitä maksaa.
Masala...



Palkat eivät ole vuosiin nousseet ja lasten harrastuksista peritään
suurempia summia. Keskusta...



Olen valmis esim. kiinteistöveron nostoon kunhan se kohdistuu
radikaalisesti asuinalueiden viheralueiden yleiilmeen parantamiseen,
kunnassa nyt asennevika tässä asiassa. Kantvik...



Alla kommunala tjänster har vi inte råd med. Vissa tjänster kunde vara lite
dyrare (nice to have -tjänster inom idrott och kultur t.ex.). Keskusta...



Vero on reilu tapa verottaa varallisuuden mukaan. Raha tulee sieltä mistä
edes hieman irtoaa. Keskusta...



Man ska då se till att även företagen bidrar med skatteintäkter och inte har
oskäliga skattelättnader i förhållande till övriga skattebetalare. Keskusta...



Skatteöret borde ha höjts redan för fyra år sedan. Keskusta...
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Palvelujen rahoitukseen liitetyt kommentit
Käyttäjämaksujen kannalla

Käyttäjämaksuja vastaan



Käyttäjämaksut käyttöön. Kantvik...



Käyttäjämaksut nyt jo korkeita, esim vesihuolto. Kantvik...



Maksu niille jotka käyttävät. Keskusta...





Hyvätuloisia kuntalaisia voi verottaa korkeallakin veroäyrillä jos ne
käytetään palveluihin. Keskusta...

Käyttäjämaksujen korottamisessa ongelma, että kohdistuu eniten
pientuloisiin ja olisi kuitenkin tärkeää että kaikilla olisi varaa käyttää
kunnan palveluja.



Hyvistä kirjastopalveluista voisin kyllä maksaakin enemmän, toisaalta eikö
se kuuluisi kaikille sivistysvaltiossa. Keskusta...



Käyttömaksut ovat pieniä summia ja niiden "kerääminen" tulee kalliksi.
Veikkola...



Esim. kirjastomaksu vuosittain voisi pitää sopivana. Vols...





Ennemmin kannattaa nyt tasoittaa tulojen ja menojen kakkuja eikä ehdoin
tahoin lisätä taakkaa. Käyttäjämaksu sinällään kohdistuu käyttäjille.
Veikkola...

Kommunen skall stå till tjänst med "bastjänster" (hälsovård, infrastruktur
etc.) för sina kommuninnevånare, och inte införa olika "serviceavgifter" för
att bekosta dessa tjänster. Keskusta...



Pienituloisille ja työttömille vapautus käyttömaksuista. Keskusta...



Käytän erittäin vähän kunnan palveluja, joten en ole vamis maksamaan
veroina enempää. Mielestäni käyttäjämaksuja voi periä, jolloin ne jotka
käyttävät palveluja maksavat niistä. Masala...
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10. KUNTA ASUINPAIKKANA
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KUNTA ASUINPAIKKANA
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on tunnusteltu, kuinka sitoutuneita kuntalaiset ovat
asuinpaikkaansa Kirkkonummella.
Kysymykset esitettiin asteikolla 10=täysin samaa mieltä ... 4=täysin eri mieltä.
Vastanneiden on tulkittu olevan samaa mieltä, jos he ovat antaneet arvosanan
10 – 8 ja eri mieltä jos ovat antaneet arvosanan 6 – 4.
Vastauksen on arvioitu olevan melko neutraali, jos arvosana oli 7.
Vastaajien vapamuotoiset kommentit on ryhmitelty aiheittain.
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KUNTA ASUINPAIKKANA
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Kunnan panostus väestönkasvuun on
minullekin hyväksi.
2. Kunnan nopea kasvu on uhka kunnan
omaleimaisuudelle.
3. Suunnittelen asuvani Kirkkonummella
ainakin seuraavat 5 vuotta.

Panostus väestön kasvuun on
hyväksi 85%
(2011: 86% 2009: 90%).
Nopea kasvu on uhka kunnan
omaleimaisuudelle 87%
(2011: 89% 2009: 90%).
Suunnittelee asua kunnassa 93%
(2011: 92% 2009: 93%).

4. Voisin suositella hyvälle ystävälle
muuttamista Kirkkonummelle.
5. Itsenäinen Kirkkonummen kunta on minulle
tärkeä

Voisi suositella Kirkkonummea 96%
(2011: 95% 2009: 96).
Itsenäinen Kirkkonummi 89%
(kysymys on uusi).
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Kunta asuinpaikkana

Yhteenveto

Itsenäinen Kirkkonummen kunta
65 % vastaajista pitää tärkeänä, että Kirkkonummi säilyy itsenäisenä kuntana. Näistä kuntalaisista 20%
on sitä mieltä, että kuntien määrää pääkaupunkiseudulla voisi vähentää, 45% on sitä mieltä, ettei
kuntamäärää pidä vähentää ja loput ei osaa sanoa.
Itsenäistä kuntaa puoltavat asuinalueittain: Kantvik 64%. Upinniemi 73%. Keskusta 70%. Masala 58%
Vols 70%. Sundsberg 67%. Veikkola 40%.
Kuntaliitos oli aihe, joka keräsi toiseksi eniten kommentteja barometrissa. Kommenttien joukossa on suurin
piirtein yhtä paljon mainintoja Kirkkonummen itsenäisyyden puolesta kuin sitä vastaan. Kuntaliitosta
kaavailevissa kommenteissa 19 suosi liitosta Espoon kanssa ja 10 oli ehdottomasti sitä vastaan.
Kuntaliitosta Siuntion ja Inkoon suuntaan puolsivat 16 ja vastusti yksi.

Muuttohalukkuus kunnasta on pieni
88 % vastaajista suunnittelee asuvansa kunnassa seuraavat viisi vuotta. Kaikilla asuinalueilla
muuttohalukkuus on yhtä pieni. Muuttoaikeet ovat pysyneet alhaisina kaikissa barometreissa.
Muuttoaikeet ovat yleisemmät ainoastaan nuorempien kuntalaisten (18 - 25 ) keskuudessa 54%
(2011: 32% 2009: 52% 2007: 40% ja 2005: 72%).
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Kunta asuinpaikkana

Yhteenveto

85 % kuntalaisista voi suositella Kirkkonummea asuinpaikkana
Tulos on lähes sama kuin kahdessa edellisessä barometrissa.

Suositteluhalukkuus asuinalueittain: Kantvik 89% (2011: 80% 2009: 73%). Upinniemi 80% (2011: 83%
2009: 83%). Keskusta 86% (2011: 86% 2009: 85%). Masala 91% (2011: 87% 2009: 85%). Vols
88% (2011: 71% 2009: 92%). Sundsberg 87% (2011: 80% 2009: 95%). Veikkola 79% (2011: 82%
2009: 77%).
Kunnan panostus väestön kasvuun hyväksytään. Onko uhka sen omaleimaisuudelle?
Suhtautuminen väestön kasvuun ja sen vaikutukseen kunnan omaleimaisuuteen on hieman muuttunut.
• Yhdessäkään aikaisemmassa barometrissa panostus kunnan väestönkasvuun ei ole saanut yhtä
suurta kannatusta ja yhtä vähän vastustusta. Joskaan muutokset aikaisemmasta barometrituloksista
eivät ole merkittävän suuret.

• Aikaisempaa pienempi osuus kuntalaisista mieltää kunnan kasvun uhkaavan sen omaleimaisuutta.
• Kuntalaisista, jotka uskovat panostamisen kasvuun tuovan heille hyötyä 55% (2011: 50%) ei usko
kasvusta aiheutuvan uhkaa. Kun taas 23% kuntalaisista, jotka uskovat kasvuun (2011: 30%), epäilee
kasvun uhkaavan kunnan omaleimaisuutta.
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Kunta asuinpaikkana

Kunta asuinpaikkana
Nopea kasvu uhka omaleimaisuudelle

Panostus väestökasvuun on hyväksi
2013
2011

61 %

20 %

19 %

56 %

23 %

2009

55 %

25 %

21 %

Samaa
mieltä

2007

56 %

24 %

20 %

Eri
mieltä

2005

54 %

26 %

19 %

Ei samaa,
ei eri mieltä

2003

60 %

22 %

2001

60 %

25 %
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65 %

22 %

36 %

44 %

2011

38 %

39 %

20 %

21 %

2009

44 %

2007

39 %

2005

42 %

23 %

37 %

19 %

45 %

16 %

18 %

15 %

42 %

16 %

Kuntien lukumäärää Helsingin seudulla
pitäisi vähentää nykyisestä (14)

Itsenäinen Kirkkonummen kunta on
minulle tärkeä
2013

2013

2013

13 %
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34 %

31 %

35 %
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Kunta asuinpaikkana

Suunnittelee asua Kirkkonummella
seuraavat 5 vuotta

Voi suositella ystävälle muuttamista
Kirkkonummelle

2013

88 %

2011

89 %

7% 5%

2009

87 %

6% 6%

2007

86 %

7%

9%

5%

6%

Samaa
mieltä
Eri
mieltä

2013

85 %

2011

85 %

2009

84 %

6%

10 %

2007

83 %

7%

10 %

2005

82 %

8%

10 %

2003

81 %

9%

10 %

5%
7%

10 %
8%

2005

89 %

2003

86 %

9%

5%

2001

88 %

8%

4%

2001

74 %

13 %

13 %

5%

1999

71 %

17 %

12 %

5%

1997

1999

82 %

1997

84 %
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Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kommenteista

Kommentteja aiheittain
2013

Kuntaliitos
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2011

2009

61

69%

10%

5%

Kasvu vs. kunnan
omaleimaisuus/palvelutaso

16

18%

20%

42%

Uusien alueiden
kaavoittaminen/rakentaminen/suunnittelu

8

9%

32 %

21 %

Muuta

4

4%

38%

32%

Intervox Research Oy

164

Kunta asuinpaikkana - kommentit
Kuntaliitos (61)

Kuntaliitos



Kannatan kunnan liittymistä Espoon kaupunkiin. Keskusta...



Espoo olisi ok.



Kunnan voisi yhdistää esim. Espooseen jos sillä saadaan synergiaetua.
Vols...



Kunnan nimellä ei väliä, kunhan asiat hoituvat. Kantvik...





Kunnan itsenäisyys ei varmaankaan monelle ole periaatteessa tärkeää,
vaan se miten kuntalaisten palvelut tuotetaan järkevästi. Keskusta...

Kuntalliitoksia tulee pohtia, jotta väkiluku kasvaisi ja näin tulisi verotuloja.
Vols...



En ole kuntaliitoksen kannalla. Vols...



Olen ylpeä siitä että saan olla kirkkonummelainen. Pieni kunta kuten
Siuntio saa liittyä meihin, näin voimme laajentua mutta nimi ei saa
muuttua. On pidettävä itsenäisen, kauniin, luonnon ja pääkaupunkiseudun
etujen läheisyydessä olevan Kirkkonummen kunnan maine. Keskusta...



Voisimme liittyä Siuntioon ja Inkooseen. Keskusta...



Kommunen borde vara självständig. En stor "mammutkommun" sköter
inte bättre om sina innevånare -åtminstone inte dem i periferin. I stället för
sammanslagning, borde frivilligt samarbete idkas t.ex. inom
interkommunal planering, trafik, hälsovård, skol- och ungdomsvård.
Kesksta...



Veikkolassa asuessa on ei ole kauheasti väliä kuuluuko Kirkkonummeen,
Vihtiin tai Espooseen. Aina on syrjässä eikä kunnnan päättäjiä kiinosta
kuinka asiat hoituu siellä.



Kirkkonummen kannattaisi ajaa voimakkaasti yhdistymistä Siuntion ja
Inkoon kanssa. Upinniemi...



Det är ytterst viktigt att Kyrkslätt förblir självständigt. Eventuella
kommunsammanslagningar bör ske med Sjundeå och Ingå. Kyrkslätt får
inte fusineras med Esbo eller det övriga metropolområdet. Keskusta...



Siuntio ja Inkoo sopivia yhteistyökumppaneita tai jopa samaksi kunnaksi.
Keskusta...



Kirkkonummi saisi puolestani fuusioitua Espoon kanssa, ei kuitenkaan
muiden maalaiskuntien kanssa. Kantvik...



Kuntaliitos voisi toimia esim. Espoon ja Vihdin kanssa mutta ei
ruotsinkielisten alueiden kanssa. Veikkola...



Mikäli Kirkkonummen kunnan itsenäisyys ei ole vaihtoehto, liittyminen
Espoon suuntaan on ainoa oikea ratkaisu. Keskusta...



Entisenä espoolaisena minulle sopisi olla espoolainenkin. Veikkola...



Voi liittää johonkin kuntaan jos on tarvis, ei tarvi minulta kysyä.
Keskusta...



Mahd. kuntaliitos lännen suunnassa. Masala...



Ingen sammanslagning österut. Masala...





Isompi kunta = parempi palvelu. Keskusta...

Liittykää Espooseen, vähemmän valtuutettuja - säästää rahaa.
Keskusta...



Kyrkslätt +Ingå+Sjundeå är min idealkommun. Keskusta...



Kyrkslätt +Sjundeå+Ingå=Porkkala kommun. Keskusta...



Kuntia voidaan liittää toisiinsa mutta vierastan suuresti Espoon ja etenkin
Helsingin rutistusta. Keskusta...



Viktigt att Kyrkslätt förblir en självständig kommun. Keskusta...



Definitivt ett självständigt Kyrkslätt. Keskusta...



Kunta on ajanut asuinalueilla palvelut niin vähiin että kuntaliitos
Espooseen vain parantaisi tilannetta. Masala...



Kunnan pitää ehdottomasti pysyä itsenäisenä.
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Kunta asuinpaikkana - kommentit
Kuntaliitos

Kuntaliitos



Kunta saattaa myös hyötyä kuntaliitoksesta, joskin tähän asti itsenäinen
Kirkkonummi on ollut tärkeä. Vols...



Liitytään Espooseen. Kantvik...



Förordar sammanslagning: Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå. Masala...



Ei kuntaliitoksia! Ei ainakaan lännessä olevien kuntien kanssa.
Keskusta...



Absolut inte med Esbo. Ytterkurk



Kyrkslätt ihop med Sjundeå och Ingå =Porkala. Absolut inte med Esbo.
Upinniemi...



Det får bli större bara det hålls fint och allting funkar. Kantvik...



Jos kuntaliitosta tehdään paikallista vaikuttamista lisättävä. Veikkola...



Kuntaliitos Espoon ja/tai Vihdin kanssa, ei muiden. Veikkola...



Kyrkslätt har tillräckligt många invånare för att fortsätta som en
självständig kommun. Kommunen styrs av pengar, nämnder och lagar,
men styrkan i kommunen är invånarna, bygg upp samarbetsnät som är
grunden för ett levande samhälle. Upinniemi…



Itsenäinen Kirkkonummi ei ole minulle itseisarvo jos palveluja ei voida
taata. Jos yhdistyminen ajankohtainen niin ehdottomasti Espoon suuntaan
eikä Lohjaan. Masala...



Ei kuntaliitosta, suu säkkiä myöten. Sundsberg...



Yhdistyminen esim. Espoon kanssa olisi hyvä asia. Sundsberg...



Lopettakaa tuo itsenäisyydestä kiinni pitäminen. Vols...



Kuntaliitos Siuntio, Inkoo väistämätön. Mieluummin Espoo kuin Lojha, jos
isomman kanssa. Masala...



Kirkkonummi voisi liittyä Espooseen, työliikenne on sinnepäin,
ammattikoulut, sairaalapalvelut ovat Espoossa. Keskusta...



Kirkkonummi - Siuntio - Inkoo yhteen. Vols...



Toivottavasti yhdytään Espooseen, ehkä sitten täällä Veikkolassa
saadaan paremmat palvelut.



Minulle ei ole väliä onko Kirkkonummi oma kuntansa vai kuuluuko esim,
Espooseen kunhan palvelut toimivat ja suunnitelmat etenevät. Masala...



Mahdollinen metropolialueeseen liittyminen vaatisi erittäin huolellista
tutkimustyötä - hyödyt ja haitat. Keskusta...



Kirkkonummi - Inkoo-Siuntio. Sundsberg...



Toivoisin yhdistymistä Espooseen kolupalvelujen vuoksi. Masala...



Självständighet inte ett egenvärde i sig, men vi kan inte bli Esbos periferi.
Esbos hälso- och socialtjänster skrämmer. Keskusta...



Kirkkonummen pitää punnita yhdistymisvaihtoehtoja: Espoo (jääkö
Espoon varjoon), Siuntio etc. (palvelujen hinnat kallita). Keskusta...



Mikäli kuntaliitos tulee niin liittykäämme Espooseen. Keskusta...



Liitytään Espooseen. Upinniemi...



En halua palvelujen siirtyvän Espooseen. Keskusta...



Kyrkslätt - Sjundeå - Ingå, bra kommustruktur. Keskusta...



Kirkkonummesta ollaan kovaa vauhtia tekemässä Espoon kaupunginosaa
- ei hyvä. Keskusta...



Kirkkonummi ei tulisi yhdistää asukasluvultaan suurempien kuntien
kanssa. Keskusta...



Mieluummin yhdistyminen Siuntion kanssa kuin Espoon kanssa.
Kantvik...
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Kunta asuinpaikkana - kommentit
Uusien alueiden kaavoittaminen/rakentaminen/suunnittelu (8)

Kasvu vs kunnan omaleimaisuus/palvelutaso



Uusia taloja kaavoitetaan sinne tänne, suunnitelmallisuus puuttuu.
Keskusta...



Hyvään suuntaan ollaan menossa. Keskusta...





Enemmän vuokra-asuntoja tarvitaan. Keskusta...

Liian tiheä asuminen esim. Veikkolassa ei edistä lasten turvallista
liikkumista leikkimistä ja ympäristön kunnioittamista.



Toivoisin lisää tontteja ja asuntoja, vaikeaa löytää hyvä ja kohtuuhintainen
lähialueeltamme (Masala).





Asuntoja työssäkäyville kuntalaisille ei tahdo löytyä. Kantvik...

Jag stöder befolkningstillväxten i form av barnfamiljer och stöd för att föda
barn, inte stora mängder av maahanmuuttajia! Små mängder är ok om
man satsar på integrering. Keskusta...



Ei tarvitse kerrostaloja rakentaa jokaiselle pellolle ja rahat voisi käyttää
johonkin fiksumpaan. Keskusta...



Förutsatt att markplaneringen sköts bra kan kommunen växa. Keskusta...



Masalan alueen kasvu ja kehittyminen ovat hyviä asioita. Toivon kuitenkin
ettei Masalasta katoa täysin ns. pienemmän alueen leima ja idylli, en
haluaisi Masalasta "betoniviidakkoa".Joku raja kasvulle siis!



Kunnalla tulisi juuri nyt olla viisaita ja kokeneita aluearkkitehtejä palveluita, joiden avulla estetään liian tiukka rakentaminen. Tärkeää että
säästetään puistoja ja keskuspuisto asukkaiden virkistymiseen. Tulee olla
paljon kävely- ja pyöräreittejä. Keskusta...



Kirkkonummen väkiluku alkaa mielestäni olla alueen kokoon nähden
riittävä. Panostusta kunnallisten palvelujen laatuun, ei lisäväestön
kasvattamiseen. Vols...



Tämä on Kirkkonummi, perinteet kunniaan, Aina voi muuttaa/pysyä
kaupunkiin/kaupungissa, jos ei arvosta kuntamaisuutta maalaismiljöineen.
Upinniemi...



En kommunal befolkningstillväxt är inte ett självändamål. Eftersom mera
människor betyder bl.a. mera infrastruktur, hälsovård, sjukvård, barn- och
ungdomsverksamhet. Allt detta kostar och desstutom blir det mera
underhåll av olika slag. En ökning i kommunalskatten pga ovanstående
täcker inte nödvändigtvis de ökade satsningarna. Keskusta...



Omakotitontteja lisää! Keskusta...



Kohtuuhintaisten tonttien tarjoaminen jatkossakin.



Ei vesitornimäelle rakennuksia, se kaavoitussuunnitelma on kauhea.
Keskusta...

Kasvu vs kunnan omaleimaisuus/palvelutaso (16)


Väestönkasvu on hyvä, jos saadaan lisää veronmaksukykyisiä kuntalaisia.
Upinniemi...



Kunnan nopea kasvu on uhka sen omaleimaisuudelle jos uutta asutusta
sijoitetaan runsaasti taajamien ulkopuolelle. Veikkola...



Ei liian nopeasti kasvava muuten koko infra kärsii. Keskusta...



Infran pitää olla väestökasvun kanssa synkassa + palvelujen. Masala...



Kirkkonummen valtti on maaseutumaisuus, harva-asutus ja luonto, älkää
pilatko niitä. Masala...



Pysyykö palvelut kasvun perässä? Upinniemi...



Ej nöjd med planer på tätbebyggelse i Långvik området. Upinniemi...
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Kunta asuinpaikkana - kommentit
Muuta

Muuta



Velkaantuminen lisääntyy. Kantvik...





Ei lisää elätettäviä pakolaisia kuntaan. Keskusta...



Olen tyytyväinen siihen, miten hyvin Kirkkonummi on pystynyt nostamaan
profiiliaan pääkaupunkiseudulla ja kehyskuntana ja tarjoaa varsin hyvän
vaihtoehdon asumiselle.



Olen suositellut monelle. Masala...
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TIEDON SAANTI
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty mielipiteitä koskien tiedonsaantia kunnan asioista ja
mahdollisuuksista antaa palautetta.
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan internet-sivuihin on verrattu siihen, miten
tärkeänä kysymystä on pidetty sekä tuloksiin aikaisemmissa barometreissa.
Kuntalaiset saivat ilmoittaa kolme tärkeintä tiedonlähdettä kunta-asioista.
Kysyttiin onko antanut palautetta kunnalle ja onko siihen vastattu.
Kysymykseen pyydettiin vastaamaan Kyllä/Ei
Vastaajien vapamuotoiset kommentit tiedottamisesta on ryhmitelty aiheittain.
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TIEDON SAANTI
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2013

1. Saadaanko riittävästi tietoa kunnan
palveluista, päätöksistä hankkeista,
suunnitelmista.

Tietoa palveluista, päätöksistä,
hankkeista, suunnitelmista 90%
(2011: 90% 2009: 92%).

2. Mistä saa tietoa kunnan asioista.

Kunnan Internet-sivut 75%
(2011: 75% 2009: 76%).

3. Miten tärkeänä tiedonsaantikanava on
Kirkkonummen Internet-sivut ja miten
tyytyväinen niihin.

Mistä tietoa kunnan asioista 94%
(2011: 90% 2009: 95%).

4. Onko antanut palautetta kunnalle ja onko
palautteeseen vastattu.

Kuntalaisbarometri 2013

Intervox Research Oy

171

Tiedon saanti

Yhteenveto

Mistä tietoa kunnan asioista
Tärkein tiedonlähde kunnan asioista on edelleen sanomalehdet, eikä niiden käytössä tietolähteen ole
havaittavissa laskevaa trendiä. Kuntalaisista 86% (2011: 90% 2009: 87%) saa tietonsa sanomalehdistä.
Toiseksi tärkein tiedonlähde on kunnan Internet-sivuilla. Niitä käyttää n. kaksi kuntalaista kolmesta.
Muita tietolähteitä käyttää joka kymmenes kuntalainen.
Kunnalle annettu palaute
Palautteen antaminen kunnalle ei ole kovin yleistä. Kuntalaisista 26% (2011: 25%) on jossain vaiheessa
antanut palautetta. Heistä 58% on saanut vastauksen (2011: 50%).
Saavatko kuntalaiset riittävästi tietoa kunnasta ja sen toiminnoista
Kunnan palveluista tiedottamista 60% kuntalaisista pitää riittävänä. Melko pieni osa ei saa riittävästi tietoa.
Tyytyväisyys palveluista tiedottamiseen on kuitenkin laskenut jonkin verran edellisestä barometrista.
Tiedonsaantia kunnan päätöksistä noin 40% pitää riittävänä, kuten aikaisemmissakin barometreissa.
Kunnan tulevaa toimintaa koskevissa asioissa, kuten hankkeet ja suunnitelmat, useampi kuntalainen pitää
tiedonsaantia riittämättömänä kuin riittävänä.
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Tiedon saanti

Saadaanko riittävästi tietoa

Kunnan palveluista
2013

Kunnan päätöksistä

60 %

2011

17 %

69 %

2009

18 %

56 %

2005

20 %

59 %

2003

17 %

63 %

2001

16 %

61 %

23 %

23 %

Samaa
mieltä

24 %

Eri
mieltä

24 %
22 %

33 %

2011

33 %

2009

2007
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37 %

30 %

43 %

29 %

28 %

2011

44 %

26 %

30 %

2009

43 %

28 %

29 %

2007

44 %

Ei samaa,
ei eri mieltä
30 %

26 %

26 %

Kunnan hankkeista
2013

2013
13 % 18 %

59 %

2007

23 %

Kunnan suunnitelmista
38 %

33 %

35 %

41 %

29 %

34 %

2013

31 %

2011

30 %

29 %

2009

29 %

2007
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43 %
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35 %

29 %
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Mistä tietoa kunnan asioista
2007
93 %

2009

2011

2013

87 % 90 % 86 %
60 % 64 %

70 %
65 %

12 %

Sanomalehti
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Kunnan
it-sivut

5%

12 % 12 %

Asukastilaisuudet

16 %

12 % 10 %
11 %

Kunnan
henkilökunta

18 %

11 %10 % 12 %

Radio
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Muuta
kautta

6% 7% 5%

Kunnan
luottamushenkilö

9%

5%

10 %

TV
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Tiedon saanti

Yhteenveto

Mielipiteet kunnan Internet-sivuista
Internet-sivujen käyttö on kasvanut vuodesta 2007. Eniten käyttö on lisääntynyt yli 65-vuotiaiden
keskuudessa (+173%) ja 56-64 -vuotiaiden keskuudessa (+36%). Käyttö on pysynyt lähes samana
nuorten kuntalaisten keskuudessa (+8%).
Kuntalaisista 86% (2011: 88% 2009: 86%) pitää sivuja tärkeänä tietolähteenä.
Tyytyväisiä sivuihin on 69% kuntalaisista (2011: 73% 2009: 64%).
Kuntalaisten mielestä sivut vastaavat melko hyvin niihin kohdistuvia odotuksia.
Internet-sivuihin liittyvistä kommenteista löytyi 53 kehittämisehdotusta: selkeämpi ulkonäkö, tietosisältöä
voisi täydentää, helpottaa tiedon löytämistä. Sivut saivat annetuissa kommenteissa myös kiitosta.
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Tiedon saanti

Kunnan Internet-sivut
Osuus, joka käy kunnan Internet-sivuilla
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2007

2009

2011

2013

18 - 25

51%

62%

69%

55%

26 - 40

66%

77%

84%

82%

41 - 55

63%

66%

78%

74%

56 - 65

47%

58%

59%

64%

+ 65

15%

37%

40%

41%

Kaikki

60%

64%

70%

65%
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Kunnan Internet-sivut
Tärkeys

Tyytyväisyys

10,00
9,00
8,00

8,78

8,71

8,70
7,75

7,92

7,85

7,00
6,00
5,00
4,00

2009
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Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista
kommenteista

Kunnan Internet-sivut: kommentteja
aiheittain
Tietosisältöä voisi parantaa, päivittää useammin

Kuntalaisbarometri 2013

2013

2011

28

35%

20%

Vaikea löytää hakemansa tietoa

18

22%

36%

Selkeämpi, parempi ulkonäkö

7

9%

9%

Ei tunne, ei käyttänyt Internet-sivuja

18

22%

18%

Sivut saavat kiitosta

10

12%

18%
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Internet-sivuihin liitetyt kommentit
Tietosisältöä voisi parantaa, päivittää useammin (28)

Tietosisältöä voisi parantaa, päivittää useammin



Vaikeasti löytyvät tiedot = heikko ryhmittely, esim. uimahallin tiedot
vajaavaisia. Keskusta...



Enemmän tulisi tiedottaa kuntalaisille. Vols...





Pelkkien pöytäkirjojen lisäksi kaipaan yhteenvetoja mm. kaavoitukseen
liittyvissä asioissa. Masala...



Skolornas informarion är ofta inte uppdaterad. Keskusta...

Voisiko kunta järjestää esim. kerran vuodessa ns. "kuntalaisten päivät".
Kunnan edustajat kertoisivat tulevista kaavoituksista, suunnitelmista,
haasteista yms. Tämän jälkeen olisi helpompi priorisoida asioita mm.
selatessa kunnan internetsivuja. Keskusta...



Saisi olla selvemmät että mistä löytää mihinkin asiaan vastauksen tai
puhelinnumeron. Upinniemi...



I stort sett bra webb-sidor, men kunde ha mera info om kommunens
planer (uppdaterade) och pågående verksamhet. Keskusta...



Veikkolaan liittyviä asioita saa välillä metsästää.



Websidorna uppdateras för sällan. Keskusta...



Dåligt eller ingen info på ishallens hemsida om öppethållningstider förrän
långt in på säsongen. Keskusta...



Koulujen asiat esim. loma-ajat paremmin esille. Veikkola...



Lisää tietoa. Vols...



Aktiivisempaa päivitystä tarvitaan. Kantvik...



Enemmän sivuille tietoa mahd. tulevista hankkeista ja suunnitelmista.
Masala...



Sivut eivät pysy ajantasalla (reaaliajassa). Kantvik...



Web-sidorna kunde med fördel uppdateras oftare. Keskusta...



Tiedotteet saisi päivittää nopeammin. Keskusta...



Nämndernas protokoll finns inte alltid tillgängliga på internet, då de lovats
finnas till allmänt påseende. Kuusala



PDF tiedostot ovat hölmö tapa päivittää tietoja. Päivähoidolle ja kouluille
omat tunnukset sivujen ylläpitoon. Keskusta...



Olisi kiva saada tietoa liittyen kunnan projekteihin ja päätöksiin.
Keskusta...



Kunnossapitoasioissa ei netissä tietoa. Sundsberg...



Toivoisin vastausta jos otan netin kautta yhteyttä, jos joku sattuu
vastaamaan kerrotaan ettei kuulu minulle. Veikkola...



Vanhaa tietoa usein. Upinniemi...



Lisää englanninkielisiä sivuja. Upinniemi...



Tiedot latujen tilanteeesta talvella pitäisi olla ajan tasalla. Keskusta...



Enemmän infoa tulevista suunnitelmista ja tehdyistä ratkaisuista.
Keskusta...



Sivuille mahtuisi yksityiskohtaisempiakin tietoja. Keskusta...



Selkeämpi navigointirakenne. Kantvik...
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Internet-sivuihin liitetyt kommentit
Vaikea löytää hakemansa tietoa (18)

Vaikea löytää hakemansa tietoa



Menee aikansa löytää oikea reitti kohteeseen. Veikkola...



Enemmän ja tarkempaa tietoa. Kantvik...



Ibland svårt att hitta det man söker pga ologiskt upplägg. Masala...





Sekava, vaikeaselkoinen. Tarvittava tieto tai kaavake ei vaan ota
löytyäkseen. Veikkola...

Sivut ovat jotenkin sekavat. Varsinkin silloin kun etsii jollain haulla googlen
kautta ja tulee sivuille johonkin kohtaan. Ei oikein tiedä missä kohti
sivustoja on ja mistä löytyy mitäkin. Sivuilla on kattavasti tietoa, mutta sitä
on toisinaan vaikea löytää. Masala...



Välillä vaikea löytää haluamansa asiaa. Sundsberg...



Tiedon etsiminen välillä melko monimutkaista. Kantvik...



Omorganiseras så att de har en tydligare struktur. I nuläget är det väldigt
svårt att hitta det man söker. Keskusta...



Sekavat sivut. Joitain osia vaikea löytää, voisi olla vähän loogisemmat.
Upinniemi...



Sivut ovat vähän sekavat, vapaa hakusana/t tukemaan hakua lajemmat.
Upinniemi...



Inte alltid precis tydlig navigering. Något enklare söksystem saknas
ibland. Keskusta...



Sivut ovat epäselvät ja uutta tietoa tulee sivuille hitaasti. Enemmän
pikapolkuja ja jaottelua ei niinkään kunnan hallintarakenteesta vaan
käyttäjälähtöisesti. Masala...



Lisää selkeyttä. Vols...



Saisi olla selkeämmät ja paremmat. Veikkola...



Ej organiserat. Upinniemi...



Selkeämpi yleisilme voisi olla nettisivuilla. Veikkola...



Kunnan sivut huonot, jakosanat ei toimi. Veikkola...



Käyttäötarkoitus helpommaksi "sekava". Kantvik...



Sivujen linkit hankalat käyttää - tieto monen mutkan takana. Veikkola...



Sivujen käytettävyydessä ja selkeydessä on parantamisen varaa.



Kehitettävää on, välillä haettava tieto on lukemattomien linkkien takana.
Keskusta...



Råddiga, brukbara endast för it-mänskor. Masala...





Sekava, tietoa pitää osata etsiä. Upinniemi...

Tiedonhaku saisi olla selkeämpää, esim. lastenhoitoon liittyvät
kysymykset löytyvät monen eri ikkunan takaa. Keskusta...



Sivut loistavat ja informatiiviset jos etsii jotain tiettyä tietoa. Tekstiä on
kuitenkin niin paljon ettei sinne huvikseen mene tutustumaan palveluihin
ja mahdollisuuksiin kunnassa. Palveluja voisi mainostaa tiiviimmin ja
vähemmän aikaa vievästi. Keskusta...
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Internet-sivuihin liitetyt kommentit
Sivut saavat kiitosta


Lähes ainoa tiedonlähde. Veikkola...



Työssä helppo käyttää. Masala...



Yleensä löydän tiedon mitä tarvitsen. Keskusta...



Sieltä löytyy melkoisen hyvin asiat. Vols...



Nettisivut hyvät mutta panostakaa siihen että avautuvat selkeästi myös
mobiililaitteilla. Keskusta...



Kaavoituksesta löytyy näppärästi tietoa. Keskusta...



Hyvin jaoteltu eri ryhmiin ja selkeät sivut. Sundsberg...



Hyvin ovat sivut palvelleet tähän mennessä. Keskusta...



Internet pelaa hyvin. Keskusta...



Alltid går det att förbättra... ;-) Upinniemi...
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12. JÄRJESTYSONGELMIA
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on pyritty selvittämään kuntalaisten kokemuksia siitä, missä
määrin heidän asuinalueilla on havaittu ilkivaltaa, varkauksia tai muita
häiritseviä järjestysongelmia.
Kysymys on aikaisemmin ollut mukana vuoden 2011 barometrissa.
Vastausvaihtoehdot olivat: Paljon Vähän Ei osaa sanoa.
Pyydettiin myös kuvailemaan minkälaisia tilanteita.
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Järjestysongelmia

Yhteenveto

Vastausprosentti
Kysymykseen vastasi 95% (2011: 96%)
Vastanneista 80% (2011: 80%) on havainnut vähän ja 6% (2011: 8%) paljon järjestysongelmia
asuinalueellaan. Vastanneista 14% (2011: 12%) ei osannut sanoa missä määrin esiintyy
järjestysongelmia.

Minkälaisia järjestysongelmia
Eniten mainintoja liittyi varkauksiin. Osittain ehkä siksi, että kysymyksessä mainittiin järjestysongelman
esimerkkinä. Tyypillisinä varkauksina mainittiin: polkupyörät, asuntomurrot, pihatavaroiden anastaminen.
Toiseksi eniten mainintoja liittyi ilkivaltaan. Osittain ehkä siksi, että kysymyksessä mainittiin
järjestysongelman esimerkkinä. Tyypillisenä ilkivaltana omaisuuden ja paikkojen rikkomista, esimerkiksi
postilaatikoiden ja yleisten tilojen rikkomista.
Kolmanneksi eniten mainittiin roskaaminen ja töhriminen. Suhteellisesti hieman muita alueita enemmän
keskustan alueilla. Tyypillisemmin mainittiin vain roskaaminen.
Edellisessä barometrissa nämä järjestyksen ongelma-alueet keräsivät eniten kommentteja.
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Järjestysongelmia

Vastanneet, jotka havainneet järjestysongelmia 2013
Paljon

99 %

Vähän

100 %

93 %

90 %

98 %

94 %

87 %

13 %
7%

7%
1%

Kantvik,
Pikkala,
Sepänkannas

0%

Upinniemi,
Porkkala,
Långvik, Hila,
Eesinkylä, Tolsa,
Korkkulla

Keskusta:
Masala,
Gesterby,
Luoma,
Jolkby,
Jorvas
Laajakallio,
Heikkilä, Ravals,
Finnsbacka, Överby,
Bro-Kolsari, Lindal, Neidonkallio

Sundsberg

2%

Vols,
Sepänkylä, Lapinkylä,
Oitmäki, Evitskog,
Kylmälä

6%

Veikkola,
Haapajärvi

Osa vastaajista ei osannut sanoa onko heidän asuinalueella ollut järjestysongelmia
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Järjestysongelmia

Vastanneet, jotka havainneet järjestysongelmia 2011
Paljon

Vähän

95 %

90 %
80 %

77 %

84 %

79 %

15 %
7%

Kantvik,
Pikkala,
Sepänkannas

13 %

7%
0%

0%

Upinniemi,
Porkkala,
Långvik, Hila,
Eesinkylä, Tolsa,
Korkkulla

Keskusta:
Masala,
Gesterby,
Luoma,
Jolkby,
Jorvas
Laajakallio,
Heikkilä, Ravals,
Finnsbacka, Överby,
Bro-Kolsari, Lindal, Neidonkallio

80 %

Sundsberg

3%

Vols,
Sepänkylä, Lapinkylä,
Oitmäki, Evitskog,
Kylmälä

Veikkola,
Haapajärvi

Osa vastaajista ei osannut sanoa onko heidän asuinalueella ollut järjestysongelmia
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Järjestysongelmia

Kuntalaiskommentit
Kuvattuja tilanteita ryhmitelty
aiheittain

2013

2012

60

33%

29%

Ilkivalta; omaisuuden, paikkojen
rikkomista

42

23%

18%

Roskaamista, töhrimistä

28

16%

22%

Juopottelua, humalaisia, huumeita

19

10%

5%

Nuorison käyttäytyminen

12

7%

9%

Häiritsevää mopolla ajamista

10

6%

10%

Liikenne

8

4%

4%

Väkivalta

2

1%

3%

Varkauksia

Mainitsee, ettei ole havainnut
järjestysongelmia
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Järjestysongelmiin liitettyjä kommentteja (esimerkkejä)
Varkauksia

Ilkivaltaa; omaisuuden, paikkojen rikkomista



Vain polkupyörävarkauksia. Keskusta...



Bussipysäkki on hajotettu usean kerran (Upinniemi alue).



Min cykel bliv blev stulen från vår parkeringsplats, återfanns i
grannkommunen efter en vecka. Masala...



Lasten leikkipuistojen sotkemista ja rikkomista. Keskusta...





Vuosi sitten murto omakotitaloomme. Veikkola...

Veikkolan alueella ilkivalta joka kohdistuu lamppuihin, puistoihin.
penkkeihin ja pyöriin.



Cykelstölder tycks vara vanliga. Masala...



Päiväkodin ikkunoita on rikottu. Keskusta...



Polkupyörä varastettu autotallista. Veikkola...



Postlådorna utsetts för förstörelse många gånger. Masala...



Rikottu rakennustyömaa-aitoja, viety väliaikaisia liikennemerkkejä.



Parkkipaikalla rikottu auton ikkunoita. Keskusta...



Masalassa on nähtävästi aika paljon varkauksia, pyörä on varastettu
pihalta.



Rikottu rakennustyömaa-aitoja, viety väliaikaisia liikennemerkkejä.
Keskusta...



Små stölder av t.ex. blommor, cyklar. Keskusta...





Varasliigoja on liikkunut Veikkolassa kesäisin tekemässä murtoja
asuntoihin. Polttoainetta on varastettu auton tankista.

Ilkivaltaa kunnan omaisuutta kohtaan, kuten bussipysäkit, puistonpenkit
jne. Veikkola...



Aitaa rikottu läheisen päiväkodin parkkipaikalla ja rivitalon kohdalla.
Masala...



Rivitalojen pihoilta viedään omaisuutta. Masala...

Roskaamista, töhrimistä

Juopottelua, humalaisia, huumeita



Leikkipuistoja roskataan ja sotketaan. Kantvik...





Lite graffiti här och där som torde målas över så fort som möjligt.
Keskusta...

Kun kapakat sulkevat ovensa tässä "keskustassa" niin örveltäminen ja
muu huutaminen on joka viikonloppuinen asia. Keskusta...



Asun Gesterbyssä, Siwalla on varsinkin kesäisin paljon pultsareita.



Det är mest klott på väggarna. Keskusta...



Huumeet lisääntyneet katukuvassa. Keskusta...



Epäsiisti ympäristö Masalassa.



Jonkin verran ympäristön roskaamista. Veikkola...



Roskaamista leikkipuistoissa. Keskusta...



Tolsan bussikatoksiin maalataan hopealla ja punaisella.



Naapuritalo on hylätty ja jätetty siivottomaan kuntoon! Keskusta...
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Järjestysongelmiin liitettyjä kommentteja (esimerkkejä)
Nuorison käyttäytyminen

Häiritsevää mopolla ajamista



Masalan nuorisolaumat.



Mopilla kaahailu öisin. Kantvik...



Nuoriso joskus liikehtii. Keskusta...





Nuoriso hajottaa paikkoja. Luultavasti ovat turhautuneita, kun ei ole
paikkaa mihin mennä tai mitään järkevää tekemistä. Etenkin kesällä, kun
nuorisotalokin on kiinni. Veikkola...

Mopoilijat häiritsevät Kirkkolaakson puistossa, saa pelätä terveytensä
puolesta. Keskusta...

Liikenne

Ei havainnut järjestysongelmia



Ylinopeuksilla ajamista vaarallisesti., mutkaisilla teillä. Masala...



Upnniemessä ei ole ollut ongelmia.



Ylinopeutta kaahaavat autot. Vols...



Ei mitään isompaa häiriötä. Masala...



Ej i vårt område i Långvik.



Lähes aina hyvin rauhallista. Keskusta...



Hirvet lähinnä leikkivät pellolla. Keskusta...



Mej veterligen ingen vandalism och inga ordningsproblem
överhuvudtaget. Keskusta...



Tämä taitaa olla lähinnä taajamien ongelma. Upinniemi...
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Barometrin yhteenveto
Yleiskäsitys kunnasta
Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä
Kuntalaisten arviointeihin perustuvia vahvuuksia
Kuntalaisten arviointeihin perustuvia kehittämisalueita
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Barometrin yhteenveto
Yleiskäsitys kunnasta
 Kirkkonummen yleisarvosana on vuodesta 2005 ollut nousujohteinen ja on
korkeampi kuin aikaisemmissa barometreissa. Lähes kolme kuntalaista neljästä on
tyytyväinen siihen, miten kunta hoitaa heidän asioitaan.
 Kuntalaiset pitävät Kirkkonummea hyvänä asuinpaikkana. Siitä on osoituksena, että
muuttohalukkuus kunnasta on pieni ja että valtaosa kuntalaisista on halukkaita
suosittelemaan tuttavilleen kuntaa asuinpaikkana.
 Väestökasvun tarpeellisuus kunnan ja kuntapalvelujen kehitykselle saa hieman
enemmän kannatusta kuin aikaisemmin, joskaan ei voida puhua suurista
asennemuutoksista.
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Barometrin yhteenveto
Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
 Barometrista toiseen ne kysymykset, jotka liittyvät kuntalaisten ja heidän
asuinalueidensa turvallisuuteen, terveyteen ja opetukseen priorisoidaan
korkeimmalle. Samoin laadukas jäte- ja vesihuolto sekä lähiympäristön viihtyisyys.

 Tarpeet ja arvot vaihtelevat eri elämäntilanteissa ja se heijastuu myös jossain
määrin muutoksissa asioiden ja palvelujen priorisoinneissa.
 Terveydenhuollon asiakasmaksun kohtuullisuuden tärkeys on noussut eniten ja
lasten päivähoidon tärkeys toiseksi eniten barometrissa, joskin kysymykset edelleen
sijoittuvat tärkeydeltään barometrin keskivaiheille.
 70 % kuntalaisista, joilla on ollut kokemuksia teknisistä lupapalveluista, pitää niiden
sujuvuutta erittäin tärkeänä.
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Barometrin yhteenveto
Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
 Kuntalaisista, jotka käyttävät joukkoliikenneyhteyksiä kunnassa ja kunnasta, 55%
pitää niitä erittäin tärkeinä. Em. kuntalaisten barometrikysymysten priorisoinneissa
joukkoliikenne sijoittuu tärkeyslistan keskivaiheille.
 Lasten päivähoito on ensimmäistä kertaa tärkeämpi kuin esimerkiksi kirjastopalvelut.
 Kuntalaisten priorisoinneissa terveyskeskuksien toimintaa on samalla tärkeystasolla
kuin laadukas jäte- ja vesihuolto.
 Kirkkonummen keskusta yleisilmeen viihtyisyys on neljänneksi vähiten tärkeä
kysymys barometrissa, kuitenkin yksi paljon puhuttavista asioista.
 Vanhustenhuollon palvelut sijoittuu tärkeysjärjestyslistan keskivaiheille, samalle
tasolle kuin esimerkiksi kysymykset katujen ja teiden kunnosta.
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Barometrin yhteenveto
Kuntalaiset pitävät Kirkkonummen vahvuuksina
 Kodin lähiympäristö on turvallinen ja sen luonto viihtyisä.
 Koulujen opetuksen laatuun kuntalaiset ovat riittävän tyytyväisiä.
 Jäte- ja vesihuolto vastaa kuntalaisten odotuksia.
 Barometrin korkeimmat tyytyväisyyspisteet sai jälleen kerran kirjastopalvelut.
 Kunnan henkilökunta on riittävän ammattitaitoinen ja palvelualtis.
 Lasten päivähoito toimii niin kuin kuntalaiset edellyttävät.

 Hammashoitola, paitsi pitkät jonotusajat.
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Barometrin yhteenveto
Kuntalaisten arvioimia kehittämismahdollisuuksia
 Terveyskeskuksien ajanvaraus sekä pitkät jonotusajat terveyskeskuksiin.
 Nuorisolle toivotaan enemmän harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.
 Puistojen ja viheralueiden siisteys.
 Haja-asutusalueiden asema, jonka siellä asuvat kokevat olevan eriarvoisessa
asemassa.
 Kävely- ja pyöräteiden verkostoa pidetään riittämättömänä, mistä syystä verkostoa ei
pidetä riittävän turvallisena asukkaille.
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Barometrin yhteenveto
Kuntalaisten arvioimia kehittämismahdollisuuksia
 Vanhustenhuolto on haasteellinen; tyytyväisyys on noussut, mutta edelleenkään ei
voi sanoa toiminnan vastaavan kuntalaisten odotuksia.
 Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet eivät vastaa kuntalaisten odotuksia,
huolimatta kysymyksen alhaisesta prioriteetista.

 Kuntalaiset, joilla on kokemusta teknisten lupa-asioiden toiminnasta toivovat
palvelutason parantamista.
 Keskusta-alueen yleisilmettä ei pidetä viihtyisänä

Kuntalaisbarometri 2013

Intervox Research Oy

195

