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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 satunnaisotoksen
perusteella 2 000 kuntalaiselle.

kunnan palvelutekijöitä.
2. Mitata kirkkonummelaisten

Satunnaisotos, joka vastaa kunnan
väestörakennetta, oli tehty samoilla
kriteereillä kuin aikaisemmissa
barometreissa. Otoksen teki
Väestörekisterikeskus.

tyytyväisyyttä palveluihin.
3. Osoittaa miten kunta kuntalaisten

mielestä on kehittynyt.
4. Tarjota kanava kirkkonummelaisten

Kuntalaisille oli annettu mahdollisuus vastata
joko kirjeitse tai sähköisessä muodossa

näkemysten kuulemiselle.

 Syys-lokakuun aikana saatiin

vastaukset 678 kuntalaiselta.
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Taustatiedot

Barometrin vastausprosentti
900
825

804

791

769
695

781

765
668

678

Vastanneista 9% käytti mahdollisuutta vastata Internetissä (2013: 7%, 2011: 5%, 2009: 4%)
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Taustatiedot

Vastanneet asuinalueittain
Asuinalue
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Kantvik, Pikkala, Sepänkannas

61

60

56

47

55

46

55

48

46

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

78

67

64

42

68

70

76

53

62

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

362

328

297

298

316

342

323

280

293

Masala, Jorvas, Luoma

136

132

132

126

125

119

101

91

106

Vols, Sepänkylä, Evitskog,
Kylmälä, Lapinkylä, Oitmäki

73

72

67

57

61

64

69

55

55

Veikkola, Haapajärvi

113

96

87

78

117

91

91

86

84

16

24

17

32

24

16

25

23

27

18

15

14

(lihavoitu alue on se jolla
asuinalue jatkossa nimitetään)

Sundsberg, Sarvvik
Muu alue
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Taustatiedot

Vastanneet asuinalueittain
Asuinalue
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Kantvik, Pikkala, Sepänkannas

7%

8%

7%

7%

7%

6%

7%

7%

7%

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

10%

9%

9%

6%

9%

9%

10%

8%

9%

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

44%

41%

41%

43%

40%

44%

42%

43%

43%

Masala, Jorvas, Luoma

17%

16%

17%

18%

16%

15%

14%

14%

16%

Vols, Sepänkylä, Evitskog,
Kylmälä, Lapinkylä, Oitmäki

8%

9%

8%

8%

8%

8%

9%

8%

8%

Veikkola, Haapajärvi

14%

12%

12%

12%

15%

12%

12%

13%

13%

2%

2%

3%

4%

4%

2%

4%

3%

3%

2%

3%

2%

(lihavoitu alue on se jolla
asuinalue jatkossa nimitetään)

Sundsberg, Sarvvik
Muu alue
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Taustatiedot
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Vastanneiden ikä
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Taustatiedot
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Vastanneiden ammattiryhmä
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Taustatiedot

Työpaikan sijainti
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Taustatiedot

Vastanneiden taustatietoja
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Mies

41%

40%

40%

43%

43%

42%

43%

42%

Nainen

58%

58%

58%

57%

56%

58%

57%

58%

Suomenkielinen

79%

81%

83%

83%

81%

82%

81%

80%

78%

Ruotsinkielinen

21%

18%

17%

17%

19%

18%

19%

20%

22%

Lapsiperhe

52%

50%

47%

52%

47%

47%

43%

42%

Taloudessa on auto

80%

77%

82%

84%

90%

92%

93%

90%

69%

69%

69%

74%

74%

72%

Asunto vesihuollon
piirissä
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Taustatiedot

Vastaaja asunut kunnassa
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Kuntaikä

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Alle 2v

8%

9%

12%

7%

5%

5%

5%

5%

2 - 4v

12%

12%

13%

11%

10%

7%

7%

7%

5 - 9v

15%

14%

14%

14%

16%

15%

13%

13%

10 - 15v

14%

12%

12%

13%

13%

14%

13%

15%

16 - 20v

10%

12%

8%

12%

10%

11%

8%

14%

21 - 30v

21%

20%

18%

18%

18%

17%

14%

15%

Yli 30v

18%

19%

21%

24%

24%

29%

33%

31%
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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 **) 2015***)

55%

57%

61%

55%

55%

64%

68%

60%

1153

1065

1038

1025

1078

1544

1321

1091

*) suppeammat kommentointimahdollisuudet
**) Pyydettiin kommentoimaan jos lähialueella havaittu järjestysongelmia
***) Ei ole kysytty koskien rahoitusta eikä järjestysongelmia
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Taustatiedot

Kommentointiaiheet
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Yhteensä
kommentteja

532

458

1153

1065

1038

1025

1078

1544

1321

1091

Hyvä elämä

353

212

234

205

164

171

155

235

236

254

Tekniset palvelut

40

102

289

186

201

181

185

214

171

188

Terveyspalvelut

37

54

223

176

158

185

185

188

169

195

Sivistyspalvelut

44

37

153

94

126

122

108

163

126

119

189

150

136

168

113

98

96

111

20

115

98

81

70

Yleisarvosana
Viestintä/nettisivut

86

81

59

62

64

92

76

50

46

30

56

47

44

42

Kuntapalvelujen
rahoitus

54

50

27

56

39

44

Kunnan hallinto

64

76

62

43

35

52

363

210

Kunta asuinpaikkana
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
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Yleisarvosana
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Keskiarvo ja jakauma
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Yleisarvosana

Yhteenveto

Korkea vastausprosentti
Vastausprosentti on korkeimpia barometrissa. Kysymykseen vastasi 98%.
Vastausprosentti on barometrista toiseen pysynyt saman tasoisena.
Paras yksittäinen mittari
Vuodesta 2005 ”yleistyytyväisyys” on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Nyt tämä
arvosana on asettunut tasolle, joka on kutakuinkin sama kuin kahdessa edellisessä
barometrissa.
Annettu yleisarvosana on barometrin paras yksittäinen mittari siitä, miten kuntalaiset
mieltävät Kirkkonummen hoitavan heidän asioitaan. 82% kuntalaisista on antanut
yleisarvosanan, joka eroaa alle yhden arvosanapisteen heidän kunnan palveluista
antamista tyytyväisyysarvosanojen keskiarvoista.
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Yleisarvosana

Asuinalueittain
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Yleisarvosana

Arvosanajakauma asuinalueittain

Sundsberg

Upinniemi

Keskusta

Masala

Kaikki

Veikkola

Kantvik

Vols
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Yleisarvosana
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Muita taustatekijöitä
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Yleisarvosana

Yhteenveto

Kehitys eri kuntalaisryhmittymissä
Asuinalue

‐ Kuten aikaisemmissakin barometreissa asuinalue näyttää vaikuttavan asukkaiden
kokonaistyytyväisyyteen. Tyytyväisten määrä on hieman keskimääräistä suurempi
Masalan, Upinniemen ja Keskustan alueilla.
‐ Veikkolassa vuodesta 2007 alkanut positiivinen yleistyytyväisyys-trendi on jatkunut.
‐ Sundsbergin alueen vastanneiden määrä on pieni eikä anna aihetta yleistyksiin.
‐ Volsin alueilla yleistyytyväisyys on edelleen pysynyt verrattain alhaisena.
‐ Kantvikin alueilla yleistyytyväisyys on laskenut eniten. Vastanneiden osuus on pysynyt
samana kuin aikaisemmin.
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Yleisarvosana

Yhteenveto

Kehitys eri kuntalaisryhmittymissä
Ikäryhmä
‐ Alle 40-v. kuntalaisten keskuudessa yleisarvosana on keskimääräistä korkeampi

(7,93) ja on noussut hieman edellisistä barometreista (2013: 7,90 2011: 7,81). Tämä
ryhmä edustaa 25% vastanneista.
‐ Keski-ikäisten (41-55) ”yleistyytyväisyys” on muita ikäryhmiä hieman alempi 7,60 ja

on laskenut jonkin verran edellisistä barometreista (2013: 7,64 2011: 7,75). Tämä
ryhmä edustaa 28% vastanneista.
‐ Yli 55-vuotiaat muodostavat suurimman ikäryhmän vastanneista ( 47%). Näiden

kuntalaisten keskimääräinen yleisarvosana on 7,74 ( 2013: 7,75 2011: 7,65).
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Yleisarvosana

Yhteenveto

Yleisarvosanaa on kommentoitu
• Vastaajista 17% on perustellut antamaansa arvosanaa.

(2013: 14%. 2011: 13%. 2009: 15%. 2007: 21%. 2005: 19%).
• Kolmasosa niistä, jotka ovat antaneet huonon/välttävän arosanan on kommentoinut.

Vastaavasti joka kymmenes, joka antoi hyvän/kiitettävän arvosanan kommentoi.
• Hyvän/kiitettävän arvosanan antaneista lähes puolet viestittää, että vaikka ovat

yleisesti ottaen tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, niin kunnan toiminnoissa löytyy
myös parannettavaa.
• Välttävän/huonon arvosanan antaneista yhä pienempi osuus korostaa joitain epäkohtia

haja-asutusalueella 15% (2013: 25% 2011: 37% 2009: 33%).
• Puolet välttävän/huonon arvosanan antaneista suuntaa kritiikkinsä yhteen

mieltämäänsä epäkohtaan.
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Yleisarvosana

Yhteenveto kommenteista *)
Kiitettävään/hyvään
arvosanaan liitetyt kommentit
aiheittain

Miten kommentit
jakautuivat aiheittain
2011 2013 2015

Välttävään/huonoon
arvosanaan liitetyt kommentit
aiheittain

Miten kommentit
jakautuivat aiheittain
2011

2013

2015

Hyvä arvosana, mutta on
myös parannettavaa.

51%

44%

46%

Painottaa yhtä
kehittämistarvetta.

33%

47%

51%

Tyytyväinen, saadaan mitä
tarvitaan, asiat hoituvat.

26%

41%

42%

Suunnittelu, kehittäminen tai
päätöksenteko kunnassa.

8%

5%

17%

Mainitsee palvelumuodon
johon erityisen tyytyväinen.

29%

5%

8%

Haja-asutusalue, joka on
eriarvoisessa asemassa.

37%

25%

15%

Muuta

4%

10%

4%

Painottaa useampia
kehittämistarpeita.

10%

22%

11%

Muuta

12%

6%

*) Kaikki spontaanit kommentit on järjestetty useimmiten esiintyneiden aihepiirien mukaan.aasteita.
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit
Tyytyväinen, positiivinen, saadaan mitä tarvitaan, asiat hoituvat
(20 kommenttia)


Resurssit huomioon ottaen kunta on hoitanut hyvin tehtävänsä.
Kaksikielisyyden vuoksi tehtäviä lienee enemmän kuin yksikielisessä
kunnassa.
Yleisarvosana 8 Vols...

Tyytyväinen, positiivinen, saadaan mitä tarvitaan, asiat hoituvat


Onneksi viime vuosina Masalan kehitykseen ja viihtyvyyteen on satsattu.
Yleisarvosana 8 Masala...



Kaikki toimii suht koht hyvin.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Kirkkonummen kunta on sopivan kokoinen. Menot eivät ole liian suuret,
palvelut sopivasti saatavilla.
Yleisarvosana 9 Upinniemi...



Omalta osalta tyytyväinen, en tosin käytä paljon kunnan palveluita.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Olen saanut asioihin asiantuntevan vastauksen tai palvelun.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Är mycket nöjd med kommunen överlag!
Yleisarvosana 9 Masala...



Edistystäkin on tapahtunut.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Tähän asti hoitanut henkilökohtaisia asioitani hyvin.
Yleisarvosana 9 Kantvik...



Omalta osaltani voin sanoa näin (8=hyvin), koska ne asiat joita olen lyhyen
asumisen perusteella hoitanut kunnassa, ovat menneet hyvin.
Keskusta...



Minulla ei ole ollut ongelmia. Kirkkonummi on hyvä kunta asua.
Yleisarvosana 9 Masala...



Tulevaisuus näyttää hyvältä. Täällä on hyvä asua, lähellä luontoa ja
Helsinkiin. Keskustan ilme on muuttunut positiivisesti, niin kuin täällä
Masalassa. Olemme pysyneet muakan kehityksessä.
Yleisarvosana 8



Enpä osaa sanoa miksi annoin noin keskinkertaisen numeron. Meille on
kunnan toiminta ollut ihan mainiota. On nuorisoteatteri, kuvataidekoulu,
musiikkiopisto, kirjasto ja terkka. Jos terkka muuttaa jonnekin pellolle ja
vuodeosasto loppuu, sitten numero putoaa kutoseen ja syystä.
Yleisarvosana 8 Kantvik...



Tämäkin kysely on hyvä ele!
Yleisarvosana 8 Vols...



Kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä kunnan tarjoamiin palveluihin.
Yleisarvosana 8 Sundsberg...



För tillfället bra.
Yleisarvosana 8 Masala...





Kokemukseni mukaan toimii hyvin.
Yleisarvosana 8 Keskusta...

Haaveilemme perheen perustamisesta ja mielestäni Kirkkonummi on hyvä
kunta siihen.
Yleisarvosana 8 Keskusta...





Jag tror att kommunen sköter invånarna.
Yleisarvosana 8 Keskusta...

Olemme asuneet kunnassa lähes 10 vuotta, aina olemme viihtyneet.
Kunnan kasvu on ollut myönteistä. Osaksi myös osaavan hallinnon
ansiosta.
Yleisarvosana 9 Kantvik...
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit
Mainitsee palvelumuodon johon erityisen tyytyväinen (4)

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa (22)



Meillä on hyvä kun on oma terveyskeskus ja päivystys (Keskusta).
Toivottavasti se jatkuu samaan malliin eikä siirry muualle.
Yleisarvosana 8





Terveydenhoito ja hammashoito toimivat suhteellisen hyvin.
Yleisarvosana 8 Keskusta...

Tagande i beaktande av de ekonomiskt dåliga tiderna tämligen bra.
Uppsägningarna senast var en dålig sak. Servicen sämre när färre
personer sköter samma arbetsmängd; speciellt dagvård och läkare på
HVC.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Terveydenhoito ja sivistystoiminta saa isot plussat.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Koulutus ja liikuntapalvelut toimivat hyvin, mutta terveydenhuoltopalveluissa
olisi sujuvoittamisen varaa.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Bäddavdelningen i hälsocentralen bra skötsel och vård. Personalen är
faktiskt bra och vänlig.
Yleisarvosana 9 Upinniemi...



Julkisiin liikennejärjestelyihin reakoitava ajoissa eikä vasta sitten kun
päätökset jo tehty.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Suuri miinus kuitenkin tk-päivystyksen toimimattomuudesta.
Yleisarvosana 8 Veikkola...



Det jag behövt av kommunen är skött utom skolplaneringen.
Yleisarvosana 8 Vols...



On todella tärkeää, että esim. terveyspalvelut edes nykyisellään on
saatavissa asuintaajamassa.
Yleisarvosana 8 Veikkola...

Bussiyhteydet ovat Espooseen verraten harvat, toki väkeäkin on
vähemmän. Suuri kiitos perehneuvolatyöstä, saimme apua.
Yleisarvosana 8 Sundsberg...



Työntekijöitä ei saisi liikaa vähentää palvelualoilta ettei työntekijät pala
loppuun. Se tulee kalliiksi yhteiskunnalle.
Yleisarvosana 8 Keskusta...

Kirkkonummen keskustaan vuokrattavia senioriasuntoja ikäihmisille, siellä
voisi olla puutarha, jonka hoitamiseen asukkaat osallistuisivat.
Yleisarvosana 8 Masala...



Olisi ihanaa jos Kirkkonummella olisi enemmän metsää eikä uusia taloja
rakennettaisi koko ajan , käytännössä se on mahdotonta.
Yleisarvosana 9 Keskusta...

Muuta (4)
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit
Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa



Kirkkonummen keskustaan hankala tulla Veikkolasta, emme käy siellä juuri
koskaan. Pohjoinen Kirkkonummi tarvitsee tästä syystä erittäin hyvät
palvelut.
Yleisarvosana 8



Muuten hyvä kunta, mutta byrokratia ajaa joskus kuntalaisten yli. Esim.
liikennemelumittaukset vuodelta 2000 todistavat, että Jorvaksen peltojen
kohdalla ei moottoritielle tarvita meluesteitä.
Yleisarvosana 8 Masala...



Teknisten palveluiden osalta 5. Rakennustarkastajat hakevat pisteitä
kunnan henkilökunnan palvelualttiudesta.
Yleisarvosana 8 Vols...



Joukkoliikenne tulisi kehittää samoin koululaisten matkoja turvallisemmiksi
Gesterbyn alueella.
Yleisarvosana 8 Masala...



Helt ok, ibland kanske för många rubriker innan man hittar rätt.
Yleisarvosana 8 Keskusta...





Perustoiminnot - koulutus, terveydenhoito, harrastukset kunnossa.
Talouden hoitoon lisää asiantuntemusta. Yritystoiminnan tukemiseen
enemmän huomiota.
Yleisarvosana 8 Keskusta...

Lisää panostusta lasten hyvinvointiin kehittämällä jalkakäytäviä paikoissa
joissa lapset liikkuu autojen seassa ja panostamalla lasten koulu- ja
päivähoitoruokailuun.
Yleisarvosana 8 Veikkola...



Arvosana on jokseenkin mutu-tuntumalla annettu, sillä mitään isompaa
valittamista ei ole kaavoituksen hitaus tosin hämmästyttää.
Yleisarvosana 8 Masala...



Pääasiallisesti hyvin mutta jonkin verran osalla kunnan hallintoa ja
virkailijoita on palveluasenteessa parantamisen varaa.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Satsaus perheiden hyvinvointiin tärkeä.
Yleisarvosana 8 Keskusta...



Toivotaan Masalaan lisää päivittäistavarakauppoja.
Yleisarvosana 8



Tällä hetkellä suurin piirtein ok, mutta jos terveyskeskus neuvola ja
hammashoito loppuu täällä Veikkolassa niin hukassa ollaan.
Yleisarvosana 8



Med några undantag är kommunala servicen god.
Yleisarvosana 9 Upinniemi...



Terveyskeskuksen siirto. Keskustan "kuoleminen".
Yleisarvosana 8 Keskusta...
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit
Painottaa yhtä kehittämistarvetta (32 kommenttia)

Painottaa yhtä kehittämistarvetta



Skulddelen har ökat oroväckande under dessa år vi bott här.
Yleisarvosana 6 Keskusta...





Meille on Vekklahteen luvattu 10 v vesi ja viemäri yhteyksiä. Viimeksi piti
tulla 2014. Missä viipyy.
Yleisarvosana 4

Kuntalaisten ikääntymistä ja ikäihmisten hyvinvointia ei ole riittävästi otettu
huomioon.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Ei kuunnella asukasta. Minua loukkaa että tehdään rakennustöitä öisiin,
meillä on oikeus kotirauhaan.
Yleisarvosana 7 Keskusta...

Eläkeläiset on jätetty huomiotta ja kuulematta monissa kuntalaisia
koskevissa päätöksissä.
Yleisarvosana 6 Keskusta...



Ei tunnu sujuvan. Esim. terveyskeskus .
Yleisarvosana 7 Keskusta...

Kunnan rakennusprojektit voisi sujua mallikkaammin esim. kunnantalon
katto vuotaa jo uutena.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Bättre information, uppdatera er information om nya beslut och planering
bl.a. vägnätet.
Yleisarvosana 7 Keskusta...

Luomalaisten mahdollisuutta käyttää junayhteyttä ei ole puolustettu
riittävästi.
Yleisarvosana 7



Kommunen borde göra det lättare att anlita köptjänster även i kommunala
utrymmen. Nu försöker ni ta ockerhyror för nyttjande av ett litet rum på
dagis för barnens tal och annan terapi. Samma hyra som för gymnastiksalar
med vaktmästare är absurt.
Yleisarvosana 7 Masala...



Vuodeosastojen poissiirto. Miksi?
Yleisarvosana 5 Keskusta...



Behandlingen av tekniska lov tar för lång tid, vilket hämmar samhällets
ekonomiska verksamheter och förorsakar extra onödiga kostnader för
kommuninvånarna. Kommunen bör i dessa tider befrämja all ekonomisk
aktivitet. T.ex. normal enkel byggverksamhet måste vänta länge på lov.
Privata byggare vill utnyttja sommartiden. Som exempel kan jag nämna att
jag fick vänta fyra månader på åtgärdstillstånd för att förnya reningen av
avloppsvattnet från ett egnahemshus, vilket borde vara ett rutinlov. Nu
väntar jag minst ett år på lov att bygga ett lider.
Yleisarvosana 7 Upinniemi...









Joukkoliikenteen kasvaneet kustannukset ovat huono asia. Irrottautukaa
HSL:stä.
Yleisarvosana 6 Keskusta...



Kunta on hieman näkymätön ja vieras. Kunta ei edistä yritysten sijoittumista
kuntaan tuoden työpaikkoja.
Yleisarvosana 7 Vols...



Tolsan aseman vs Luoman seisakkeen lopettaminen oli ruma temppu
kunnalta.
Yleisarvosana 7 Masala...



Kuntalaisia ei kuunnella esim. vuodeosaston säilyttämisestä.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Kuntalaisten mielipiteitä tulee ottaa vielä paljon enemmän huomioon. Eikä
vain juhlapuheissa.
Yleisarvosana 7 Keskusta...
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit
Painottaa yhtä kehittämistarvetta

Painottaa yhtä kehittämistarvetta





Aika hidasta paikalle tuloa.
Yleisarvosana 7 Kantvik...



Avstånden är för långa mellan service-ställena (läkare, tandläkare och
annan socialtjänst).
Yleisarvosana 7 Masala... ...



Kollektivförbindelserna fungerar mycket dåligt.
Yleisarvosana 6 Vols...



Lisää tekeviä käsiä, vähemmän henkilöstöä hallintoon. Kunnan
kaavoituksessa valitukset ja muut ohitetaan ylimielisesti eikä kansalaisten
palautetta oteta huomioon.
Yleisarvosana 7 Keskusta...

Toiminta hidasta, kallista ja ei niin kuntalaista auttavaa. Siellä missä
tarvittaisiin lisää henkilökuntaa ei sitä ole ja asia takkuavat. Suljetaan
käyttökelpoisia kouluja ja rakennetaan lisää uusia. Liikenne järjestelyillä
olisi Upinniemen koulusta saanut oivan merenläheisen koulun vain pyörätie
puuttuu.
Yleisarvosana 6 Kantvik...



Yleisilme edelleen hoitamaton, huolimaton.
Yleisarvosana 7 Vols...



Päätökset etenevät todella hitaasti , esim. kaavoitukset.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Olen ilmoittanut muutamista vaaratekijöistä mutta aina vastaus tiedetään
tiedetään kuitenkin yksi paha on hoitamatta edelleen ala-asteen edessä
jossa kulkee lapsia ja autoja.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Toivon että kunnan henkilökunta täyttäisi lupauksensa asioiden hoidosta
johon olen pettynyt.
Yleisarvosana 6 Veikkola...



Masalaan rakennetaan liian paljon asuntoja, palvelut huononee entisestään.
Yleisarvosana 6



Pienestä eläkkeestä otetaan aina vain pois. Vanhustenhuolto huono.
Yleisarvosana 6 Keskusta...



Kyrkslätt höjer t.ex. hyrorna i servicebostäder och så skall de ännu ha
retroaktivt betalt.
Yleisarvosana 7 Upinniemi...



Liikenteessä on paljon parantamisen varaa.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



T.ex. Planeringen av Västra Jorv.
Yleisarvosana 5 Masala...



Masalan aluetta hävitetty; Pankki, R-kioski, postikonttori. Kuitenkin alue
kasvaa koko ajan ja rakennetaan.
Yleisarvosana 7
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit
Painottaa useampia kehittämistarpeita (7)

Suunnittelu, kehittäminen, päätöksenteko, seuranta (11)



Tehokkaampi ote kunnan talouden seurantaan. Virastotalon
sisäilmakustannukset ja muu sekoilu hämmästyttää.
Yleisarvosana 7 Masala...



All planering av tjänster, vägar, infra, social och hälsovård borde skötas från ett
vidare perspektiv = Helsingfors regionen.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Puuttuva kunnallistekniikka. Puuttuva tievalaistus. Tosi vaaralliset
tiet lapsille. Masalan terveyskeskus parantaa arvosanaa.
Yleisarvosana 6 Upinniemi...



Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä enemmän kuntalaisten asioiden hoitoon - dialogia ei
ole kuin vaatimalla.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Joka paikassa mietitään rahaa. Kevyen liikenteen väyliä liikkumisen
lisäämiseksi. Kaavoitusasiat tökkivät. Terveyskeskuspalveluja
supistetaan vaikka väki lisääntyy. Yleisarvosana 5 Vols...



Vanhakantaisuus pois, tuoreita ja uusia näkemyksiä tilalle.
Yleisarvosana 7 Kantvik...





Basservicen sköts väl och kunde få vitsordet 9. Däremot är den
startegiska planeringen och trafikproblemen klart åt skogen.
Yleisarvosana 6 Upinniemi...

Tehdään liian poliittisia (oik) ratkaisuja jotka eivät ole kuntalaisten parhaaksi.
Yleisarvosana 5



Julkinen hallinto hidas ja raskas. Yleisarvosana 6 Veikkola...



Yleinen hitaus on tyypillistä.
Yleisarvosana 7 Masala...



Päätöksenteko junnaa edelleenkin osittain paikoillaan johtuen poliittisesta
erimielisyyksistä. Nopeampaa toimintaa ja avointa tiedotusta kuntalaisille.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Kuntapolitiikka kovin tempoilevaa, ei mielestäni palvele tavallisia kuntalaisia hyvin.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Kuntalaiset ovat aktiivisia ja välittävät sen kehittymisestä ja säilymisestä
itsenäisenä kuntana. Toivottavasti meidän ääntä kuullaan jatkossa enemmän.
Palvelujen kehittäminen laahaa jatkuvasti kasvun perässä. Tämä on erittäin
huolestuttavaa näin isossa kunnassa.
Yleisarvosana 7 Kantrvik...



Enemmän palveluja kylälle.
Yleisarvosana 7 Masala...







Kunnan koko vaikuttaa siihen, että monia palveluja haen
naapurikunnista. Joukkoliikenteellä on merkitystä toimivalle
kansalaisuudelle. Kuntalaisten kohtaamisia tukevia tiloja tarvitaan
eri kuntakeskuksissa.
Yleisarvosana 7 Keskusta...
Kaavoitusasiat nopeammiksi, rakennuskiellot pois, vanhuksille
vuodepaikat, nuorille lisää tekemistä (ettei tarvitse töhriä ja hajottaa
paikkoja), lisää henkilökuntaa hammashoitoon.
Yleisarvosana 7 Vols...
Enemmän palveluja kylälle. Yleisarvosana 7 Masala...
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit
Haja-asutusalue eriarvoisessa asemassa (9 kommenttia)

Muuta



Kunta hoitaa mielestäni vain Kirkkonummen keskustan parantamista.
Yleisarvosana 6 Veikkola...



En ole oikein tyytyväinen.
Yleisarvosana 7,5 Masala...



Kunta antanut turhia lupauksia jo 20 vuoden ajan (Veklahti).
Yleisarvosana 4



Asioita hoidetaan hyvin ja huonosti.
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Veikkolassa olemme syrjässä Kirkkonummen keskustasta.
Yleisarvosana 7





Isojen taajamien ehdoilla kehitetään palveluita, pienten kylien asukkaat
eivät saa palveluita mutta kelpaavat maksajiksi.
Yleisarvosana 7 Vols...

Har ingen aning om hur det sköts, men säkert finns det saker som kan
göras förbättringar på??
Yleisarvosana 7 Keskusta...



Sellainen perusfiilis kokemuksien perusteella on.
Yleisarvosana 7 Masala...



Pohjois-Kirkkonummi on myös olemassa.
Yleisarvosana 7 Veikkola...



Haja-asutusalueet eivät saa vastinetta verorahoille: syöttöliikenteen
kehittäminen, kuituverkkojen rakentaminen haja-asutusalueelle myös.
Yleisarvosana 6 Vols...



Kommunen kunde ta i beaktande svensktalande i norra Kyrkslätt och byggt
svensk skola/dagis i Veikkola.
Yleisarvosana 7



PohjoisKirkkonummi on jäänyt edelleen unholaan. Missä on pyörätiet ja
missä viipyy meluvalli?
Yleisarvosana 5 Veikkola...



Norra Kyrkslätts-bor vill inte eventuellt bo tätare som nu men helt ok om
centrums befolkning ökar.
Yleisarvosana 6 Veikkola...
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3. TERVEYSPALVELUT
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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 2015

1. Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon
terveyskeskuksessa.

Terveyskeskuskysymykset 85%
(2013: 83%, 2011: 87%, 2009: 90%).

2. Pääsen tarvittaessa nopeasti tarvittavaan
sairaalahoitoon.

Sairaalahoitoon pääsy 65%
(2013: 66%, 2011: 77%, 2009: 78%).

3. Saan terveyskeskuksessa asiantuntevaa
hoitoa.

Hammashoitola 64%
(2013: 63%, 2011: 69%, 2009: 71%).

4. Minua palvellaan sujuvasti
terveyskeskuksessa.

Terveydenhuollon asiakasmaksu 83%
(2013: 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
• Palveluiden tärkeyttä ei ole erikseen mitattu tässä barometrissa. Vertailuarvioksi on
otettu neljän edellisen barometrin keskiarvot.
• Terveyspalveluja kuntalaiset pitävät kunnan tärkeimpänä palvelusektorina.
• Tärkeintä on saada terveyskeskuksessa asiantuntevaa hoitoa. Tämä on koko
barometrin neljänneksi tärkein kysymys, ainoastaan asuinympäristön turvallisuutta ja
luontoa sekä turvallisia koulumatkoja pidetään tärkeämpinä.
• Toiseksi tärkeintä terveyspalveluissa on päästä nopeasti hoitoon. Pääsy sairaalahoitoon
on barometrin 7. tärkein ja pääsy terveyskeskushoitoon 12. tärkein kysymys.
• Terveydenhuollon asiakasmaksun kohtuullisuudella ei ole kovinkaan suurta merkitystä.
Koko barometrin viidenneksi vähiten tärkeä kysymys.
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Terveyspalvelut

Palveluiden tärkeys
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Terveyspalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys
Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin

• Tyytyväisyys terveyskeskuksien ajanvaraukseen, asiantuntevuuteen ja palvelujen
sujuvuuteen on noussut ja on parempi kuin yhdessäkään aikaisemmassa barometrissä.
• Terveyskeskuksien toiminnassa on kuntalaisten mielestä eniten parantunut
asiantuntevuus ja ajanvaraus.
• Hammashoitolaan 66% on tarpeeksi tyytyväisiä. Lähes sama osuus kuin kahdessa
edellisessä barometrissa.
• Terveyspalveluihin kohdistuu suuria odotuksia. Kuilut tärkeys- ja tyytyväisyyspisteiden
välillä ovat pienempiä kuin aikaisemmissa barometreissa, mutta edelleenkin odotetaan
enemmän terveyspalveluista.
• Sairaala- ja terveyskeskushoitoon ei päästä tarpeeksi nopeasti. Tässä kohtaa kuilut
tärkeys- ja tyytyväisyyspisteiden välillä ovat suurimmat.
• Terveydenhuollon asiakasmaksua kuntalaiset pitävät kohtuullisena, kuten
aikaisemmissakin barometreissä.
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Terveyspalvelut

Kuntalaisbarometri 2015
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Terveyspalvelut

Tärkeys vs. tyytyväisyys
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Terveyspalvelut

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7- 4

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 -10

Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon
terveyskeskuksessa.
Pääsen tarvittaessa nopeasti tarvittavaan
sairaalahoitoon.
Saan terveyskeskuksessa asiantuntevaa
hoitoa.
Minua palvellaan sujuvasti
terveyskeskuksessa.
Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu
sujuvasti.

Hammashoitola toimii laadukkaasti.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat
kohtuulliset.
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Terveyspalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys
Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin
• Tyytyväisyys terveyskeskusten toimintaan on lisääntynyt lähes kaikilla asuinalueilla
lukuun ottamatta Kantvikia. Muutama havainto verrattuna edelliseen barometriin:
‐ Eniten tyytyväisyys on noussut Veikkolan, Sundsbergin ja Masalan alueilla.
‐ Keskustan alueella tyytyväisyys lähes kaikkiin palveluihin on noussut hieman.
‐ Masalassa ja Sundsbergissä tyytyväisyystaso on kaikilta osin hyvä.
‐ Veikkolassa ollaan ensimmäistä kertaa tyytyväisiä asiantuntevuuteen ja palvelujen
sujuvuuteen.
‐ Tyytyväisyys asiantuntevuuteen on kasvanut selvästi kaikilla asuinalueilla.
‐ Ajanvarausjärjestelmän koetaan parantuneen kaikkialla paitsi Kantvikin alueilla.
‐ Tyytymättömyys siihen, että hoitoon pääsee jonottamatta, on vähentynyt
Veikkolassa, Masalassa ja Sundsbergissä, mutta kasvanut Upinniemen ja Volsin
alueilla.
• Hammashoitolaan tyytyväisyys on pysynyt lähes muuttumattomana keskustan ja
Masalan alueilla, mutta lähtenyt laskuun Veikkolassa ja Volsin alueilla.
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Terveyspalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2015
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

N=33

N=48

N=235

N=83

N=10

N=45

N=69

Pääsen tarvittaessa nopeasti
hoitoon terveyskeskuksessa.

7,51

7,75

7,76

8,06

9,00

7,22

7,53

Pääsen tarvittaessa nopeasti
tarvittavaan sairaalahoitoon.

7,71

8,00

7,96

7,97

8,88

7,13

7,53

Saan terveyskeskuksessa
asiantuntevaa hoitoa.

7,65

8,26

8,19

8,37

8,90

7,82

8,05

Minua palvellaan sujuvasti
terveyskeskuksessa.

7,62

8,17

8,05

8,45

9,30

7,53

7,99

Terveyskeskuksen ajanvaraus
hoituu sujuvasti.

7,56

8,04

7,87

8,23

9,30

7,40

7,68

Hammashoitola toimii
laadukkaasti.

7,61

8,17

7,90

7,84

9,00

7,07

7,64

Terveydenhuollon asiakasmaksut
ovat kohtuulliset.

7,88

8,75

8,43

8,56

8,50

8,44

8,40

Hyvä: 7,90 ja yli
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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

Kuntalaiskommentit

Kuntalaisbarometri 2015

Terveyspalvelukommentit aiheittain

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

Hammashoito

40

25 %

10

29 %

Terveys-keskuksen vuodeosasto

34

21 %

Hoitoon pääsy ja ajanvaraus

20

14 %

1

3%

Terveydenhoito Veikkolassa

17

11 %

4

11 %

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit

13

8%

3

11 %

Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu

13

8%

13

34 %

Päivystys

7

4%

2

6%

Lääkärien toiminta

7

4%

2

3%

Muuta

5

3%

1

3%

Terveydenhoidon maksut

3

2%
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Terveyspalvelut

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kehittämiskommenteista

Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

30 %

13 %

10 %

15 %

19 %

21 %

Hammashoito

40

25 %

Terveys-keskuksen vuodeosasto

34

21 %

Hoitoon pääsy ja ajanvaraus

20

14 %

24 %

20 %

27 %

26 %

23 %

24 %

Terveydenhoito Veikkolassa

17

11 %

14 %

23 %

16 %

15 %

12 %

13 %

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit

13

8%

8%

4%

3%

6%

13 %

10 %

Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu

13

8%

10 %

10 %

11 %

13 %

7%

12 %

Päivystys

7

4%

8%

16 %

Muut aiheet

5

3%

2%

7%

6%

8%

3%

Lääkärien toiminta

7

4%

12 %

12 %

6%

11 %

9%

9%

Terveyskeskus- ja päivystysmaksu

3

2%

4%

8%

5%

7%

9%

8%
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Terveyspalvelut

Yhteenveto
KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA
• Veikkolan alueet. Vähemmän kritiikkiä kuin aikaisemmissa barometreissa. Eniten
kommentteja koskien terveyskeskuksen aukioloaikoja/ajanvarausta, mm. toivotaan
pääsyä terveyskeskukseen iltaisin ja viikonloppuisin.
• Hammashoito. Kuten edellisessä barometrissa, eniten kommentoitu terveyspalvelu.
Noin 75% kritiikistä koskee pitkiä jonotusaikoja. Myös kiitosta hyvästä hoidosta.
• Ajanvarausjärjestelmä ja hoitoon pääsy. Ajanvaraukseen suuntautuva kritiikki on
puolittunut siitä, mitä se oli edellisessä barometrissa. Suuri osa kommenteista liittyy
pitkiin jonotusaikoihin.
• Terveyskeskuksen vuodeosasto. Toivotaan, että vuodeosasto säilytetään kunnassa.
• Positiiviset kommentit. Terveyspalvelut on saanut enemmän kiitosta kuin yksikään
toinen palvelusektori. Kiitosta saa yhtä lailla hammashoitola ja terveyskeskustoiminta.
Usea kiitettävä kommentti osoitteella Masalan terveyskeskus.
• Tämän osion lopussa löytyy kaikki terveyspalveluihin liittyvät kommentit aihepiireittäin.
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Hammashoitoon liittyviä kehittämistarpeita (40)

Hammashoitoon liittyviä kehittämistarpeita



Hammashoitoon on aivan liian pitkä jono. Keskusta...



Bobäckin koulun hammashoidon siirtyminen keskustaan melko harmittavaa



Borde gå att boka tid istället för att köa till tandvård. Keskusta...





Centrala problemet är den långa väntetiden till mottagning. Värst är
tandvården där man kan bli tvungen att vänta ett år. Upinniemi...



Ajanvaraus esim. hammashoitoon joutuu aina jonottamaan, eikö se
vastaaja voisi heti ilmoittaa että paina numero 1, ja sanoa että soitetaan
teille, eikä jonotusta 5 min ennen kuin toimii numero 1:n sanoma. Masala...

Hammashoitoon en enää uskalla varata aikaa, sillä haukkuja tulee kun ei
ole poistanut hammaskiviään "ajoissa". Lisäksi vuonna -10 hampaani
operoitiin sellaiseen "kuntoon", että sain monen vuoden riesan muka
paikatusta hampaasta, etten kunnalliselle hammaslääkärille enää mene
kuin äärimmäisessä hädässä. Lisäksi akuuttiaika olisi saatava heti samalle
päivälle, sillä hammaskivun kanssa ei pysty elämään. Mutta ei-oota on niin
helppo tarjota. Vols...



Hammashuollon varausjonot ovat pitkät. Masala...



Hammashoitojonot pitkät (Masalan).



Hammaslääkärit keskittyvät vain akuuttihoitoon, ehkäisevää hoitoa ei tunnu
olevan paljonkaan. Keskusta...



Hammashoitoon jonot edelleen pöyristyttävän pitkät, yli puolen vuoden
jono. Vols...



Hammastarkastukseen pitää jonottaa. Masala...



Hammaslääkärijonot pitkiä > 1/2 vuotta. Keskusta...



Hammaslääkärijonot yli puoli vuotta? Vols...



För långa köer till tandvård. Vols...



En käytä hammashoitolaa koska oletan siellä olevan ruuhkaa. Keskusta...





Hammashoidon ajanvarauksen ongelmana pitkät jonotukset. Keskusta...

Hammaslääkäriin on pitkät jonot, sairaan lapsen kanssa ei halua jonottaa
pitkään päivystyksessä. Keskusta...



Är orolig över att inte tänderna kontrolleras oftare än vart tredje år. Som
diabetiker bör de kollas varje år. Keskusta...



Lång väntetid till tandvården. Masala...



Hammashoitolaan (Veikkola) kiireetön ajanvaraus tuntuu olevan jumissa.



Hammaslääkärikokemus (miehen) huono. Kivunlievitystä ei annettu.
Vaikutti puoskaroinnilta. Masala...



Hammashoito: hoitovälit liian pitkät (1,5 kk) varsinkin jos hampaistossa on
paljon hoidettavaa. Keskusta...



Hammaslääkärijonojen vuoksi perheessä turvauduttu yksityisiin palveluihin.
Masala...



Todella pitkät jonot hammaslääkäriin. Masala...



Hammashoitoloiden jonot ovat kohtuuttomat! Upinniemi...



Lääkäriaikaa on vaikea saada samalle päivälle. Hammaslääkäriin pitkät
jonot. Keskusta...



Hammashoitolan hampaiden tarkistukseen on kohtuuttoman pitkät jonot ja
sieltä saadut ajat ovat joustamattomia. Keskusta...



Kortare tandläkarköer. Keskusta...



Systeemi, jossa yksi hammaslääkäri hoitaa kaikki tietyn koulun oppilaat on
kankea ja joustamaton. Enemmän joustoa tulisi, jos ajan voisi varata mihin
hyvänsä hammashoitolaan. Keskusta...



Odotusajat hammashoitoon liian pitkät. Keskusta...



Ei pääse hammashoitoon heti. Keskusta...



Kunnallisia hammaslääkäreitä lisää. Keskusta...



Hammashoidossa ajan saa 172 vuoden jonottamisella! Keskusta...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Hammashoitoon liittyviä kehittämistarpeita (40)

Hammashoito - positiiviset kommentit (10)



Hammastarkastukseen jonotus (6kk) on aivan liian pitkä, sille on tehtävä
jotain ja äkkiä. Keskusta...



Hammashoitoon kohtuullisen vaikea päästä, hammashoito on kuitenkin
ensiluokkaista kun sinne pääsee. Keskusta...



Till tandvården är köerna för långa (över 6 mån.). På tidsbeställningen bör
personalen vara tvåspråkig (finska och svenska). Keskusta...



Hammashoidon varauskäytäntö lapsille toimii hyvin. Keskusta...



Hammashoito on yksityisten hammaslääkärien varassa. Upinniemi...



Hammashoito laadukas.



Hammashoito usein myöhässä. Kantvik...



Hammashoitolassa ammattitaito korkea mutta pitkät jonotusajat.



Hammashoitoon pitkät jonot. Masala...



Olen käyttänyt kunnan hammashoitolaa, siellä palvelu oli hyvä. Keskusta...



Hammasaikojen varaaminen puhelimessa hankalaa. Upinniemi...



Hammashoito ollut erinomaista. Kantvik...



Hammashoitoon ei pääse, paitsi hätätapauksissa. Vols...



Plussaa asiantuntevasta ja laadukkaasta palveluista
hammashoitolanhoitajien osalta. Kantvik...



Hammashuollon ajanvaraus ok. Masala...



Hammashoito hyvää, mutta siihen lisää resursseja. Keskusta...



Hammashuollon puolella asiat ovat paremmin, ja erityisesti hammaslääkäri
Irina Kurki on aivan mahtava ja ihana. Masala…
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Terveys-keskuksen vuodeosasto (34)

Terveys-keskuksen vuodeosasto



Tavoite siirtää vuodeosasto Espooseen on järjetön. Keskusta...



Kommunen bör ha egen bäddavdelning. Keskusta..



Terveyskeskuksen yhteydessä täytyy säilyttää vuodeosasto. Keskusta...



Ilman muuta vuodeosasto siihen uuteen terveyskeskukseen. Masala...



Uuteen terveyskeskukseen ehdottomasti vuodeosasto! Upinniemi...





Vuodeosasto säilytettävä Kirkkonummen uudessa terveyskeskuksessa.
Keskusta...

Terveyskeskuksen vuodeosasto on säilytettävä. Omalääkäri-systeemi
säilytettävä. Keskusta...



Vuodepaikat säilytettävä Kirkkonummella. Keskusta...



Kirkkonummessa tulisi jatkossakin olla oma tk-sairaala. Upinniemi...





Terveyskeskuksen vuodeosasto ehdottomasti säilytettävä. Keskusta...

Terveyskeskuksen vuodeosasto pitäisi säilyttää Kirkkonummella eikä ostaa
palvelus Espoosta. Keskusta...



Toivoisin että uuteen terveyskeskukseen tulisi vuodeosasto. Keskusta...



Vuodeosasto pitää säästää. Keskusta...



Vuodeosasto säilytettävä kunnassa. Keskusta...



Järjetöntä supistaa päivystysaikoja ja lopettaa vuodeosasto.



Terveyskeskusksen yöpäivystys ja vuodeosasto säilytettävä kunnassa.
Keskusta...



Pidetään vuodeosasto Kirkkonummella. Keskusta...



Vuodepaikat säilytettävä Kirkkonummella huonojen liikenneyhteyksien
vuoksi. Keskusta...



Terveyskeskusksen vuodeosasto säilytettävä. Masala...



Vuodeosasto uuteen terveyskeskukseen ehdottomasti. Kantvik...



Vuodeosasto on säilytettävä kunnassa. Masala...



Terveyskeskuksen vuodeosasto säilytettävä Kirkkonummen keskustassa.
Keskusta...



Vuodepaikkoja tarvitaan Kirkkonummelle, niitä ei saa siirtää esim. Jorviin.
Masala...



Bäddavdelningen bör bevaras i Kyrkslätt med beaktande av dåliga
kommunikationer till närkommunerna samt service på svenska.
Upinniemi...



Vastustan terveydenhoidon laitospaikkojen siirtämistä Jorviin, julkinen
liikenne sinne olematonta. Keskusta...



Vuodeosasto tärkeä uudessa terveyskeskuksessa. Keskusta...



Vuode-osasto säilytettävä uudessa Tk:ssa. Keskusta...



Vuodeosasto säilytettävä. Vols...



Kannattaa kehittää omaa terveyspalvelua. Jorvissa olen joskus ollut, siellä
hidas palvelu, monta tuntia saa odottaa kun menee lääkäriin. Siellä on liikaa
potilaita. Kirkkonummi on iso kunta. Kyllä täällä tarvitaan oma vuodeosasto.
Keskusta...



Toivottavasti mahdollisesti tulevassa uudessa sairaalassa on vuodeosasto.
Keskusta...



Tavoite siirtää vuodeosasto Espooseen on järjetön. Keskusta...



Terveyskeskuksen yhteydessä oleva vuodeosasto on säilytettävä.
Keskusta...



Vuodeosasto ehdottomasti uuteen Tkseen- Keskusta...



Kunta kasvaa meitä on kohta 40.000 asukasta, rakennettava uusi
vuodeosasto. Keskusta...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Hoitoon pääsyyn, ajanvaraukseen liittyviä kehittämistarpeita (20)

Hoitoon pääsyyn, ajanvaraukseen liittyviä kehittämistarpeita



Jonotusajat aivan liian pitkät ja päivystys iltaisin ja öisin huono kun Jorviin
pitää mennä. Keskusta...





Hälsocentralens telefontjänster kunde vara bättre. Keskusta…

Lääkärille pääsy terveyskeskuksessa tuntuu olevan kiven alla, jos joutuu
odottamaan vähintään neljä tuntia. Se ei ole enää kohtuullista joutua
odottamaan useita tunteja lääkärille pääsyä. Masala…



Hoitoaikoja saa harvoin heti tai niitä saa jonottaa (päivystys) jopa 3 h.
Keskusta...





Masalan terveyskeskuksen ajanvaraus on aivan kauhea, soittaessa sinne ei
saa aikaa, voi käydä niinkin että jonottaessa puhelu katkeaa.

Päivystys toimii kohtuullisen hienosti varsinkin lasten kanssa. Iltaisin on
välillä liian pitkät jonot. Laboratorioon on myös kohtuuttoman pitkät jonot
aamuisin. Eläkeläiset tukkivat aamuajat. Eri ajat niille, joilla on mahdollisuus
tulla milloin vain (eläkeläiset), Varausjärjestelmän kehittäminen voisi
järkeistää resurssien käyttöä. Keksusta...



Köerna bör bli kortare . Keskusta…



Väntetiden till hälsocentral är för lång och därför betalar jag för privata
tjänster. Mina föräldrar är mycket sjuka och får inte den hjälp som behövs
inom rimlig tid. Keskusta...





Sähköinen ajanvaraus lääkärille ei toimi ja puh.ajat eivät oman työn vuoksi
ole mahd. käyttää. Masala...

Omalääkärille pitäisi päästä nopeammin. Päivystyksen jonoja iltaisin ja
viikonloppuisin pitäisi pystyä lyhentämään / ottamaan myös lapset
paremmin huomioon ja hoitamaan muussa kuin saapumisjärjestyksessä.
On kokemusta jopa 6 tunnin jonotuksesta, 4-5 tuntia lapsen kanssa myös
valitettavan tavallista. Toivon ettei kukaan perheestä sairastu
viikonloppuna. Vols...



Lääkärin vastaanotolle pääsy kestää liian kauan. Keskusta...





Jonotusajat pitkiä, omalääkärille aikoja saa odottaa. Vols...

Ajanvaraukset lääkärille ja hammaslääkärille tarvitsevat toisen vastaajan
(nykyinen jonotus kohtuutonta). Keskusta...



Jouren har jag upplevt som långsam och ibland är det ingen mottagning,
underliga infon här och där, ganska vilseledande för kunden. Keskusta...



Pääasiassa emme käytä kunnan terveyspalveluja koska yksityiselle puolelle
pääsee huomattavasti helpommin ja nopeammin. Masala...



Puhelimessa ajanvaraukseen joutuu välillä jonottamaan liian kauan ja
jonottaminen on maksullista. Asiakaspalvelu ajanvarauksessa yleensä
ystävällisiä. Keskusta...



Erittäin pitkät jonotusajat lääkärille pääsyyn. Pakko käyttää yksityistä.
Vols...



Ajanvaraus monimutkainen. Upinniemi...



Puhelimella melkein mahdotonta saada yhteyttä Terveyskeskukseen soitti
mihin aikaan tahansa. Keskusta...



Svårt att komma in i kommunala hälsovården. Upinniemi...
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Tidsbeställning till dejour fungerar väldigt bra i Masaby. Ifall man ringer på
morgonen får man nästan alltid tid samma dag. Jouren i centrum rör jag
inte, åtminstone inte med små barn… Systemet i Esbo fungerar generellt
bättre.
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Kehittämistarpeita Veikkolan terveydenhoidossa (17)

Kehittämistarpeita Veikkolan terveydenhoidossa



Toiveena on että Veikkolan terveyskeskus säilytetään. Hammashoitoon
Veikkolassa on aika pitkä jonotus.





Terveyskeskuspalveluita ei ole saatavilla Veikkolassa iltaisin,
viikonloppuisin ja kesällä.

Puhelimitse tehdyt ajanvaraukset tuntuvat "katoavan" hammashoitolan
jonosta, kun puoli vuotta odottamista on täynnä. Ihan kuin tilastoja
kaunisteltaisiin. Veikkola...



Veikkolan koululla toimiva hammashoito on ala-arvoista



Hammashoito myös Veikkolaan.





Kunta ei huomioi Veikkolan aluetta mm. puheterapiapalveluissa.



Veikkolan terveyskeskus on tärkeä, Kirkkonummen keskustaan on PohjoisKirkkonummelta liian pitkä matka.



Parempi palvelu vastaanottoon, koskee Veikkolaa.

Kun akuutissa keuhkoputkentulehduksessa ja kuumeessa tarvitsee
antibioottikuurin ja jonkun tsekkaamaan keuhkot keuhkokuumeen varalta,
niin jonottaminen terveyskeskuksessa on tuskaa. Niinpä menen yksityiselle,
vaikkei varaa olekaan. Miksei niitä pika-aikoja voi antaa 10 minuutin välein
ja ihminen saisi jonottaa kotonaan? Inhottavaa ihmisarvon alentamista, sillä
siellä jonottaessa on alttiina kaikille muillekin pöpöille. Veikkola...



Veikkola hälsovård längre öppet.





En ole saanut hyvää terveyspalvelua kunnasta n. 10 v. aikana. Veikkola...

Veikkolassa lääkärit olleet todella kokemattomia ja epävarmoja ja on
pitänyt käydä yksityisellä.



Olisi hyvä jos terveyskeskuspalveluja voisi käyttää sujuvasti lähikunnissa.
Veikkola...



Nettiajanvarausta lääkärille kehitettävä. Veikkola...



Hammashoitoon en ole päässyt. Uuden asiakkaan ottaminen jonoihin ei
tunnu miellyttäävän hammashoitajia Pojois-Kirkkonummella.



Svårt att få läkartid till Veikkola.



Terveysasemalta on vaikea saada aikaa. Jonottaminen kestää
kohtuuttoman kauan. Käytössä pitäisi olla takaisinsoittosysteemi, mutta se
ei kohdallani ole vielä kertaakaan toiminut. Vastaava palvelu toimii esim.
Turussa erittäin hyvin Veikkola...
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Veikkolan terveydenhoito - positiiviset kommentit


Lasten hammashoito toimii hyvin. Veikkola...



Veikkolan terveyskeskukselle täysi 10 kaikin puolin samoin
neuvolapuolelle.



Lääkäriin/hammaslääkäriin pääsee melko hyvin kun olet tosi sairas tai lapsi.



Lasten hammashoito toimii loistavasti. Veikkola...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Terveyspalvelut yleensä ja resurssit - kehittämistarpeita (13)

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit - positiiviset kommentit



Enemmän henkilökuntaa jotta jonotusajat lääkärille olisivat pienemmät.
Upinniemi...



Jag får vård för mina sjukdomar och krämpor. Keskusta...



Terveydenhoito toimii. Keskusta...



Sairaanhoitajia voisi olla enemmän jotta heillä ei olisi niin kova kiire ettei
ehdi olemaan ystävällisiä. Keskusta...





Henkilökuntaa riittävästi pitää varmistaa jokaiseen toimipisteeseen.
Veikkola...

Terveyspalvelut sujuvat mielestäni muuten hyvin.
Mutta vuodeosastoja EI voi sulkea ja lähettää vanhoja ihmisiä Espooseen.
Me tarvitsemme niitä! Keskusta...



Masala HVC borde öppet dynte runt och tandvården här i Masala



Lisää henkilökuntaa terveyskeskuksiin , välillä menee aamulla ja illalla
sanotaan tule huomenna uudestaan. Keskusta...



Hälsocentralen bör få bättre utrymmen, gamla rivas och det bör byggas ett
helt nytt hus. Keskusta...



Erikoissairaanhoitoon päästävä nopeammin. Veikkola...



Mieluummin maksan nykyään yksityisestä hoidosta kuin jonotan
terveyskeskukseen. Pelottaa vanheneminen . Kuntaan tarvitaan oma
sairaala ja laadukas ter.huolto. Keskusta...



Terveyspalvelujen keskittäminen Jorviin surullista toimintaa. Keskusta...



Esbo har nästan inga köer mera, kopiera systemet. använder främst privat
pga jobbet. Men föräldra och barn har försökt det kommunala men relativa
resultat. Keskusta...



Surkeaa, jos kunnasta ei löydy palvelua ja joutuu menemään Jorviin.
Masala...



Yksi palvelee hyvin, kolme muuta istuu ja kaivaa nenää. Sen kerran kun
olen tarvinnut palveluja olen sitä saanut. Mutta ihmetyttää henkilökunnan
pyöriminen terveyskeskuksessa. Luulis heillä olevan töitä, eikä päivällä
tarvita pyörimässä kolmea hoitaa tekemässä samaa hommaa. kalliiksi tulee
kunnalle ja yhteikunnalle. Kantvik...



Laboratoriokokeiden tulokset paperilla - kiitos. Puhelimessa vaikea kuulla
huonon kuulon johdosta. Keskusta...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu - kehittämistarpeita (13)

Terveyskeskuksen toiminta/palvelu - positiiviset kommentit (13)



Terveyskeskuksessa palvelu vaihtelee, itse olen joutunut lähtemään
sairaana töihin kun en päässyt lääkärille 3 h jonotuksen jälkeen, toisaalta
pienet lapseni ovat molemmat saaneet kiireellistä hoitoa. Ilmeisesti
panostus on lapsiin ja vanhuksiin.



Terveyskeskus saa kiitosta kokonaisuutena. Asiakaspisteessä/infossa
saisi olla ainoastaan asiakastyöstä kiinnostuneita ja empatiakykyisiä
henkilöitä. Upinniemi...



Terveyskeskus Masalassa toimii erinomaisesti.



Välillä palvelu on asiallista ja ripeää, välillä taas tuntuu ettei oteta asiakasta
tosissaan, vähätellään ja palvelu on epäasiallista. Keskusta...



Masala hälsocentral bra.



Lääkärin vastaanoton tila sekava ja aina ei tiedä missä lääkäri ottaa
vastaan (päivystys). Infopisteessä saa tylyä kohtelua. Keskusta...



Masalan terveyskeskus toimii mallikkaasti.



Henkilökunta on asiansa osaavaa. Vols…



Läkarna kan inte svenska ej heller skötarna. Keskusta...



Svårt få service på svenska. Keskusta...



Kaikkia asiakkaita ei voi ohjata päivystykseen moneksi tunniksi
odottamaan. Keskusta…



Terveyskeskus jos saataisi tänne Jokiniittyyn.



Kirkkonummen terveyskeskuksen päivystyksessä 4,5 h ennen kun pääsin
ambulanssilla Jorviin. Masala...



En käytä terveyskeskusta, yksityinen on parempi ja tehokkaampi. Kantvik...



Om det sitter en person i infon på hälsocentralen så skulle man ju kunna tro
att den personen är där för att informera patienter om vart de ska. Ofta har
jag just i infon fått väldigt dålig betjäning, det är nästan som att de blir arga
för att man kommer dit och stör deras arbetsdag. Int att undra på att köerna
är långa när ingen vet var dom ska vara o infon vägrer ge det svaret.
Keskusta...





Triagehoitaja istutti minua tuntikausia ja kun viimein pääsin lääkärin luo
oltiin hätäilemässä että heti pitää mennä ambulanssilla Jorviin. No. Selvisin
siitä hengissä mutta se ei ole knummen triagehoitajan ansio (edelleni
pantiin mm ympäri odotustilaa juoksennellut lapsi ja nuori mies joka
reippaasti kiiruhti lääkärin luo). Masala...
Svensktalande personal i tidsbeställningen. Borde göras synligare med t.ex.
Flaggor på vårdarnas namnbrickor vilka språk vårdpersonalen talar.
Upinniemi...
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Terveyskeskuksen resurssit ovat tiukalla, mutta hyvä henkilökunta pitää
homman pystyssä. Keskusta...



Keskustan terveyskeskuspalvelut huipputasoa, vastaanotto auki klo 22
saakka.



Terveyskeskuksen nykyinen sijainti on loistava. Älkää siirtäkö sitä muualle.
Keskusta...



Terveyspalveluiden hyvät pisteet menevät Masalan terveyskeskukselle,
keskustan terveyskeskus olisi saanut huonommat pisteet.



Influenssarokotukseen terveyskeskus toimi loistavasti. Keskusta...



Viime aikoina olen saanut erittäin hyvää ja asiantuntevaa palvelua ja hoitoa
terveyskeskuksesta. Hienoa! Etenkin hoitajille kiitos! Masala...



Terveyskeskus nyt hyvällä paikalla ei siirtoja eikä supistuksia palvelusta,
ylöspäin voi rakentaa kerroksia. Kulkuyhteydet hyvät joka suuntaan.
Keskusta...



Masalan terveyskeskus on ok.

Terveyskeskuksen toiminta ja palvelu - kehittämistarpeita


Osa terveyskeskuksen hoitajista vastaanotossa ovat röyhkeitä eivätkä
lainkaan palveluvalmiita. Onko kohtuullista odottaa 30min että pääsee edes
tiskille kertomaan vaivansa? Masala...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Päivystys (7)

Lääkärien toimintaan liittyviä kehittämistarpeita (7)



Päivystyspalvelut ovat hitaita. Keskusta...



Egen läkare borde slopas emedan läkarna byts ut hela tiden. Keskusta...



Päivystyspalvelu ei ole jouhevaa, sen pitäisi toimia ajanvarauksella.
Keskusta...



Omalääkärille voisi varata ajan netissä. Keskusta...





Ensiapu/päivystys Kirkkonummelle myös öisin ja viikonloppuisin.
Keskusta...

Terveyskeskuksen palvelun laatu suuresti kiinni vastaanottavasta
lääkäristä. Kantvik...



Lääkärien vaihtuminen on suuri ( 4 lääkäriä per 3 vuotta). Keskusta...



Ilta- ja viikonloppupäivykset tulisi säilyttää terveyskeskuksessa. Keskusta...





Mielestäni viikonloppupäivystyksen puuttuminen terveyskeskuksessa on
huono asia. Muutaman tunnin päivystys tulisi järjestää. Masala...

Selkävaivojen takia lähes liikuntakyvytön eikä saanut hoitoa. Jouduin
turvautumaan yksityislääkäriin, selkäleikkaus Töölön sairaalassa lähes
saman tien. Kantvik...



Päivystys palautettava. Keskusta...





Särkypäivystykseen soitettaessa tentti ongelmasta ja särystä saa soittajan
tuntemaan itsensä pilasoittajaksi, joten parhain vaihtoehto ottaa heti
yhteyttä yksityiseen jo pelkän asiakaspalvelun takia, siellä asiakas otetaan
aidosti vakavasti. Upinniemi...



Päivystys - positiiviset kommentit


Ilta- ja viikonloppupäivystys hyvä palvelu, ei ole tarvinnut lähteä lasten
kanssa Jorviin. Keskusta...



Päivystysajan saa hyvin sekä hammaslääkäriin että lääkäriin. Keskusta...

Kuntalaisbarometri 2015

Omalääkäritoiminta ei toimi. Vols...
Lääkärit vaihtuvat liian usein. Keskusta...

Lääkärien toiminta - positiiviset kommentit


Omalääkäri Jyri Valtonen on ok. Masala...



Sjukvårdspersonalen har rätt attityd, och på den sidan har jag alltid fått bra
betjäning! Keskusta...
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit
Muu toiminta (5)

Muu toiminta - positiiviset kommentit



Demens- och minnessjuka bör vårdas bättre. Keskusta...





Kannatana suppean sairaalatoiminnan jatkamista keskustan alueella jotta
parantumattomasti sairaat voivat olla lähiomaistena helposti tavattavissa.
Keskusta...



Ett kommunalt rehabiliteringshem för personer med psykisk sjukdom, som
inte klarar sig med stödformer i eget hem. Keskusta...



Toivon että kunta on aktiivisesti mukana laittamassa sote-uudistukseen
vauhtia. Keskusta...



Muistisairaiden laitospaikkoja Kirkkonummelle. Keskusta...

Neuvola toimii hyvin, kiitos. Keskusta...

Terveydenhoidon maksut - kehittämistarpeita (3)


Asiakasmaksut voisivat olla korkeammat ja määräytyä tulojen mukaan.
Keskusta...



Terveydenhuollon maksut ovat liian korkeita. Vols...



Tk-korvaus mitätön. pitäisi olla lähempänä todellista hintaa. Sossu
maksakoon niille joiden rahat eivät riitä. Lapsille ilmainen tai halpa TK kuten
tähänkin asti. Hammashoito perustuu terkassa poistohoitoon, joka on
halpaa. Siksi käytän kaksi kultakruunua ja nastakruunun menetettyäni
yksitystä Helsingissä. Neljän hampaan menetys = 8000 eur.(implantti jos
rahat riittää) Kantvik...
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4. SIVISTYSPALVELUT
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.

Kuntalaisbarometri 2015
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SIVISTYSYSPALVELUT
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2015

1. Koulujen opetus on laadukasta.

Koulukysymykset 52%
(2013: 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 83%
(2013: 80% 2011: 82% 2009: 80%).
Nuorisolle harrastus 51%
(2013: 65% 2011: 60% 2009: 58%).
Lasten päivähoito 31%
(2013: 35% 2011: 46% 2009: 44%).

7. Lasten päivähoito on järjestetty
haluamallani tavalla.

Kuntalaisbarometri 2015
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Sivistyspalvelut

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Palveluiden tärkeyttä ei ole erikseen mitattu tässä barometrissa. Vertailuarvioksi on
otettu neljän edellisen barometrin keskiarvot.
• Sivistyspalveluja pidetään kunnan toiseksi tärkeimpänä palvelusektorina.
• Turvalliset koulumatkat on sektorin tärkein ja koko barometrin tärkeimpiä kysymyksiä.
• Laadukas opetus on barometrin 6. tärkein kysymys ja kuntalaisten mielestä yhtä
tärkeää kuin, että riittävän nopeasti pääsee sairaalahoitoon.
• Koulujen kannustava ilmapiiri on kymmenen tärkeimmän kysymyksen joukossa.

• Laadukkaat kirjastopalvelut, hyvin järjestetty päivähoito ja nuorison harrastus- ja
toimintamahdollisuudet sijoittuvat tärkeysasteikon keskivaiheille.

Kuntalaisbarometri 2015
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Sivistyspalvelut

Palveluiden tärkeys
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Sivistyspalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys
Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Hallinto-ala kokonaisuudessaan on vuodesta 2005 saanut muita sektoreita hieman
korkeammat tyytyväisyyspisteet. Kokonaistyytyväisyys sivistyspalveluihin on noussut
vuodesta 2003.
• Opetuksen laatu vastaa hyvin siihen kohdistuvaa korkeaa odotusarvoa. Myös koulujen
ilmapiiriä pidetään riittävän hyvänä. Koulujen puitteita ei edelleenkään pidetä riittävän
tarkoituksenmukaisina.
• Kirjasto on neljässä edellisessä barometrissa saanut korkeimmat tyytyväisyyspisteet.
Nyt tyytyväisempiä oltiin ainoastaan kodin lähiympäristön luontoon.
• Tyytyväisyys lasten päivähoitoon on noussut tässä ja edellisessä barometrissa.
Tyytyväisyys vastaa palveluun kohdistuvia odotuksia.
• Koulumatkojen turvallisuuden koetaan heikentyneen, eikä vastaa siihen liittyviä
odotuksia.
• Nuorisolle tarjottaviin harrastus- ja toimintamahdollisuuksiin tyytyväisyys on
muuttumaton ja kuilu tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä on edelleen hieman liian suuri.

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

62

Sivistyspalvelut

Tyytyväisyys palveluihin

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

63

Sivistyspalvelut

Kuntalaisbarometri 2015

Tärkeys vs. tyytyväisyys
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Sivistyspalvelut

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7- 4

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 -10

Koulujen opetus on laadukasta.

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

Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

Kunnalla on riittävästi tarjolla nuorisolle
harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.
Lasten päivähoito on järjestetty
haluamallani tavalla.
Kuntalaisbarometri 2015
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Sivistyspalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys
Alue- ja kielikohtainen tyytyväisyys palveluihin

• Kirjastopalveluihin ollaan kaikilla asuinalueilla riittävän tyytyväisiä.
• Opetuksen laatutasoa ja ilmapiiriä pidetään hyvänä muualla paitsi Kantvikin alueella.
Tyytyväisyys on noussut edellisestä barometrista hyvälle tasolle myös keskustan ja
Volsin alueilla.
• Suomenkieliset ja ruotsinkieliset ovat lähes yhtä tyytyväisiä opetuksen laatuun ja
ilmapiiriin, mutta ruotsinkieliset tyytymättömämpiä koulujen puitteisiin.
• Tyytyväisyys koulutoimintaan on korkein Sundsbergin alueella ja toiseksi korkein
Veikkolan alueella, missä tyytyväisyys on kasvanut huomattavasti verrattuna edelliseen
barometriin. Koulujen puitteisiin huomionarvoista tyytyväisyyden parannusta Volsin ja
Veikkolan alueilla.

• Päivähoidon osalta tyytyväisyys on hyvätasoinen kaikilla asuinalueilla.
• Nuorison harrastusmahdollisuuksia pidetään edelleen heikkoina haja-asutusalueilla.
• Koulumatkojen turvallisuuteen oltiin jo edellisessä barometrissa riittävän tyytyväisiä
Masalan, Keskustan ja Sundbergin alueilla.
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Sivistyspalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2015
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

N=26

N=32

N=155

N=55

N=7

N=25

N=53

Koulujen opetus on laadukasta.

7,77

8,37

8,39

8,45

9,14

8,32

8,35

Koulujen ilmapiiri kannustaa
oppimaan.

7,55

8,09

7,92

8,25

9,40

8,05

8,32

Koulujen puitteet ovat
tarkoituksenmukaiset.

7,62

7,91

7,65

7,90

9,43

8,05

8,25

Koulumatkat voidaan suorittaa
turvallisesti.

7,76

7,62

7,97

8,21

9,25

7,30

7,88

Kirjaston palvelut ovat
laadukkaita.

8,62

8,68

8,85

8,62

8,92

8,66

8,62

Tarjolla nuorisolle harrastus- ja
toimintamahdollisuuksia.

7,09

7,71

7,58

7,81

8,50

7,33

7,43

Lasten päivähoito on järjestetty
haluamallani tavalla.

7,96

8,43

8,61

8,73

9,33

8,30

8,72

Hyvä: 7,90 ja yli
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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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Sivistyspalvelut

Yhteenveto
KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA
• Koulujen tilat ja puitteet. Toistuvia aihepiirejä ovat mm. sisäilma, kouluruoka ja
Winellskan koulu.
• Kirjastopalvelut. Puolet kommenteista ovat kiittäviä ja puolet koskettaa
kehittämistarpeita. Palvelut ovat hyviä, mutta toivotaan lisää resursseja kirjastojen
kehittämiseen.
• Nuorison ja lasten tilat. Kehittämiskommentit keskittyvät nuorisolle tarjottavien
harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja oleskelutilojen lisäämiseen.
• Lasten päivähoito. Parantunut tyytyväisyys ilmenee myös vähentyneinä kriittisinä
kommentteina.
• Opetuksen taso ja opetusvälineet. Annetuista kommenteista yli 40% on positiivisia.
• Tämän osion lopussa löytyy kaikki sivistyspalveluihin liittyvät kommentit aihepiireittäin.
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Sivistyspalvelut

Kuntalaiskommentit

Kuntalaisbarometri 2015

Sivistyspalvelukommentit aiheittain

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

Koulujen tilat ja puitteet

34

38%

1

3%

Kirjastotoiminta

16

18%

15

50 %

Lasten päivähoito

10

11%

3

10%

Nuorison ja lasten tilat

10

11%

3

10 %

Opetuksen taso ja opetusvälineet

9

10%

7

24 %

Luokkakoko ja kyläkoulut

4

5%

1

3%

Kansalaisopisto

4

5%

Muuta

2

2%
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Sivistyspalvelut

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kehittämiskommenteista

Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain

Kuntalaisbarometri 2015

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

Koulujen tilat ja puitteet

34

38 %

22 %

9%

13 %

14 %

11 %

18 %

Kirjastotoiminta

16

18 %

11 %

11 %

9%

14 %

14 %

13 %

Lasten päivähoito

10

11 %

23 %

13 %

16 %

18 %

21 %

Nuorison ja lasten tilat

10

11 %

20 %

16 %

14 %

14 %

13 %

24 %

Opetuksen taso ja
opetusvälineet

9

10 %

14 %

13 %

22 %

6%

8%

12 %

Kansalaisopisto

4

5%

Luokkakoko ja kyläkoulut

4

5%

10 %

10 %

3%

9%

9%

8%

Muuta

2

2%
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Koulujen tilat ja puitteet - kehittämistarpeita (34)

Koulujen tilat ja puitteet - kehittämistarpeita



Koulujen tiloissa jouduttu ottamaan luokkatiloiksi erikoistilat. Huoneilman
laatuun panostettava. Keskusta...



Kouluruoan taso laskenut huimasti, nälkäinen lapsi tulee koulusta kotiin.
Masala...



Ruotsinkielisissä kouluissa tilanahtautta. Keskusta...



Useiden koulujen sisäilmassa on toivomisen varaa. Keskusta...



Sjökullan koulun/päiväkodin epävarma ja hidas eteneminen huolestuttaa.
Röda stuganin pikalakkautus oli kamalaa.





Tilat ruokailuun keskustan ja Gesterbyn kouluissa liian pienet.



Sisäilmaongelmia koulussa! Masala...



Gesterbyn koulun tilat heikot.

Opetusmenetelmät voisivat olla kokonaisvaltaista oppimista paremmin
tukevia. Painotusta haluaisin tiedon etsintään ja soveltamiseen.
Numeerinen arviointi ei mielestäni ole tärkeää, vaan olisi tärkeää
kannustaa oppilaita tiedonjanoon. Ruokailuun pitäisi varata vähintään
valtakunnallisen suosituksen mukaiset 30 minuuttia aikaa. Nykyinen noin
20 minuutin ruoka-aika ei opeta lapsia hyviin ruokailutapoihin. Keskusta...



Skolskjutserna för frikostiga! Ta betalt för skolmaten då uppskattas den
bättre. Upinniemi...





Kunta voi vaikuttaa koulujen opetussuunnitelmiin ja saada ainakin kaksi
kertaa vuodessa koululaiset siivoamaan roskansa. Keskusta...



Blir det inte dyrt att skicka barn från Jorvas med taxi till Långvik skola då
de kunde självständigt åka billigare buss till Bobäck? Masala...

Gesterbyn koulun tiloja remontoidaan, hyvä! Tiedottaminen
kosteusvaurioista, homeista ja sienistä ei ole tavoittanut meitä
koululaisten vanhempia: pistäkääpä nyt viestiä mitä koulusta löytyi ja
missä määrin ja milloin tehdään tarkistusmittaukset. Vielä kun saisi koulun
pukuhuoneet rempattua ja kulkeminen sinne olisi väljempää, niin
iltaharrastuksetkin sujuisivat iloisemmalla mielellä.



Yhden koulun ilmapiiri negatiivinen - aikuisten lämmin positiivinen ohjaava
ote puuttuu. Piha-alueet eivät innosta liikkumaan, leikkimään,
yhdessäoloa. Keskusta...



Hirsalasta vaikea päästä kouluun.



Winellska skolans skolgård är "skamlöst" tråkig.



Skolmiljön borde förbättras i Winelska skolan, undervisningsmaterial
borde vara mångsidigare.



Skolskjutserna ordnas i Bas på Finskaskolan, svenska barnens resa blir
lång pga väntetid på busshållplatsen.



Alla i Evitskog är besvikna över att den ganska nyrenoverade skolan
drogs in. Här fanns en stor skolgård. Man hade säkert fått bygga till utan
mothugg.



Skolmaten kunde lätt göras smakligare, vardagskost inga speciella rätter.
Masala...



Byskolorna bör bevaras. Upinniemi...



Koulussa aika ajoin loppuu ruoka kesken. Miksi? Masala...



Winellskan koulun luokkiin kameravalvonta varkauksien vuoksi.



Parempi järkätä koulukuljetusket suoraan kouluun. Masala...



Panostakaa lasten ruokailuun enemmän se on pohja terveelle nuorisolle.
Keskusta...



Winellska skolan kunde satsa på cykelställningar, finns ej tillräckligt.
Keskusta...

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

72

Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Koulujen tilat ja puitteet - kehittämistarpeita

Koulujen tilat ja puitteet - positiiviset kommentit



Veikkolaan myös tiede-, musiikki, yms. luokkia. Kouluun enemmän tiloja
harrastamiselle, kerhoille, oleskelulle.





Mera resurser till utbildning. Keskusta...



Winellska skolans skolgård skulle behöva en ansiktslyftning.



Koulujen tilat Veikkolassa ahtaat.



Winellska skolans skolgård är under all kritik. Den har inte moderniserats
och motsvarar inte dagens elevers behov. Skolgården är likadan sedan
80-talet då jag själv gick i skolan där. Skolhuset är i dåligt skick, unket och
mörkt, utbyggnaden är totalt för liten.



Lukion välituntitilat, varsinkin ruokailutilat todella ahtaat. Kantvik...



Toivoisin investointia kouluihin - Masalaan suunniteltu yhteiskoulu - koska
väestö kasvaa.



Kunnan koulut ja päiväkodit huonossa kunnossa. Keskusta...

Kuntalaisbarometri 2015

Kouluruokailua ovat pienet kiittäneet. Veikkola...
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Kirjastotoiminta - kehittämistarpeita (16)

Kirjastotoiminta - positiiviset kommentit (15)



Kirjasto: kohtaamispaikaksi - tarjonnat monipuolisemmaksi pajatoimintaa, avoimia pajatiloja vs Espoon Omenan kirjasto. Keskusta...



Kirjastosta puuttuu vain kahvio.





Masalan kirjasto on meluinen, Posti lisää vielä melua.

Posti pois Masalan kirjastosta, on tullut liian levottomaksi, muuten kirjasto
ok.



Masalan kirjaston aukioloaikoja lisättävä.



Kirjastoa käytän paljon. Masala...



Masalan kirjaston aukioloaikoja voisi pidentää.



Veikkolassa kirjastopalvelut hyvät.



Kirjaston osalta käytän Helmet-järjestelmää. Palvelukokonaisuus on
loistava ja valikoima valtava, teosten varausajat lyhyitä. Miksei
Kirkkonummi liity Helmetiin? Upinniemi...



Veikkolan kirjasto on erittäin tarpeellinen ja palvelu oikein hyvää.



Kirjaston palvelut ovat erinomaiset, vaikka rahaa käytetään kirjaston
hankintoihin suorastaan minimaalisen vähän. Keskusta...



Kirjastolle toivon toimivimpia tiloja, palvelu hyvää ja asianmukaista.
Keskusta...



Kirjastoa pitäisi laajentaa ja kehittää. Masala...



Kirjastoon enemmän tietokoneneuvontaa. Keskusta...



Kirjaston kirjavalikoima on melko suppea.



Kirjoja jopa liikaa kirjastossa. Keskusta...



Bibloteket börjar se slitet ut - borde grundrenoveras. Keskusta...



Biblioteket har ordnat mycket bra datortjänst för seniorer. Keskusta...



Kirkkonummen kirjasto voisi parantaa palveluitaan liittymällä
pääkaupunkiseudun kirjastoon. Sundsberg...



Kirjastot toimivat hyvin! Masala...



Veikkolan kirjasto toimii todella loistavasti.



Kirjaston palvelut tärkeitä! Kantvik...



Kirjastopalvelut ovat erittäin hyvät. Veikkola...



Masalan kirjastolla rajalliset sähköiset palvelut esim. muistitikulta
tulostaminen.



Kirjasto toimii hyvin ja saa aina apua kun tarvitsee. Kantvik...



Bibloteket i Masaby bättre öppenhållningstider.



Kirjasto on aivan mahtava! Upea palvelu, toimivat sähköiset systeemit,
tarjolla monipuolista ohjelmaa eri ikäisille. Keskusta...



Odotan kovasti kirjaston laajennusta ja sinne konserttisalia. Keskusta...



Kirjaston toiminta ja henkilöstö ovat erinomaisella tasolla. Keskusta...



Kirjaston tiloihin kahvio "pienimuotoinen". Keskusta...



Kirjasto on keskeinen ja näkyvä osa kunnan palveluita. Kirjaston
määrärahat tulee taata tulevaisuudessakin! Keskusta...
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Lasten päivähoitoon liittyviä kehittämistarpeita (10)

Nuorison ja lasten tiloihin liittyviä kehittämistarpeita (10)



Ruotsinkielinen vuoropväkoti puuttuu.





Asukaspuistoja ja avointa päiväkotitoimintaa lapsiperheille (vrt. Espoo).
Keskusta...

Ungdomarnas fritidsverksamhet kunde ev. vara mångsidigare.
Keskusta...



Keskustan skeittipuisto on nuorison mielestä vitsi! Ottakaa mallia
Espoosta, esim. Olarin skeittipuisto.



Kunta ei käsittääkseni juurikaan tue nuorten harrastuspuolta. Kantvik...



Lisää nuorisotiloja ja ohjattua toimintaa iltaisin. Kantvik...



Mera resurser till dagvård. Keskusta...



Uskonnon opettaminen ei pitäisi kuulua päiväkodille, päiväkodeissa
syrjitään ei-kristittyjä kun käydään kirkossa yms. Sundsberg...



Päivähoitoryhmät pidettävä kohtuullisina. Vols...



Nuorisotiloja voisi olla enemmän. Keskusta...



Päivähoitomaksut voisi olla tuntiperusteisia (kellokortti). Vols...



Nuorisotalo voisi olla auki Veikkolassa joka ilta.



Lasten päiväkotien välillä on suuria eroja. Masala...





Päivähoito ei toiminut mainittavan hyvin kohdallamme, mm. äitiysloman
aikana vanhempi lapsi haluttiin väkisin pois päivähoidosta. Keskusta...

Nähdäkseni ei-urheileva nuoriso on lähes unohdettu. Tämä näkyy
ilkivaltana keskustan alueella. Kehittämisehdotus: annetaan keskustasta
nuorison käyttöön jokin vanha liikerakennus, jossa voivat harrastaa
mieleisiään asioita. Tai viettää aikaansa ihan muuten vaan.



Dagvården ganska dålig då ett barn blir erbjuden svensk dagvård i
ungefär Porkkala om man bor i Veikkola.



Nuorisotila keskustaan.



Lasten leikkipuistoihin voisi enemmän panostaa. Uudempia laitteita jotka
edistävät mielikuvitusta. Keskusta...



Nuorisolle tekemistä ja oleskelupaikkoja myös Pohjois-Kirkkonummelle.
Veikkola...



Nuorisolle enemmän edullisia harrastusmahdollisuuksia, liikuntaseurat
ovat kovin kalliita. esim. salivuoroja kouluilta myös nuorisopalveluille ja
sinne pätevät ohjaajat. Kantvik...

Lasten päivähoito - positiiviset kommentit


Iso kiitos päiväkotihenkilökunnalle (Finnsbacka).

Nuorison ja lasten tiloihin liittyviä kehittämistarpeita



Päivähoidolle ja hoitajille täysi kymppi ovat hoitaneet pestinsä hyvin.
Kantvik...



Hienoa että kunta tarjoaa omia tiloja eri järjestöjen, urheiluseurojen ja
yhdistysten käyttöön. Keskusta...



Päivähoidolle ja hoitajille täysi kymppi ovat hoitaneet pestinsä hyvin.
Kantvik...



Veikkolan skeittipuisto nykyisellä paikallaan palvelee tarkoitustaan ja
käyttäjiään erinomaisesti. Ei syytä siirtää.



En tiedä mikä on kunnan järjestämää nuorison harrastustoimintaa, mutta
on täällä urheiluseuroja ihan pilvin pimein ja siksi vastasin 10. Toki jos
tarkoitetaan jotain nuorisotaloja tms., niin niistä en osaa sanoa. Vols...
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Opetuksen taso ja opetusvälineet - kehittämistarpeita (9)

Opetuksen taso ja opetusvälineet - positiiviset kommentit



Winellska skolan får vitsordet 4 - skolmiljön borde göras mera trivsam,
gården är bara asfalt, inspirerar ej till något under rasterna.



Karubyskolan en full 10.



Erittäin hyvin toimivat koulut. Keskusta...



Flera utbildade lärare borde finnas. Winellska skolan.



Porkkalan lukiossa opetus oli hyvää.



Lapseni ei saanut peruskoulussa tarvitsemaansa tukea vaikka pyydettiin,
oppimisvaikeuksia oli mutta liian vähäiset jotta tukea olisi saanut. Nyt
näkyy siinä että jatko-opinnot eivät ole mahdollisia. Masala...



Iso kiitos kouluhenkilökunnalle (Finnsbacka).



Kiitos sivistyspalveluista. Keskusta...



För många obehöriga lärare i skolan. Keskusta...



Opettajat ovat ammattitaitoisia ja erittäin sitoutuneita. Kantvik...



Veikkolan koulussa arvostelu on epäselvää ja aktivointi niin tiukkaa
etteivät koululaiset pääse jatko-opintoihin, oman lapsen kohdalla arvostelu
korjattiin kun asiaa selvitettiin



Opettajat ovat päteviä ja lapsia innostavia. Keskusta...



Koululiikuntaan lisätunteja! Keskusta...



Winellskan koulun yläasteen opettajat epäpäteviä.



Joissakin kouluissa tunnutaan arvostavan enemmän opettajien
muodollista pätevyyttä kuin kykyä opettaa ja innostaa lapsia oppimaan.
Keskusta...



Koulun opetus hetkittäin hieman vanhakantaista, pedagogiikassa olisi
kehittämisen varaa. Taiteen perusopetus heikoissa kantimissa,
esimerkiksi yleisen oppimäärän opetusta ei kunnassa lainkaan.
Musiikkiopisto ei yksin pysty vastaamaan kysyntään. Samoin muita
taiteenlajeja ei juurikaan tarjolla tpo:n puitteissa. Keskusta...
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Sivistyspalveluihin liitetyt kommentit
Kansalaisopisto - kehittämistarpeita

Luokkakoko ja kyläkoulut - kehittämistarpeita



Enemmän tarjontaa kansalaisopiston kursseihin tai muuhun
harrastetoimintaan. Keskusta...



Suuret oppilasmäärät koulussa, liian vähän opetustiloja. Keskusta...



Luokkakoot liian isoja. Keskusta...



Kansalaisopisto on tärkeä. Keskusta...



Porkkalan lukiossa oppilasmäärien kasvu ja tilan ahtaus huolestuttavat.



Kuvataidekoulu, musiikkiopisto ja kansalaisopisto säilytettävä
ehdottomasti. Keskusta...



Luokkakokojen kasvattaminen on aiheuttanut levottomuutta luokissa.
Tämä on näkynyt lasten oppimisessa. Veikkola...



Kansalaisopiston kädentaitokurssit täyttyvät liian nopeasti, ei ehdi
ilmoittautua. Lisää nätä kursseja. Keskusta...

Luokkakoko ja kyläkoulut - positiiviset kommentit

Muita kehittämistarpeita


Kouluissa pitäisi yhä enemmän puuttua kiusaamiseen jotta kaikki voisivat
hyvällä mielellä mennä kouluun, eikä tarvitsisi pelätä. Keskusta...



Det har varit problem med de svenska talterapeuttjänsterna, skulle
behövas mera tider för barn som behöver hjälp. Masala...
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Koulut lähellä kotia. Luokkakoot ei liian suuria. Keskusta...
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5. TEKNISET
TEKNISETPALVELUT
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
Vastausprosentti 2015

Kysymysväittämät
1. Valtion tiet Kirkkonummella ovat hyvässä
kunnossa.

Teiden ja katujen kunto 96%
(2013: 93% 2011: 94% 2009: 94%).

2. Kunnan kadut ja tiet ovat hyvässä
kunnossa.

Kävely- ja pyöräteiden kunto 92%
(2013: 93% 2011: 90% 2009: 92%).

3. Kävely- ja pyörätiet ovat hyvässä
kunnossa.

Vesihuollon toiminta 78%
(2013: 76% 2011: 80% 2009: 76%).

4. Kunnallinen vesihuolto toimii laadukkaasti.
5. Jätehuolto toimii laadukkaasti.
6. Tekniset lupa-asiat hoituvat sujuvasti.
7. Onko Sinulla omakohtaisia kokemuksia
teknisten lupa-asioiden hoidosta kunnassa.
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Jätehuolto 93%
(2013: 90% 2011: 93% 2009: 93%)
Tekniset lupa-asiat 35%
(2013: 37% 2011: 54% 2009: 51%).
Osuus vastanneista joilla kokemuksia
palvelusta: 2015: 68% 2013: 72%
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Tekniset palvelut

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Palveluiden tärkeyttä ei ole erikseen mitattu tässä barometrissa. Vertailuarvioksi on
otettu neljän edellisen barometrin keskiarvot.
• Teknisiä palveluja pidetään kunnan kolmanneksi tärkeimpänä palvelusektorina.
• Laadukas jäte- ja vesihuolto ovat hallintoalan tärkeimmät kysymykset. Kuntalaisista
83% pitää palveluja hyvin tärkeinä (10-9).
• Kävely- ja pyöräteiden samoin kun teiden ja katujen kunto sijoittuu kaikkien barometrin
kysymysten vertailussa tärkeysjärjestyksen keskivaiheille.
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Tekniset palvelut

Palveluiden tärkeys

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

82

Tekniset palvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys
Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Kokonaistyytyväisyys sektorin palveluihin heikentynyt edellisestä barometrista.
• Jätehuollon palveluja pidetään laadukkaina ja vastaavat kuten parissa aikaisemmassakin
barometrissa kuntalaisten odotuksia. Barometrin 6. korkeimmat tyytyväisyyspisteet.
• Kunnallinen vesihuolto vastaa edelleenkin kuntalaisten odotuksia. Tyytyväisyystaso on hyvä,
vaikka hieman heikentynyt edellisen barometrin huippuluvuista.
• Tie- ja katuverkoston kuntoon tyytyväisyys on laskenut suhteellisesti paljon. Varaa
parantamiseen huomioiden, että 45% kuntalaisista antanut välttävän tai huonon arvosanan.
Kolmanneksi eniten parannusehdotuksia saanut aihe barometrissa.
• Kävely- ja pyöräteiden kunnon osalta tyytyväisyys on lähes sama kuin edellisessä barometrissa.
Kuilu tärkeys- ja tyytyväisyystason välillä on merkittävä, barometrin 6. suurin.
• Kuntalaiset, joilla kokemuksia lupa-asioiden hoitamisesta on antanut palvelulle tyytyväisyysarvosanan 6,98 (2013: 7,18). Palvelu ei ole kuntalaisten edellyttämällä tasolla. Ne joilla ei ole
kokemuksia mutta kuitenkin vastasivat kysymykseen ovat antaneet arvosanan 7,51.
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Tekniset palvelut

Tyytyväisyys palveluihin
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Tekniset palvelut

Tärkeys vs. tyytyväisyys

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

85

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.
Kunnallinen vesihuolto toimii
laadukkaasti.

Jätehuolto toimii laadukkaasti.

Tekniset lupa-asiat hoituvat
sujuvasti.
Kuntalaisbarometri 2015
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Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 -10

Tekniset palvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys

Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin
• Jätehuoltoon ollaan tyytyväisiä kaikilla asuinalueilla.
• Vesihuollon laatuun ollaan riittävän tyytyväisiä kaikkialla paitsi Upinniemen alueilla,
missä tyytyväisyys on, kuten kolmessa edellisessäkin barometrissa, pysynyt hieman
heikompana. Volsin alueilla tyytyväisyys on parantunut merkittävästi.
• Tie- ja katuverkoston kuntoon ollaan lähes kaikilla asuinalueilla tyytymättömämpiä kuin
edellisessä barometrissa.
• Kävely- ja pyöräteiden kuntoon tyytyväisyys on noussut hyvälle tasolle ainoastaan
Masalan ja Sundsbergin alueilla. Muualla koetaan edelleen olevan parantamisen varaa.
• Kuntalaiset, joilla on kokemuksia lupa-asioiden hoitamisesta ovat antaneet palvelulle
tyytyväisyys-arvosanan: Kantvik 7.31 (2013: 7,76), Veikkola 7,48 (2013: 7,58),
Keskusta 7,02 n( 2013: 7,35), Masala 6,82 (2013: 6,86), Upinniemi 6,67 (2013:
6,85), Vols 6,48 (2013: 6,61).

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

87

Tekniset palvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2015
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

N=42

N=50

N=274

N=98

N=14

N=42

N=78

Valtion tiet Kirkkonummella ovat
hyvässä kunnossa.

7,61

7,61

7,66

7,82

8,69

7,07

7,38

Kunnan kadut ja tiet ovat
hyvässä kunnossa.

7,35

7,58

7,44

7,65

8,50

7,15

7,23

Kävely- ja pyörätiet ovat hyvässä
kunnossa.

7,36

7,44

7,54

7,90

8,53

6,95

7,47

Kunnallinen vesihuolto toimii
laadukkaasti.

7,90

7,64

8,41

8,63

8,58

7,92

8,06

Jätehuolto toimii laadukkaasti.

8,29

8,30

8,69

8,62

8,67

8,90

8,45

Tekniset lupa-asiat hoituvat
sujuvasti.

7,28

6,76

7,34

7,06

6,41

7,37

Hyvä: 7,90 ja yli
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Tyydyttävä: 7,89 - 7,40

Heikohko: alle 7,40
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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
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Tyydyttävä: 7,89 - 7,40

Heikohko: alle 7,40
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Tekniset palvelut

Yhteenveto
KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA
• Teiden kunto ja ylläpito. Kehittämiskommenteista 60% koskee teiden kuntoa,
10% puuttuvaa tievalaistusta ja 15% talvikuntoa.
• Tekniset lupa-asiat. Kuudenneksi eniten kommentoitu aihe barometrissa.
Kommentoijista 80%:lla oli omakohtaisia kokemuksia. Keskeisiä tyytymättömyyden
aiheita liittyy palvelutasoon (40%) ja rakennuslupien saannin hitauteen (40%).
• Lisää kävely- ja pyöräteitä. Toivomuksia erityisesti Veikkolan, Volsin, Upinniemen ja
keskustan alueilta.
• Vesihuolto. Mainintoja veden laadusta, jakelukatkoksista ja verkoston
laajentamistarpeesta.
• 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

Kuntalaisbarometri 2015

Teknisten palvelujen kommentit aiheittain

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

Teiden kunto, valaistus ja (talvi-) ylläpito

54

30%

3

Miten tekniset lupa-asiat hoituvat

36

20%

3

Lisää kevyen liikenteen väyliä

32

18%

1

Teiden turvallisuus

20

11%

Liikennejärjestelyt

19

10%

Vesihuolto ja veden laatu

15

8%

Jätehuolto

5

3%
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Tekniset palvelut

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kehittämiskommenteista

Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

Teiden kunto ja ylläpito

54

30 %

22 %

31 %

26 %

18 %

18 %

15 %

Miten tekniset lupa-asiat hoituvat

36

20 %

24 %

38 %

39 %

33 %

24 %

26 %

Lisää kevyen liikenteen väyliä

32

18 %

27 %

17 %

13 %

11 %

7%

3%

Teiden turvallisuus

20

11 %

11 %

12 %

11 %

8%

10 %

14 %

Liikennejärjestelyt

19

10 %

5%

Vesihuolto ja veden laatu

15

8%

7%

9%

7%

10 %

21 %

17 %

Jätehuolto

5

3%

4%

4%

6%

7%

9%

10 %
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Teiden kunto ja ylläpito - kehittämistarpeita (54)

Teiden kunto ja ylläpito - kehittämistarpeita



Talvisin pikkutiet ovat melko liukkaita ja jäisiäkin. Keskusta...





Tie Veikkolasta keskustaan edelleen huonossa kunnossa.



Toivotaan meluaitaa moottoritien varteen Veikkolassa.



Eestinkyläntie pitäisi laittaa kuntoon kasvaneen käyttäjämäärän takia.



Katuvalot Kylmäläntielle.

Lähellä olevassa risteyksessä on ollut useita vuosia yhtäjaksoisesti eri
kohdissa varoituskartiolla merkittyjä korjaamattomia vaurioita. Viimeisin
korjaamaton kohta on vesilaitoksen rikkoma asfaltti jalkakäytävällä, missä
on nyt ollut varoituskartio jo alun kolmatta vuotta! Kehittämisehdotus:
merkittävästi nopeampaa toimintaa vauriokohteiden korjauksiin.
Keskusta...



Österbyntien kunto, leveys ja valaistus - nopeus pudotettava 50km/h.





Lumen auraukset talvella paremmiksi. Keskusta...



Brissaksentien kävely- ja pyörätie huonossa kunnossa.



Talviauraukset paremmiksi. Kantvik...



Vägen från Veikkola till Kyrkslätt centrum mycket dålig vintertid.

Kotikadullani oli putkirikko viime talvena. Katu on edelleen yhdeksän
kuukautta korjauksen jälkeen korjauskohdalta asfaltoimatta ja liikenteen ja
sateiden jäljiltä epätasainen. Aiheuttaa vaaratilanteita vastaantulevan
liikenteen ja jalankulkijoiden kanssa autojen väistellessä kuoppia.
Tiedusteluihin korjausajankohdasta ei vastata kunnan teknisistä
palveluista. Veikkola...



Perustuntuma on että kunnan tiet paremmassa kunnossa kuin ELY
keskuksen hoidossa olevat (esim. Masalantie jossa paikoitellen isoja
kuoppia).



Kantatie 51:llä on todella pitkään ollut Kirkkonummen liittymän kohdalla,
Helsingistä päin tultaessa, tietyön merkki. Milloin tie kunnostetaan?
Keskusta...



Gropar i asfalten repareras undermåligt. Keskusta...





Snöplogning (som görs med mina skattepengar) skall inte skada mig. Nu
plogas snön på min gård (olagligt) och kan orsaka alvarligt hinder vid
nödtillfällen då man kan inte vaa hemma 24/7 för att skotta bort det
kommunen plogar - varför kan inte plogen, mot separat ersättning, skotta
också infarter mm. Givet at det tar tid men om man får betalt för det så
skapar det ju ny sysselsättning vilket torde vara bra? Keskusta...

Brissaksen/Kolsarintien liittymäkohdassa on Sokeritehtaantien suuntaan
mennessä tien laidassa suojaamaton pudotus talon pihaan.
Nopeusrajoitusmerkki (30 km/h) ei ole uskottavassa kunnossa.. Kantvik...



Jospa sen meluvallin, jonka kunta ilmoitti rakentavansa 2004, saisi
vihdoinkin tehtyä. Veikkola...



Gator, vägar, promenad- och cykelvägar bör skötas bättre. Keskusta...



Tiet tosi hyvässä kunnossa mutta vanha Heikkiläntie täynnä kuoppia.



Keväällä katujen lakaisun voisi aloittaa aikaisemmin. Keskusta...



Melkon tie tulisi päällystää.



Kotini lähettyvillä ei ole katuvaloja. Upinniemi...



Vägarna och gatorna samt promenad- och cykelvägarna dåligt
underhållna, ojämna, gropar, söndriga. Keskusta...



Masantie-kehä III Luoman pysäkin kohdalla ala-arvoisessa kunnossa.



Vägarna är ok, ställvis utmärkta men ställvis dåliga.





Useat tiet varsin huonossa kunnossa mm Jorvaksessa, jossa pahimpia
kuoppia ei ole paikattu. 51:n meluaidat Tolsan kohdalla eteläpuolella aivan
liian matalat, melutaso lisääntynyt merkittävästi moottoritien
valmistumisen jälkeen. Mittaustulokset tehty heinäkuussa, kun liikenne
vähäistä, ja silti tuloksista nähtävissä isoja ylittymiä. Upinniemi...
Jalankulkuväylien siisteyteen olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota.
Enn ole missään muualla nähnyt niin paljon lasinsiruja kuin Masalan
kävelyteillä ja katujen varsilla. Masala...
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Teiden kunto ja ylläpito - kehittämistarpeita

Teiden kunto ja ylläpito - kehittämistarpeita



Kävely- ja pyörätiet huonoja Ravals/lindal.





Pyörätiet ovat turvallisia mutta päällysteet ovat todella huonossa
kunnossa (esim. Masalantie).

Enemmän katuvaloja Veikkolaan ja kävelytie Lapinkylään Veikkolasta
sekä Gesterbystä Veklahteen.



Tydligare utmärkta cykel- och promenadvägar. Keskusta...



Pyörätiet joissakin paikoissa vaarallisen kuoppaisia. Keskusta...



Pyörätiet paikoin huonokuntoisia. Keskusta...



Gatorna och bilvägarna i mycket dåligt skick. Keskusta...





Veikkolan kohdalla melutaso olisi hyvä saada mahdollisimman pian, mutta
se taitaa olla valtion asia.

Kevyen liikenteen väylät kuntoon Masala - Sepänkylätie - Veklahti.
Asfaltti kuntoon ajotiellä Veklahti-Vols-Evityskog., asfaltti kuntoon



Kylmälän/Sjökullan/Eerikinkartanontiet huonossa kunnossa ja
talvikunnossapito ei toimi.



Önskar bättre skötsel av asfaltvägarna. Keskusta...



Kylmälän ja Evitskogin ajotiet ovat aina kamalassa kunnossa, täynnä
kuoppia ja ahtaita. Kaikkialla Pohjois-Kirkkonummella ei ole kunnollisia
tai ei lainkaan katuvaloja.



Pyörätiet huonossa kunnossa Veikkolassa. Talvisin auraus on huonoa.



Nissnikun päiväkodin parkkipaikalla on valtavat kuopat asfaltissa, joita
mahdoton kiertää. Saisiko korjatuksi, kiitos. Masala...



Parkkipaikka juna-aseman pohjoispuolella kuntoon. Miten voi olla että
asialle ei tehdä mitään. Vuositolkulla hoitamatta.



Pohdin asemalta keskustaan johtavaa kevyen liiknteen tietä joka ei tuo
kunnalle kunniaa, valoista on säännöllisesti osa pimeinä.



Osa teistä odottaa paikkauksia turhaan pitkään. Keskusta...



Vi får vänta länge på snöplogning. Keskusta...



Moottoritielle voisi lisätä meluesteen (Veikkola).



Norra Kyrkslätts vägarna dåligt skick.



Promenad- och cykelvägarna borde förbättras. Vols...



Tjänstemännen som ansvarar för t.ex. vägmärken och gatunamnskyltar ej
aktiva trots bostadsbolagets disponents försök att få ordning på bristen.
Keskusta...



Pyörätiet voisi tehdä pienemmillä reunuksilla tien ylityksen kohdalta liuska ettei riko pyörää. Keskusta...



Vägarna på landsbygden är i uselt skick. Kantvik...



Katupölyt siivotaan joka kevät todella myöhään ja hitaasti, noin 4 viikkoa
on epämiellyttävän "pölyinen". Veikkola...



Meluvallin rakentaminen (Veikkola).
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Teiden kunto ja ylläpito - positiivinen kommentti


Kiitos moottoritiestä :) Keskusta...



Fint med vägbelysning på Hirsalavägen!



Kiitos jalankulku- ja pyörätien asfaltoimisesta Gesterbyn alueella kerrankin jotain tehtiin järkevästi kokonaan ei vain paikattu/korjattu. Kiitos
katuvalaistuksen parantamisesta Gesterbyn kävelyteillä.
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Tekniset lupa-asiat - kehittämistarpeita (36)

Tekniset lupa-asiat - kehittämistarpeita



Rakennuslupia myönnettäessä on huomioitava muiden kuntalaisetn
jokamiehenoikeus. Keskusta...



Byggnads- och lovbehandlingen känns snarast godtycklig. Masala...





Rakennuslupamenettely on epäselvä, ajoittain todella hidas jopa
mielivaltainen. Keskusta...

Byggnadstillsynen har sakkunskap, men behandlingen av åtgärdstillsånd
och bygglov tar för lång tid. Upinniemi...





Useamman tahon kanssa asioineena tuntuu, että erityisesti teknisellä
puolella on hieman ylimielinen ei lainkaan palvelualtis asenne.
Keskusta...



Satsa mera på kommunplanering (detaljplanering för bostäder).
Upinniemi...

Först tvingade kommunen oss att bygga dyra hus pga lovkraven, sen gav
de dispens till gryndare att bygga billigare hus, vilket resulterade i att
geomsnitts priset / m2 gick ner på området, skäligt? Beviljat bygglov för
telemast framför fönstret fast det finns flera ställen att sätta masten, få
samma täckning, men inte störa någon. Men det skulle ju vara hass av
makt, eller? Keskusta...



Rakennuslupa-asiat aivan liian tarkkaa yksityisten ihmisten holhoamista.
Ihmeellisiä kaavamääräyksiä jotta omalle maalle ei saa rakentaa, vaikka
tilaa on useampi hehtaari. Keskusta...



Poikkeus- ja rakennuslupien käsittely on aina ollut jähmeää, ja
kaavoituksessa (esim. Länsi-Jorvas) olisi paljon parannettavaa
kuntalaisten kuulemisen, yhteistoiminnan ja tiedotuksen osalta. Masala...



Teknisten lupa-asioiden palvelu surkeaaa, ylimielistä, hankalaa ja
epäpätevää. Upinniemi...





Vanligt folk får vänta oändligt länge på att få byggnadslov. Upinniemi...



Kaava-asioiden käsittely kestänyt. Vols...

Sinne täysi nolla, ihmiset jotka hoitavat kunnan lupa-asioita ovat
kunatalaisia varten, mitä kirkkonummella ei koskaan ole huomiotu. Olet
kuin ihminen ilman aivoja kun yrität hoitaa tämän puolen asioita kunnassa.
Enkä vain yhden kerran vaan monta kertaa. Ihmiset ovat myös
eriarvoisessa asemassa jos kysymyksessä on hajasijoitus alue tai
taajama. Kantvik...



Ovatko rakennusluvat oikeasti rehellisen tasapuolisesti myönnettyjä?
Keskusta...



Rakennuslupa-asioista omakohtaista kokemusta. Olemme saaneet
epäasiallista kohtelua kunnan rakennuslupaviranomaiselta. Keskusta...



Eri lupakäsittelyjen nopeuttaminen. Kantvik...





Rakennusluvat 6-8 kk - Siuntiossa n 1 kk ? Vols...



Miksi heinäkuussa rakennuslupa-asiat eivät etene? Koska silloin paras
aika rakentaa. Keskusta...



Olen vain kuullut ettei lupa-asiat toimi jouheasti. Veikkola...



Lupa-asioiden käsittely nopeammaksi. Ei omakohtaisia kokemuksia vaan
yleishyödylliset hankkeet, esim. Långvikin jäähalli. Masala...

Lupa-asiakokemukseni ovat vuodelta 2007-2008, mutta silloin ne hoituivat
sujuvasti. Nyt ymmärtääkseni turhat rakennuskiellot vaivaavat erinäisiä
alueita ja se on hölmöä. Kai ne "tiet ja sillat" nyt tiedetään, mihin ne
tehdään ja omakotialueilla voidaan rakentaa huolettomammin. Oman
talon laajennukset eivät ole keneltäkään pois, mutta tuovat
asumisviihtyvyyttä kuntalaiselle ja halun asua kunnassa pitempään.
Kateellisia riittää, mutta niistä ei virkamiesten tarvitse huolehtia. Vols...



Den tekniska lovbehandlingen är långsam. Vols...

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

95

Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Tekniset lupa-asiat kehittämistarpeita (40)

Tekniset lupa-asiat - positiivinen kommentti



Enemmän nopeutta rakennus/poikkeamislupiin. Upinniemi...





I bostadsbolaget där vi bor och jag är styr.ordf. fick bolaget synnerligen
negativt bemötande på förfrågan om och hur vi kunde bygga ett biltak av
ledande byggnadsinspektören; det blev ingenting. Keskusta...

Rakennuslupa-asiat ja valvonta tuttuja palveluja, asioiden hoidossa ei ole
ollut ongelmia, palvelu ollut hyvä. Veikkola...



Muuttaessamme ja rakentaessamme 20 v sitten lupa-asiat hoituivat hyvin.
Masala...



Olemme rakentaneet talon Kirkkonummelle (2014-2015), lupa-asiat
sujuivat erinomaisen sujuvasti. Kantvik...



Tekniset lupa-asiat: hidasta, voisi nopeuttaa. Upinniemi...



I mitt tycke har teknsiak tjänsternas personal för stora friheter, lett till
orättvis behandling av ärenden. Masala...



Teknisten lupa-asioiden palvelu ei millään tavalla edistä kunnan
houkuttelevuutta. Kantvik...



Lupa-asioiden hoitaminen on ollut toivottoman hidasta. Upinniemi...



Rakentaminen varsin byrokraattista. Rakennustoimistossa ei saa
neuvontaa. Keskusta...



Tekniset lupa-asiat: raska ja negatiivinen instanssi. Vols...



Inställningen för byggnadslovhantering är under all kritik. Keskusta...



Rakennuslupakäsittely on ollut hidasta (2009). Masala...



On erittäin harmillista että Vesitornimäen alue tullaan rakentamaan
täyteen asuntoja. Kyseinen alue on ollut kuin ulkokeidas lähiasukkaille
Jolkbystä, Heikkilästä, Kyrkvallasta ja varmasti keskustastakin.
Kyseisestä aluesuunnitelmasta järjestettiin asukkaille tilaisuus viime
kesänä, juhannusviikolla!?



Kun kaavoitetaan niin arkkitehdit eivät aina osaa ajatella käytännöllisesti
(ei asukkaiden kannalta tai talouden). Keskusta...



Har en bekant som inte kunde flytta till Kyrkslätt, fick inte ändrat på
bygglovet gammal hus som var möglit. Vols...



Rakennustarkastajat tulisi palvella kuntlaisia, ei toisin päin. Vols...
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Lisää kevyen liikenteen väyliä (32)

Lisää kevyen liikenteen väyliä



Kevyen liikenteen väylät ovat kovin hitaasti tulleet. Veikkola...





Lähistöllä ei ole kävely- eikä pyöräteitä. Vols...

Kevyen liikenteen väyliä tulisi lisätä keskustan liepeillä sijaitseville.
Keskusta...



Veikkolassa Impivaarantielle tulee saada pyörätie/kävelytie.



Pyöräilytiet hakusessa. Vols...



Pyörä /jalankulkutiet todella vähän. Vols...



Porkkalantielle jalkakäytävä.



Ännu en trygg cykelväg på Hirsalavägen - tack.



Pyörätiet Långvikiin, Porkkalaan ja Upinniemeen.



Jalkakäytävät ovatko ne autojen parkkipaikkoja? Keskusta...



Det finns för få cykelvägar utanför centrum områdena. Keskusta...



Kotini kähettyvillä ei ole pyörätietä. Upinniemi...



Pyöräteitä lisää. Keskusta...



Mera cykelvägar mot norra Kyrkslätt t.ex. Volsvägen.



Pyörätieverkosto on riittämätön. Masala...



Taajaman ulkopuolella liian vähän kevyen liikenteen väyliä. Vols...



Norra Kyrkslätt - inga gåvägar.



Sepänkangas - Upinniemi välille tulisi rakentaa kv.liikenteen yhteys.



Cykel- och promenadvägar saknas. Keskusta...



Olen pitkään kaivannut pyörätietä (suoraa yhteyttä) Tolsan seisakkeelta
Kirkkonummen asemalle.



Promenad- och cykelvägar finns inte alls i närområdet. Vols...



Kiva että saadaan pyörätie Haapajärvelle, mutta ketä se palvelee.



Teiden pentareet jalankulkijoille puuttuvat. Pyörätiet taajamien
ulkopuolella puuttuvat. Vols...



Kevyen liikenteen väyliä tarvitaan lisää. Vols...



Kävely- ja pyörätet ihan ok kunnassa mutta niitä saisi ulottua kohti
Veikkolaa.



Bygg mera lätt-trafiklder. T.ex Gesterbyvägen norrut mot Smedsby.



Mera gång- och cykelvägar. Upinniemi...

Kevyen liikenteen väylät - positiivinen kommentti



Kävely- ja pyörätiet puutteelliset esim. Gesterbyhyn.





Gångväg behövs mellan Veikkola och Sjökulla.
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Pyöräteitä puuttuu paljon esim. Volsintie.



Pyörätie Veklahden suuntaan.



Kävely- ja pyöräteitä lisää keskustasta pois kulkeville teille. Esim.
Volsintie, Kuninkaantie VPK_talolta eteenpäin.
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Teiden turvallisuus - kehittämistarpeita (20)

Teiden turvallisuus - kehittämistarpeita



Turuntiellä keskustassa on ajoratojen välissä liian korkeat pensaat,
estävät näkyvyyden suojateuden kohdilla. Pienet lapset juoksevat
suojatielle vaikka ehtiäkseen bussille, vaara. Veikkola...




Cykelvägarna har på många håll stora hål och sprickor i asfalten, vilket
gör cyklandet i mörker farligt. Masala...



Hirsalantie voisi olla 1,5 ajokaistainen ja vieressä mahtuisi kevyen
liikenteen väylä, autojen olisi pakko varoa ja pyöräilijöille olisi
turvallisempi.



Lamminpääntien loppuun pitäisi saada jalkakäytävä pian. Siinä liikkuu
paljon lapsia. Veikkola...



Pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjät toivovat järkeviä luiskia kaupoille,
pankeille ym. Keskusta...



Vägar som saknar cykelvägar är ej trygga att färdas till skolan.
Keskusta...



Pyöräteitä ei oikeastaan edes ole Veikkolassa, vaarallista kävellä ja
pyörillä teiden pientareilla. Koulumatka ei ole turvallista Veikkolassa,
töyssät puuttuvat, liikennevalot hitaanlaiset.



Kävely- ja pyöräteiden talvikunnossapitoa tulisi tehostaa. Ne ovat välillä
hengenvaarallisessa kunnossa, koska ensisijaisesti huolehditaan
autoteistä. Keskusta...



Toivoisin pyörätien Upinniemeen asti, sillä tie on vaarallinen lasten
pyöräilemiseen ajotien vieressä.





Hirsalantielle täytyy rakentaa kevyen liikenteen väylä, nykyisellään tie on
turvaton ja paikoin erittäin vaarallinen.

Masalantien pyörätielle heti hidasteet ennen Sepänkyläntielle tuloa. Nyt
vain odotetaan koska joku pyörällä viilettää auton päälle Risteyksistä
karsittava kasvillisuuden luomat näköesteet (ja myös Sundsbergin
liittymään istutetut puut estämässä Sarfvikistä tulevien autojjen näkymistä)





Tiet ovat osittain huonossa kunnossa, esim. Kirkkonummi - Veikkola tie
on myös vaarallinen pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Överbyntie, jonka varrella paljon asutusta ja todella mutkainen ja
vaarallinen tie kävelijöille ja pyöräilijöille.





Välikoroke suojatielle rautatietunnelista Munkinmäentielle sekä
liikennevalot, koululaisten turvaksi.



Haja-asutusalueella koululaiset joutuvat kävelemään turvattomia teitä.



Esteettömään liikkumiseen parannuksia! Liikkumisväline on pyörätuoli.
Veikkola...

Kaipailen kevyenliikenteen väylää omalle "lenkkipolulleni" ja samalla
lasten koulumatkalle. Tienvierusta on olematon, tie mutkainen ja mäkinen
ja kovaa ajetaan (koska nyt on uusi asfaltti ja kuopat vähentyneet).
Talvisin tie on käsittämättömän vaarallinen lumen viedessä loputkin
pientareesta ja pimeään aikaan pelottava, vaikka keltaiset lamput ovatkin
päällä. Vols...



Nopeusrajoitukset liian kovat, tiet kapeat ei ole pientareita jossa
turvallisesti voi liikkua. Masala...



Lapinkyläntien itäpuolelta on todella vaarallinen koulumatka sekä
Vuorenmäen että Veikkolan kouluihin. Täytyy saada pikaisesti
liikennevalot tai alikulkuja, sekä turvallinen pyörätie.
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Liikennejärjestelyt - kehittämistarpeita (19)

Liikennejärjestelyt - kehittämistarpeita (9)



Vägplaneringen är usel. Det finns vägar som är nya men planerade
verkligen smala med bredare trottoar, men där går nästan aldrig nån.
Keskusta...



Narvövägen/Obbnäsvägen behöver rondell. Mopederna kör på
promenadvägar.



Keä III pitäisi leventää välillä Espoon keskus - tie 51.



Keskustan tieliikennejärjestelyt ovat käsittämättömän huonot ja
toimimattomat, autoilijoille, pyöräilijöille ja kävelijöille. Keskusta...



Milloin saamme kiertoliittymän Kantvikin suuntaan?





Länsiväylän ja Kirkkonummen keskustan liittymää tulee kehittää.
Upinniementielle meno vasemmalle kääntyessä on talvella ruuhka-aikana
vaikeaa. Keskusta...

Miksi on pysäköintikieltoja ja rajoitteita vaikka niitä ei kukaan valvo. 15
min - 2 tunnin paikoilla ollaan koko päivä. Aluekielto (esim. Neidonkallio)
jatkuvasti autoja parkissa myös kääntöpaikoilla. Hankkikaa lappu-liisa,
saisi kassaan paljon tuloja.



Sokeritehtaan liikenne on vaarallinen, raskas liikenne tulisi ohjata
kokonaan Båtvikin kautta. Kantvik...



Liikenneympyrä tai uusi liittymä jotta kääntyminen tieltä 51 Upinniemeen
olisi turvallisempaa.



Nyt kun asukkaita tulee Masalaan enemmän: voi kun pyörätie/kävelytie
olisi Sundsbergin ja Masalan välillä sillan kohdalla vähän leveämpi, lienee
iso työ kun siltaa pitäisi leventää.



Minusta pitäisi ehdottomasti saada aikaan suora yhteys Citymarketin ja
Prisman välille. Kävelijää helpottaisi jo jos Kirkkonummentien kauppojen
puoleisella sivulla ylikulkusillalla olisi jalkakäytävä.



Keskustassa radan yli menevä väylä/silta pitäisi leventää 4-kastaiseksi.



40kmh nopeus rajoitus pitäisi poistaa ja korvata 50kmh rajoituksella esim.
Gesterbyn ja keskustan väliltä



51:ans anslutning till Kyrkslättsvägen borde göras någonting åt (från Esbo
hållet mot Obbnäs), en rondell t.ex. Likaså borde Kyrkslättsvägens
trafikljus ändras till rondell.





Tarvitaan liikennevalot Masalan koulun eteen.

Naissaaentien ja Upinniementien risteyksen tarvitaan liikenneympyrä.
Liikennemäärät Upinnimentiellä kasvavat koko ajan ja Naissaarentieltä on
vaikea liittyä aamuisin Upinniementielle. Vaikeimmat ajat ovat aamuisin,
kun kahteen Bron päiväkotiin tuodaan lapsia.



En cykeltunnel under järnvägen skulle behövas.





Länsiväylän liittymäramppi Kirkkonummelle ruuhkautuu pahoin
iltapäiväruuhkassa. Liikenneympyrä? Upinniemi...

Kirkkonummen liittymä/ramppi on onneton ja aina tukossa klo 14-19
välillä. Muutenkin liikennejärjestelmissä on huomattavasti parantamisen
varaa.
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Teknisiin palveluihin liitetyt kommentit
Vesihuolto ja veden laatu (15)

Jätehuolto - kehittämistarpeita (5)



Alueellamme (Veklahti) ei ole vesihuoltoa vaikka sitä on lupailtu 80-luvulta
alkaen, vesihuollon puuttumisen vuoksi alue on ollut rakentamiskiellossa.



Kierrätysastioiden tyhjennysvälit liian harvat. Veikkolassa.



Huono jätehuolto Veikkolassa.



Vesihuollon tulisi informoida muutenkin kuin netissä - esim. tekstiviestein.
Keskusta...



Nuförtiden bränns allt avfall i stället för att sorteras. Förändringen som
inträdde för ett år sedan är en oerhörd försämring. Upinniemi...



Vesi: Veikkolassa makuhaittoja menneenä vuonna usein.



Jätehuollon lajittelun ohjeistus selkeämmäksi. Keskusta...



Vesiosuuskunnan maksut hintaisia. Vols...





Vesijohtovesi huonon makuista ja hajuhaittoja , näin Helsingissä ja
Espoossa ennen asuneena eron huomaa heti. Keskusta...

Kunta toteuttaa ratkaisujaan ja suunnitelmiaan liian hitaasti. Jätehuoltokin
tehdään niin, ettei yksityinen ihminen saa itse kilpailuttaa jätteidensä
kuljettamista. Kantvik...



Vesi haisee ja maistuu joskus klooriselta. Keskusta...



Vedän kanssa ongelmia aina kesäisin, on ruskehtavaa ja haisee.
Keskusta...



Kunnallisen vesihuollon verkostoa olisi laajennettava, Vols...



Jätevedet valuu välillä Kalljärveen (Veikkola).



Kunnallistekniikka ulotettava ehdottomasti Porkkalaniemen alkupäähän.



Sepänkangas - Upinniemi välille tulisi rakentaa vesi- ja viemärilinja
varuskuntaan.



Vedenjakelussa ollut usein katkoksia. Keskusta...



Vesihuolto Veklahden suuntaan.



Veden laatu vaihtelee kuukausittain, fluori maistuu vedessä. Kantvik...



Fasta vattenavgifterna oskäliga, ensamboende betalar skyhöga avgifter,
alla blir ensamma förr eller senare. Keskusta...



Ennakoiduista vedenjakelukatkoksista voisi tiedottaa kyseisellä alueella
aktiivisemmin etukäteen. Kantvik...
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6. 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 2015

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 22%
(2013: 25% 2011: 32% 2009: 36%).

Kotihoidon palvelut 12%
(2013: 16% 2011: 23% 2009: 21%) .
Vanhustenhuollon palvelut 25%
(2013: 25% 2011: 31% 2009: 30%).
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Sosiaalipalvelut

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Palveluiden tärkeyttä ei ole erikseen mitattu tässä barometrissa. Vertailuarvioksi on
otettu neljän edellisen barometrin keskiarvot.
• Sosiaalipalveluilla on aikaisemmissa kaikissa barometreissa ollut muita hallinto-aloja
hieman alhaisempi prioriteetti.
• Sosiaalipalveluihin liittyvät kysymykset sijoittuvat barometrin tärkeyslistan keskivaiheille.

• Kotihoitoa pidetään barometrin viidenneksi vähiten tärkeänä palvelumuotona.
• Vanhustenhuollon palvelut on 10. vähiten tärkeä palvelumuoto.
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Sosiaalipalvelut

Palveluiden tärkeys
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Sosiaalipalvelut

Yhteenveto - tyytyväisyys
Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Kokemukset sosiaalietuuksista ja niihin liittyvistä palveluista vastaavat riittävän hyvin
kuntalaisten odotuksia aivan kuten edellisissäkin barometreissa.
-

Tyytyväisyys sosiaalietuuksien toimeenpanoon on barometrin yhdeksänneksi korkein.

-

Sosiaalietuuksien käsittelyä ja palvelutasoa 75% pitää hyvänä.

• Vanhustenhuolto on haasteellinen palvelumuoto, koska ainoastaan kolmasosa vastaajista
on tyytyväisiä ja kuilu tyytyväisyyden ja tärkeyden välillä on barometrin suurin.
Tyytyväisyys on heikentynyt enemmän kuin yhteenkään toiseen kysymykseen
barometrissa.

• Kotihoidon palvelut vastaavat kuntalaisten odotuksia.
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Sosiaalipalvelut

Tyytyväisyys palveluihin
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Sosiaalipalvelut

Kuntalaisbarometri 2015

Tärkeys vs. tyytyväisyys
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Sosiaalipalvelut

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7- 4

Tärkeys - tyytyväisyys kuilu
Hyvä - Kiitettävä 8 -10

Sosiaalipalvelut ja -etuudet on käsitelty
oikeudenmukaisesti

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien
toimeenpano on täsmällistä.

Sosiaalipalveluista vastaavat kunnan
virkailijat palvelevat minua hyvin.

Tarvitsemani kunnan kotihoidon palvelut
toimivat hyvin.

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

Yhteenveto - tyytyväisyys

Tyytyväisyys palveluihin
• Aluekohtainen vertailun luotettavuus sosiaalipalveluihin on heikko, koska joillakin
alueilla vastanneiden määrät ovat liian pienet.

• Vanhustenhuollon palveluihin vastausprosentti on niin alhainen ikäryhmissä 18-25
ja 26-40, ettei tuloksien tarkastelu ole relevanttia näissä ryhmissä.
- Ikäryhmässä 41- 55 vuotta tyytyväisyys on 6,88 (2013: 6,96)
- Ikäryhmässä 56- 65 vuotta tyytyväisyys on 6,97 (2013: 7,47)
- Ikäryhmässä + 65 vuotta tyytyväisyys on 7,08 (2013: 7,77)
- Eläkeläisten keskuudessa tyytyväisyys on 7,04 (2013: 7,67)
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Sosiaalipalvelut

Aluekohtainen tyytyväisyys 2015
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

N=3

N=11

N=19

N=6

N=14

N=60

N=20

Sosiaalipalvelut ja -etuudet on
käsitelty oikeudenmukaisesti

7,74

8,15

8,13

8,62

8,36

8,57

Minulle kuuluvien
sosiaalietuuksien toimeenpano
on täsmällistä.

7,91

8,73

8,04

8,66

9,00

8,77

Sosiaalipalveluista vastaavat
virkailijat palvelevat minua hyvin.

8,28

8,34

8,04

8,44

8,00

8,65

Tarvitsemani kunnan kotihoidon
palvelut toimivat hyvin.

7,16

8,99

7,79

7,63

7,20

8,20

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

6,35

7,27

7,03

6,95

7,00

7,29

Hyvä: 7,90 ja yli
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Tyydyttävä: 7,89 - 7,40

Heikohko: alle 7,40

111

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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Tyydyttävä: 7,89 - 7,40

Heikohko: alle 7,40
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Sosiaalipalvelut

Kuntalaiskommentit
Sosiaalipalvelukommentit
aiheittain

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

25

70%

1

Sosiaalipalvelu

5

14%

3

Kotihoito

3

8%

2

Muut aiheet

3

8%

Vanhusten huolto
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Sosiaalipalvelut

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kehittämiskommenteista

Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain
Vanhusten huolto

Kuntalaisbarometri 2015

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

25

70%

66%

64 %

50 %

55 %

53 %

61 %

Sosiaalipalvelu

5

14%

13%

24 %

14 %

31 %

29 %

18 %

Kotihoito

3

8%

18%

12 %

18 %

14 %

12 %

21 %

Muut aiheet

3

8%

3%

Intervox Research Oy

18 %

6%
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Sosiaalisiin palveluihin liitetyt kommentit
Vanhusten huolto - kehittämistarpeita (25)

Vanhusten huolto



Det finns utrymme för att förbättra åldringsvården, det är som det nu är
svårt för åldringar att ta sig till hälsostationerna. Upinniemi...



Tietävätkö vanhukset mitä palveluja on tarjolla ja mitä voi anoa. Masala...





Kommunen bör ha egna åldringshem. Keskusta...



Masalassa lähellä ei ole mitään harrastus tai kokoontumista eläkeläisille
(ennen ollut mutta lopetettiin).

Esim. toimeentulotuen hakeminen on tehty niin haastavaksi että moni
tuntemani ei ryhdy koko hommaan. Vanhukset eivät osaa edes täyttää
lomaketta. Veikkola...



Toivoisin neuvontaa iäkkäille ihmisille, esim. vanhusneuvola. Keskusta...



Vanhukset hoidettava kunnolla. Vols...



Olen äitini edunvalvoja. Kotihoito ei oikein toimi ja palvelutaloon on
mahdotonta päästä, vaikka tarvetta olisi.



Älkää unohtako vanhuksia. Keskusta...



Vanhusten huolto laadukkaammaksi ja yksilöt huomioon ottavaksi.
Keskusta...



Kommunen har ingenting för seniorer som bor hemma och har tid.
Keskusta...



Vanhushuoltoa kehitettävä, palveluasumista lisättävä. Keskusta...



Ikäihmisten asumis- ja hoivapalvelut eivät ole Veikkolassa samalla tasolla
kuin kunnan keskustassa. Veikkola...



Uhka vanhusten vuodepaikkojen menettämisestä on ikävää. En halua
tulevaisuudessa itse vanhana mummona joutua toiseen kuntaan kauas
omaisista. Inhimillisyyttä nyt tähän hommaan! Saman verran se paikka
maksaa omassa ja vieraassa kunnassa ja mahdollisia vuoteiden
vajaakäyttöjä on turha miettiä: nehän voi täyttää vaikka pakolaisilla, joita
myös tuntuu riittävän. Vols...



Eläkeläisten joukko kasvaa kunnassa. Lisää liikuntaryhmiä päiväsaikaan
eläkeläisille kansanopistoon. Keskusta...



Enemmän asumisvaihtoehtoja seniorikäisille. Keskusta...



I kommunen bör finnas flera platser för åldringar = olika servicehus för nu
tvingas åldringarna att bli hemma fast de ej klarar sig. Upinniemi...



Dementoitunut isäni ja häntä koti/omaishoitava äitini ei saa taksikorttia
"tasapuolisin" perustein, kun ei "osaa" itse taksilla ajaa niin elinpiiri
rajoittuu ellen minä ehdi työssä käynniltäni kuskaamaan. Pitäisi huomioida
toimintakyvyttömyys eikä katsoa eläkkeen euromäärän joka juuri ylittyy.
Upinniemi...



Kotona asuville ikäihmisille erilaista virkistystoimintaa. Masala...



Vanhuksille enemmän mahdollisuuksia yleisen kunnon ylläpitämiseen - ei
saisi vastata että se maksaa liikaa. Onhan jokainen veronmaksaja, ja se
auttaisi vähentämään sairaalakäyntejä ja sänkypotilaiden korkeaa hintaa.
Masala...



Borde finnas mer plats för åldringar att bo i + platser där åldringar kunde
samlas på dagen. Vols...



Ständig insyn, kvalitetskontroll av vården för äldre. Keskusta...



Jatkossa toimintaa, liikuntaa senioreille; jumppaa lähellä keskustaa,
vaikkapa hyödyllisiä luentoja. Keskusta...



Vanhuksille liian vähän hoitajia ja avustavaa henkilökuntaa, sekä
virikkeitä. Keskusta...



Vanhusten huolto - positiiviset kommentit


Vanhushuollosta olen kerran kysynyt neuvoja - ei johtanut mihinkään. Osa
työntekijöistä ei ollenkaan kiinnostuneita asiakkaan ongelmista.
Keskusta...
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Meillä on monta vanhainkotia missä saa hyvää palvelua. Sairaalakin on
tärkeä Kirkkonummelle ja ikääntyville ihmisille! Keskusta...
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Sosiaalisiin palveluihin liitetyt kommentit
Sosiaalipalvelu - kehittämistarpeita

Kotihoito - kehittämistarpeita



Päätökset sos. asioissa kestävät! Vols...





Olen itse tarvinnut vähän sos.palveluja, mutta työni kautta näen että
sosiaalipalvelujen saatavuus on heikentynyt työntekijämäärän
vähetessä. Veikkola...

Kokemukseni kotihoidon palveluista ovat peruja työstäni hoitoalalla.
Hoito on olosuhteisiin nähden hyvää, mutta hoitotyö pitäisi organisoida
paremmin, jotta vähät resurssit riittävät. Miksi esim. osastopäälliköt
tekevät työvuorolistoja eikä hoitajat. Keskusta...



En koe olevani tasavertainen toisten sosiaaliasiakkaiden kanssa,
romaneja sorretaan. Upinniemi...



Äidilläni nähtyä: kova kiire kotihoidon ihmisillä, tuntuu että asiakas
tois-sijainen raporttien täyttämisen ohella. Ruokapalvelusta tuotettu
ruoka mautonta hajutonta väritöntä. Keskusta...



Socialtjänsterna annars bra men svårt att få tag på någon under
telefontid. Keskusta...





För typ snart 20 å sedan behövde jag få hjälp för att få lagenligt
understöd av fadern till barnet men kommunpersonalen som
ansvarade om detta sade att då jag antagligen hade högre lön än hon,
tänkte hon inte hjälpa mig. Så det var det. Keskusta...

Jag skulle kunna skriva en bok om hur hemvården inte fungerar.
Alldeles för byråkratiskt system. För mycket som lovas men aldrig
förs. Om patienten kommer hem från sjukhus borde vårdarna ha reda
på det i god tid för att hinna med arbetslistorna. Jorv har pratat med
hemvårdarna som lovat ordna så att de kommer 2 ggr i dygnet men
inget har skett. Keskusta...

Sosiaalipalvelu - positiiviset kommentit

Kotihoito - positiiviset kommentit



Äitiysneuvolapalvelut toimivat ja hoitajat ystävällisiä. Keskusta...



Kotihoidon palvelut hyvin hoidettu. Keskusta...



Perheneuvolan palvelut toimivat hyvin. Veikkola...





Olen tarvinnut kunnan sosiaalipalveluja noin 10 vuotta sitten. Silloin
minua palveltiin hyvin. Nykytilanteesta minulla ei ole käsitystä.
Keskusta...

Har själv jobbat på hemvården och vet att klienterna sköts bra.
Keskusta...
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HYVÄ ELÄMÄ
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7. HYVÄ
HYVÄ
ELÄMÄ
ELÄMÄ
Mitä on kysytty ja mitattu
Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä joihinkin kunnan
mahdollistamiin asumis- ja elämäntasoon liittyviin asioihin.
Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu siihen, miten tärkeänä 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 2015

1. Lähiympäristöni on turvallinen asua ja
liikkua.
2. Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan
taajamissa.

Turvallisuus 98%
(2013: 95% 2011: 96% 2009: 98%).
Lähiympäristö ja puistot 97%
(2013: 93% 2011: 94% 2009: 96%).

3. Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä.
4. Puistot ja muut viheralueet ovat siistit.
5. Kirkkonummen keskustan yleisilme on
viihtyisä.

Keskusta 96%
(2013: 90% 2011: 91% 2009: 94%).
Asunnon löytyminen 91%
(2013: 85% 2011: 88% 2009: 90%).

6. Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava
asunto tai asuinpaikka.
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HYVÄ ELÄMÄ
Kysymysväittämät

Vastausprosentti 2015

8. Onko omakohtaisia kokemuksia kunnan
joukkoliikenneyhteyksistä omassa
kunnassa / lähikuntiin.

Kokemuksia joukkoliikenneyhteyksistä
omassa kunnassa 56%, lähikuntiin 73%

9. Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet
toimivat hyvin.

Joukkoliikenneyhteydet 73%
(2013: 74% 2011: 77% 2009: 78%).

10. Joukkoliikenneyhteydet kunnasta minulle
tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.

Liikunnan harrastaminen 89%
(2013: 89% 2011: 92% 2009: 91%).

11. Suosimani liikunnan harrastaminen
onnistuu kätevästi kunnassa.

Maahanmuuttajien huomioiminen 40%
(2013: 40% 2011: 54% 2009: 55%).

12. Kunnan palveluissa otetaan riittävästi
huomioon eri kulttuureista ja maista
tulevien ihmisten tarpeet.
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Hyvä Elämä

Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei
• Palveluiden tärkeyttä ei ole erikseen mitattu tässä barometrissa. Vertailuarvioksi on
otettu neljän edellisen barometrin keskiarvot.
• Tästä osiosta löytyy kuntalaisten tärkeimpinä ja vähiten tärkeinä pitämät kysymykset.
• Asumisympäristön turvallisuus on tärkein ja turvallisuus kunta-taajamissa barometrin
viidenneksi tärkein kysymys.
• Kodin lähiympäristön viihtyisyys on barometrin kolmanneksi tärkein kysymys.
• Keskitärkeinä kysymyksinä barometrissa pidetään, että kunnasta löytyy sopiva asunto
sekä että puistot ja viheralueet ovat siistit.
• Kunnan sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä ja/tai joukkoliikenneyhteyksiä muihin kuntiin
käyttävistä 80% pitää toimivia yhteyksiä tärkeänä tai hyvin tärkeänä.
• Eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten tarpeiden huomioiminen on barometrin
vähiten tärkeä kysymys.
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Hyvä Elämä
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Hyvä Elämä
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Hyvä Elämä

Yhteenveto - tyytyväisyys
Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin
• Asumisympäristöään ja kunnan taajamia pitää lähes 90% turvallisina.
• Kodin lähiympäristön luonnon viihtyisyys on kuntalaisten toivomalla tasolla.
• Sen sijaan puistojen ja viheralueiden siisteydessä samoin kun keskustan yleisilmeessä on
edelleen parantamisen varaa, vaikka tyytyväisyys on noussut.
• Kunnasta löytyy vastaajien mielestä tarpeisiin sopiva asunto, tyytyväisyys on barometrin
korkeimpia.
• Kunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa ollaan riittävän tyytyväisiä.
•

Sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä käyttäneiden kuntalaisten tyytyväisyyskeskiarvo näihin
palveluihin on 6,95, barometrin huonoin tyytyväisyys kuten 2013. Muiden antama arvosana
on 7,00.

•

Joukkoliikenneyhteyksiä muihin kuntiin käyttäneiden kuntalaisten antama tyytyväisyys
palveluihin on 7,62 (muiden antama arvosana 7,11).

•

Tyytyväisyys siihen, miten kunta palveluissaan huomioi eri kulttuureista ja maista tulevien
tarpeita on noussut eniten barometrissa.
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Hyvä Elämä
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Hyvä Elämä
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Hyvä Elämä
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Hyvä Elämä

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7- 4

Hyvä - Kiitettävä 8 -10

Tärkeys - tyytyväisyys
kuilu

Lähiympäristö on turvallinen asua
ja
liikkua.
Voi turvallisesti liikkua ja asioida
kunnan taajamissa.
Kodin lähiympäristön luonto
viihtyisä.
Puistot ja muut viheralueet ovat
siistit.
Kirkkonummen keskustan yleisilme
on viihtyisä.
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Hyvä Elämä

Tyytyväisyyskuilu sekä jakauma
Mielipidejakauma
Välttävä - Huono 7- 4

Kirkkonummelta löytyy tarpeita
vastaava asunto tai asuinpaikka.
Kunnan sisäiset
joukkoliikenneyhteydet toimivat
hyvin.
Joukkoliikenneyhteydet kunnasta
tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.
Liikunnan harrastaminen onnistuu
kätevästi kunnassa.
Huomioidaan riittävästi
maahanmuuttajien tarpeet
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Hyvä - Kiitettävä 8 -10

Tärkeys – tyytyväisyys
kuilu

Hyvä Elämä

Yhteenveto - tyytyväisyys

Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin
• Kodin lähiympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen ollaan tyytyväisiä kaikilla asuinalueilla,
kuten myös kahdessa edellisessä barometrissa.
• Tyytyväisyys puistojen ja viheralueiden siisteyteen on noussut kaikilla asuinalueilla.
Kuitenkin erityisesti keskustan ja Veikkolan alueilla edelleen mielletään olevan parantamisen
varaa.
• Keskustan yleisilmeen viihtyvyyteen ollaan edelleen tyytymättömiä lähes kaikilla asuinalueilla.
• Asuinpaikan löytymiseen tyytyväisyys on riittävä kaikilla asuinalueilla kuten kahdessa
aikaisemmassakin barometrissa.

• Kunnan sisäisiin joukkoliikenneyhteyksiin ollaan edelleen tyytymättömiä lähes kaikilla
asuinalueilla.
• Joukkoliikenneyhteyksiin muihin kuntiin tyytyväisyys on noussut hieman monella alueella,
joskaan tyytyväisyys ei edelleenkään ole hyvä.
• Liikunnan harrastamismahdollisuuksia pidetään riittävinä kaikilla asuinalueilla.
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2015
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

N=44

N=60

N=289

N=102

N=16

N=53

N=79

Lähiympäristö on turvallinen asua
ja liikkua.

8,52

8,50

8,75

8,72

9,50

8,49

8,56

Voi turvallisesti liikkua ja asioida
kunnan taajamissa.

8,45

8,82

8,69

8,69

8,81

8,67

8,51

Kodin lähiympäristön luonto
viihtyisä.

8,42

9,17

8,64

8,89

9,13

9,20

9,00

Puistot ja muut viheralueet ovat
siistit.

7,44

7,98

7,77

8,21

9,06

7,91

7,77

Kirkkonummen keskustan yleisilme
on viihtyisä.

6,87

6,79

7,08

7,23

7,80

6,96

7,30

Hyvä: 7,90 ja yli
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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

Hyvä: 7,90 ja yli
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2015
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

N=37

N=50

N=240

N=88

N=10

N=45

N=68

Kirkkonummelta löytyy tarpeita
vastaava asunto tai asuinpaikka.

8,54

8,49

8,62

8,69

9,50

8,67

9,01

Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet toimivat hyvin.

6,63

6,80

7,20

7,41

8,67

5,98

6,53

Joukkoliikenneyhteydet kunnasta
tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.

6,68

7,21

7,82

7,86

8,58

6,28

7,54

Liikunnan harrastaminen onnistuu
kätevästi kunnassa.

8,03

8,09

8,54

8,52

8,75

8,22

8,11

Huomioidaan riittävästi
maahanmuuttajien tarpeet

7,64

8,30

8,14

8,25

9,00

7,78

8,32

Hyvä: 7,90 ja yli
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2013
Kantvik

Upinniemi Keskusta

Masala

Sundsberg

Vols

Veikkola

Kirkkonummelta löytyy tarpeita
vastaava asunto tai asuinpaikka.

8,48

8,47

8,49

8,28

8,86

8,60

8,39

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

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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Yhteenveto

KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA
• Julkiset liikenneyhteydet on vuodesta 2003 kerännyt eniten kommentteja barometrissa.
Parannustoivomuksia esiintyy suhteellisesti yhtä paljon kaikilta asuinalueilta. Eniten
kommentoituja asioita: y-juna ei saa lakkauttaa, parempaa linja-autojen reittisuunnittelua
huomioiden matkustajatarve, puuttuvia tai liian harvoja linja-autoyhteyksiä, juna- ja
bussiyhteyksien parempaa yhteen toimivuutta.
• Ympäristö ja viihtyvyys. Toiseksi eniten barometrissa kommentoitu aihepiiri. Toivotaan mm.
että puistot ja asutusten lähialueet hoidetaan paremmin, että tienvarsia ja katualueita
pidetään siisteinä. Roskaamisen sanotaan olevan yleistä ja halutaan enemmän roskakoreja.
• Kirkkonummen keskusta. Kommentit käsittivät tarvetta tehdä keskusta viihtyisämmäksi ja
siistimmäksi. Melko yleinen toivomus on myös, että keskustaa elävöitetään lisäämällä esim.
tapahtumia, istutuksia, palveluja.
• Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Kolmasosa kommenteista liittyi toivomuksiin parantaa
maastohiihdon latuja ja verkostoa. Myös toivomuksia saada sisäpalloiluhalli.
• Kulttuuri. Puolet kommenteista liittyi toivomuksiin musiikkiharrastuksien parantamiseen
kunnassa.
• Tämän osion lopussa löytyy kaikki aihepiireihin liittyvät kommentit
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Kuntalaiskommentit
Sivistyspalvelukommentit aiheittain

Kuntalaisbarometri 2015

Kehittämistarpeita

Positiiviset
kommentit

Julkiset liikenneyhteydet

82

35 %

5

31%

Ympäristö ja viihtyvyys

54

23 %

2

13 %

Kirkkonummen keskusta

37

15 %

1

6%

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet

27

11 %

5

31%

Kulttuuri

13

5%

Maahanmuuttajat

11

5%

Kaupat ja erikoisliikkeet

4

2%

Turvallisuus

3

1%

2

13%

Muut aiheet

3

1%

Koirapuistot

2

1%

1

6%

Asuntotilanne

2

1%
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Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kehittämiskommenteista

Kehittämistarpeita sisältävät
kommentit aiheittain

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

Julkiset liikenneyhteydet

82

35 %

37 %

24 %

28 %

34 %

28 %

30 %

Ympäristö ja viihtyvyys

54

23 %

25 %

23 %

25 %

15 %

21 %

13 %

Kirkkonummen keskusta

37

15 %

12 %

17 %

15 %

18 %

16 %

15 %

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet

27

11 %

13 %

14 %

15 %

15 %

14 %

15 %

Kulttuuri

13

5%

1%

2%

2%

1%

3%

4%

Maahanmuuttajat

11

5%

2%

1%

Kaupat ja erikoisliikkeet

4

2%

5%

7%

4%

6%

11 %

8%

Turvallisuus

3

1%

2%

8%

5%

2%

3%

4%

Muut aiheet

3

1%

2%

2%

4%

8%

2%

9%

Koirapuistot

2

1%

3%

3%

2%

1%

2%

Asuntotilanne

2

1%
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Julkiset liikenneyhteydet - kehittämistarpeita (82)

Julkiset liikenneyhteydet



Kollektivtrafiken inom kommunen verkar sakna helhetsplan, mitt på dagen
kör många turer tomma, men efter arbetstid är det omöjligt att komma
med allmänna kommunikationer ut till periferin. Masala...





Bättre bussförbindelser från Långvik.

Vihdoinkin edes junat ja pussi saatiin keskustelemaan keskenään.
Kulkeminen kunnassa vaatii aikaa ja rahaa. Kaikki keskittyy keskustaan,
nopeita suoria liikenen järjestelyitä on liian vähän sekä Espooseen että
Helsinkiin. Jos et asu keskustassa on sinulla oltava auto. Muuten
työmatkoista tulee liian pitkiä. Kantvik...



Kollektivtrafiken var ganska kaos när vi bytte ti HSL men nu har det börjat
fungera igen. Å sin sida åker ja buss bara då jag absolut måste, och det
var bussarna det var mest problem med. Dom kommer o går lite hur dom
vill, ibland i förtid och ibland kommer dom inte alls. HSL "kundbetjäning"
har ofta dålig attityd och kan inte svara på frågor. Tolls nya tågstation
skulle absolut behöva lite info. Det finns ingenstans att få tag på info om
vilket spår tågen stannar på. Infotavlor finns, men de är toma. På nätet
finns inte heller denna information. Nu har det äntligen kommit
elektroniska tavlor, men inte heller de är alltid i bruk. Man får helt enkelt fa
jättetidigt till tågstationen i hopp om att tavlan fungerar så att man ser
vilket spår ens tåg kommer till. Ibland är det bara att gissa, man har ju en
50/50 chans att stå på rätt sida. Så ska de nog inte vara



Julkisen liikenteen palvelut surkeat: Busseja Stadiin tulee jos tulee ja
menee tyhjinä Masalasta Luomaan. Mitä älyä?



Y-junan lakkauttaminen on iso takaisku!!! Tehokkaan raideliikenteen
kehittäminen Helsingin suuntaan mielestäni erittäin tärkeitä. Toivoisin että
kunta ajaa raideliikenteen kehittämistä. Tällähetkellä trendi on aika
masentava. Vuoroja poistetaan, asemia poistetaan. Tästä ainoa
lopputulos on että junayhteyksiä käytetään entistä vähemmän, eli voiko
silloin harventaa yhteyksiä ja poistaa asemia entisestään? Junaliikenteen
käyttämiseen tulisi pikemminkin kannustaa. Muualla maailmassa
raideliikenteen kehittäminen kulkee käsi kädessä kuntien ja kaupunkien
kasvun kanssa, tukevat toisiaan. Masala...



Y-junaa ei saa lakkauttaa. Kantvik...



Lisää aikaisia aamubusseja Helsinkiin, aiemmin oli enemmän
valinnanvaraa. Keskusta...



Bättre busslinjer som far direkt från Kantvik-Bro till motorvägen och Esbo.
Bind centrum bättre ihop. Keskusta...



Bussit Hgistä Kirkkonummen keskustaan voisivat lähteä esim 1/2 tunnin
välein klo 17 jälkeenkin.



Sisäiset joukkoliikenteen tulisi vähintäänkin mahdollistaa joukkoliikenteen
käyttäminen koulumatkoilla. Keskusta...



Y-junayhteys tulee säilyttää. Upinniemi...



Liikenneyhteydet Veikkola - Masala toimivammaksi. Nyt kierrämme bussi
- juna yhteydellä Espoon keskustan kautta. Veikkola...



Bussarna är så krångliga och tidsödande att man måste åka bil.
Keskusta...



Kunnan sisäistä joukkoliikennettä parannettava. Joukkoliikenne HelsinkiVeikkola välillä pääpiirteittäin toimii (aamun ruuhkavuorot aivan liian
täynnä), mutta minkäänlainen poikittaisliikenne tai edes Espooseen
kulkeminen hankaloituu huomattavasti. Veikkola...





Hyvät joukkoliikenneyhteydet Veikkolasta Helsinkiin ja Lohjan suuntaan
erittäin tärkeät. Nousee esille aina yksittäisenä syynä, miksi Veikkolaan
muutetaan.
Itselleni on ensiarvoisen tärkeää nopeat joukkoliikenneyhteydet
lähikuntiin. Työmatkat sujuvat vielä erittäin kätevästi Y-junalla. Mikäli
yhteydet huonontuvat, vaikutus on merkittävä omaan arkeeni ja saa
pohtimaan muuttoa lähemmäs työpaikkaa. Sundsberg...
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Julkiset liikenneyhteydet



Joukkoliikenneyhteydet kunnan sisällä ovat heikot. Keskusta...





Joukkoliikenteen toimittava melkein kellon ympäri. Masala...

Trafikförbindelserna inom Kyrkslätt är helt under all kritik. Ingen
koordinering mellan buss- och tågförbindelserna. Keskusta...



Mikäli Y-junan lakkauttaminen toteutuu se aiheuttaa ongelmia
työmatkoihin, lisäksi häviää nopea ja turvallinen yhteys Helsinkiin.
Keskusta...



Olisi hyvä päästä yhdellä bussilla Kirkkonummen keskustaan. Vols...



Pitäisi olla syöttöliikenne Veikkolasta Espoon keskuksen rautatieasemalle
moottoritietä pitkin muuten liian hidas. Veikkola...



Junaliikenteen kehittäminen tärkeää, Y-junaa ei saa lakkauttaa.
Keskusta...



Direktförbindelse till Jorvs sjukhus saknas från centrum och södra
Kyrkslätt. Keskusta...



Joukkoliikenteeseen tulee todella panostaa. Keskusta...





Kirkkonummelta Hkiin junayhteys toimii jos Y-juna säilyy. Keskusta...

Bussförbindelserna till och från Kyrkslätt centrum samt till andra
kommuner kunde vara bättre också på kvällarna.



Nopeampi yhteys Helsinkiin bussilla olisi kiva. Kantvik...



Matka joukkoliikennevälineillä kestää liian kauan Helsinkiin varsinkin
linjoilla 171 ja 173. Keskusta...



Bussiyhteydet Helsinkiin voisi alkaa aikaisemmin. Keskusta...



Kesäaikaan tyhjien bussien ralli on tuhlausta. Upinniemi...



Paremmat joukkoliikenneyhteydet Jorviin. Keskusta...



Y-juna täytyy säilyttää. Keskusta...



Flera bussturer från Helsingfors till Kyrkslätt kvällstid (1 gång/h inte
tillräckligt efter kl 19). Keskusta...



Längtar efter bussförbindelse Veikkola - Köklax - Västerleden. Veikkola...



Y-junaa ei saa lopettaa. Keskusta...



Lähimpään bussipysäkkiin jossa olisi edes jotenkuten tiheä yhteys on 8,3
km , Hirsalantiellä kulkee vain harva bussi/pvä. Upinniemi...



Yhteysliikenne juna - l-auto ei kohtaa. Isot l-autot ajaa tyhjinä ympäri
keskustaa? Kantvik...





Bussiyhteydet varsinkin iltaisin selkeämmiksi. Masala...

Bussivuoroja liikaa ja niistä maksetaan liikaa HSY:lle, suuriman osan
ajasta bussit kulkevat lähes tyhjinä. Koko homman pitäisi miettiä
uudestaan. Keskusta...



Kollektivtrafiken till Hfors är dålig. Kantvik...





Työpaikkani on Siuntiossa ja käyttäisin mielellään julkisia kulkuvälineitä.
Tämä on täysin mahdotonta poikkeavien työaikojen ja yhteyksien vuoksi.
Masala...

Joukkoliikenneyhteydet kunnan keskustasta huonot Lohjan/Vihdin
suuntaan. Keskusta...



Junaliikenne merkittävä, Y-juna ei saa lakkauttaa. Keskusta...



Ennen HSL:N mukaantuloa Sundsbergistä kulkeva bussiliikenne toimi
kympin arvoisesti, nyt voisi antaa kuutosen. Sundsberg...



Det finns ingen förbindelse från Lappböle till tätorten.
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Julkiset liikenneyhteydet



Ilta- ja viikonloppuvuoroja busseille lisää. Y-juna on myös hyvin
tarpeellinen olemassa. Masala...



Ilman omaa autoa ei pääse mihinkään, julkinen liikenne hajaasutusalueelle paremmaksi. Vols...



Tågförbindelserna till Hfors bör förbättras. Upinniemi...



Veikkolan busseja voisi mennä paremmin.



Keäaikataulut ovat erittäin huonot. Keskusta...





Y-juan ei saa lakkauttaa. Masala...

Bussilinjan 290 lopettaminen vieläkin harmittaa, nyt vaihtoja ja odottelua
pysäkeillä. Veikkola...



Upinniemestä bussi kerran tunnissa keskustaan, pitäisi olla 2-3 vuoroa.



Joukkoliikenneyhteydet ovat niin pitkiä, että kulkuneuvot ovat alituiseen
metsässä aikataulujen kanssa. Masala...



Junaliikenne Helsingin suuntaan olisi hyvä lisätä. Keskusta...





Bussi 280 aina tupaten täynnä, lisää vuoroja etenkin aamuun. Veikkola...

Lisää linja-autoyhteyksiä Upinniemen suunnasta Kirkkonummen
keskustaan ja Helsinkiin. Kantvik...



Yöbussi tulee liian harvaan Kampista Veikkolaan. Ehdotan yhden ajon
lisääminen esim. 02.30 lähteväski.





Bussikorttien aikalataus saatava Kirkkonummelle. Keskusta...

Joukkoliikenne lähikuntiin Espooseen ja Helsinkii: bussivuoroja arkena
iltaisin ja viikonloppuisin aivan liian vähän. Vaikeuttaa tuntuvasti
työntekomahdollisuuksia sekä vapaa-ajan viettoa. Keskusta...



Bussiaikataulut tulisi sovittaa lasten kouluaikoihin. Upinniemi...



Kannattaako radanvarsirakentaminen kun samaan aikaan ollaan
lopettamassa seisakkeita (Luoma) ja vähentämässä junavuoroja. Vols...



Keskustan jalankulkuyhteydet radan yli tai ali vaativat huomattavia
parannuksia, että alueen palveluita voisi tasavertaisesti käyttää ja että
alue olisi yhtenäinen ja pärjäisi ilma autoakin. Keskusta...



Pyrkikää Y-junan säilymiseen , VR pahoitti mieliä. Masala...



Ns. poikittaisliikenne tökkii pahasti. Vols...



Busseja tulee illalla harvoin Helsingistä/Espoosta tänne. Sundsberg...





Direkt kollektivtrafik borde utvecklas mellan Jorv sjukhus och kommunen,
möjlighet att åka buss längs med Ring III. Keskusta...

Kulkuyhteydet keskustasta toimivat mutta ei haja-asutusalueella.
Keskusta...



Y-juna on tärkeä.



Bussförbindelserna från centrum till Helsingfors har blivit sämre. Däremot
är bussförbindelserna från Hila till centrum utmärkta, tyvärr kör bussarna
för det mesta tomma . Upinniemi...



Liikenneyhteydet Espooseen ja Helsinkiin vievät turhan paljon aikaa
bussilla. Ennen pääsi esim. Espooseen Brosta keskellä päivääkin 20-30
minuutissa. Nyt aikaa kuluu noin tunti Iso Omenaan bussilla. Voisiko
syöttöliikennettä eri taajamista keskustaan tehostaa niin kuin aikaisemmin
oli. Keskusta...



Lasten on vaikea kulkea harrastuksiin Kantvikista bussilla ennen klo 15,
vain kerran tunnissa pääsee.



Joukkoliikenneyhteydet muihin kuntiin paremmiksi esim. niin että
Veikkolaan tulisi mahdollisimman monesta suunnasta bussit klo 7.00
aamulla että siitä pääsisi jatkamaan Helsinkiin kahdeksaksi.



Huonot bussiyhteydet Jorvin sairaalaan, monella ikäihmisellä ei ole autoa.
Keskusta...
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Julkiset liikenneyhteydet - positiiviset kommentit



Työmatkat Helsinkiin, suosin enemmän bussia, yhteyksiä pitäisi olla
enemmän ja porrastaa junan ja bussin aikatauluja. Masala...



Mycket har under de 15 åren jag bott i kommunen blivit bättre. Fina nya
busslinjer till Hfors t.ex. Keskusta...



Joukkoliikenneyhteyksissä ja niiden suunnittelussa kunta mukaan.
Järjettömiä reittejä: Sarfvikin kierto bussilla tässä vaiheessa kun siellä ei
ole asukkaita, Y-junan lakkauttaminen, Tolsasta korvaavat yhteydet
Helsingin keskustaan tilalle. Keskusta...



Joukkoliikenne toimii, busseja menee esim. Ravalsissa hyvin. Junat kulkee
hyvin. Keskusta...



Joukkoliikenne parantunut, kiitos. Linja 243 hyvä uudistus! Veikkola...



Junayhteys on hyvä, se kannattaa säilyttää Luomassa.



Junayhteys Luomasta on erinomainen. Masala...



För mig fungerar kollektivtrafiken bra när den behövs. Keskusta...



Kollektivtrafiken Veikkola - Kyrkslätt centrum : låga bussar, tack.
Fredagar sista bussen senare än 18.10 från centrum t.ex. 20/21.
Veikkola...



Kylmälä-Veikkola joukkoliikenne on erittäin vähäistä. Veikkola - Helsinki
linja-autoyhteys on usein erittäin ruuhkainen molempiin suuntiin, autot
usein myöhässä.



Miksi bussit ja junat Hkiin lähtevät samaan aikaan? Voisivat täydentää
toisiaan. Keskusta...



Nopea raideliikenneyhteys kaikilta Kirkkonummen asemilta
Helsinkiin/Leppävaaraan. Keskusta...
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Ympäristö ja viihtyvyys



Puistoalueet kuntoon esim. Ravals.





Bänkar skulle man kunna ha mera runtom i byn. Välskötta parker saknas.
Keskusta...

Masalan keskustaa on kehitetty paloittain viimeisen 8 v. aikana, jolloin
kokonaisuus on jäänyt sekavaksi, varsinkin aseman seutu on suorastaan
epäsiisti.



Viheralueet ja puistot tärkeitä, niitä tulee kehittää. Kantvik...



Merenrannan hyödyntäminen kuntalaisille. Masala...



Toritoimintaa on tärkeä vaalia.





Puistot ja katualueet kaipaisivat parempaa hoitoa. Keskusta...



Kantvikin puistoalueiden siistiminen.

Området kring kommunhuset ser helt oskött ut. I centrum ex. Mellan
korsningen med trafikljusen oo busshållplatsen töms roskis-kärlen för
sällan med påföljd att fåglarna (oftast kajorna) drar ut och sprider
pappersrosk osv. Keskusta...



Roskaaminen on valitettavan yleistä, mutta ehkä vielä voisi lisätä
roskiksiakin keskustan alueella ja 2-3 km säteellä keskustasta.
Keskusta...



Säilytetään kunnan maalaismainen luonne - se on valttimme. Keskusta...



Meikon polkujen raivaus. Keskusta...



Veikkola "keskus" kaipaa mielestäni paljon ehostusta, kuten
liikenneympäristöiden istutukset.



Grönområdena är mycket dåligt skötta i Bredberget.



Puistot ja viheralueet ovt täynnä roskia ja kunnantalon pensaat ovat
täynnä rikkaruohoja, vaikka sen pitäisi olla edustava paikka. Vols...



Toivon lisää istumapenkkejä varsinkin Vanha Rantatien varrelle.
Keskusta...



Parker bör skötas bättre. Planteringar bör rensas från ogräs,
gräsmattorna klippas oftare. Keskusta...



Asuin taajamien nurmialueet tulisi pitää paremmassa kunnossa, kasvavat
lähinnä horsmaa. Keskusta...



Veikkolan pururadan metsikkö roskainen, nuoret myös grillaavat siellä.
Pitäisikö aluetta siivota talkoilla!? Nuuksion läheisyys miellyttää!
Veikkola...



Linja-autoaseman yleisötilat puuttuvat. Keskusta...



Kommunens skogsområden är dåligt skötta. Upinniemi...



Ympäristö roskaista, ei kukkaistutuksia kesäisin. Kantvik...



Teiden reunat epäsiistiä lahonneita puita ja oksia pitkin yeitä. Kantvik...



Viheralueet ja kukkaistutukset kaipaavat kohennusta. Keskusta...



Ihana satukuusikko hakattiin muutama vuosi sitten läpikulkemattomaksi
risukoksi. Masala...



Masalan Gramin tyyppinen puisto keskustaan esim. Kirkkoharjun
yhteyteen. Keskusta...



Porkkalan alue luonnonsuojelualueeksi. Kantvik...



Masalaan lisää roskiksia kävelyteiden varteen ja koirapuisto



En kommun av Kyrkslätts storlek borde satsa mera på planteringar.
Mattvätten kunde öppna maj - september då vädret är vackert. Masala...



Finspakan viheralueen hoito on huono, ruohikoita ei leikata kun kerran
kesässä, ruusupensaat kuolleet, tienvarret ei hoideta.
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Ympäristö ja viihtyvyys



Ottakaa esimerkki Tammisaaresta. Siellä on kauniit siistit puistot
mahtavine leikkipuistoineen. Kunnan puistoissa lapset eivät osaa leikkiä.
Mainostetaan vihreänä merikuntana - hah. Vols...



Vägrenarna och näromliggande grönområden hinner växa till sig av ogräs
och sly och när det äntligen röjs lite ser det i alla fall slarvigt ut.
Keskusta...



Allmänna parker borde skötas bättre. Gräsmattorna borde klippas oftare.
Keskusta...



Puistojen ja viheralueiden siisteyteen voisi panostaa enemmän.
Keskusta...



Enemmän puistoja, puita, pensaita, lampia yms.



I kommunens ägo varande skog misskött i Jorvas. Masala...



Kantvikin ympäristö, puistot ym. teiden varret epäsiistit, olisi kiva jos saisi
tänne lisää pensaita esim. teiden varsille ja nurtsit voisi edes leikata
muutaman kerran kesässä.



Veikkolassa ei ole lainkaan hoidettuja viheralueita, urheilukenttien,
koulujen ja muiden yhteisten alueiden viihtyisyyttä voitaisiin parantaa
karsimalla puita, istuttamalla nurmikkoa ja pensaita.



Nurmikot huonossa kunnossa. Kantvik...



Kunnan viheralueet vaatisivat kunnostusta. Keskusta...



Puistojen ja lähimetsien hoitoon panostettava. Keskusta...





Rakennetut viheralueet jätetään hoitamatta. On sääli että rakennetaan
hienoa mutta ylläpito laiminlyödään. Viheralueet näyttävät helposti rumilta
hoitamatta. Keskusta...

Kirkkonummen yleisilme on kohentunut huomattavasti viime vuosina.
Kuitenkin juna-aseman seutu parkkipaikkoineen ja tunneleineen on
erittäin ruma ja negatiivinen asia imagolle. Penkit junalaitureille!



Keskustan aluetta pidetään siistinä, mutta periferia Ravals/Lindal on jo
kaukana.

Det finns alldeles för mycket dåliga träd som är farliga vid blåst och träden
skymmer belysningen. Keskusta...



Kesäisin pientareiden ruohonleikkausta useammin.



Viheralueet voitaisi hoitaa paremmin. Veikkola...



Kunnallisia venepaikkoja tarvittaisiin. Vols...



Hienompia yleisiä leikkipuistoja lapsille ja lisää asukaspuistoja.





Roska-astiota ja koirankakkaroskiksia enemmän kävelyteiden varsille ja
niiden tyhjennys.

Masalassa on liian vähän roska-astioita kävelyteiden varsilla, roska-astiat
myös tyhjennetään huonosti, eli astiat tyhjennetään mutta astian
päältä/alta ei siivota roskia.



Hoidamme Jolkbyssä itse omalla bensalla naapureiden kanssa
"muurahaispolkua". Kaipaisimme edes kiitosta siitä.



Jos pitää säästää aloitetaan sammuttamalla venäläisen kentän valot
päiväsaikaan. Keskusta...



Jotenkin pitäisi hyödyntää merellisyyttä, toimintaa esim. Porkkalan
rannalle, sauna joka voisi talvella toimia avantouintipaikkana, yhteyteen
kahvila, tms. Keskusta...



Kuntalaisbarometri 2015

Veikkola...

Ympäristö ja viihtyvyys - positiiviset kommentit




Hyvin tyytyväinen Kirkkonummen nykyiseen ilmeeseen. Keskusta...

Kiitos siististä siivotusta ilmeestä: keskusta, rautatieasema. Keskusta...
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Kirkkonummen keskusta



Kirkkotorin usean rakennuksen arkkitehtuuri on onnetonta ja toritoiminta
kuollutta. Keskusta...



Kirkonkylä on kyllä ruma etenkin Kirkkoharjun kuolua vastapäätäoleva
toimisto- ja kauppa-alue. Masala...



Keskustan istutusten hoito puuttuu. Upinniemi...





Kirkkonummen kekusta on ruma. Vols...

Kyrkslätt centrum är fortfarande rätt fult och betongbetonat, trots att
mycket förbättringar gjorts. Masala...



Stationsvägens ljus tillbaka, nu är vägen mellan centrum och station märk
och tråkig. Keskusta...





Planteringarna vid kommunhuset är under all kritik. Keskusta...



Keskustan vanhan osan ilme suoraan Venäjältä. Keskusta...



Kameravalvonta kun kuntakeskus on nyt uusi ja siisti.

Keskustan yleisilme on autio ja kolho. Lisäksi palvelut on hajasijoitettu
ympäri keskustaa. Kehittämisehdotus: yhdistetään Citymarket ja Prisma
esim. ylikäytävällä, jottei tarvitsisi kiertää pitkää matkaa halutessaan
asioida molemmissa liikkeissä. Lisäksi uudistetaan juna-asemalta torille
vievän kävelytien varsi esim. "shopping street" -tyyliseksi. Tämä
ymmärtääkseni tekisi keskustan palvelut helpommin lähestyttäviksi ja
elävöittäisi ko. reittiä



Keskustan alueen kehittäminen toiminnalliseksi yhteisölliseksi
olohuoneeksi. Ehdotus: Kirsikkapuistoon maauimala, joka muuntuu
talvella luistinradaksi. Sen vieressä kolme erilaista saunaa; perinteinen,
savusauna ja höyrysauna. Puiston kallioseinä muutetaan kiipeilyseinäksi.



Kunnan keskusta on tärvelty rumilla rakennuksilla ja menetetty
korvaamattomanhieno historiallinen maisema. Masala...



"Tsauseskun palatsi" keskellä kylää on ihan kamalan ruma ja miksi
ihmeessä sen täytyy olla justiinsa siinä, eihän siellä ole mitään
asioitavaakaan yleensä. Olispa rakennettu sinne pellolle jonne nyt
suunnitellaan terveyskeskusta. kunta-asiat hoituu netissä. terkkaan pitää
matkustaa henkilökohtaisesti. Ja kuka tollo on sijoittanut parkkitalon
arvotontille ihan keskelle Kirkkonummen arvokasta keskusta. Kantvik...



Varför är centrum så splittrat. Keskusta...



Torin elävöittäminen erilaisilla tapahtumilla. Kantvik...



Esim. naakkaparvet heikentävät viihtyisyyttä keskustassa (haju ja melu).



Keskustan yleisilmettä voisi kehittää viihtyisämmäksi. Sundsberg...



Keskustan yleisilmettä kehitettävä edelleen. Vols...



Keskustan alue vieläkin viihtyisämmäksi, torin osalta näky on järkyttävä!
Puistoalueita ja istumapaikkoja keskustan alueelle. Kantvik...





Toivon että vanha tori pidetään elävänä.

Keskustan yleisilme on todella sekava kaiken värisine ja materiaalisine
rakennuksineen, asiaa ihmettelevät myös kunnassa vierailevat muilta
paikkakunnilta tulevat. Upinniemi...



Muutoksen haluan keskustan siisteyteen, roskaaminen on saatava
loppumaan.



Keskustaa kehitettävä. Keskusta...



Kyrkslätt centrum är ganska utspritt.



Keskustan alueella tehty kalliita pensasistutuksia mutta kukaan ei hoida
niitä. Miksi? Kantvik...



Keskustan ja aseman seutu on edelleen kehitettävä viihteisemmäksi.
Keskusta...



Torin ympäristö eläväksi. Liikkeitä ja yrityksiä keskustaan.



Asematunneli ja aseman hissit ovat törkeässä kunnossa siisteyden osalta.
Keskusta...
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Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet - kehittämistarpeita (27)



Olisi mahtava saada yksi kunnon tori, jossa muutoinkin kuin markkinoilla
olisi elämää. Kehittäkää keskustan toria, käykää Pietarsaaressa
katsomassa miten torille ja kävelykadulle haetaan asiakkaita. Keskusta...



Frisbee-ratahankkeen jarruttaminen on mielestäni älytöntä, kyse siis
Volsin radasta.



Salibandyhalli. Keskusta...



Centrum är splittrat och det är opraktiskt att tjänsterna delas mellan
centrum I och II. Torgområdet ser tråkigt ut och dör ut. Keskusta...



Turvallinen lähiliikunta esim. Vitträskjärven alueilla ei ole mahdollista.
Masala...



Parker och grönområden sköts mycket bristfälligt; man satsar nog på
planteringar men ogräs får fritt växa då eventuell rensning göts så sent att
ogräsen spridits. Keskusta...



Keskustan lähiliikuntapaikkaa odotetaan kovasti. Toivottavasti rahat
löytyvät ja aikataulu ei viivästy.



Kevät- kesäaikaan kukkia koristamaan ja ilahduttamaan muuten niin
ankean näköistä keskustaa. Keskusta...



Pohjois-Kirkkonummella lähin uimahalli löytyy Lohjalta tai Espoosta.
Veikkola...



Gamla centrum är ju en katastrof på alla vis (tomma och oaktraktiva
byggnader). Keskusta...



Pururatoja sekä talvella hiihtolatuja voisi olla enemmän. Keskusta...



Gesterbyssä kaipaisin ajettuja latuja lähiympäristöön.



Torille kaipaan "elämää". Keskustan enemmän palveluja. Keskusta...



Kaipaisimme erityisesti ulkoilureittejä Kirkkonummen keskustaan.



Keskustan puisto koirien ulkoilualuetta. Keskusta...





I centrum finns det fortfarande fläckar det växer sly och ogräs. Det stör det
annars välskötta området.

Sisäpallopelien harrastamiseen tarvitaan lisää tilaa. Salibandyn,
käsipallon, mailapelien (tennis ja sulkapallo) harrastajille yhteinen halli.
Jäähallin kuntavuorojen aikataulujen järkeistäminen. Tällä hetkellä ajat
toimivat vain isommille koululaisille, eläkeläisille ja työttömille. Keskusta...



Parker och grönområden behövs mera i centrum. Upinniemi...



Uintimahdollisuudet ovat Veikkolassa surkeat, uimahalli tulisi enemmän
kuin tarpeeseen.



Kartoittakaa jollain kyselyllä ketkä ja mihin tarkoitukseen harrastetiloja
kaivataan. Esim. Veikkolassa paljon jalkapalloilijoita, jalkapallohalli olisi
talvikautena tarpeen, täältä starttaa monta autoa kuskaamaan lapsia
Espooseen , Vihtiin, Lohjalle, keskustaan - ekologisesti erittäin huonoa.
Veikkola...



Ihmisiä tulee paljon lisää, he tulevat kaipaamaan lisää harrastus- ja
liikuntamahdollisuuksia ja parempia liikenneyhteyksiä erityisesti
viikonloppuisin.



Kunnallisia venepaikkoja tarvittaisiin. Vols...

Kirkkonummen keskusta - positiiviset kommentit


Kirkkonummella ei ole selkeästi tunnistettavaa keskustaa. Jos tässä
tarkoitetaan radan viereistä aluetta (joilla kunnantalo ja aseman ostari) ,
yleisilme on ihan ok.
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Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet - positiiviset kommentit



Veikkolan urheilukenttää pitäisi parantaa, huoltorakennusta ei oikeastaan
ole ja se hankaloittaa kilpailujen järjestämistä.



Uimahalli ja henkilökunta täysi 10 Kirkkonummella. Kantvik...





Hiihtoladut kuntoon, nyt joutuu ajamaan Espooseen. Sundsberg...

Tekonurmen saaminen keskustaan on lisännyt kunnan vireyttä ja
tapahtumien järjestämistä paljon! Keskusta...



Hävettää kun ei ole hiihtolatuja Kirkkonummella. Masala...





Tyttöjen harrastus ratsastus on täysin vailla tukea, sen sijaan poikien
harrastuksia (jalkapallo, sähly) tuetaan kyllä rakentamalla
harrastuspaikkoja. Sundsberg...

Harrastan avantouintia, Syväjärvellä hyvä "koppi". Siitä olen iloinen että
siellä on matot ja lämmitykset.



Uimahalli on toimiva ja suosittu liikuntapaikka. Keskusta...



Liikuntapaikkoja on hyvin, mutta kulttuuriharrastuksille huonosti. Veikkola...



Tasapuolisuuden nimissä uimahalli myös Veikkolaan; vanhusten, lasten
vuoksi eli ilman autoa oleville.



Harrastusmahdollisuudet keskittyvät Kirkkonummen keskustaan.
Veikkola...



Latujen hoito ala-arvoista. Latuverkoston parannus menossa, toivottavasti
saadaan tehtyä ennen tulevaa talvea. Kunnossapitokalusto olematon,
mikä näkyy latujen kunnossa.



Hiihtoladut ja mahdollisuudet Masalassa ovat surkeat , esim. peltolatuja
olisi mahdollista tehdä. Masala...



Hiihtolatuja on liian vähän, käymme Espoon puolella hiihtämässä kun
siellä on hyvä latuverkosto (Oittaa). Kirkkonummella ylläpidetyt ladut ovat
liian lyhyitä. Vols...



Hiihtoladut usein ala-arvoisessa kunnossa, luisteluhiihto mahdoton
harrastaa, mallia Espoosta missä ladut ja ulkoilureitit täysi 10. Kunnan
merellinen imago erittäin huono. Upinniemi...



Yöpymismahdollisuuksien lisääminen retkeilyalueille. Keskusta...



Tarvitaan uusi sisäpalloiluhalli sekä Gesterbyhyn tekojäärata. Keskusta...



Motionsformer borde förbättras (terängcykelåkning). Keskusta...



Veikkolassa kunnan tukemat liikuntapalvelut voisivat olla paremmat.
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Maahanmuuttajat (11)



Kuntaan tarvitaan tila, jossa voidaan järjestää konsertteja ja erilaisia
musiikkitapahtumia, tehkää kirjastosta kulttuurikeskus. Keskusta...



Inga mer flyktingar, tack. Satsa istället på det egna folket; åldringar,
hälsovård. Veikkola...



Lisää musiikkia - esim. konsertteja. Keskusta...



Ei pysyvää pakolaisten vastaanottokeskusta. Veikkola...



Kulttuuriharrastuksiin esim. musiikkiopisto. Masala...





Tarjoaako kunta lainkaan musiikki-harrastuksia? Kantvik...

Toivon kunnan varaavan resursseja turvapaikan-hakijoiden ja
maahanmuuttajien kotouttamiseen, se on kaikkien etu. Veikkola...



Harrastusmahdollisuudet keskittyvät Kirkkonummen keskustaan.
Veikkola...



Monikulttuurisuutta tulisi tukea. Vols...



Ett nytt kulturhus behövs i kommunen för konserter, teater, balett. Och i
centrum. Det verkligen en viktig sak, jag kan ställa upp som frivillig och
arbeta för det här ändamålet.

Ei pakolaisia Kirkkonummelle. Tuetaan oman kunnan asukkaita.
Masala...



Trevligt om det flyttar in unga och samtidigt också invandrare. Härligt med
multikulturell miljö. Keskusta...



Kulttuuripuoli huonosti resurssoitu. Masala...





Kulttuuripalvelut kunnassa heikot. Vols...

Palveluita tarvitaan monipuolisesti myös kantasuomalaisille ei pelkästään
muista maille tulleille. Keskusta...



Kulttuuritoiminta paremmaksi, se on sivistyneen kunnan leima.
Keskusta...



Kyrkslätt bör ta emot asylsökande och flyktingar. Vols...



Inget är tryggt med så många invandrare i byn. Veikkola...





Kirkkonummen keskustaan tarvitaan musiikkiopistolle kunnon tilat sekä
riittävän iso konserttisali



Ei pakolaisia Kirkkonummelle. Tuetaan oman kunnan nuoria, vanhuksia
ja työssäkäyviä veronmaksajia. Masala...



Taidetapahtumia enemmän, konsertteja, näyttelyjä. Musiikki/konserttisali
kuntaan. Veikkola...



Tolerans och jämlikhet bör befrämjas. Upinniemi...



Liikuntapaikkoja on hyvin, mutta kulttuuriharrastuksille huonosti.
Veikkola...



Kunnalle tarvitaan kulttuurille talo! Konserttisali olisi kovassa käytössä ja
samassa voisi toimia musiikkiopisto ja esim. kuvataidekoulut,
kamariorkesteri, oopperayhdistys ym. Tuntuu, että kunnassa panostetaan
vain liikunnan harrastamiseen. Masala...
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Koirapuistot - kehittämistarpeita



Masalaan isommat pt-kaupat.





Sundsbergiin tarvitaan pieni kauppa tai R-kioski, olemme odottaneet sitä
jo 10 vuotta.

Koirapuistot tulisi saada kuntoon (metsäalue jossa koiran kanssa voi
liikkua vapaasti). Keskusta...



Olen jo aikaisemmin pyytänyt, että Masalaan saataisiin koirapuisto, mutta
toivettani ei ole ainakaan vielä toteutettu. Toivottavasti lähiaikoina, sillä en
ole ainoa koirapuistoa kaipaava. Sundsbergin takamaille ei pienten koirien
kanssa voi kävellen lähteä eikä minusta ole mielekästä lähteä sinne
autolla.



Kaupat sijaitsevat lähes kaikki keskustan tuntumassa. Palveluja voisi
enemmän hajauttaa. Upinniemi...



Kirkkonummen keskustassa ei ole vaate/huonekalukauppaa.

Koirapuistot - positiiviset kommentit

Turvallisuus ja sen ylläpitäminen - kehittämistarpeita


På vårt område har flera brott skett, förvärvarna både internationella ligor
och inhemska. Tryggheten försämras. Upinniemi...



Ordningen i kommunen i alla fall kvällstid kunde vara bättre. Keskusta...



Ungdomar kör moppe på gåvägar tom inne i centrum. Inte bra. Alla inkl.
föräldrar bry sig mera om att ingen gör negativt mot andra. Keskusta...



Finnsbackan koirapuisto: hiekat aina hyvin vaihdettu, kiitos. Joukkoliikenne
toimii, busseja menee esim. Ravalsissa hyvin. Junat kulkee hyvin.
Harrastan avantouintia, Syväjärvellä hyvä "koppi". Siitä olen iloinen että
siellä on matot ja lämmitykset.

Muut aiheet - kehittämistarpeita
Turvallisuus ja sen ylläpitäminen - positiiviset kommentit



Toivon viljelyspalstan säilyminen (Gesterbyn palstaviljelijät).



Jag känner mig trygg i Kyrkslätt, rör mig fritt och ledigt i naturen och på
vägarna. Keskusta...





Lähiympärisöni on turvallinen asua. Vols...

Näiden tutkimusten lisäksi kunta voisi toteuttaa kyselyjä erilaisista
kuntalaisten toiveista ja tarpeista toeteuttamispäätöksiin asti. Esim.
kevyen liikenteen väylät, keskustan alueen siisteys, toimintaa nuorille,
koirien parempi huomioiminen (koirapustoja). Keskusta...



Toivoisin Kirkkonummelle hautausmaalle siunauskappelia, pitkä matka
kuljettaa vainajia kärryillä. Keskusta...

Asuntotilanne - kehittämistarpeita


Kirkkonummella ei ole senioreille mitään asuntoja tarjolla. Pikaisesti
vuokra- ja omistusasuntoja meille. Keskusta...



Asunnot liian kallita. Kantvik...
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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 2015

1. Kunnan henkilökunta on palvelualtista.
2. Kunnan henkilökunta on ammattitaitoista.

Kysymyksiin vastasi 66%
(2013: 74% 2011: 77% 2009: 79%).

3. Kirkkonummen kunnan henkilökunta hoitaa
kunnan asioita minun parhaakseni.
4. Kirkkonummen kunnan poliitikot hoitavat
kunnan asioita minun parhaakseni.
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Kunnan hallinto

Yhteenveto - tyytyväisyys
Kunnan henkilökunta
• Palaute kokonaisuudessaan osoittaa, että 68%:lla kuntalaisista (2013: 67%) on myönteinen
kokemus asioinnista henkilökunnan kanssa .

Henkilökunnan ammattitaito. 75% pitää henkilökuntaa riittävän ammattitaitoisena. Tulos on
ollut samansuuntainen vuodesta 2007, jolloin tapahtui muutos parempaan.
Henkilökunnan palvelualttius. Tyytyväisyys on samalla verrattain hyvällä tasolla kuin mitä
se on ollut kahdessa edellisessäkin barometrissa.
Henkilökunta hoitaa kunnan asioita kuntalaisten parhaaksi. 61% on tätä mieltä (2013:
58%). Tulos on vuosien mittaan kohentunut. Mutta onko vielä parantamiseen varaa?
• Vuosien 1997 ja 1999 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska silloin ei kysytty
mielipiteitä henkilökunnasta vaan virkamiehistä.

Kunnan poliitikot hoitavat kunnan asioita kuntalaisten parhaaksi
• Vuodesta 2005 osuus kuntalaisista, jotka samaa mieltä tämän väittämän kanssa on kasvanut
ja osuus, joka eri mieltä, pienentynyt.
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Kunnan hallinto

Henkilökunta hoitaa asioita
kuntalaisten parhaaksi

Poliitikot hoitavat asioita
kuntalaisten parhaaksi

n=595

Samaa
mieltä
Eri
mieltä

Ei samaa,
ei eri mieltä
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Kunnan henkilökunta
On ammattitaitoinen

On palvelualtis
Samaa
mieltä
Eri
mieltä
Ei samaa,
ei eri mieltä
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Kunnan hallinto

Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kommenteista

Kommentteja aiheittain
2015

Poliitikot
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2013

2011

2009

2007

2005

2003

18

50%

40%

36 %

34 %

46%

57%

36 %

Kunnan henkilökunta

10

28%

26%

31%

43%

40%

35%

31%

Kunnan kaksikielisyys

1

3%

17%

30 %

7%

10%

7%

30 %

Muut aiheet

7

19%

4%

3%

16 %

4%

1%

3%
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Kunnan hallintoon liitetyt kommentit
Poliitikot (18)

Poliitikot



Kunnan politiikkoja ei kiinnosta pikkukylien asukkaiden asiat. Vols...





Kommunpolitikerna tänker närmast på sin politiska agenda i stället för
invånarnas bästa. Keskusta...

Vireyttä asioiden päättämisestä esim. terveyskeskuksen vuodeosaston
lakkauttamisen ehkäisemiseksi. Upinniemi...



Politikoilta ympäripyöreitä vastauksia. Keskusta...



Kunnalle asukkaiden nimissä lähetetyt vetoomukset/adressit - ei mitään
vastausta. Keskusta...



Aika hitaita päättämään asioita varsunkin tuon terveyskeskuksen ja
vuodeosaston kohdalla. Keskusta...



Kunnan valtuusto ei uudistu riittävästi, samat "tädit" ja "sedät" kaudesta
toiseen - mitä ovat saaneet aikaan? Keskusta...



Pohjois-Kirkkonummi tuntuu jäävän päättäjien jalkoihin pikkusen liian
herkästi. Veikkola...



Hidasta ja riitaista kunnallispolitiikkaa. Kunnan vetovoimaisuutta ei
edistetä ei myöskään se että sivistyspalveluja pihdataan. Keskusta...



Politikointi Sjökullan koulukeskushankkeen ympärillä ei ole vakuuttavaa.
Vols...



Hyvää on se, ettei ole julkisuudessa pahemmin esillä
henkilökohtaisuuksiin menevää riitelyä asioiden hoitamisesta. Veikkola...





Päätöksentekijöiden henkilökohtaiset intressit tuntuvat vaikuttavan hiukan
liikaa taloudellisiin päätöksiin. Kantvik...

Tuntuu että kunnanvaltuustossa on ihmisiä etuoikeutetuilta asemilta, että
tavallisen kuntalaisen on vaikea ymmärtää tehtyjen päätösten järjellisyyttä
omalta kannaltaan. Keskusta...



Politikerna strider om egen makt. Keskusta...



Oman edun tavoittelua. Veikkola...



Beslutsfattandet är långsamt. Keskusta...



Päätösten teko kunnassa on välillä surkuhupaisaa, päätetään ensin jotain
ja sitten päätetään toisin. Älkää tehkö lehmäkauppoja. Keskusta...



Kunnan kaksikielisyys


Päätökset Långvikin alueesta ovat tempoilevia vaikka kunnallistekniikka ei
pelaa hyvin. Upinniemi...
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Olen valmis maksamaan enemmän kunnallisveroa siitä ilosta, että saan
asua vahvasti kaksikielisessä, perinteikkäässä rannikkokunnassa.
Masala...
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Kunnan hallintoon liitetyt kommentit
Kunnan henkilökunta (9)

Muuta



Kaikkia työntekijöitä ei ehkä ole perehdytetty tehtäviin; viime keväänä
täällä hillui lakaisukoneen kuljettaja täysin ilman veden käyttöä ja
hiekkapilvi pölysi korkealle. Sundsberg...



Det görs för stora ekonomiska missar, i affärsvärlden skulle folk få
sparken för sådant. Vols...





Esiintyy henkiköitä joiden palvelualttiutta tulisi parantaa. Keskusta...

Kuntalaisia voisi käyttää ideoimaan esim. taloudellisiin säästöihin. Vosi
tulla uusia ja innovatiivisia ideoita. Sundsberg...



Virkamiesten soittoaikojen poistaminen (osittain edes). Vols...



Pohjois-Kirkkonummi huomioitava päätöksissä. Veikkola...



2400 henkilöä luulisi saavan aikaan tasokkaampaa palvelua. Keskusta...



Lobba för att få flera företagare och industrier till kommunen. Keskusta...



Byrokratiaa voisi keventää vähentämällä "pomon pomoja" syntyisi
säästöjä tärkeämpään esim. vanhusten palveluihin. Keskusta...





Henkilökunnan pallottelu asioissa. Keskusta...

Tror inte det finns vilja tillräkligt att vekligen göra det bästa / gott. Av
någon orsak är det trevligare att mobba folk. PS frågorna i denna enkät
dvs poängsättningen har inga ställen där detta kan mätas. Så resultatet
blir positivare än vad åsikten egentligen är. Keskusta...



Virkamiesten kanssa on välillä hankala päästä yhteykseen. Suurin osa
palvelee ja vastaa kysymyksiin kohtuullisesti. Veikkola...



Tokkopa kukaan mitään minun edukseni siellä toimii. En kuulu
kohderyhmään. Masala...



Liian paljon keskitytään lillukanvarsiin kunnan hallinnossa. Miksi esim.
keskustaan rakennettiin parkkihalli, jonka käyttöaste lienee matala.
Masala...



Kevennettävä hallintoa. Keskusta...

Kunnan henkilökunta - positiiviset kommentit


Annetaan kuntatyöntekijöiden tehdä työnsä hyvällä kokemuksen tuomalla
ammattitaidolla eikä mennä liikaa ulkoistamiseen. Upinniemi...
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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 2015

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 81%
(2013: 85% 2011: 86% 2009: 90%).
Nopea kasvu on uhka kunnan
omaleimaisuudelle 82%
(2013: 87% 2011: 89% 2009: 90%).
Suunnittelee asua kunnassa 90%
(2013: 93% 2011: 92% 2009: 93%).

4. Voisin suositella hyvälle ystävälle
muuttamista Kirkkonummelle.

Voisi suositella Kirkkonummea 95%
(2013: 96% 2011: 95% 2009: 96).

5. Itsenäinen Kirkkonummen kunta on
minulle tärkeä

Itsenäinen Kirkkonummi 90%
(2013: 89%).
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Kunta asuinpaikkana

Yhteenveto - tyytyväisyys
Itsenäinen Kirkkonummen kunta
70% vastaajista pitää tärkeänä, että Kirkkonummi säilyy itsenäisenä. Puolet näistä
kuntalaisista on sitä mieltä, ettei kuntien määrää pääkaupunkiseudulla pitäisi vähentää ja
kolmasosa ei osaa sanoa.
Itsenäistä kuntaa puoltavat asuinalueittain:
Kantvik 78% (2013: 64%). Upinniemi 70% (2013: 73%). Keskusta 73% (2013: 70%).
Masala 68% (2013: 58%). Vols 57% (2013: 70%). Veikkola 61% (2013: 40%).
Kuntaliitosta on kommentoitu
Kuntaliitos oli aihe, joka keräsi viidenneksi eniten kommentteja barometrissa.
Kommenttien joukossa on suurin piirtein yhtä paljon mainintoja Kirkkonummen
itsenäisyyden puolesta kuin sitä vastaan.
Kuntaliitosta kaavailevissa kommenteissa 11 suosi liitosta Espoon kanssa ja 7 oli
ehdottomasti Espoota vastaan. Kuntaliitosta Siuntion ja Inkoon suuntaan puolsivat 16 ja
vastusti kolme.
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Kunta asuinpaikkana

Yhteenveto - tyytyväisyys
84 % kuntalaisista voi suositella Kirkkonummea asuinpaikkana
Vuoden 2005 barometrista lähtien yli 80% on ilmoittanut voivansa suositella Kirkkonummea.
Suositteluhalukkuus asuinalueittain:
Kantvik 71 (2013: 89%). Upinniemi 91% (2013: 80%). Keskusta 83% (2013: 86%).
Masala 85% (2013: 91%). Vols 80% (2013: 88%). Veikkola 93% (2013: 79%).

Kunnan panostus väestön kasvuun saa yhä enemmän kannatusta. Tämä trendi
suhtautumisessa väestön kasvuun jatkuu. Yhdessäkään aikaisemmassa barometrissa
panostus kunnan väestönkasvuun ei ole saanut yhtä vähän vastustusta ja yhtä suurta
kannatusta.

Onko uhka kunnan omaleimaisuudelle? Kuntalaisista, jotka uskovat kasvun hyötyyn
21% epäilee kasvun uhkaavan kunnan omaleimaisuutta (2013: 23% ja 2011: 30%). Kun taas
55% ei usko kasvusta aiheutuvan uhkaa omaleimaisuudelle (2013: 55% 2011: 50%).

Muuttohalukkuus kunnasta on pieni. 86 % vastaajista suunnittelee asuvansa kunnassa
seuraavat viisi vuotta. Muuttohalukkuus on pieni kaikilla asuinalueilla.

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

163

Kunta asuinpaikkana
Panostus väestökasvuun
on hyväksi
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Nopea kasvu uhka
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Kunta asuinpaikkana
Voi suositella ystävälle
muuttamista Kirkkonummelle

Suunnittelee asua Kirkkonummella
seuraavat 5 vuotta
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Kunta asuinpaikkana
Kuntien lukumäärää Helsingin
seudulla pitäisi vähentää
nykyisestä (14)

Itsenäinen Kirkkonummen
kunta on minulle tärkeä
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Kuntalaiskommentit
Osuus kaikista kommenteista

Kommentteja aiheittain
2015

Kuntaliitos
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2013

2011

2009

50

66%

69%

10%

5%

Palvelut ja kasvu pitää
kehittyä sopusuhtaisesti

17

22%

18%

20%

42%

Muuta

9

12%

13%

70%

53%
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Kunta asuinpaikkana - kommentit
Kuntaliitos (50)

Kuntaliitos



Porkkalan kunta (=+ Inkoo ja Siuntio). Ei missään nimessä Espooseen.



Vissa kommunsammanslagningar på frivillig basis kunde ske. Keskusta...



Yhdistyminen muiden pienten kuntien kanssa tarkasteltava ensisijaisesti.
Keskusta...





Jos kuntaliitoksista saisin valita niin mieluummin Espoon kanssa , kun
köyhän Siuntion ja Inkoon kanssa. Keskusta...

Med nuvarande hushållning lyckas Kslätt inte att vara självständigt. Då
skulle det vara bättre att gå ihop med andra små, än att gå ihop eller
införlivas med större. Tror HRT och HNS visat att det senare alternativet
endast medför större kostnader och sämre service . Keskusta...



Ei liitosta Siuntion tai/ja Inkoon kanssa, ovat ruotsinkielisiä ongelmakuntia,
varsinkin Inkoo. Kantvik...



Liitytään Espooseen. Sundsberg...



Jos kuntaliitoksiin mennään, on Porkkala (Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo)
ehdottomasti paras vaihtoehto. Masala...



Kuntien määrää kuitenkin vähennetään. Olisko parempi varautua tähän
valmiiksi ja tehdä yhteistyötä muiden lähikuntien kanssa. Ennen kuin
joudumme pakkoliitoksen kohteeksi. Kantvik...



Itsenäisyys ei ole itseisarvo. Veikkola...



Kirkkonummi voisi yhdistyä Helsinkiin ja Espooseen. Masala...



Metropolialueeseen mukaan. Keskusta...



Itsenäinen kunta voi olla laajempikin, ei sillä ole väliä mikä sen kunnan
nimi on. Keskusta...



En toivo kuntaliitosta Espoon kanssa. Mieluummin Siuntion ja Inkoon
suuntaan, jotta voidaan säilyttää pikkupaikkakuntamaisuutta. Keskusta...



Ei ole väliä ollaanko itsenäinen vai ei, koko väestön kattavan palveluiden
turvaaminen tärkeintä. Masala...





Kunnan itsenäisyys on toki tärkeää mutta elinvoimaisuus tulee säilyttää
jos se vaatii kuntaliitoksia niin niitä on pohdittava. Keskusta...

Ehdoton Ei Espooseen, Siellä mikään pelaa! Olen asunut Espoossa 20
vuotta. Yrittäkää nyt saada tänne työpaikkoja veroa maksamaan ja tietysti
muutenkin Siuntio ja Inkoo ovat kunnan luontevia kumppaneita, eivät
uhkia kuten Espooseen liittyminen. Keskusta...



Kirkkonummi liian pieni esim. Sote-alueeksi. Keskusta...



En halua Kirkkonummesta Espoon lähiötä. Veikkola...



Jos kuntaliitoksia niin Inkoo, Siuntio suuntaan. Espoo ei missään
tapauksessa. Keskusta...



Ei yhteen Hesan kanssa. Veikkola...



Kommunsammanslagning leder till organisationsrationalisering.
Veikkola...



Kannatan kuntien itsenäisyyttä.



Mammutkommuner fungerar ej så bra som en självständig med egna
organisationer och förtroendemän. Keskusta...





Kirkkonummen pitäisi liittyä Inkoon ja Siuntion kanssa, koska
ruotsinkielisyys on kuntamme identiteettiä (itse en ole ruotsin- enkä
kaksikielinen). Keskusta...
Det är på ont och gott att minska kommunantalet. Det beror helt på vilka
tjänster som blir kvar i kommunen. Upinniemi...

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

168

Kunta asuinpaikkana - kommentit
Kuntaliitos

Kuntaliitos



Voisi liittyä esim. Espooseen. Masala...





Sammanslagning med Esbo är mycket viktigare än ett självständigt
Kyrkslätt. Keskusta...

Itsenäinen kunta säilyttää omaleimaisuutensa. Osana Espoota jäämme
syrjäseuduksi. Veikkola...



Om Kyrkslätt skall gå ihop med någon annan kommun önskar jag att det
blir tillsammans med Ingå - Sjundeå. Upinniemi...



Kunta säilytettävä itsenäisenä. Keskusta...



Liittyminen Espooseen olisi toivottavaa. Upinniemi...



Kyrkslätt och Sjundeå borde bli Porkkala ifall Kyrkslätt inte förblir
självständigt. Keskusta...

Om sammanslaging av kommunerna måste göras bör det ske västerut Sjundeå och Ingå. Keskusta...



Kuntaliitosta tulee välttää viimeiseen asti. Keskusta...



Porkkala stad blir bra. Keskusta...



Porkkala kommun är en bra ide. Keskusta...



Ei yhdistymistä Helsingin ja/tai Vantaan kanssa. Yhdistyminen Espoon
kanssa ok. Keskusta...





Om det måste bli sammanslagning så röstar jag Sjundeå-Ingå. Slår vi
samman med Esbo eller Helsingfors har vi ingen bestämmanderätt mer.
Vols...

Kirkkonummen yhdistämistä Espooseen vastustan. Ympäröivien pienten
kuntien kanssa yhdistymistä kannatan, ellei niiden talous ole kuralla.
Upinniemi...



Desto mindre kommun desto bättre och lättare att skötas av
beslutsfattarna. Vols...



Toivoisin Kirkkonummen yhdentymistä Espoon kanssa. Keskusta...





Kyrkslätt - Ingå - Sjundeå vore en bra kommun = Porkkala. Lite större och
starkare men med bevarade genuina särdrag. Keskusta...

Ei yhteenliittymistä Inkoon & Siuntion kanssa. Palvelut Espoo & Helsinki
akselilla, joten sinne suunta. Keskusta...



Om antalet kommuner minskar kommer också servicen att minska/flyttas
längre bort. Vols...

Osittain palvelut voisivat parantua jos oltaisiin osa esim. Espoosta.
Veikkola...



Osittain palvelut voisivat parantua jos oltaisiin osa esim. Espoosta.
Veikkola...



Suuntaus pääkaupunkiin, ei Porkkalan kuntaa. Keskusta...



Kyrkslätt bör inte införlivas med Esbo-H:fors. Keskusta...



De mindre kommunerna blir alltid lidande vid kommunsammanslagning.
Upinniemi...







Antalet kommuner får absolut inte minskas. Keskusta...



Ei yhteenliittymistä Inkoon & Siuntion kanssa. Palvelut Espoo & Helsinki
akselilla, joten sinne suunta. Keskusta...
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Kunta asuinpaikkana - kommentit
Palvelut ja kasvu pitää kehittyä sopusuhtaisesti (17)

Muuta





Tärkein on että saadaan talous kuntoon. Sundsberg...



Jag har stort intresse att minska på den offentliga sektorn
och genom omorganisering effektivera all verksamhet. Man
borde också utveckla möjlighet att anlita privata tjänster.
Keskusta...



Kunnan tulisi olla yrittäjäystävällisempi sen kautta saataisi
verovaroja ja palvelut ja ostovoima pysyy kunnassa.
Keskusta...



Ensiarvoisen tärkeää ei ole kunnan nimi tai valomainos. Laatu
ratkaisee. Masala...



Veikkola on unohdettu osa kunnan rajalla, tunnen kuuluvani
enemmän Vihtiin kuin Kirkkonummeen. Veikkolan aluetta ei
juurikaan kehitetä.

Pelkkä väestön kasvu ei riitä, pitää olla myös yritystoimintaa. Vols...



Kunnan pitäisi houkutella työssäkäyviä veromaksajia kuntaan. Keskusta...



Om befolkningen ökar borde också utbudet av dagisar och skolor följa behovet.
Service sackar efter. Kantvik...



Kasvava kunta, keskusta siirtyy kauemmaksi. Keskusta...



Panostus väestön kasvuun hidasta Veikkolassa.



Mikä kasvaa nopeasti, tulee myös alas nopeasti. Masala...



Rakastan Kirkkonummea ja Jorvasta juuri rauhallisuuden takia, en halua
kaavoituksia enempää. Masala...



Väestö ja palvelut pitäisi olla tasapainossa. Keskusta...



Palveluja täytyy lisätä sitä mukaa kun väestö lisääntyy. Keskusta...



Palvelut pitäisi suhteuttaa väestön kasvuun jos halutaan lisää asukkaita.
Keskusta...



Kunnan infra ja palvelut ei pysy väestökasvun mukana. Esim. koulut ja päiväkodit,
terveyskeskus. Keskusta…

Muuta



Kestävä ja hidas kehitys tärkeä. Keskusta...





Minska utbudet på service! Nuvarande samhällskostnader alltför höga.
Upinniemi...



Veikkolaa voin suositella, en keskustaa.





Kommunens särprägel är redan förgången. Upinniemi...



Luoma on poikkeuksellisen upea kylä, joka helposti pilattavissa vain
kannattavuusnäkökulmaa tarkasteltaessa.

Muuttaessani 10 v sitten Kirkkonummelle huomasin
saapuneeni paikkakunnalle josta en lähtisi enää takaisin
Espooseen. Keskusta...



Frami-planen i Masaby är ett stort lyft för området. Masala...



Kommunen borde satsa mera på befolkningstillväxt speciellt i glesbyggden, där
det alltid är svårt att få byggnadslov. Masala...



Kirkkonummi on kasvava kunta, ihmisiä tulee koko ajan lisää. Taloja rakennetaan
ja palvelu on muuten hyvää. Monta kauppaa ja tarpeelliset asiointipisteet löytyvät.
Mutta terveydenhuoltoa ei saa vähentää!
Keskusta...
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11. TIEDON
TIEDON SAANTI
SAANTI
11.
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TIEDON
SAANTI
11.
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.
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
Vastausprosentti 2015

Kysymysväittämät

Tietoa kunnan palveluista ja
hallinnosta 82%
(2013: 86% 2011: 89% 2009: 90%).

1. Saadaanko riittävästi tietoa kunnan
palveluista ja hallinnosta.

2. Miten tyytyväinen Kirkkonummen Internetsivuihin.
3. Onko antanut palautetta kunnalle ja onko
palautteeseen vastattu.
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Kunnan Internet-sivut 75%
(2013: 75% 2011: 75% 2009: 76%).
Antanut palautetta kunnalle 23%
(2013: 26% 2011: 25%) .
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Tiedon saanti

Yhteenveto - tyytyväisyys

Kunnalle annettu palaute
Palautteen antaminen kunnalle ei ole kovin yleistä. Kuntalaisista 23% on jossain
vaiheessa antanut palautetta (2013: 26% 2011: 25%) . Heistä 48% on saanut
vastauksen (2013: 58% 2011: 50%).
Saavatko kuntalaiset riittävästi tietoa kunnasta ja sen toiminnoista
71% kuntalaisista katsoo saavansa riittävästi tietoa kunnan palveluista ja hallinnosta.
Melko pieni osa ei saa riittävästi tietoa. Tyytyväisyys palveluista tiedottamiseen on
vuosien mittaan kasvanut hieman.
Mielipiteet kunnan Internet-sivuista
Tyytyväisiä sivuihin on 71% kuntalaisista (2013: 69% 2011: 73% 2009: 64%).
Internet-sivuihin liittyvistä kommenteista löytyi 51 kehittämisehdotusta (2013: 53
ehdotusta). Neljänneksi eniten parannusehdotuksia saanut aihe barometrissa.
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Tiedon saanti

Saadaan riittävästi tietoa
Kunnan palveluista ja hallinnosta
Samaa
mieltä
Eri
mieltä
Ei samaa,
ei eri mieltä
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Tiedon saanti

Kunnan Internet-sivut
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Tiedon saanti

Kuntalaiskommentit
Kunnan Internet-sivut: kommentteja
aiheittain
Tietosisältöä voisi laajentaa, parantaa,
päivittää useammin
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Osuus kaikista kommenteista
2015

2013

2011

24

34%

35%

20%

Vaikea löytää hakemansa tietoa

16

23%

22%

36%

Selkeämpi, parempi ulkonäkö

11

21%

9%

9%

Ei tunne, ei käyttänyt Internet-sivuja

4

6%

22%

18%

Sivut saavat kiitosta

15

16%

12%

18%
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Internet-sivuihin liitetyt kommentit
Tietosisältöä voisi parantaa, päivittää useammin (24)

Tietosisältöä voisi parantaa, päivittää useammin



Nettisivut eivät ole ajan tasalla. Vols...





Vanhat, sekavat ainakin ekoilla kerroilla asioidessa, mutta se johtunee
siitä että informaatiota on niin valtavasti.

Sivut eivät ole mobiili-optimoidut. Ruotsinkielisillä sivuilla on puutteita.
Vols...



Liian vähän tietoa koska siellä ei ole perinpohjaisia selityksiä vaan
pintapuolisia ilmoituksia. Keskusta...

Sivut ovat tylsät joskin tietoa löytyy palveluista. Haku-toiminto on surkea.
Keskusta...



Sivut tyylikkäät ja kertovat perusasiat, mutta tulisiko siirtyä 2010-luvulle ja
päivittää sinne esim. erilaisista tapahtumista yms. Vols...



Man kan göra det smidigare … Byråkraten bakom bromsar för mycket en
smidigare utveckling. Upinniemi...



Päivitys ontuu. Kantvik...



De svenskspråkiga sidorna är bristfälliga, mycket information fattas helt
på svenska. Veikkola...



Uppdateringarna borde förses med datum. Svenskspråkiga sidor
överensstämmer inte alltid med motsvarande finskspråkiga. Antar att de
finskspråkiga sidorna är korrekta, men är ibland osäker vilken information
som gäller. Upinniemi...



Eiväthän ne nyt ole enää tätä päivää mutta kai sieltä asiat löytyvät kun
jaksaa haeskella. Upinniemi...



Missä on kalenteri, jossa näkyy kaikki tapahtumat, mitä kunnassa on ja
johon kuntalaiset itse voivat ilmoittaa tapahtumista (myyjäiset,
puistojumpat, käsityöillat jne.)? Lista, joka on jaoteltu "urheilu", "kulttuuri"
jne. ei ole kovin informatiivinen ja yhdellä silmäyksellä hahmotettavissa.
Kun näkyy viikko tai kuukausi kerrallaan ja voi lisäksi itse valita näkyykö
siinä valtuustokokoukset vai ei, urheilu vai ei jne. niin pääsee selville, mikä
itseä kiinnostaa. Google-kalenteria jos vaikka julkaisisitte, niin tilaisin sen
ilman muuta. Palkatkaa joku diginörtti, joka hoitaa tiedottamisen tälle
vuosituhannelle. Someen vaan ja kalenteri tapahtumista kuntoon. Onko
kunnalla tiedottajaa? Jos on, niin kuka hän on ja missä hän tiedottaa.
Vols...





Gammaldags. Keskusta...



Aktiviteettejä (missä, milloin, mitä) voisi lisätä kunnan internet-sivulle.
Masala...



Apua. Palkatkaa joku hoitamaan sivut kuntoon. Ottakaa mukaan kuntaan
paikallisia bloggaajia jotka viestivät positiivisesti kunnasta, palveluista,
luonnosta. Lähialueen yrityksistä yms. Kantvik...



Sivut ovat jotenkin vanhanaikaisen oloiset ja en ole löytänyt sieltä
hakemaani tietoa. Sundsberg...



Hieman tylsiä esteettisestä näkökulmasta. Keskusta...



Alla delområden borde oftare uppdateras t.ex. Sidorna inom
skolväsendet. Keskusta...



Sivut epäloogisia, ruotsinkieliset sivut vielä heikompia. Vols...



Vanhanaikaiset, harrastelijatasoa. Keskusta...



Kunnan mainostamiseen kannattaisi panostaa sivujen välityksellä, meillä
on meri, maaseutu ja hyvät valtaväylät. Keskusta...



Ovat ulkoasullisesti vanhanaikaiset. Masala...



Vanhanaikaiset jokseenkin sekavat sivut. Olennainen tieto löytyy
useimmiten, mutta sitä joutuu hakemalla hakea. Tapahtumakalenteri voisi
päivittää useammin. Keskusta...



Tärkeät asiat ovat monen klikkauksen takana. Masala...
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Internet-sivuihin liitetyt kommentit
Vaikea löytää hakemansa tietoa (16)

Selkeämpi, parempi ulkonäkö (11)



Joskus vaikea löytää etsimäänsä. Keskusta...



Selkeyttä lisää yhteystietoihin. Kantvik...



Bussi- ja juna-aikataulut on vaikea löytää. Masala...



Sivut ovat sekavat ja haluamaansa asiaan saan etsiä kauan. Vols...



Mm. hallintoon liittyviä pöytäkirjoja ja päätöksiä pitäisi löytyä helpommin.
Upinniemi...



Mielestäni hieman sekavat, en helposti löytänyt tarvitsemani
terveyspalveluja. Veikkola...



Tyylikkäät sivut, mutta tietojen löytyminen on hankalaa. Veikkola...



Voisivat olla vielä selkeämmät. Keskusta...



Vaikea löytää haluamansa. Mitä tehdä/tapahtuu ei löydy merkintöjä.
Lopetin sivujen katselun koska sisältö on suppea. Masala...



Sivuja pitäisi selkeyttää. Keskusta...



Hieman sekavat sivut. Keskusta...



Aika ok. Kaikkia tietoja ei löydy sivuilta tai sitten ne on todella taitavasti
piilotettu. Hyvä että pöytäkirjat löytyvät.



Internetsivuja voisi edelleen selkeyttää. Keskusta...



Sinänsä ihan hyvät perusasioihin (puhelinnumerot, aukioloajat, jne,).
Uudet asiat, tiedustelut tms. eivät pomppaa esiin, eli luulisin niitä
harvempi osaa seuraavan. Veikkola...



Saisi olla selkeämpi. Keskusta...



De är till en stor del ok, men ibland kunde vara svårt att hitta det man
söker.

Hiukan sekavat ja vanhanaikaiset. Lisäksi sos.media tulisi olla ajantasalla.
Esim. Twitter tilillä ei ole minkäänlaista merkitystä jos sitä ei kukaan
päivitä. Kantvik...



Selkeyttä voi aina lisätä. Keskusta...



Joksenkin sekavat sivut. Tietoa on hankala löytää välillä. Veikkola...





Joskus on vaikea tietää minkä valikon alta etsimäni asia löytyy.
Keskusta...

Sekavat ovat ja hakutoiminto ei pelaa. Tehkää kunnon navigaatio.
Masala...



Joskus on vaikea tietää minkä valikon alta etsimäni asia löytyy.
Keskusta...



Haku toimii huonosti, Google löytää. Masala...



Hieman vaikeata etsiä joitakin tietoja kun ei tiedä minkä alaisuuteen
kyseinen tieto kuuluu. Keskusta...



Sidorna är råddiga. Det är svårt att hitta den relevanta informationen vare
sig du är turist eller invånare. Veikkola...



Sivustolta on vaikea löytää tarvitsemansa informaatio. Veikkola...



Vaikea löytää haluamansa. Kantvik...
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Internet-sivuihin liitetyt kommentit
Sivut saavat kiitosta (15)


Parantunut vuosien varrelta. Kunnan toimielinten kokouspöytäkirjat
löytyvät. Vols...



Sen mitä olen käyttänyt, toimivat, löytyi mitä hain. Keskusta...



Lasten ja nuorison hararstusmahdollisuuksia löytyneet aika mukavasti.
Myös yleiset kolutiedotteet. Veikkola...



Olen aina löytänyt etsimäni. Masala...



Lättlästa. Keskusta...



Hyvät nettisivut kiitos. Upinniemi...



Hyvät ja selkeät! Masala...



Se mitä tarvinnut niin ihan asialliselta vaikuttaa. Veikkola...



Har likeat Kyrkslätt kommun på facebook och gillar den sidan mycket bra.
Utmärkt sätt att få ut information snabbt. Keskusta...



Kohtuullisesti asiat löytyvät kun oppii käyttämään. Veikkola...



Toimii ok. Käytän lähinnä kirjasto-osuutta. Masala...



Kirkkonummi sivut netissä ovat ajan tasalla ja päivitetty. Kiitos siitä!
Keskusta...



Suhteellisen helppo löytää etsimäänsä. Masala...



Bra! Keskusta...



Kirkkonummen kotisivujen kautta saan tarvittaessa paljon tietoa kunnan
palveluista ja hallinnoista. En ole seurannut päätöksentekoa, joten osaa
ottaa kantaa asioiden hoidosta. Sundsberg...
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KIRKKONUMMEN
KUNTALAISBAROMETRIN
YHTEENVETO
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Mihin kuntalaiset ovat tyytyväisiä
Tilanne 2015

Miten kehittynyt

Mitattu yleistyytyväisyys osoittaa, että lähes
kolme kuntalaista neljästä on tyytyväisiä
siihen, miten kunta hoitaa heidän asioitaan.

Vuodesta 2005 yleistyytyväisyys on
kehittynyt myönteiseen suuntaan ja on nyt
asettunut samalle tasolle kuin kahdessa
edellisessä barometrissa.

Muuttohalukkuus kunnasta on pieni.
Valtaosa kuntalaisista on halukkaita
suosittelemaan kuntaa asuinpaikkana.

Tulokset ovat pysyneet samansuuntaisina
kaikissa barometreissa.

Väestökasvun tarpeellisuutta kunnan ja
kuntapalvelujen kehitykselle kannattaa kaksi
vastaajaa kolmesta.

Yhdessäkään aikaisemmassa barometrissa
panostus kunnan väestönkasvuun ei ole
saanut yhtä vähän vastustusta ja yhtä suurta
kannatusta.
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Mihin kuntalaiset ovat tyytyväisiä
Tilanne 2015

Miten kehittynyt

Terveyskeskuksien toiminnassa
asiantuntevuus, palvelulaatu ja ajanvaraus
koetaan parantuneen.

Positiivista kehitystä ajanvarauksessa
vuodesta 2013, palvelulaadussa vuodesta
2011 ja asiantuntevuudessa vuodesta 2009.

Hammashoitolan palvelulaatu saa kiitosta.

Kuten kahdessa edellisessä barometrissa 1/3
osa tyytymättömiä. Merkittävä osa
tyytymättömyydestä koskee jonotusaikoja.

Terveydenhuollon asiakasmaksuja pidetään
hyvin kohtuullisina.

Samansuuntainen tulos aikaisemmissakin
barometreissä.

Opetuksen laatu ja oppimisen ilmapiiri
vastaavat niihin kohdistuvia odotusarvoja.

Nousujohteinen tyytyväisyys vuodesta 2009.

Lasten päivähoito toimii niin kuin kuntalaiset
edellyttävät.

Selvää parannusta tässä ja edellisessä
barometrissa.
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Mihin kuntalaiset ovat tyytyväisiä
Tilanne 2015

Miten kehittynyt

Kirjastopalveluille annettiin barometrin
toiseksi korkeimmat tyytyväisyyspisteet.

Neljässä edellisessä barometrissa
selvityksen korkeimmat tyytyväisyyspisteet.

Kunnalliseen jäte- ja vesihuoltoon ollaan
tyytyväisiä.

Korkea tyytyväisyystaso vuodesta 2011.

Kotihoidon palvelut toimivat kuntalaisten
toivomalla tasolla.

Tapahtuneesta notkahduksesta 2013 on
selvitty.

Kokemukset sosiaalietuuksista ja niihin
liittyvistä palveluista ovat hyvät.

Vastaavat kuntalaisten odotuksia aivan
kuten edellisissä barometreissa.

Kunnan henkilökunta on ammattitaitoinen ja
palvelualtis.

Samansuuntainen tulos vuodesta 2009.

Kuntalaisbarometri 2015

Intervox Research Oy

184

Mihin kuntalaiset ovat tyytyväisiä
Tilanne 2015

Miten kehittynyt

Asumisympäristöä ja kunnan taajamia
pidetään turvallisina.

Turvallisina piti 80% kuntalaisista vuonna
2013. Nyt osuus on noussut 89%:iin.

Kunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin
harrastaa liikuntaa ollaan riittävän
tyytyväisiä.

Parempi tulos kun yhdessäkään
aikaisemmassa barometrissa.

Haja-asutusalueiden asemassa koetaan
tapahtuneen parannuksia.

Kolmen barometrin perspektiivillä
tyytyväisyys terveys- sivistys- ja sosiaalipalveluihin, sekä ”hyvään elämään” on
parantunut Veikkolan, Volsin ja Upinniemen
alueilla.

Kuntalaiset katsovat saavansa riittävästi
tietoa kunnan palveluista ja hallinnosta.

Tyytyväisyys palveluista tiedottamiseen on
vuosien mittaan kasvanut hieman.
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Kuntalaisten mielestä parannettavaa
Tilanne 2015

Miten kehittynyt

Pitkät odotusajat terveyskeskuksiin,
sairaaloihin ja hammashoitolaan.

Korkeat odotusarvot, jotka kuten
aikaisemmissakin barometreissa kaukana
kuntalaisten kokemuksista ja/tai oletuksista.

Vanhustenhuoltoon tyytyväisyys on
heikentynyt enemmän kuin yhteenkään
toiseen kysymykseen barometrissa.

Kuilu palveluun kohdistuvan tyytyväisyyden
ja tärkeyden välillä on ollut barometrin
suurimpia vuodesta 2007.

Koulujen oppilaille tarjoamia puitteita ei
pidetä riittävän tarkoituksenmukaisina.

Odotusarvot ovat myös edellisissä
barometreissa olleet selvästi korkeammat
kuin kokemukset.

Puistojen ja viheralueiden siisteydessä
samoin sekä keskustan yleisilmeessä
parantamisen varaa.

Parannusta toivottu myös kaikissa
aikaisemmissa barometreissa.
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Kuntalaisten mielestä parannettavaa
Tilanne 2015

Miten kehittynyt

Kävely- ja pyöräteiden verkostoa toivotaan
laajennettavan, koska teillä liikkumista ei
pidetä turvallisena, etenkään koululaisille.

Kuntalaisten antama kommenttipalaute on
ollut runsasta jo useassa barometrissa.

Teknisten lupa-asioiden palvelutaso ei ole
kuntalaisten edellyttämällä tasolla.

Sijoittunut tyytyväisyyslistan alimpaan
kvartaaliin 2000-luvulla.

Kunnan sisäisiin joukkoliikenneyhteyksiin
ollaan tyytymättömiä lähes kaikilla
asuinalueilla.

Ei ole tapahtunut merkittävää muutosta
parempaan aikaisemmista barometreista.

Tie- ja katuverkoston kunnossa koetaan
puutteita.

Tyytyväisyys joka nousi kahdessa
edellisessä barometrissa on nyt heikentynyt.
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