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1. TAUSTATIEDOT
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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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Miten barometritutkimus on tehty

Tarkoitus

1. Mitata kuntalaisten tärkeimpinä 

pitämiä kunnan palvelutekijöitä.

2. Mitata kirkkonummelaisten 

tyytyväisyyttä palveluihin.

3. Osoittaa, miten kunta on kuntalaisten 

mielestä kehittynyt.

4. Tarjota kanava kirkkonummelaisten 

näkemysten kuulemiselle.

Tiedonkeruu 

Kirjekysely lähetettiin satunnaisotoksen 

perusteella 2 500 kuntalaiselle. 

Aikaisemmat barometrit perustuvat 2 000 

kuntalaiselle lähetettyyn kyselyyn.

Satunnaisotos, joka  vastaa kaupungin 

väestörakennetta, oli tehty seuraavilla  

kriteereillä:  83% suomenkielisiä, 17% 

ruotsinkielisiä, 50% miehiä, 50% naisia, 

ikä poimintahetkellä 18+ .

Otospoiminnan teki Väestörekisterikeskus.

Vastaajille annettiin mahdollisuus vastata 

joko kirjeitse tai sähköisessä muodossa

Taustatiedot
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Barometrin vastausprosentti
Taustatiedot

Vastanneista 7% käytti mahdollisuutta vastata Internetissä  (2015: 9%, 2013: 7%,  2011: 5%,  2009: 4%) 

900

825
804 769

695

791 781
765

668 678
744
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Vastanneet asuinalueittain

Asuinalue 
(lihavoitu alue on se jolla 
asuinalue jatkossa nimitetään)

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Kantvik, Pikkala, 

Sepänkannas
61 60 56 47 55 46 55 48 46 56

Upinniemi, Porkkala, Hila, 

Långvik, Eestinkylä, Tolsa, 

Korkkulla
78 67 64 42 68 70 76 53 62 53

Keskusta, Gesterby, Jolkby, 

Laajakallio, Heikkilä, Ravals, 

Finnsbacka, Överby, Bro-

Kolsari, Lindal, Neidonkallio

362 328 297 298 316 342 323 280 293 332

Masala, Jorvas, Luoma 136 132 132 126 125 119 101 91 106 111

Vols, Sepänkylä, Evitskog, 

Kylmälä, Lapinkylä, Oitmäki
73 72 67 57 61 64 69 55 55 68

Veikkola, Haapajärvi 113 96 87 78 117 91 91 86 84 73

Sundsberg, Sarvvik 16 24 17 32 24 16 37

Muu alue 2 29 34 25 23 27 18 15 14 14

Taustatiedot
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Vastanneet asuinalueittain

Asuinalue 
(lihavoitu alue on se jolla 
asuinalue jatkossa nimitetään)

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Kantvik, Pikkala, 

Sepänkannas
7% 8% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 7% 8%

Upinniemi, Porkkala, Hila, 

Långvik, Eestinkylä, Tolsa, 

Korkkulla
10% 9% 9% 6% 9% 9% 10% 8% 9% 7%

Keskusta, Gesterby, Jolkby, 

Laajakallio, Heikkilä, Ravals, 

Finnsbacka, Överby, Bro-

Kolsari, Lindal, Neidonkallio

44% 41% 41% 43% 40% 44% 42% 43% 43% 45%

Masala, Jorvas, Luoma 17% 16% 17% 18% 16% 15% 14% 14% 16% 15%

Vols, Sepänkylä, Evitskog, 

Kylmälä, Lapinkylä, Oitmäki
8% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 8% 8% 9%

Veikkola, Haapajärvi 14% 12% 12% 12% 15% 12% 12% 13% 13% 10%

Sundsberg, Sarvvik 2% 2% 3% 4% 4% 2% 5%

Muu alue 5% 6% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 2%

Taustatiedot
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Vastanneiden ikä
Taustatiedot
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Vastanneiden ammattiryhmä
Taustatiedot
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Työpaikan sijainti
Taustatiedot
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Vastanneiden taustatietoja

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Mies 41% 40% 40% 43% 43% 42% 43% 42% 41%

Nainen 58% 58% 58% 57% 56% 58% 57% 58% 59%

Suomenkielinen 79% 81% 83% 83% 81% 82% 81% 80% 78% 81%

Ruotsinkielinen 21% 18% 17% 17% 19% 18% 19% 20% 22% 19%

Lapsiperhe 52% 50% 47% 52% 47% 47% 43% 42% 36%

Taloudessa on 

auto
80% 77% 82% 84% 90% 92% 93% 90% 91%

Asunto 

vesihuollon 

piirissä

69% 69% 69% 74% 74% 72% 76%

Taustatiedot
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Vastaaja asunut kunnassa

Kuntaikä 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Alle 2v 8% 9% 12% 7% 5% 5% 5% 5% 6%

2 - 4v 12% 12% 13% 11% 10% 7% 7% 7% 7%

5 - 9v 15% 14% 14% 14% 16% 15% 13% 13% 11%

10 - 15v 14% 12% 12% 13% 13% 14% 13% 15% 11%

16 - 20v 10% 12% 8% 12% 10% 11% 8% 14% 10%

21 - 30v 21% 20% 18% 18% 18% 17% 14% 15% 18%

Yli 30v 18% 19% 21% 24% 24% 29% 33% 31% 36%

Taustatiedot
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Vastanneet kommentoi

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Osuus 

vastanneista, joka 

kommentoi

55% 57% 61% 55% 55% 64% 68% 60% 69%

Yhteensä annettuja 

kommentteja eri 

aiheista ja 

palveluista 

532 458 1153 1065 1038 1025 1078 1544 1321 1091 1617

Vuosina 1997 ja 1999  suppeammat kommentointimahdollisuudet   

Vuosina 2011 ja 2013  pyydettiin kommentoimaan jos lähialueella havaittu järjestysongelmia

2017 ei ole kysytty rahoituksesta eikä järjestysongelmista, mutta kysytty erikseen mitä palveluja haluaisi hoitaa sähköisesti

Taustatiedot
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Kommentoidut  aiheet
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Yhteensä 

kommentteja
532 458 1153 1065 1038 1025 1078 1544 1321 1091 1617

Hyvä elämä 353 212 234 205 164 171 155 235 236 254 271

Tekniset palvelut 40 102 289 186 201 181 185 214 171 188 271

Terveyspalvelut 37 54 223 176 158 185 185 188 169 195 238

Sivistyspalvelut 44 37 153 94 126 122 108 163 126 119 138

Yleisarvosana 189 150 136 168 113 98 96 111 164

Tiedon saanti 20 115 98 81 70 144

Tulevaisuuden 

näkymät
86 81 59 62 64 92 76 74

Sosiaalipalvelut 58 53 65 50 46 30 56 47 44 42 63

Kuntapalvelujen 

rahoitus
54 50 27 56 39 44

Kunnan hallinto 64 76 62 43 35 52 36 70

Järjestysongelmat 363 210

Palveluja

sähköisesti
184

Taustatiedot
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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 vapaamuotoiset kommentit liittyen yleisarvosanaan on 

ryhmitelty kahdella tavalla:

1) Aihealueittain

2) Välttävän/huonon vs. kiitettävän/hyvän arvosanan antaneet 



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 18

Keskiarvo ja jakauma
Yleisarvosana
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Yhteenveto

Korkea vastausprosentti

Vastausprosentti on korkeimpia barometrissa. Kysymykseen vastasi 97% ja barometrista 

toiseen vastausprosentti on pysynyt yhtä korkeana.

Paras yksittäinen mittari

Yleistyytyväisyyttä peilaama arvosana  on vuodesta 2005 kehittynyt myönteiseen 

suuntaan. Nyt  tämä arvosana on asettunut  tasolle, joka on kutakuinkin sama kuin 

kolmessa edellisessä barometrissa.

Annettu yleisarvosana on barometrin paras yksittäinen mittari siitä, miten kuntalaiset 

mieltävät Kirkkonummen hoitavan heidän asioitaan.  

Yleisarvosana
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Asuinalueittain
Yleisarvosana
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Arvosanan jakauma asuinalueittain
Yleisarvosana
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Yhteenveto

Kehitys eri kuntalaisryhmittymissä  

Asuinalue

‐ Keskustan alueella yleistyytyväisyys on laskenut jonkin verran ja oli viimeksi nykyistä 

alempi vuoden 2007 barometrissa.

‐ Eniten yleistyytyväisyys on noussut viime barometrista Volsin ja Masalan alueilla.

‐ Volsin alueella on vuodesta 2011 esiintynyt sahaavaa liikettä, nyt noususuunnassa.

‐ Veikkolassa vuodesta 2005 alkanut positiivinen trendi on taittunut.

‐ Sundsbergissä vastanneiden määrä on kasvanut ja tyytyväisyys on nousujohteinen.

‐ Kantvikin alueilla tyytyväisyys on edelleen pysynyt verrattain alhaisena. 

Yleisarvosana
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Yhteenveto
Yleisarvosana

Kehitys eri kuntalaisryhmittymissä  

Ikäryhmä

18-25, 26-40 ja 56-65  vuotiaiden antama yleisarvosana on hieman alempi kuin kahdessa 

edellisessä barometrissa.  Muissa ikäluokissa arvosana on noussut hieman.

‐ 18-25 vuotiaat 7,69 (2015: 7,98  2013: 7,75). 

‐ 26-40 vuotiaat 7,82  (2015: 7,91  2013: 7,86).  

‐ 41-55 vuotiaat 7,78  (2015: 7,61  2013: 7,60).  

‐ 56-65 vuotiaat 7,65 (2015: 7,69  2013: 7,70).

‐ Yli 65-vuotiaat  7,87  (2015: 7,79  2013:  7,58).
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Muita taustatekijöitä 
Yleisarvosana
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Ikäryhmittäin
Yleisarvosana
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Yhteenveto

Yleisarvosanaa on kommentoitu 

• Useampi vastaaja kuin aikaisemmin on kommentoinut  antamaansa arvosanaa.                      

164 vastaajaa, eli  22% kaikista vastanneista (2015: 17%.  2013: 14%).

• Huonon/välttävän yleisarvosanan antaneista 48% perusteli antamaansa arvosanaa 

(2015: 33%).  

• Hyvän/kiitettävän arvosanan antaneista 15% kommentoi (2015:10%).  Heistä  58% 

viestittää (2015: 46%  2013: 44%), että vaikka ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä, niin 

kunnan toiminnoissa löytyy myös parannettavaa.  

• Moni välttävän/huonon arvosanan antaneista suuntaa kritiikkinsä yhteen mieltämäänsä 

epäkohtaan/kehittämistarpeeseen. Tällaisina mainittiin mm. vanhusten hoito, koulujen 

sisäilmaongelmat, terveyskeskuksen vuodeosasto, julkiset liikenneyhteydet, kunnan 

kaavoitustoiminta, päätöksenteko kunnassa.

• Välttävän/huonon arvosanan antaneista yhä pienempi osuus korostaa joitain epäkohtia 

haja-asutusalueella 8% (2015: 15%  2013: 25%   2011: 37%). 

Yleisarvosana
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Kiitettävään/hyvään 
arvosanaan (10-8) liitetyt 
kommentit aiheittain

Miten kommentit 
jakautuivat aiheittain

Välttävään/huonoon 
arvosanaan (7-4) liitetyt 
kommentit aiheittain

Miten kommentit 
jakautuivat aiheittain

2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017

Aina voi vielä parantaa tai 
painottaa jotakin 
kehittämistarvetta.

51% 44% 46% 58%

Huonosti hoidettu palvelu, 
joka heikentää yleis-
tyytyväisyyttä.

33% 47% 51% 36%

Asiat hoituvat, tyytyväinen 
saatuihin palveluihin

26% 41% 42% 30%

Tyytymätön suunnitteluun, 
kehittämiseen tai 
päätöksentekoon kunnassa.

8% 5% 17% 27%

Mainitsee  palvelumuodon 
johon erityisen 
tyytyväinen.

29% 5% 8% 5%

Huonosti hoidetut palvelut 
jotka heikentävät  yleis-
tyytyväisyyttä.

10% 22% 11% 27%

Muuta 4% 10% 4% 7%
Haja-asutusalue 
eriarvoisessa asemassa.

37% 25% 15% 8%

Muuta 12% 6% 2%

Yhteenveto kommenteista
Yleisarvosana
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit

Asiat hoituvat, tyytyväinen saatuihin palveluihin                                         

(22 kommenttia)

 Har det riktigt bra för tillfället, det har de flesta som jag känner i Kyrkslätt.  

Yleisarvosana 8

 Olen asunut Kirkkonummella jo n 34 vuotta ja yleisesti ottaen asiat ovat 

aika hyvin ei suuria puutteita.  

Yleisarvosana 8    Keskusta... 

 Ei ole valittamista.  Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Det är relativt bra i Kyrkslätt.  Yleisarvosana 8  Masala... 

 Har bott i Kyrkslätt i 2,5 år och hittills varit nöjd med servicen jag fått.  

Yleisarvosana 8   Masala... 

 Olen palveluihin sinänsä tyytyväinen. Tänne tarvitaan työpaikkoja ja 

yrityksiä ja investointeja. Näissä kunta on toivottavasti nopea ja tekee 

aktiivisti työtä houkutellakseen niitä. Täällä on tilaa yrityksille ja ihmisille, 

myös pakolaisille. Moni pakolainen on kiitollinen  kun saa uuden alun ja 

valmis sitoutumaan kun alussa tulijoihin panostetaan. 

Yleisarvosana 8    Sundsberg...

 Kunnan "asioita"  on niin monenlaisia että ei voi oikein yleistää, mutta 

keskimäärin siis aika hyvin.  

Yleisarvosana 8  Masala... 

 Olen asunut Kirkkonummella 32 v ja nähnyt pitkän linjan kehitystä. Paljon 

hyvää on tapahtunut.  

Yleisarvosana 8   Masala... 

 Edistyksellistä. Kunta valtakunnallisesti esillä yllättävän paljon. Ylpeästi 

positiivista!  

Yleisarvosana 8  Masala... 

 Oletan että hoitavat hyvin.  Yleisarvosana 9  Keskusta... 

 Mielestäni jokseenkin hyvin.  Yleisarvosana 8    Keskusta... 

Asiat hoituvat, tyytyväinen saatuihin palveluihin 

 Ei voimakkaita tunteita, joten todennäköisesti hoidettu ihan hyvin.  

Yleisarvosana 8  Kantvik... 

 Olemme vaimoni kanssa tyytyväisiä tarvittaviin palveluihin, ovat sopivasti 

lähellä.  

Yleisarvosana 9  Keskusta... 

 Enligt min åsikt sköter kommunen sina angelägenheter bättre än medeltalet 

kommuner och i nivå med övriga kommuner i huvudstadsregionen. 

jämförelse med kommunerna i huvudstadsregionen är den viktiga 

jämförelse nivån.  

Yleisarvosana 8  

 Hyvä kaupunki.  Hyvältä näyttää.   Yleisarvosana  10   Keskusta... 

 Olen asunut kunnassa vasta muutaman vuoden. Tähän mennessä olen 

ollut tyytyväinen uuteen kotikuntaani.  

Yleisarvosana  8  Keskusta... 

 Tämänhetkisen elämäntilanteen vuoksi en ole käyttänyt kunnan palveluja 

kovin paljon. Kirjastopalveluihin olen erittäin tyytyväinen.  

Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Ei paljon kokemusta, mutta se vähäinen on ihan positiivista.  

Yleisarvosana 8  Kantvik... 

 Har inget att klaga på!  Yleisarvosana 9  Upinniemi...  

 Siisti ympäristö yleisesti ottaen. Ystävällinen ja ammattitaitoinen 

asiakaspalvelu.  Yleisarvosana 8  Sundsberg... 

 Lehdistä ja uutisista seuraten pidän Kirkkonummea kuntana, joka haluaa 

tulevaisuudessa panostaa kuntalaisten hyvinvointiin.  

Yleisarvosana 8  Upinniemi...  

 Kirkkonummi on viehättävä luonnonläheinen paikka lähellä Helsinkiä. Täällä 

on ollut hyvä asua.  Yleisarvosana 8   Keskusta... 
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa  (42) 

 Välillä homma vaikuttaa turhankin poukkoilevalta.                                  

Yleisarvosana 8   Keskusta... 

 Veikkolan asiat minulle tärkeitä, lisää kehitystä alueelle toivoisin.  

Yleisarvosana 8

 Kirkkonummella olen asunut nyt 5 v. Ei ole valittamista muuta kuin tuo 

kaavoitusasia. Haluaisimme rakentaa mutta kunnan kaavoittamat tontit ovat 

liian kaukana keskustasta. Lähempänä oleviin ei meinaa saada 

rak.oikeutta. Se on tuskastuttanut.  

Yleisarvosana 9   Keskusta...

 Tycker allt fungerar bra i stort sett. Det enda som borde förbättras är 

hälsovården och tandvården.   Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Att byggnader görs så dåligt att de faller isär och blir dyra är knappast bra 

för kommuninvånarna.  T.ex. kommunhuset och Winellska skolan.  

Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Service på svenska. Tycks vara bristfällig i många instanser.  

Yleisarvosana 8  Upinniemi...  

 Kyrkslätt är en bra kommun att bo i, men satsa mera på information till 

invånarna.  Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Junayhteyksistä miinus. Puheterapian vähyydestä miinusta. Labrapalveluja

voisi olla Masalassa enemmän.  

Yleisarvosana 8   Keskusta... 

 Koulujen ja päiväkotien kosteusongelmat saatava nopeammin kuriin  ja 

väistötilat kuntoon.  

Yleisarvosana 8   Keskusta... 

 Pääosin kaikki hoituu hyvin vaikka ainahan on kehitettävää.  

Yleisarvosana 8  Upinniemi...  

 Veikkola  ei saa tarpeeksi huomiota ja resursseja. Yleisarvosana 8

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa 

 Kokonaisuutena arvioiden Kirkkonummella on paljon hyvää, mutta myös 

paljon kehitettävää. Keskusta pitäisi saada kunnianhimoisen tulevaisuuden 

suunnitelman avulla nykyistä paljon vetovoimaisempi.  

Yleisarvosana 8  Sundsberg... 

 Egen bäddavdelning! Det sämsta som kommunen gjort när man sluta den. 

Hur tar man sig till Esbo sjukhus? Med buss etc. När man har dåligt att röra 

sig, det tänker ej beslutsfattare på.  

Yleisarvosana 6   Keskusta... 

 Kaavoitus- ja lupa-asiat nopeammiksi.  Yleisarvosana 8  Vols... 

 Pääasiassa olemme tyytyväisiä kuntaamme. Mutta päiväkotiryhmien 

kasvattaminen oli harmillista, samoin hidas reagointi homekouluihin sekä 

terveyskeskuspalvelujen alasajo on ollut erittäin harmillista. 

Yleisarvosana 8   Keskusta... 

 Jag är egentligen nöjd med nästan allt. Kyrkslätt är en trivsam och vacker 

kommun. Här finns idrottsmöjligheter, natur, skog, bra restauranger och 

matbutiker. Det enda jag är missnöjd med är att ett stort parkområde rivits 

vid stationen.   

Yleisarvosana 10   Keskusta...

 Kehittyvä ja aktiivinen kunta. Päätökset ripeämmin.  Yleisarvosana 8  

 Muuten ok. Meluaita Turuntielle hoidettu huonosti.  

Yleisarvosana 8  Veikkola... 

 Tie verkoston ylläpitämiseen pitäisi panostaa enemmän. Yleisarvosana 8  

 Osataanko panostaa "kolmeen kasvukeskukseen" tasapuolisesti?  

Yleisarvosana 8  Veikkola... 

 Kunnan henkilöstö näkyville nettiin siten, että kontaktihenkilö per asiatyyppi 

selkeä.  Yleisarvosana  8  Veikkola... 

 Allmänt taget sköts kommunens angelägenheter rätt bra. Mycket finns att 

förbättra, men vi kan inte få allt på en gång. 

Yleisarvosana 8   Veikkola... 
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa 

 Arvosana voisi olla korkeampikin, mutta väliinputoaja nuorten ja -aikuisten 

ongelmia ei mielestäni ymmärretä oikein. Taustalla on puutteita 

elämäntaidoissa, perinnöllisiä ongelmia tai muita neurologis-biologisia 

häiriöitä. He tarvitsevat tukijan/rinnalla kulkijan lapsuudesta lähtien etteivät 

jää tyhjän päälle ja sorru ongelmiin heti peruskoulun jälkeen. 

Yleisarvosana 8   Keskusta...

 Aina sitä voisi vähän parantaa  :)  Yleisarvosana  9  Upinniemi...  

 Miinukset: Tiet huonossa kunnossa. Pitäisi olla monipuolisemmat palvelut. 

Joukkoliikenne paremmaksi. Päätökset ja toteutukset kestävät aivan liian 

kauan.  Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Olen saanut palvelua/hoitoa aina kun olen sitä tarvinnut. Joskus hitaammin 

mutta kuitenkin asiani ovat hoituneet. 

Yleisarvosana 8  Kantvik... 

 On tosi tärkeätä kuunnella välittää kuntalaisten mielipiteistä, vielä enemmän 

pitäisi kiinnittää huomiota julkisiin palveluihin.  

Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Kaikki lupa ynnä muu paperinpyöritys toimii. Kun saisi pyörätiet paikattua ja 

hiekkaa talvella silloin kun on tarvis. 

Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Asunut yli  10 vuotta kunnassa, asiat ovat hoituneet pääosin hyvin.  

Yleisarvosana 8  Keskusta... 

 Vanhusten huolto, tiet, kaava/rakennuslupa paljon kehitettävää. 

Terveyspalvelu toimii hienosti. 

Yleisarvosana 8  Sundsberg... 

 Pääasiassa kaikki kunnan kanssa hoidettavat asiat ovat menneet hyvin. 

Teiden kunnossa taajamien ulkopuolella on parannettavaa. 

Yleisarvosana 8   Vols... 

 Aina voi parantaa.  Yleisarvosana 8  Keskusta... 

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa 

 Har ingen konkret orsak att tro annat än att det sköts bra. Kommunalt finns 

säkert en viss tröghet och långsamhet. Jag är rädd för att det 

svenskspråkiga Kyrkslätt minskat i.o.m. större inflyttning- rötterna 

försvinner, historielöshet.  

Yleisarvosana 8   Upinniemi...

 Perusasiat & viihtyisyys hyvä. Siisti ja kaunis kaupunki. Toisaalta melko 

vähän "elämää", jotain tapahtumia voisi olla enemmän esim. kesällä.  

Yleisarvosana 8   Keskusta... 

 Kuntalaisia pitää osallistaa enemmän. Modernimpaa otetta johtamiseen ja 

kunnan asioiden kokonaisvaltaiseen koordinointiin > meidän pitäisi kyetä 

parempaan tällä väestöpohjalla.  

Yleisarvosana 8   Sundsberg... 

 Teiden kunto mietityttää - mitään ei tapahdu.    Yleisarvosana 8  Keskusta...

 Olen keskimäärin melko tyytyväinen kunnan tavasta hoitaa asioita. Pidän 

erittäin tärkeänä että kuntalisten mielipiteitä kysytään. Joskus vaikuttaa 

kuntalaisena siltä että vaikka kysytäänkin niin ei ihan kuunnellakaan.  

Yleisarvosana 8   Keskusta... 

 Ympäristön siisteydessä toivomisen varaa (ehdotus: tiedotuskampanja = 

pidä ympäristö siistinä). Puistopenkkien huolto, niihin ei mieli istahtaa. 

Toivomus että me välitämme omasta kunnastamme ja ympäristöstä - se 

saisi näkyä kaikessa!  Yleisarvosana 8   Keskusta...

 Allmänt 8, men skolfrågorna lägre vitsord, mögelskolor borde åtgärdas 

genast och barnen borde inte alls få vistas i dåliga utrymmen.  Veikkola... 

 Yritetään houkutella ihmisiä taajamiin kerrostaloihin kuten Masalaan. Suuri 

osa suomalaisista suosisi kuitenkin matalaa rakentamista ja nimenomaan 

Kirkkonummen tapauksessa jota ei voi verrata esim Espooseen. Enpä 

haluaisi Kirkkonummen kasvavan samanlaiseksi kuin Espoon.  

Yleisarvosana 8   Sundsberg... 
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Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit

Hyvä arvosana, mutta on myös parannettavaa 

 Asiat ovat aika hyvässä mallissa mutta parantamisen varaa on. Täällä 

viihdytään aika hyvin, asumisympäristö, luonnonläheinen iso valtti kunnalle.  

Yleisarvosana 8     Keskusta... 

 Risuja teknisten palvelujen virkamiehille. Toivon myös että ruotsinkielinen 

koulun ja päiväkotien opetus olisi tasavertainen suomenkielisen puolen 

kanssa.  Yleisarvosana 8  Vols... 

Mainitsee  palvelumuodon johon erityisen tyytyväinen (4)

 "Liikunta on lääkettä", sen mukaisesti kaikenikäisille mahdollisuuksia,  jopa 

ilmaisia. Hyvät pyörä- ja kävelyreitit!  

Yleisarvosana 8   Keskusta... 

 Päiväkotipaikkojen ja siihen liittyvään oikaisuvaatimukseen liittyvät tahot 

vastasivat ja reagoivat asiaan.  

Yleisarvosana 9  Veikkola... 

 Barnens dagvård inom pedagogiken är mycket bra. Förskolan har också 

fungerat bra. Eftersom vi har ett barn med specialbehov har vi varit väldigt 

nöjda med hur detta skötts inom kommunen.  

Yleisarvosana 8   Masala... 

 Yleisarvosana tulee terveyspalveluista, muita palveluja en ole käyttänyt.  

Yleisarvosana 8  Keskusta... 

Muuta  (5)

 Landsbygden! Yleisarvosana 8   Vols...

 Ei ole vertailukohdetta.  Yleisarvosana 8  Masala... 

 Olemme kaksikielinen kunta, vaikuttaa kustannuksiin.  

Yleisarvosana 9   Vols... 

 Työskentelen Espoossa joten osa asioiden hoitoa on vähän vaikea arvioida 

pelkästään Kirkkonummen kunnan osalta.  

Yleisarvosana 8  Masala... 

 Vähän kuulopuheiden varassa. Yleisarvosana 8   Keskusta...  



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 32

Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit

Huonosti hoidettu palvelu, joka heikentää yleistyytyväisyyttä             

(32 kommenttia)

 Service på svenska saknas nuförtiden nästan helt.  

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Terveyskeskukseen palvelua joka on asiakaslähtöistä.  

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Kunnan vanhustenhuoltoon tulisi panostaa paljon enemmän.  

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Åldringsvården i kommunen är under all kritik.  Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Päiväkoti- ja kouluasiat hoidettava paremmin.  

Yleisarvosana  7   Keskusta... 

 Kunnan omat työt menee ulkolaisille/vieras paikkakuntalaisille.  

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Vanhustenhoito mielestäni menee alaspäin. Liian vähän hoitaja vakansseja, 

ei saada pysyvää hoitohenkilökuntaa.  

Yleisarvosana 6  Keskusta... 

 Kantvikin hiilisatama ja hiilipöly, kunta ei tee mitään, vaikka ollaan tietoisia 

asiasta.  Yleisarvosana 5  Kantvik... 

 Varhaiskasvatus toimii mutta kouluihin ei panosteta riittävästi.  

Yleisarvosana 7  Kantvik... 

 Terveyskeskuksen vuodeosaston siirto pois terkkarista oli törkeää, potilaat 

tarvitsevat läheisyyttä.  Yleisarvosana 7   Keskusta... 

 Vähemmän maailmanparannusprojekteja kuten vastaanottokeskuksia 

kuntaan. Yleisarvosana 7  Vols... 

 Sundsbergissä on hyvät ulkoilureitit keskustan alueella ei.  

Yleisarvosana 6   Keskusta... 

 Vanhusten asiat menee koko ajan huonommaksi (kotona tapahtuva hoito).  

Yleisarvosana 4  Veikkola... 

Huonosti hoidettu palvelu, joka heikentää yleistyytyväisyyttä

 Åldringsvården dålig när rehabavd. flyttades till Esbo. Språk och resor dit 

svåra. Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Liikenneyhteydet toimivat. Viittomakielisen vaikea saada palvelua 

viittomakielellä.    Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Kun tarvitsin asuntoa kunta ilmoitti pvä ennen kuin piti muuttaa vanhasta 

asunnosta pois. Että nyt olisi asunto!?  

Yleisarvosana 6  Keskusta... 

 Vaaditaan lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa, asuntoihin ei tarvitse 

mitään erikoisuuksia. Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Vanhusten palvelu on täysin kysymysmerkki. Tuntuu siltä että omaisia ja 

heidän jaksamista ei oteta tosissaan. 

Yleisarvosana 7   Vols... 

 Omalle lääkärille ei saa aikaa.  Yleisarvosana 7  Upinniemi...  

 Som nu ser ut verkar det som om kommunanställda bara tänker på sig själv 

inte på invånarna.  Yleisarvosana 7  Upinniemi...  

 Ulkoiluliikkumismahdollisuudet ja uintipaikat huonot ja vaatisi kehitystä. 

Talvella latuverkosto heikko, kunnalla ei omaa sisäliikuntahallia.  

Yleisarvosana 7  Masala... 

 Lääkäriin pääsy vaikeaa.  Nuukasti lähetetään eteenpäin hoitoon.  

Yleisarvosana 7  Veikkola... 

 Terveyspalvelut eivät suosi eläkeläisiä, jatkotutkimuksiin lähes mahdotonta 

päästä.   Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Betjäningen på svenska undermålig.  Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Yksityistien siirto Häggbölessä sujuu huonosti.  Yleisarvosana 7  

Upinniemi...  
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit

Huonosti hoidettu palvelu, joka heikentää yleistyytyväisyyttä  

 Arvosanaan vaikuttaa sosiaalitoimiston toiminta kun joudut heidän 

puoleensa kääntymään kun esim joudut työttömäksi tai muuten tulee 

elämään heikompi hetki!  

Yleisarvosana 6  Masala... 

 Rakennuslupiin joustavuutta paljon enemmän.  Yleisarvosana 7  Masala...

 Terveyskeskus-sairaalan siirto Espooseen oli virhe. Sairaalan toimintaa oli 

kehitetty monta vuotta ja kehitystyö meni hukkaan esim. lääkehoito, 

kuntoutus, akuuttihoito. 

Yleisarvosana 7  Keskusta...  

 Jotkut työntekijät eivät hoida tehtäviään niiden edellyttämällä 

huolellisuudella asenteella ja ammattitaidolla.  Esim. julkisia asiakirjoja ei 

saa niitä pyydettäessä eikä neuvoa kuinka tulisi toimia, pallotellaan 

vastuuta.  

Yleisarvosana 5  Kantvik... 

 Koirapuistoja on liian vähän, vaikka tilaa kyllä löytyisi (esi. Bro-Kolsari, 

Kantvik).  Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Idrottsmöjligheterna bör bli bättre.  Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Tyttärentyttären lainvastainen kohtelu lastensuojelun laitoksessa.  

Yleisarvosana 7   Veikkola... 

Tyytymätön suunnitteluun, kehittämiseen tai päätöksentekoon 

kunnassa  (25)

 Kaavoitusta tulisi nopeuttaa. Yleisarvosana 6  Vols... 

 Välillä tuntuu että päätökset kunnassa ovat kaikkea muuta kuin järkeviä tai 

säästöjä tuovia: kunnan työntekijöiden pakkolomat, ikuinen säästäminen, 

sairaanhoitopalveluiden siirtäminen Espooseen, kunnan talon 

rakentaminen, oppimiskeskuksen rakentaminen. 

Yleisarvosana 7   Keskusta...

 Ei ole tullut vaikutelmaa akttivisesta kuntalaisten välittämisestä. Asiat 

hoidetaan virkamiesmäisesti ja ne tahtovat jäädä roikkumaan.  Kunnan 

henkilökunnan asenteessa palvella asukkaita on parannettavaa.  

Yleisarvosana 7   Kantvik... 

 Päätöksenteon hitaus ja jatkuva vatulonti ei mitenkään edistä kuntalaisten 

hyvää. Esim, uusi terveyskeskus olisi pitänyt rakentaa jo vuosia sitten.  

Yleisarvosana 7  Vols... 

 Isoissa hankkeissa jahkaillaan, päättämisprosessit eivät etene kuntalaisten 

mielipiteitä kuunnellen. Päätöksenteko ei ole avointa. Tulisi järjestää 

enemmän avoimia keskusteluja isoissa päätöksissä kuntalaisia kuunnellen.  

Yleisarvosana 6   Kantvik... 

 Kaavoitustouhun uudelleen organisointi, pätevä kaava-arkkitehti tarvitaan 

nykyisen kunnanarkkitehdin rinnalle. 

Yleisarvosana 5  Masala...

 Kuntalaisena/rakentajana karmea seurata kuinka kunta haaskaa miljoonia 

virkamiesten toimien vuoksi, vrt. kirjaston laajennus. Mikä mättää?  

Montako uutta asukasta ja millä aikaa tarvitaan kuittaamaan yhden 

hankkeen ylim. kulut. Rakennusvalvonta sitten jarruttaa juuri tuota 

muuttokehitystä. 

Yleisarvosana 7   Keskusta... 

 Tarvittaisiin päätöksentekoon lisää suunnitelmallisuutta, vastuunottoa 

tarkkaan harkituista päätöksistä, yhteissuunnittelua.  

Yleisarvosana 7  Upinniemi...  
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit

Tyytymätön suunnitteluun, kehittämiseen tai päätöksentekoon 

kunnassa  

 Moni palvelu siirretään Espooseen, vaikka kotikunta Kirkkonummi.  

Yleisarvosana  7   Vols... 

 Kaavoitus on edelleen hidasta.  Yleisarvosana 7  Masala... 

 Suunnitelmat ja perustelut selkeiksi ja läpinäkyviksi hyvissä ajoin ennen 

päätösten vahvistamista. Julkisuuden lisääminen toivottavaa.  

Yleisarvosana 7  Masala... 

 Kaava-asioiden hoito kunnassa pudottaa arvosanan 8:sta  5:een.  

Mielestäni kaavoituksen hoito on kunnan ylivoimaisesti huonoin asia. 

Laaditaan hienoja kaava-ohjelmia joissa merkitty tarkat päivämäärät. 

Todellisuudessa näillä ohjelmilla ei ole mitään merkitystä - kaavat 

myöhästyvät vuositolkulla. Minusta päättäjien pitäisi miettiä miten kaavoitus 

saataisi toimimaan.  

Yleisarvosana 5   Masala...

 Annars mycket nöjd med kommunen men planerna för Majvik drar ner 

vistordet. Det är ohållbart att planera en väg till nytt område med mycket 

trafik genom ett småhusområde (Sundsberg) och dessutom vid dess skola.  

Yleisarvosana 7   Sundsberg.

 Osayleiskaavan valmistelu kestää kohtuuttoman kauan.  

Yleisarvosana 7  Vols... 

 Vihreä kunta jossa asuu mukavia ihmisiä (Veikkolassa). Kunnan kehitys on 

hidasta ja keskittyy keskustan alueeseen. Kehittäminen 

yhteistyökumppaneiden HSL, Espoon kaupunki jne kanssa on unohdettu.  

Yleisarvosana 7  Veikkola... 

 Asioiden prioriteetit kuntoon esim. uudet investoinnit ja korjaukset. 

Päättäjien yhteydet yrityksiin tuotava esiin jotta vältytään korruptioepäilyiltä. 

Asuinrakentamisen kaavoittamiseen otettava myös huomioon viihtyisyys ja 

turvallisuus. Yleisarvosana 7  Keskusta...

 Planeringen och utförandet av kommunaltekniken går för långsamt! 

Snabbare planering så man får byggnadslov. 

Yleisarvosana 7   Vols... 

Tyytymätön suunnitteluun, kehittämiseen tai päätöksentekoon 

kunnassa  

 Liian eriytynyt sektorikohtainen ajattelu. Kansainväliset kehittämisverkostot 

puuttuvat.  Yleisarvosana 7  Veikkola... 

 Kunnan päätöksenteko ei toimi. Kuntalaisten ja kunnan etu tulisi olla 

päättäjien tärkein asia, jota edistetään yhdessä tuumin. Tehdyissä 

päätöksissä pitää pysyä jotta kunta kehittyy. Tällä hetkellä kehitys on 

lamaannuksissa, mitättömiä lomapäiväpäätöksiä mikromanageroidaan ja 

isoja päätöksiä ei saada tehtyä tai niitä peruutetaan.  

Yleisarvosana 6   Masala...

 Nya planen för Masaby är inte i min smak, höghus nära vägen passar ej, 

skulle hellst se radhus och egnahemshus. Fria markområden finns hur 

mycket som hellst.  

Yleisarvosana 7   Masala... 

 Poliitikoilla typeriä riitoja keskenään ja näin kunnalta puuttuu johtajuus. 

Sen ovat ottaneet virkamiehet, eikä se ole oikein.  Kaikkien kyselyiden 

jälkeen täytyy tulosten lisäksi kertoa, mihin ne johtavat ja kertoa 

seurannasta kuinka asiat ovat toteutuneet. Muutoin näihin kyselyihin on 

aivan turha vastata. 

Yleisarvosana 6   Keskusta... 

 Planering och kommunalarkitekt kör över, de vet bäst, pratar om tradition 

som dom inget vet om. Bott i kommunen under 50 år. Lyssnar ej 

besserwissrar.  Yleisarvosana 7

 Paljon kehitettävää, päättäjien on nyt otettava pää pois omasta.. ja alettava 

kehittää kuntaa houkuttelevaksi.  

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Det finns både gott och ont. Ont är att man inte vågar vara innovativ. Satsa 

på äldre befolkningen, ta intryck från t.ex. Esbo och Helsingfors. Satsa på 

företag så skatteören blir större. Våga mer. Tala mera.  

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Byt ut ansvariga för bibloteket och skolbyggen.  

Yleisarvosana 6  Keskusta... 
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit

Huonosti hoidetut palvelut jotka heikentävät  yleistyytyväisyyttä   

(25 kommenttia)

 Joukkoliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle kaipaavat remonttia. Jos vielä 

kunta haluaa kasvattaa asukasmäärää on asukkaiden työmatkaliikkuvuus 

turvattava. Vanhusten huolto/hyvinvointi? Iäkkäät ovat hieman omaisten 

varassa. Asumisvaihtoehtoja lisää. Yhteinen keskusta-alue toiveena.  

Yleisarvosana 7   Keskusta... 

 Vesihuoltolaitos ei edelleenkään hoida velvollisuuksiaan Veikkolassa. 

Meluesteen rakentaminen moottoritien varteen Veikkolassa tekemättä.  

Yleisarvosana 5

 Kommunen borde beakta barnfamiljer mycket bättre, just nu verkar det som 

att både barnfamiljer och äldre befolkning inte anses vara viktig eller värda 

en god service. Detta gagnar knappast inflyttning till kommunen.   

Kommuncentrum är en skamfläck för kommunen.  Respektera och beakta 

kommuninvånarnas feedback och åsikter.   

Yleisarvosana 5  Keskusta...

 Arvosanaa pudottaa koulujen sisäilma ongelmat, joukkoliikenne sekä tk-

päivystys. Yleisarvosana 7  Kantvik... 

 Meluaitan saanti Veikkolan kohdalle on ikuisuus. Teiden päällistystä voisi 

lisätä.  

Yleisarvosana 7  Veikkola... 

 Terveyskeskus  ja rakennusneuvonta kaipaa palvelukykyä ja -asennetta.  

Yleisarvosana 7  Kantvik... 

 Ei välitetä edes vastaamaan kyselyihin. Huomioitaisi vanhat 80-luvulla 

rakennetut okt-alueet ja niiden tarpeet vanheneville ja uusioasukkaille. 

Tänne vanhalle alueelle kaivattaisiin istumapenkkejä samalla tavalla kuin 

laitettu uusillekin asuinalueille.  

Yleisarvosana 5   Keskusta...

 Koulut homeessa! Sehän tiedossa jo kauan. Miksi siihen puututaan vasta 

nyt. Miksi kirjaston remonttia ei jatkettu, miten voi budjetti mennä niin 

pieleen. Poliisilaitos miehitettävä uudelleen.   

Yleisarvosana 4   Keskusta... 

Huonosti hoidetut palvelut jotka heikentävät  yleistyytyväisyyttä

 Daghem, skolor i dåligt skick. Byggnaderna ruttnar, möglar. Repareringar

görs billigast möjliga sätt utan koll på hur. 

Yleisarvosana 6   Keskusta... 

 Kirjasto 9+.  Nuorisoteatteri 8+. Kamariorkesteri 10+ .  Uimahalli 8+.  

Urheilukenttä 8+.  Kuvataidekoulu 9+.  Muut 6 - 7.    

Yleisarvosana 7  Masala... 

 Kunta ajaa varakkaiden etuja esim. terveysaseman muutto Jokilaaksoon ja 

nykyisen arvokkaan tontin myynti gryndereille??  

Yleisarvosana 4  Keskusta... 

 Närmiljön är inte så trivsam. Svårt att pendla mot Åbo-hållet. Övriga tjänster 

ok enligt min uppfattning. 

Yleisarvosana 6  Kantvik... 

 Koulujen ja päiväkotien huono kunto & keskusta-alueen ala-arvoinen 

kehittäminen tuovat huonon arvosanan. Lasten tilat ovat niin tärkeä asia 

että on käsittämätöntä että noin 10 v on veivattu esim uuden koulun 

rakentamista.                                                                                          

Yleisarvosana  7   Keskusta... 

 Keskusta ruma ja huonosti hoidettu, niin kuin VR aseman seutu kurjassa 

kunnossa. Tiet huonossa kunnossa, laitetaan liikennemerkki varoittamaan 

siitä, kun pitäisi korjata tilanne.   

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Monet asiat/uudistukset etenevät hyvin hitaasti jos ollenkaan.  

Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Mycket sköts uselt. Nöjd med att kommunen äntligen utvecklas, som 

centrum och att det finns simhall, ishall och dylikt.  Men skötseln av 

fastigheter och miljön överlag undermålig, borde göras mycket mer 

professionellt.  

Yleisarvosana 7   Keskusta... 

 Rakennushankkeet valmiiksi esim. kirjasto ja koulut.  

Yleisarvosana 6  Keskusta... 
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Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit

Huonosti hoidetut palvelut jotka heikentävät  yleistyytyväisyyttä

 Homekouluja. Katusuunnitelmat.  

Yleisarvosana 5  Kantvik... 

 Keskustan liikenne tökkii yhä enemmän. Kunnallispolitiikka ei ohjaa vaan 

karkoittaa lapsiperheet. Perhepäivähoidon ja päiväkotien lakkautus lisää 

ongelmia.  

Yleisarvosana 5   Masala... 

 Jätehuolto. Bussiyhteydet.  

Yleisarvosana 7  Veikkola... 

 Liikaa otetaan ja hyysätään pakolaisia kun nykyiset kuntalaiset voivat 

huonosti/oireilevat, erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Turvallisuuteen 

satsattava enemmän esim. ettei varastelua ja omaisuuksien tuhoamista 

tarvitsisi sietää.  

Yleisarvosana 6  Upinniemi...

 Välinpitämättömyys siihen miltä ympäristö näyttää. Rakennettu uutta mutta 

ei kaunista ja viihtyisää keskustaa. Ei välitetä ja valvota työn laatua. Ei 

hoideta istutuksia ym.  

Yleisarvosana 5   Keskusta... 

 Kantvikin päiväkodin remontti / ala-arvoinen käytös kunnalta. 

Terveyskeskuksessa palvelu vaihtelee tosi paljon.  

Yleisarvosana 6   Kantvik... 

 Muuten ok mutta: Turuntien melueste puuttuu, Veikkola - Hki bussiliikenne 

pitää toimia myös kesäaikaan, Veikkola Vanhatien päällystys tehtäävä

nopeasti, 280 linjan toiminnan varmistus ja vuoroaikojen tehostaminen.  

Yleisarvosana 7   Veikkola... 

 Kunnan tulisi kehittää myös Veikkolaa taajamana ja turvata terveyspalvelut, 

huolehtia teiden ylläpidosta, taata riittävät tilat päiväkodeille, kouluille sekä 

huolehtia meluaidasta 1-tien varteen.  

Yleisarvosana 7  Veikkola

Haja-asutusalue on eriarvoisessa asemassa (7 kommenttia)

 Veikkolassa ollaan toisen luokan kansalaisia mitä tulee kuntalaisten 

palveluihin. Epäpätevä hammaslääkäri, hänen takia lapseni hampaiden 

erikoishoidossa  maksoi kunnalle paljon.  

Yleisarvosana 4  

 Haja-asutusalueiden asioita hoidetaan huonosti.  

Yleisarvosana 6  Vols... 

 Kunnassa tuntuu keskustan asiat olevan tärkeämpiä kuin Veikkolan 

kehittäminen.  

Yleisarvosana 7  Veikkola... 

 Muutin Helsingistä Veikkolaan vuosi sitten. Identifioidun Veikkolalaiseksi en 

Kirkkonummelaiseksi. Koen että Pohjois-Kirkkonummea ei huomioida 

riittävästi päätöksenteossa.  

Yleisarvosana 7  

 Veikkola  kaipaa palveluja. 

Yleisarvosana 7

 Veikkola  edelleen vähän takapajula, jää keskustan jalkoihin.  

Yleisarvosana 7  Veikkola... 

 Kuntapäättäjät ovat keskustakeskeisiä vaikka verovaroista suurin osa tulee 

ympäriltä ja Kirkkonummen keskusta on sivussa. Kutakin aluetta tulee 

kehittää samassa suhteessa kun rahaa maksetaan.  

Yleisarvosana 7   Veikkola... 

Muuta

 Siksi numero välttävä koska toinen asia hoituu hyvin ja toinen ei oikein 

mitenkään.  Yleisarvosana 7  Keskusta... 

 Orättvis, ensidig.  Yleisarvosana 5  Vols... 
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3. TERVEYSPALVELUT
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3. TERVEYSPALVELUT

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien terveyskeskus- ja 

hammashoitolapalveluita.

Seitsemän esitettyä kysymysväittämää ja vastausprosentit näihin väittämiin  

ilmenevät seuraavilla sivuilla.

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 vapaamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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TERVEYSPALVELUT

Kysymysväittämät 

1. Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon 

terveyskeskuksessa.

2. Saan asiantuntevaa hoitoa 

terveyskeskuksessa.

3. Minua palvellaan hyvin terveyskeskuksessa.

4. Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu 

sujuvasti.

5. Saan asiantuntevaa hoitoa hammas-

hoitolassa. *)

6. Hammashoitolan ajanvaraus hoituu 

sujuvasti.

7. Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat 

kohtuulliset.

Vastausprosentti 2015

Terveyskeskuskysymykset  87%     

(2015: 85%, 2013: 83%,  2011: 87%,). 

Hammashoitolakysymykset  65%                              

(2015: 64%, 2013: 63%,  2011: 69%). 

Terveydenhuollon asiakasmaksu  84% 

(2015: 83%, 2013:  83%,  2011: 81%). 

*)  Aikaisemmissa barometreissa hammashoitolasta yksi 

kysymysväittämä:  ”Hammashoitola toimii laadukkaasti”.
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Yhteenveto - tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei 

• Terveyspalveluja pidetään, kuten aikaisemmissa barometreissakin, kunnan tärkeimpänä 

palvelusektorina.

• Terveyspalveluissa tärkeintä on saada terveyskeskuksessa asiantuntevaa hoitoa. Tämä 

on koko barometrin neljänneksi tärkein kysymys, ainoastaan asuinympäristön 

turvallisuutta ja viihtyisyyttä pidetään tärkeämpinä. 

• Terveyspalveluissa toiseksi tärkeintä on, että terveyskeskuksien palvelut ovat sujuvia, 

barometrin kuudenneksi tärkein kysymys. Vertailun vuoksi voi todeta, että 

kysymysväittämä ”turvalliset koulumatkat” pidetään aavistuksen tärkeämpänä. 

• Hammashoitolasta kysyttiin aikaisemmin vain toiminnan laadukkuudesta, jota pidettiin 

keskitärkeänä. Nyt on sen sijaan kysytty hoidon asiantuntevuudesta, barometrin                        

10. tärkein sekä ajanvarauksen sujuvuudesta barometrin 13. tärkein asia. 

• Terveydenhuollon asiakasmaksun kohtuullisuuden merkitys on kasvanut toiseksi eniten 

barometrissä. Nyt keskitärkeä, sijoituttuaan aikaisemmissa barometreissa vähiten 

tärkeiden kysymysten joukkoon.

Terveyspalvelut



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy
41

Palveluiden tärkeys
Terveyspalvelut
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Yhteenveto - tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin 

• Kokonaistyytyväisyys terveyspalveluihin on noussut jokaisessa barometrissa aina 

vuodesta 2011.

• Tyytyväisyys terveyskeskuksien ajanvaraukseen, asiantuntevuuteen ja palvelujen 

sujuvuuteen on noussut kolmessa viimeisessä mittauksessa ja on parempi kuin 

yhdessäkään aikaisemmassa barometrissä. Palvelualttiuden kohdalla tyytyväisyys on 

seitsemänneksi korkein barometrissa.

• Terveyskeskuksien toimintaan kohdistuu kuitenkin suuria odotuksia. Kuilut tärkeys- ja 

tyytyväisyyspisteiden välillä ovat pienempiä kuin aikaisemmissa barometreissa, mutta 

ennen kaikkea halutaan nopeampaa pääsyä hoitoon ja sujuvampaa ajanvarausta.  

• Hammashoitolasta kysyttiin aikaisemmin vain toiminnan laadukkuudesta, joka sai vain 

keskinkertaiset tyytyväisyyspisteet. Nyt hoidon asiantuntevuus sai tyytyväisyyspisteet, 

jotka vastaavat melko hyvin kysymyksen tärkeyttä. Sen sijaan ajanvarauksen sujuvuus ei 

vastaa kysymyksen tärkeyttä. 

• Terveydenhuollon asiakasmaksua kuntalaiset pitävät kohtuullisena, kuten 

aikaisemmissakin barometreissä. 

Terveyspalvelut
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Tyytyväisyys palveluihin
Terveyspalvelut
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Terveyspalvelut
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Tyytyväisyysjakauma

Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon 

terveyskeskuksessa.

Saan asiantuntevaa hoitoa 

terveyskeskuksessa.

Minua palvellaan hyvin 

terveyskeskuksessa.

Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu 

sujuvasti.

Saan asiantuntevaa hoitoa hammas-

hoitolassa.

Hammashoitolan ajanvaraus hoituu 

sujuvasti.

Terveydenhuollon asiakasmaksut 

ovat kohtuulliset.

Terveyspalvelut
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Tyytyväisyyskuilu
Ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä

mieluummin  alle  1,0

Pääsen tarvittaessa nopeasti hoitoon 

terveyskeskuksessa.

Saan asiantuntevaa hoitoa 

terveyskeskuksessa.

Minua palvellaan hyvin 

terveyskeskuksessa.

Terveyskeskuksen ajanvaraus hoituu 

sujuvasti.

Saan asiantuntevaa hoitoa hammas-

hoitolassa.

Hammashoitolan ajanvaraus hoituu 

sujuvasti.

Terveydenhuollon asiakasmaksut 

ovat kohtuulliset.

Terveyspalvelut
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Yhteenveto - tyytyväisyys

Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin 

• Tyytyväisyys terveyskeskusten toimintaan on kaikkien kysymysten kohdalla kasvanut 

asuinalueilla Kantvik, Upinniemi, Vols, Masala ja Veikkola.

• ”Nopean pääsyn terveyskeskukseen” tyytyväisyys on hieman laskenut Keskustan ja 

Sundsbergin alueilla. 

• Terveyskeskuksien ajanvarausjärjestelmän koetaan parantuneen kaikilla alueilla paitsi 

Keskustan alueella, missä sen on samalla tasolla kuin edellisessä barometrissa. 

• Veikkolassa tyytyväisyys terveyskeskuspalveluihin on ollut nousujohteinen vuodesta 

2011. 

Terveyspalvelut
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2017

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Pääsen tarvittaessa 

nopeasti hoitoon terveys-

keskuksessa.

7,53 7,98 7,60 8,36 8,81 7,66 7,83

Saan asiantuntevaa hoitoa 

terveyskeskuksessa.
7,85 8,46 8,05 8,30 8,93 8,22 8,24

Minua palvellaan hyvin 

terveyskeskuksessa.
8,15 8,66 8,29 8,56 8,97 8,40 8,38

Terveyskeskuksen 

ajanvaraus hoituu sujuvasti.
7,96 8,10 7,83 8,30 8,56 7,70 7,79

Saan asiantuntevaa hoitoa 

hammas-hoitolassa.
8,21 8,54 8,19 8,65 8,88 8,33 8,03

Hammashoitolan 

ajanvaraus hoituu sujuvasti.
7,54 8,19 7,73 8,13 8,24 7,71 7,68

Terveydenhuollon 

asiakasmaksut ovat 

kohtuulliset.

8,16 8,63 8,20 8,38 8,81 8,39 8,46

Terveyspalvelut

Heikohko:  alle 7,40Tyydyttävä: 7,89 - 7,40Hyvä: 7,90 ja yli
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2015

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

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

Terveyspalvelut

Heikohko:  alle 7,40Tyydyttävä: 7,89 - 7,40Hyvä: 7,90 ja yli
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Kuntalaiskommentit
Terveyspalvelut

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Hammashoitoon pääsy 38 21% 5 9%

TK:n pääsy ja ajanvaraus 24 18% 5 9%

Päivystystoiminta 22 12% 1 2%

TK:n vuodeosasto 18 10%

TK:n toiminta ja palvelu 18 10% 23 43%

TK:n lääkärien toiminta 17 9% 3 6%

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit 11 6% 6 12%

Terveydenhoidon asiakasmaksut 10 5%

Hammashoito 5 3% 9 17%

Ruotsinkielinen palvelu 4 2% 1 2%

Muuta 8 4%
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Kuntalaiskommentit

Kehittämistarpeita sisältävät 

kommentit aiheittain 
2017 2015 2013

Hammashoitoon pääsy 38 21 % 30 19% 31 23%

TK hoitoon  pääsy ja ajanvaraus 24 18 % 20 13 % 32 24 %

Päivystys 22 12 % 7 4%

Terveyskeskuksen vuodeosasto 18 10 % 34 21 %

Terveyskeskuksen toiminta ja  palvelu  18 10 % 13 8 % 13 10 %

Lääkärien toiminta   17 9 % 7 4 % 16 12 %

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit 11 6 % 13 8 % 9 7 %

Terveydenhoidon asiakasmaksut 10 5 % 3 2% 5 4%

Hammashoito 5 3 % 10 6 % 8 6 %

Muut aiheet (2015 ja 2013 Veikkolan TK) 12 6 % 22 14 % 18 14 %

Terveyspalvelut
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Yhteenveto

KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA

• Hammashoitoon pääsy on paljon kritisoitu aihealue, kuten kahdessa 

aikaisemmassakin barometrissa.

• Lääkärien toiminta. Suuri osa kritiikistä liittyy omalääkäriin vaihtuvuuteen.

• Terveyskeskuksen vuodeosasto. Vuodeosaston siirtämistä pois kunnasta kritisoidaan 

tässä, kuten myös annetun yleisarvosanan yhteydessä. Päivystys ja vuodeosasto liittyy 

julkisen liikenneyhteyden puuttumiseen Kirkkonummelta Jorvin sairaalaan. 

• Positiiviset kommentit.  Terveyspalvelut on saanut ylivoimaisesti enemmän kiitosta 

kuin yksikään toinen palvelusektori. Positiivisia kommentteja kaikista kolmesta 

terveyskeskuksesta. Eniten kiitosta saa terveyskeskuksien palvelu. Kahdeksan  

kommenttia liittyi labrapalveluihin.  

• Veikkolan alueet. Vähemmän kritiikkiä kuin aikaisemmissa barometreissa, nyt vain 

muutama kritisoiva kommentti.

• Tämän osion lopussa löytyvät kaikki terveyspalveluihin liittyvät kommentit aihepiireittäin.

Terveyspalvelut
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit

Hammashoitoon pääsy  (38)

 Hammashoidon jonot liian pitkät.  Keskusta... 

 Hammaslääkärin tarkastukseen tulisi päästä useammin kuin 3 v välein.  

Sundsberg... 

 Hammashoidon jono liian pitkä (5 kk).  Keskusta... 

 Lång kötid till tandvård för vuxna (1/2 år).  Masala... 

 Liian kauan joutuu odottamaan aikaa hammaslääkäriin.  Masala... 

 Olin hammashoidon kiireettömässä jonossa yli vuoden. Tämä on 

kohtuutonta. Kun viimein sain ajan kaikki meni ok!  Kantvik... 

 Akut tandvård fungerar inte, hade nyss en svår infektion under en tand, 

men fick ej tid samma dag, måste gå till privat.   Keskusta... 

 Hammaslääkärin surkea palvelu ja jonotusaika, käytän yksityistä.  

Veikkola... 

 En käytä hammashoitoo, tutkimuksiin pääsy hankalaa.  Keskusta... 

 Hammashoidon aikaikkuna erittäin haasteellinen työssäkäyvälle.  

Upinniemi...  

 Ihmetten että suuhygienistille pääsee vain kahden vuoden välein.  

Veikkola... 

 Lyhyemmät hammashuollon jonot.  Keskusta... 

 Hammashoitoon pääsy nopeammaksi, helpommaksi.  Sundsberg... 

 Hammashoitoon en ole saanut kertaakaan vaikka perussairauteni.  

Keskusta... 

 För långa köer till tandvården. Keskusta... 

 Hammashoitolaan ei oikein pääse ja sitten tehdään vain välttämättön, vaatii 

todella parantamista.  Veikkola... 

 Hammashoitolaan liian pitkä varausväli 3 v. pitäisi päästä vuoden välein.  

Keskusta... 

 Hammashoitoon ei pääse!  Keskusta... 

Hammashoitoon pääsy

 Kunnallinen hammashoito / -tarkastus saisi olla kerran vuodessa, niinkuin

se aikaisemmin oli. Nyt pääsee vain kolmen vuoden välein, mikä on liian 

pitkä aika.  Masala…

 Lång väntetid till tandkliniken  Masala... 

 Sujuvampi hammashoito jottei tarvitsisi aina kääntyä yksityiselle puolelle.  

Upinniemi...  

 Hammashoitoon pääsy heikentynyt huomattavasti vuoden takaisesta 

tilanteesta, jonotusaika nyt yli 6 kk.  Kantvik... 

 Tandklinikens köer för långa om man inte har akut problem.  Masala... 

 Hammaslääkäriin monen kuukauden jono.  Kantvik... 

 Hammaslääkäriajat lyhyemmiksi.  Masala... 

 78 vuotiaana kuntalaisena haluaisin kunnallisen hammashoidon piiriin, en 

ole saanut aikoja.  Keskusta... 

 Hammashoitoon vaikea päästä.  Upinniemi...  

 Hammashoitoon pääsy on ollut vaikeaa.  Masala... 

 Hammashuollon jonot 9 kk - aikapitkä aika.  Veikkola... 

 Hammashoitolan pitkät jonot pitäisi saada lyhyemmiksi. Kantvik... 

 Hammashoitoon liian pitkät odotusajat.  Keskusta... 

 Hammashoidon ajanvarauksessa tuntuu että puhelimeen vastaaja kohtelee 

alentuvasti (kokenut useamman kerran).  Keskusta... 

 Hammashoidon saaminen, normaali tarkistus, liian pitkät jonot.  Veikkola... 

 Hammashoitolan asiakkaaksi en ole päässyt.  Kantvik... 

 Hammashoitoon vaikea päästä, pitää olla akuutti tapaus, sittenkin tehdään 

vain hampaanpoisto, ei paikkausta, tämä on kokemukseni.  Keskusta... 

 Hammashoidon jonot kohtuuttomat.  Keskusta... 

 Hammastarkastuksiin ja -hoitoon pitäisi päästä nopeammin.  Keskusta... 

 Hammashoitoon liian pitkät jonot.  Vols... 
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit

Hammashoitoon pääsy - positiiviset kommentit (5) 

 Olen asioinut hammashoitolassa illalla, se on nykyaikaa.  Keskusta... 

 Olen päässyt akuuttiin hammashoitoon todella joustavasti ja nopeasti, hyvä, 

hyvä.  Kantvik... 

 Hammashoitolan uusi ajanvaraus toimi hienosti: tunnissa tarkastus,röntgen

ja 3 reiän paikkaaminen sekä hammaskiven poisto. Seuraava käynti 2 v 

päästä.  Sundsberg... 

 Hammaslääkäriin pääsi nopeasti ja palvelu oli erinomaista.  Upinniemi...  

 Koska olen yli 75 v pääsen hammashoitolaan nopeasti.  Sundsberg... 

TK:n pääsy ja ajanvaraus (24)

 Liian pitkät jonot.  Kantvik... 

 Kunnalliseen terveyshoitoon pääsee tosi hitaasti.  Keskusta... 

 Lääkärin vastaanotolle pikät jonotukset.  Keskusta... 

 Köerna till hvc är för långa.  Keskusta... 

 Mahdotonta saada aikaa lääkärille. Vols... 

 Kesällä ei saisi olla terveyskeskus Veikkolassa suljettuna, pitkä matka 

matkustaa Kirkkonummen keskustaan. 

 Harvoin olen joutunut terveyspalveluja käyttämään, en ole saanut aikaa 

varattua, on pitänyt mennä päivystykseen.  Masala... 

 Pitkät jonot terveyskeskukseen.  Keskusta... 

 Tid till egen läkare svårt att få. Keskusta... 

 Puhelinvaraus ruuhkautuu varsinkin aamulla.  Vols... 

 Ajanvarausviesti täytyy kuitata asiakkaalle että on mennyt perille.  

Keskusta... 

TK:n pääsy ja ajanvaraus 

 Omalääkärille päästävä samana päivänä.  Keskusta... 

 Ajanvarauksen asiakaspalvelussa kehitettävää.  Upinniemi...  

 På jouren har jag blivit satt i kö men utan att någon tagit ex temp. snabb crp

osv. Något som läkaren förväntat vilket sedan dragit ut på tiden och gjort 

läkaren otrevlig.  Masala... 

 Jonotusajat terveyskeskukseen nopeammiksi.  Vols... 

 Tidsbeställning via nätet eller per -post.  Keskusta... 

 Omaan lääkäriin pääsy paremmaksi.  Keskusta... 

 Terveyskeskuksessa joutuu odottamaan jopa 5 tuntia vaikka on tullut 

ajoissa.  Kantvik... 

 Nopeammin pitäisi päästä hoitoon.  Veikkola 

 En halua mennä jonottamaan terveyskeskukseen, onneksi ei ole pakko.  

Keskusta... 

 Ajanvaraus voisi olla kätevämpää internetissä.  Masala... 

 Ajanvaraus vain aamuisin klo 8 puhelimella on niin 80-lukua - ottakaa mallia 

yksityiseltä puolelta.  Masala... 

 Ajanvaraus  lääkärille puhelimella mahdotonta, linjat aina tukossa.  

Masala... 

 Omalääkäriin pitää päästä nopeammin.  Keskusta... 

 Terveyskeskus  hoitoon pitäisi päästä nopeammin.  Keskusta... 

 Man får  vänta länge för att komma till läkaren i Veikkola.

 Odotusaika aivan liian pitkä.  Upinniemi...  

 Veikkolan terveysaseman aukioloajat ovat suppeat ja sinne on vaikea 

saada aikaa.

 Liian pitkät odotusajat lääkärille.  Keskusta... 

 Mielestäni soittaminen pitäisi olla ilmaista koska jonotusaika puhelimessa 

voi venyä pitkäksikin.
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit

TK:n pääsy ja ajanvaraus 

 Svårt få läkartid ifall det inte är akut, väntetid 2-3 veckor är för lång.  

Keskusta... 

 Omalle lääkärille pääsy kestää liian kauan.  Keskusta... 

TK:n pääsy ja ajanvaraus - positiiviset kommentit (5) 

 Puhelinvastaajapalvelu toimii hyvin (siis takaisinsoitto).  Vols... 

 Terveyspalvelut:  jonot eivät ole olleet kovin pahoja.  Kantvik... 

 Hyvin pääsyt hoitoon.  Masala... 

 Potilastoimistossa käymällä ajanvaraus  onnistuu hyvin, varsinkin kun asun 

lähellä.  Kantvik... 

 Lapseni on päässyt nopeasti vastaanottoon Masalassa mutta itse olen 

joutunut odottamaan pitkiä aikoja.
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Terveyspalveluihin liitetyt kommentit

Päivystystoiminta  (22)

 Ehdottomasti tärkeätä että päivystys säilyy terveyskeskuksessamme.  

Keskusta... 

 Ikäihmisten lääkäripäivystys Kirkkonummelle , tarkoittaa yöpäivistystä.  

Upinniemi...  

 Päivystys voisi olla auki pitempään ettei tarvitse mennä Jorviin.  Kantvik... 

 Päivystys TK:ssa tulisi jatkaa ymp.vrk.  Keskusta... 

 Kirkkonummelle oma terveyskeskus vuorokauden ympäri auki + 

vuodeosasto Keskusta... 

 Tuli viikonloppun jonotettua 6 h lääkäriin, päivystykseen lisää lääkäreitä.  

Keskusta... 

 Flera läkare inom akutvården, ofta bara en läkare på plats.   Keskusta... 

 Hälsocentralen borde vara öppen 24 h  Keskusta... 

 Terveyskeskuspäivystys ajanvarauksella, en pidä jonottamisesta muiden 

sairaiden kanssa.  Keskusta... 

 Päivystys illalla ja yöllä pitäisi olla omassa kunnassa.  Keskusta... 

 Veikkolasta olisi parempi jos päivystys olisi 24/7  Jorvissa kulkuyhteyksien 

vuoksi. 

 Päivystyksen vaihtuvat lääkärit eivät tuo jatkuvuutta hoitoon.  Keskusta... 

 Väntetiden i jouren undermålig.   Keskusta... 

 Päivistystoiminta ala-arvoista. Odotusajat potilaiden kohtelu ja palvelu 

luokatonta päivystyksessä.  Odotustilat surkeat - potilaiden syyllisäminen

alaarviointi sekä vähättely. Huolehtikaa että kunna kanta tulee huomioitua 

Apotti-järjestelmässä.   Kantvik... 

 Det är viktigt att jour finns till förfogande på kvällar och veckoslut även om 

det kostar mera. Kundavgiftrena kunde vara högre.  Keskusta... 

 Päivystykseen takaisin viime vuosituhannen tapa eli arvioutu hoitoaika niin 

ei tarvitse pienten sairaiden lasten kanssa siellä jonottaa.  Keskusta... 

Päivystystoiminta 

 Päivystys takaisin Kirkkonummelle.  Keskusta... 

 Terveyskeskuksen päivystys ympärivuorokautiseksi.  Keskusta... 

 Ihanteellista olisi tietenkin ettei tarvitsisi lähteä Jorviin ilta-päivystykseen,  

sinne taitaa olla pitkä matka.   Upinniemi...  

 Muutaman kerran käynyt päivystyksessä.  Pitkät jonot.  Kerran ei kovinkaan 

ammattimainen lääkäri, diagnostisoi selvän tapauksen väärin.  Masala... 

 Päivystys terveyskeskuksessa menee kiinni jo klo 20. Juuri sattui lapselleni 

tapaturma hieman kahdeksan jälkeen ja hoitoon ei päässy.  Keskusta... 

 Parantamisen varaa olisi aika paljon, viimeksikin jouduin odottamaan 

lähemmäs tunnin verran sairaanhoitajalle pääsyä, vaikka minua ennen oli 

kaksi asiakasta, eikä päivystyksessä ollut juuri muutenkaan ihmisiä.  

Keskusta...

Päivystystoiminta 

 HVC-akuten är ganska långsam, men ok.   Keskusta... 
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TKK:n vuodeosasto  (18)

 Bekymrad över  beslutet att att slopa hälsovårdsavdelningen i kommunen.  

Keskusta... 

 Erittäin huono asia kun vuodeosasto otettiin pois. Molemmat kärsivät: potilas 

ja omaiset. Valitettavaa!!  Keskusta... 

 En pidä hyvänä että vuodeosasto siirrettiin Jorviin.  Keskusta... 

 Bäddavelningen tillbaka till Kyrkslätt.  Keskusta... 

 Oma sairaalaosasto terveysaseman ohessa olisi ollut kunnalle järkevä 

ratkaisu.   Keskusta... 

 Bäddavdelningen tillbaka.  Keskusta... 

 Vuodeosaston puuttuminen kunnasta iso miinus, vierailut ja omaisten 

avustaminen esim. ruokailussa vähentyneet - hankala matka.  Masala... 

 Oli täysin järjetöntä että vuodeosasto lakkautettiin! Todella surullista.  

Masala... 

 Vuodeosaston lopettaminen oli erittäin huono asia.  Keskusta... 

 Mielestäni terveyskeskuksen vuodeosasto olisi ollut tarpeen Kirkkonummella, 

hölmöjen homma siirtää ne Espooseen.  Keskusta... 

 Olisi ollut tärkeätä pitää vuodeosasto Kirkkonummella jatkossakin.  Keskusta... 

 Det var ett stort misstag av Kyrkslätt att upphäva kommunförbundet med 

Sjundeå (Kirsi). Och nu ska vi alla till Esbo om vi är sjuka eller friska.  

Kommunen borde ha en egen bäddavdelning.  Keskusta... 

 Vuodeosaston sulkeminen ei ollut kokonaisuuden kannalta hyvä. Jorvi 

kaukana, liikkumiseen tarvitaan oma auto tai kuljettaja. Kirkkonummi on niin 

suuri  väkiluvultaan että pitäisi olla oma vuodeosasto.  Keskusta... 

 Miksi terveyskeskusksen vuodeosasto lopetetaan!?  Keskusta... 

 Förskräckligt att tänka sig ligga i långvård i Esbo. Saknar vård i Kyrkslätt.  

 Vuodeosaston lakkauttaminen lisää epätasa-arvoa kun Jorviin on vaikea 

päästä ilman omaa autoa.  Keskusta... 

 Vuodeosasto tulisi ehdottomasti säilyttää kotikunnassa.  Keskusta... 

 Bäddavdelning i kommunen ett måste.  Masala... 

TK:n toiminta ja palvelut (18)

 Kirkkonummen TK laboratoriossa (Huslab) palvelu on ollut tylyä.  

Keskusta... 

 Reumahoitaja olisi tarpeen omassa terveyskeskuksessa.  Keskusta... 

 Terveyskeskuksen odotustilan viihtyisyys ei kovin hyvä.  Keskusta... 

 Kaksikielisessä kunnassa myös suomenkielisellä tulisi olla oikeus saada 

palvelua kielen hyvin hallitsevalta virkamieheltä.  Veikkola... 

 Ystävällisempää palvelua.  Kantvik... 

 Lähes aina jonot labraan.  Vols... 

 Lääkäriin ei aina pääse, vastaanottohoitaja arvioi aika tylysti välillä.   

Keskusta... 

 Vähän TK:n palveluja käyttävälle hoidosta esim röntgeniin meno jää 

epäselväksi. Työntekijät voisivat ohjata tarkemmin.  Masala... 

 Veikkola   hälsocentral:  Undrar varför det är så ont om läkartider och  det 

kommer fram när man sitter o. väntar på sin tur … personalen går o. 

driver tid o. inga patienter.

 Laboratorio voisi olla auki joka pvä 8 tuntia, asiakkaita riittäisi.  

Sundsberg... 

 Terveyskeskus pitää toimia Veikkolassa.

 Veikkolaan enempi lab.aikoja.

 Toivon saavani viittomakielistä palvelua enemmän.  Keskusta... 

 TK:n labraan lisää henkilökuntaa.  Keskusta... 

 Veikkolan terveyskeskus on tosi törkeä.

 Laboratorioon ilman ajanvarausta.  Veikkola... 

 Aamulla verikokeisiin liian suuret jonot.  Keskusta... 

 Terveyskeskuspalvelut heikot Veikkolassa, pitää mennä keskustaan
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TK:n toiminta ja palvelut - positiiviset kommentit (23)

 Masalan neuvola ja hammashoito ovat lapsiperheellemme olleet tosi hyviä 

ja toimivia palveluita. Erityisesti Masalan neuvolassa on ystävällisiä ja 

asiantuntevia työntekijöitä.

 Terveyskeskus toimii hyvin!  Keskusta... 

 Erityiskiitos keskustan  terveyskeskukselle, henkilöstö on asiantuntevaa.  

Keskusta... 

 Veikkolan neuvolapalvelu on toimivaa.

 Masalan terveyskeskus on aivan mahtavan hyvä.

 Hyvät hoitajat.  Keskusta... 

 Olen tyytyväinen Masalan terveyskeskukseen.

 Labra är bra, röntgen bra.   Keskusta... 

 Hälsocentralen i centrum  fungerar på allt sätt bra (vänlig, hjälpsam och 

kompetent personal).

 Neovolapalvelut toimivat hyvin, ainut on että puhelinaika on lyhyt. 

 Veikkolan TK on ollut hyvä.

 Veikkolan terveyspalveluista kokemukseni ovat hyvät.

 Kokemus hyvä Masalan terveyskeskuksesta. 

 Terveyspalvelut ovat olleet: helposti saavutettavat, toimineet sujuvasti, 

erittäin asiantuntevat ja henkilöstö ihan ystävällistä! Kiitos ja tsemppiä heille 

kaikille.  Keskusta... 

 Pitäkää kynsin ja hampain kiinni hyvin toimivasta terveyskeskuksesta. Ei 

ole mitään valittamista.  Keskusta... 

TK:n toiminta ja palvelut - positiiviset kommentit 

 Hoitajat oman alansa ammattilaisia, ruusuja.  Keskusta... 

 Veikkola  näyttää toimivan tällä hetkellä hyvin!

 Neuvola ja kouluterveydenhuolto ansaitsee kiitoksen!  Keskusta...  

 Veikkolan palvelut nykyisin hyvät. Erityistyytyväinen olen lääkäriin, Kim 

Nygårdiin. Samaa ei voi sanoa keskustan päivystyksestä, terveyskeskus:  

"ette olisi saaneet tänne tulla". 

 Då det gäller barnens hälsovård får vi alltid tid och blir välbemötta.  

Masala... 

 Detta svar är baserat enbart på ett enda besök på hälsostationen (vitsord 

10 för viktig och 10 för nöjd).  Kantvik... 

 Olemme saaneet tarvittavaa apua.   Masala... 

 De gånger jag besökt hälsocentralen har jag fått bra bemötande och 

betjäning.   Keskusta... 
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TK:n lääkärien toiminta (17)

 Veikkolan terveyskeskuksessa ei saa hoidettua  edes lasten 

korvatulehduksia.

 Terveyskeskuksessa (keskusta) asiointi on erittäin epämieluisaa, lääkärit 

eivät ole lainkaan päteviä työhönsä. Olen joutunut asioimaan viimeisen 

vuoden aikana 4-5 kertaa ja olen erittäin pettynyt saamaani palveluun. Olen 

noin vuoden asunut Kirkkonummella sitä ennen Espoo, ero palveluissa oli 

huomattava.

 Terveyskeskuksen onnistuminen vaihtelee voimakkaasti, vanhat vakituiset 

lääkärit toimivat tasolla 10 + ja välillä päivystys vain epäonnistuu.  Vols...

 Hoito ei ole asiantuntevaa.  Upinniemi...  

 Omalääkäri vaihtunut hyvin usein - ei hyvä.  Keskusta... 

 Miten voi saada hyvää hoitoa terveyskeskusessa kun lääkäri vaihtuu joka 

vuosi.  Keskusta... 

 Oma lääkäri vaihtuu liian usein, pitää olla pitempiaikainen suhde lääkäriin 

jotta päällekkäisiä asioita ei tutkia ja ettei jokainen lääkäri painota eri 

asioita.  Keskusta... 

 Järjestäkää alueittain omalääkäri-vastaanottotoimintaa.  Kantvik... 

 Går på kontroll en gång per år, varje gång ny läkare, önskar att det kunde 

vara samma läkare. Keskusta... 

 Viikonloppuisin ei suomea puhuva lääkäri.  Kantvik... 

 Lähetteitä saa erikoissairaanhoitoon liian niukasti .  Masala... 

 Viktigt att kunna ha samma läkare som känner till patientens 

hälsobakgrund. Keskusta... 

 Lääkärien vaihtuvuus on liian suuri.  Masala... 

 Lääkäreillä ei ole osaamista harvinaisen reumasairauteni hoitoon.  

Keskusta... 

TK:n lääkärien toiminta - positiiviset kommentit 

 Omakohtaiset kokemukset ovat hyviä, olen tyytyväinen 

omalääkärisysteemiin, toivottavasti jatkuisi edelleen.   Keskusta... 

 Hyvät nuoret lääkärit.  Keskusta... 

 Oma lääkäri on asiantunteva ja hyvä & miellyttävä lääkäri!    Upinniemi...  

TK:n lääkärien toiminta

 Jatkuva oman lääkärin vaihtuminen on raivostuttavaa.  Keskusta... 

 Omalääkäri pitäisi pystyä vaihtamaan ja jos omalle lääkärille ei saa 

nopeasti aikaa, pitäisi voida valita joku toinen.  Veikkola... 

 Omalääkärikonsepti on vitsi; lääkäri vaihtuu useammin kuin vuosittain.  

Veikkola... 
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Terveyspalvelut yleensä ja resurssit (11)

 Terveyskeskus  on heikoissa tiloissa. Uusien tilojen rakentaminen olisi 

saatava käyntiin. Keskusta... 

 Terveyskeskuksen rakentaminen on jo kiire.  Keskusta... 

 Terveyspalvelut huonontuneet vuodesta 2001 lähtien.  Keskusta... 

 Lisää henkilökuntaa terveyskeskukseen.  Masala... 

 Ortopedian osaamista kehitettävä.  Masala... 

 Terveyskeskukset enemmän monialaisiksi. Ilta-ajat yksityisen sektorin 

käyttöön. Pieniä alueellisia yksiköitä, ei keskitettyä palvelua.  Veikkola... 

 Kaikkien kunnan päättäjien ja virkamiesten jotka ovat mitenkään 

osallistuneet terveyskeskuksen rakentamiseen ja hidasteluun pitäisi hävetä. 

Töitä tehdään epäterveellisissä ja epäkäytännöllisissä tiloissa.  Masala... 

 Minne rakennetaan uusi terveyskeskus? Paras paikka olisi entisen 

terveyskeskuksen vieressä kadun toisella puolella, johon nyt kunta rakentaa 

jotain.  Keskusta... 

 Terveyskeskuksesta puuttuvat erikoislääkärit, jotka säästäisivät suuri 

summia, koska kaikkia ei tarvitsisi lähettää erikoissairaanhoitoon. Lisää 

resursseja molempiin.  Keskusta... 

 Asiantuntevat lääkärit ovat kaikki kaikessa. Panostaisin rekrytointeihin ja 

asiakaspalvelukokemuksen kehittämiseen.  Kantvik... 

 Terveyskeskuksissa ei ole samanlaista osaamista tai laitteistoa, kuin 

sairaaloissa. Minkä takia tiettyjä asiakasryhmiä kierrätetään 

terveyskeskuksen kautta, kun tiedetään jo lähtökohtaisesti, että heidät 

lähetetään Jorviin? Jossa tehdään samat veri ja virtsakokeet uudelleen.  

Masala...

Terveyspalvelut yleensä ja resurssit - positiiviset kommentit 

 Terveyspalvelut ovat kokemukseni perusteella ihan kohtuullisella tasolla.  

Kantvik... 

 Terveyspalvelut toimivat pääosin hyvin. Kantvik... 

 Kotisairaalan palvelut toimivat hyvin.  Masala... 

 Terveyspalvelut ovat meidän perheelle toimineet moitteettomasti.  Masala... 

 Asiakaspalvelu nopeaa ja asiantuntevaa. Kiire näkyy potilastyössä. 

Kantvik... 

 Ikäihmisten laaja-alainen palvelu toimii - hoito kokonaisvaltaista, hoitajien 

vastaanotot toimivat ammattimaisesti - samoin lääkäreiden.  Vols... 

Ruotsinkielinen palvelu (4)

 Servicen på svenska urusel på hälsocentralen.  Keskusta... 

 Ruots.kiel. palvelut Masalan neuvolassa ontuvat tuntuvasti.

 Svenskan glöms bort, vi är ett tvåspråkigt land.  Keskusta... 

 Jag önskar att jag alltid kunde få prata svenska när det gäller hälsofrågor, 

detta är inte alltid fallet.  Keskusta... 

Ruotsinkielinen palvelu - positiiviset kommentit 

 Hälsovårdscentralen: Har fått väldigt fin telefonservice på svenska.  

Kantvik... 
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Hammashoito  

 Lasten hammashuolto on ala-arvoista - lasten oikomishoitoa ei käytännössä 

ole.   Veikkola... 

 Aikuisten ennaltatehkäisevä hammashoito kuntoon!  Keskusta... 

 Tandläkarna är inte en enhälliga, man borde få lita på hälsovården.  Vols... 

 Tandvård - svårt få betjäning på svenska.  Masala... 

 En tiennyt että kunnalla on oma hammashoitola.  Kantvik... 

Hammashoito - positiiviset kommentit 

 Masalan hammashoito ovat lapsiperheellemme olleet tosi hyviä ja toimivia 

palveluita.

 Raskauteen liittyvä hammashuolto ja hampaisiin liittyvä palvelu oli nopeaa 

ja kiitettävää!  Keskusta... 

 Veikkolan hammashoitolassa palvelu on ollut hyvä.  

 Ett stort tack till tandtekniken och tandläkarna, god och proffsig service.  

Keskusta... 

 Hammaslääkäripalvelu on ollut asiantuntevaa ja hyvää.   Keskusta... 

 Suuhygienia toimii hyvin.  Keskusta... 

 Hammashoitolan palvelut ovat erinomaisen laadukkaat.  Keskusta... 

 Hammaslääkäripalvelussa hyvä taso, suuhygienistit ystävällisiä.  Vols... 

 Hammashoito erittäin osaavaa ja ystävällistä palvelua.  Keskusta... 
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Terveydenhoidon asiakasmaksut (10)

 Hammaslääkärimaksut nousseet "lisämaksujen" myötä.  Veikkola... 

 Hammashoitojen hinnat edullisemmiksi.  Masala... 

 Terveyskeskus maksu pois eläkeläisiltä.  Kantvik... 

 Asiakasmaksut mielestäni liian korkeat vähävaraiselle, pitäisi porrastaa 

tulojen mukaan.  Masala... 

 För dyrt för sjukpensionär.  Masala... 

 Eläkeläisille = ikäihmisten alennus maksuissa?  Veikkola... 

 Asiakasmaksut ovat liian korkeat.  Masala... 

 Palvelumaksut liian korkeita.  Keskusta... 

 Asiakasmaksut saavat olla lähempänä tuotantokustannuksia.  Kantvik... 

 Avgiften för hälsovården skall debiteras på plats eller som räkning.  

Veikkola... 

Muuta (8)

 Miksi terveyskeskus  pitää rakentaa kauaksi muista palveluista?  Huonot 

liikenneyhteydet.  Keskusta... 

 Terveyskeskus = riittävästi parkkipaikkoja pitäisi olla. Vols…

 Nuorten mielenterveyspalveluihin pääseminen on ollut hankalaa.  Masala... 

 Olen  vasta jäänyt eläkkeelle, enkä juurikaan käyttänyt kunna

terveyspalveluja. Jatkossa tulen niitä todennäköisesti tarvitsemaan joten 

pidän hyvää kunnallista terveydenhoitoa erittäin tärkeänä.  Keskusta... 

 Vastaajalla on erittäin hyvät ja vapaa-ajan ongelmia korvaavat 

työsuhdepalvelut yksityiselle niin lääkäri kuin hammashoitopuolella. Jos 

kuitenkin tarvitsisin palveluita (esim. vaihdan tulevaisuudessa työpaikkaa) 

toivon niiden olevan laadukkaita ja sujuvia.  Sundsberg...

 Vuxen mentalvård borde förbättras. En av mina nära sökte stöd pga en 

släktings mentala ohälsa men skickades bara vidare till en stödgrupp, men 

det var inte det stöd hon behövde. Man borde ha större chans att få tala 

med en professionell ex. psykiatrisk sjukvårdare eller psykolog.  Masala...

 Kunnalliset terveyspalvelut ovat tärkeitä, mutta itse käytän tällä hetkellä 

työnantajan terveyspalveluita, siksi ei ole kokemusta.  Masala... 

 En ole tarvinnut kunnallisia terveyspalveluja muutamaan vuoteen - siksi 

vastasin Eos.   Keskusta... 



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 63

4. SIVISTYSPALVELUT4. SIVISTYSPALVELUT



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 64

4. SIVISTYSPALVELUT4. SIVISTYSPALVELUT

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien: koulutoimintaa, 

kirjastoja ja kunnan tarjoamia harrastusmahdollisuuksia nuorisolle. Uusina 

kysymysalueina ovat: varhaiskasvatus (aikaisemmin kysytty lasten 

päiväkodista), kansalaisopisto, musiikkiopisto, kuvataidekoulu.

Yksitoista esitettyä kysymysväittämää ja vastausprosentit näihin väittämiin  

ilmenevät seuraavilla sivuilla.

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 vapaamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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Kysymysväittämät 

1. Varhaiskasvatuksen palvelut ovat 

laadukkaita.

2. Lasten varhaiskasvatus on järjestetty 

haluamallani tavalla.

3. Koulujen opetus on laadukasta.

4. Koulujen ilmapiiri kannustaa oppimaan.

5. Päiväkotien ja koulujen puitteet (mm. tilat, 

ruokailut, oppimisvälineet) ovat 

tarkoituksenmukaiset.

6. Koulumatkat sujuvat turvallisesti.

Vastausprosentti 2017

Koulukysymykset  54%                               

(2015:  52%  2013: 52%  2011: 63%). 

Varhaiskasvatus  49%

Lasten päivähoito                                 

(2015:  31%  2013: 35%  2011: 46%). 
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Kysymysväittämät 

7. Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

8. Kansalaisopiston palvelut ovat laadukkaita.

9. Musiikkiopiston palvelut ovat laadukkaita.

10. Kuvataidekoulun palvelut ovat laadukkaita.

11. Kunnalla on riittävästi tarjolla nuorisolle 

harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.

Vastausprosentti 2017

Kirjaston palvelut  83%                                      

(2015:  83%  2013: 80%   2011: 82%). 

Kansalaisopiston palvelut  60%                                     

Musiikkiopiston palvelut  34%  

Kuvataidekoulun palvelut  32% 

Nuorisolle harrastus  52%                                   

(2015:51%  2013: 65%   2011: 60%).
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Yhteenveto – tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei 

• Turvalliset koulumatkat on sektorin tärkein ja koko barometrin viidenneksi tärkein 

kysymys – samanlainen priorisointi kuin aikaisemmissakin barometreissa.

• Laadukas opetus ja koulujen kannustava ilmapiiri mahtuvat kuten aikaisemminkin 

barometrin kymmenen tärkeimmän kysymyksen joukkoon.

• Sektorin seuraavaksi tärkein kysymys on koulujen puitteet. Barometrin 13. tärkein  

kysymys, samalla tasolla kuin aikaisemmissakin barometreissa. 

• Laadukkaat kirjastopalvelut, varhaiskasvatus, kansalaisopisto ja nuorison harrastus- ja 

toimintamahdollisuudet sijoittuvat  barometrin tärkeysasteikon keskivaiheille.

• Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelujen osalta vastausprosentti on alhainen. 

Palvelut sijoittuvat tärkeystason häntäpäähän.

Sivistyspalvelut
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Palveluiden tärkeys
Sivistyspalvelut
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Palveluiden tärkeys
Sivistyspalvelut
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Yhteenveto – tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin 

• Hallinto-ala kokonaisuudessaan on vuodesta 2005 lähtien saanut muita sektoreita 

hieman korkeammat  tyytyväisyyspisteet. Kokonaistyytyväisyys sivistyspalveluihin on 

noussut vuodesta 2003.

• Opetuksen laatu vastaa hyvin siihen kohdistuvaa korkeaa odotusarvoa. 

• Varhaiskasvatuksen osalta tyytyväisyys vastaa hyvin palveluihin liitettyjä odotuksia. 

Kahdessa edellisessä barometrissa tyytyväisyys lasten päivähoitoon oli nousujohteinen. 

• Koulujen ilmapiiri ja koulumatkojen turvallisuus eivät aivan yllä sille tasolle kuin 

kuntalaiset odottavat.

• Koulujen puitteiden osalta tyytyväisyys on laskenut neljänneksi eniten barometrissa ja 

tärkeys-tyytyväisyys-ero on barometrin kolmanneksi suurin.  

• Kirjasto on kuten aikaisemminkin saanut barometrin korkeimpia tyytyväisyyspisteitä.

• Tyytyväisyys nuorisolle tarjottaviin harrastus- ja toimintamahdollisuuksiin on 

nousujohteinen ja kuilu tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä on laskenut.

Sivistyspalvelut
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Tyytyväisyys palveluihin
Sivistyspalvelut
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Tyytyväisyys palveluihin
Sivistyspalvelut
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Sivistyspalvelut
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Sivistyspalvelut
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Tyytyväisyyskuilu
Ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä

mieluummin  alle  1,0

Varhaiskasvatuksen palvelut ovat 

laadukkaita.

Lasten varhaiskasvatus on järjestetty 

haluamallani tavalla.

Koulujen opetus on laadukasta.

Koulujen ilmapiiri kannustaa 

oppimaan.

Päiväkotien ja koulujen puitteet               

(mm. tilat, ruokailut, oppimisvälineet) 

ovat tarkoituksenmukaiset.

Koulumatkat sujuvat turvallisesti.

Sivistyspalvelut
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Tyytyväisyyskuilu
Ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä

mieluummin  alle  1,0

Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

Kansalaisopiston palvelut ovat 

laadukkaita.

Musiikkiopiston palvelut ovat 

laadukkaita.

Kuvataidekoulun palvelut ovat 

laadukkaita.

Kunnalla on riittävästi tarjolla 

nuorisolle harrastus- ja 

toimintamahdollisuuksia.

Sivistyspalvelut
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Tyytyväisyysjakauma

Varhaiskasvatuksen palvelut ovat 

laadukkaita.

Lasten varhaiskasvatus on järjestetty 

haluamallani tavalla.

Koulujen opetus on laadukasta.

Koulujen ilmapiiri kannustaa 

oppimaan.

Päiväkotien ja koulujen puitteet               

(mm. tilat, ruokailut, oppimisvälineet) 

ovat tarkoituksenmukaiset.

Koulumatkat sujuvat turvallisesti.

Sivistyspalvelut
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Tyytyväisyysjakauma

Kirjaston palvelut ovat laadukkaita.

Kansalaisopiston palvelut ovat 

laadukkaita.

Musiikkiopiston palvelut ovat 

laadukkaita.

Kuvataidekoulun palvelut ovat 

laadukkaita.

Kunnalla on riittävästi tarjolla 

nuorisolle harrastus- ja 

toimintamahdollisuuksia.

Sivistyspalvelut
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Yhteenveto – tyytyväisyys

Alue- ja kielikohtainen tyytyväisyys palveluihin 

• Varhaiskasvatuksen palveluihin ja järjestelyihin samoin kun kirjastopalveluihin ollaan 

kaikilla asuinalueilla riittävän tyytyväisiä.

• Opetusta pidetään laadukkaana kaikilla asuinalueilla, joskin tyytyväisyys Veikkolan 

alueella on laskenut edellisestä barometrista. Kouluilmapiirin kannustavuuteen 

tyytyväisyys on noussut Kantvikin ja Masalan alueilla, mutta laskenut muilla alueilla. 

• Tyytyväisyys koulun puitteisiin on laskenut kaikilla asuinalueilla.

• Nuorison harrastusmahdollisuuksiin tyytyväisyys on noussut useimmilla asuinalueilla.

• Koulumatkojen turvallisuuteen tyytyväisyys on noussut muilla paitsi Veikkolan ja 

Sundsbergin alueilla.

• Suomenkieliset ovat ruotsinkielisiä tyytyväisempiä opetuksen laatuun ja ilmapiiriin, 

mutta yhtä tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. 

• Ruotsinkieliset ovat suomenkielisiä tyytymättömämpiä koulujen puitteisiin.

Sivistyspalvelut
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2017

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Varhaiskasvatuksen 

palvelut ovat laadukkaita.
8,37 8,94 8,29 8,68 8,95 8,41 8,18

Lasten varhaiskasvatus on 

järjestetty haluamallani 

tavalla.

8,08 9,00 8,13 8,83 8,90 8,52 8,28

Koulujen opetus on 

laadukasta.
8,32 8,65 8,30 8,62 8,95 8,47 7,90

Koulujen ilmapiiri 

kannustaa oppimaan.
7,78 8,00 7,80 8,51 9,00 8,00 7,52

Päiväkotien ja koulujen 

puitteet (mm. tilat, ruokailut, 

oppimisvälineet) ovat 

tarkoituksenmukaiset.

7,29 7,74 7,15 7,75 8,52 7,73 7,34

Koulumatkat sujuvat 

turvallisesti.
8,15 8,17 7,99 8,22 8,76 7,40 7,75

Sivistyspalvelut

Heikohko:  alle 7,40Tyydyttävä: 7,89 - 7,40Hyvä: 7,90 ja yli
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2017

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Kirjaston palvelut ovat 

laadukkaita.
8,87 8,67 8,65 8,95 8,79 8,62 8,41

Kansalaisopiston palvelut 

ovat laadukkaita.
8,52 8,52 8,43 8,57 8,68 8,50 7,94

Musiikkiopiston palvelut 

ovat laadukkaita.
8,55 8,89 8,32 8,50 8,33 8,30 6,89

Kuvataidekoulun palvelut 

ovat laadukkaita.
8,70 9,00 8,46 8,35 8,25 8,67 7,17

Kunnalla on riittävästi 

tarjolla nuorisolle harrastus-

ja toimintamahdollisuuksia.

7,70 7,58 7,54 8,11 8,11 7,96 7,57

Sivistyspalvelut

Heikohko:  alle 7,40Tyydyttävä: 7,89 - 7,40Hyvä: 7,90 ja yli
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2015

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

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

Sivistyspalvelut

Heikohko:  alle 7,40Tyydyttävä: 7,89 - 7,40Hyvä: 7,90 ja yli
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Yhteenveto

KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA

• Koulujen tilat ja puitteet. Kriittisistä kommenteista 70% koski sisäilma- ja 

homeongelmia kouluissa/päiväkodeissa, joitakin mainintoja kouluruuasta. 

• Kirjastopalvelut. Puolet enemmän kiitosta kuin kritiikkiä. Kirjastotoiminta ja 

henkilökunta saavat kiitosta. Kirjaston laajennushanketta kritisoidaan.

• Nuorison  ja lasten tilat. Kommenteissa toivotaan nuorisolle tarjottavien 

harrastusmahdollisuuksien parantamista ja oleskelutilojen lisäämistä.

• Lasten päivähoito. Masalan, Veikkolan, Hommaksen, Haapajärven päiväkotitoiminta 

saa kiitosta.

• Opetuksen taso ja opetusvälineet. Joitakin mainintoja puheterapian tarpeellisuudesta. 

Myös kommentteja lisäresurssien tarpeellisuudesta, esim. opetusvälineisiin  

• Muut kommentit. Painotetaan mm. sivistyspalvelujen tärkeyttä kunnalle.

• Tämän osion lopussa löytyvät kaikki sivistyspalveluihin liittyvät kommentit aihepiireittäin.

Sivistyspalvelut
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Kuntalaiskommentit

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Koulujen/päiväkotien  tilat ja puitteet 36 33%

Opetuksen taso ja opetusvälineet 15 14% 4 14%

Nuorison  ja lasten tilat 14 13%

Kirjastotoiminta 10 9% 15 52%

Varhaiskasvatus/päivähoito 10 9% 5 18%

Kansalaisopisto 10 9% 1 3%

Luokkakoko ja kyläkoulut 5 5%

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu 2 2% 3 10%

Muuta 7 6% 1 3%

Sivistyspalvelut
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Kuntalaiskommentit

Kehittämistarpeita sisältävät 

kommentit aiheittain 
2017 2015 2013

Koulujen/päiväkotien  tilat ja puitteet 36 33% 34 38% 25 22%

Opetuksen taso ja opetusvälineet 15 14% 9 10% 15 14%

Nuorison  ja lasten tilat 14 13% 10 11% 23 20%

Kirjastotoiminta 10 9% 16 18% 12 11%

Varhaiskasvatus/päivähoito 10 9% 10 11% 26 23%

Kansalaisopisto 10 9% 4 5%

Luokkakoko ja kyläkoulut 5 5% 4 5% 11 10%

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu 2 2%

Muuta 7 6% 2 2%

Sivistyspalvelut
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Sivistyspalveluihin liitetyt  kommentit

Koulujen/päiväkotien tilat ja puitteet  (36)

 Mera pengar och bättre planering och skötsel betr skolbyggnaderna 

(mögel).  Keskusta... 

 Se till att barnen på daghemmen och skolor har friska utrymmen där barn 

inte insjuknar i inomhusluftens problematik.  Keskusta... 

 Homekoulut!   Keskusta... 

 Koulujen sisäilmaongelmat ohitettu täysin.   Kantvik... 

 Borde vara förbjudet att ha skola/ dagvård i byggnader som förorsakar 

allergier.  Sundsberg... 

 Koulut terveiksi (nykyisin sisäilmaongelmia).  Keskusta... 

 Home-koulutilanne minua huolestuttaa suuresti. Ripeitä ja radikaaleja 

toimia tarvitaan. Jos veroja on tämän takia korotettava niin sitten niin > se 

maksaa itsensä takaisin.  Sundsberg... 

 Koulujen puitteet ja sisäilma liian vähällä huomiolla.  Keskusta... 

 Koulujen sisäilmatilanne pitää saada kuntoon.  Keskusta... 

 Lärarna kämpar i gamla utrymmen med usel inneluft.  Keskusta... 

 Kouluissa paljon sisäilmaongelmia. Koulurakennukset eivät tue uuden 

opetussuunnitelman pedagogisia sisältöjä.  Upinniemi...  

 Koulujen sisäilmaongelmia paljon, miten hoitoon ja ehkäisyyn tulisi 

panostaa.  Masala... 

 Koulujen sisäilmaan on panostettava. Masala... 

 Kasvatusalan ammattilaisena pidän kunnan sivistyspalveluja erittäin 

tärkeänä. Tämän hetken tilanteesta en tiedä muuta kuin että tilat ovat 

huonokuntoiset.  Keskusta... 

 Homekoulut!  Isot päiväkotiryhmät ja niiden sisäilmaongelmat! Tehkää 

viipymättä parannus!  Keskusta... 

Koulujen/päiväkotien tilat ja puitteet  

 Koulujen ja pvä-kotien tilat ovat erittäin huonokuntoisia esim Kirkkoharjun, 

Gesterbyn ja Jolkbyn päiväk.  Tilat erittäin huonot verrattuna moniin 

ymp.kuntiin.  Keskusta... 

 Pitäisi ajoissa ja paremmin puuttua koulujen ja päiväkotien sisäilma- ja 

homeongelmiin.  Keskusta... 

 Koulutilat ja osa päiväkotitiloista surkeita. Esim. keskustan 

parakkipäiväkodin ulkoilumahdollisuudet törkeän huonot.  Keskusta... 

 Skolutrymmen måste vara i bättre skick. Winellska skolans 

lågstadiebyggnads dåliga skick är tyvärr något man borde ha reagerat på 

redan tidigare. Masala... 

 Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin puuttuminen ja niiden 

korjaaminen on aivan liian hidasta ja puutteellista. Niistä myös tiedotetaan 

esim. henkilökuntaa ja asiakkaita erittäin huonosti, ongelmista usein 

vaietaan, eikä ainakaan julkisesti myönnetä tai puhuta.  Keksuta...

 Luften, möglet.. suck!  Masala... 

 Kirkkoharjun koulun sisäongelma.  Kantvik... 

 Kouluun liittyvissä asioissa säästetään väärissä asioissa.  Keskusta... 

 Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat saatava kuntoon.  Keskusta... 

 Koulurakennukset uusittava pikaisesti.  Kantvik... 

 Hidas toiminta esim. homekoulujen korjauksissa.

 Koulujen puitteet keskustassa surkeat.  Keskusta... 

 Koulut huonossa kunnossa.  Keskusta... 

 Koulujen ympäristö ja sisätilat (vieraillessani) arvos. 4   Tilat siivottomat -

törkeät. Veikkolan koulu.

 Koulut ovat lehtikirjoituksen perusteella aika surkeat. 
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Sivistyspalveluihin liitetyt  kommentit

Koulujen/päiväkotien tilat ja puitteet

 Mögliga skolor.   Keskusta... 

 Homekouluista saatava oppilaat terveisiin tiloihin.  Vols... 

 Homeiset tilat kuntoon.   Keskusta... 

 Skolorna är i dåligt skick och ingen tar ansvar.  Vols... 

 Kantvikin koulun ilmanvaihto huono.

 Homepäiväkodit ja koulut korjattava.   Keskusta... 

Nuorison  ja lasten tilat  (14)

 Sarvvikiin tarvittaisiin jalkapallo tai joku muu pelikenttä jossa lapset voivat 

pelata.

 Kasvattavien urheiluseurojen tuki on minimaalista, tähän tulisi pitkällä 

aikavälillä kiinnittää suurempaa huomiota.  Keskusta... 

 Enemmän ilmaista liikuntakerhotoimintaa koulujen jälkeen.  Masala... 

 Nuoriso rellestää ja tuhoaa toisten asukkaiden ja kunnan &yritysten 

omaisuutta. Ei riittävästi fiksuja paikkoja ja tekemistä heille.  Upinniemi...  

 Mera social tillfällen till äldre ungdomar.  Kantvik... 

 Var finns lokaliteter för ungdomar i centrum.  Keskusta... 

 Skateboardparken kan bli förbättrad.  Upinniemi...  

 Nuorison tilat? - Cittarin käytävällä?   Keskusta... 

 Jokaiselle nuorelle jokin työpaikka jotta he  voisivat kokea olevansa osa 

yhteiskuntaa ja olevansa tarpeellisia ja tärkeitä ihmisiä.  Masala... 

 Riittävästi tarjolla nuorisolle:  matalan kynnyksen toimintaa ilman 

jäsenmaksuja jotta pientuloisten lapsilla mahdollisuuksia harrastaa.  

Keskusta... 

 Nuorille enemmän toimintaa.  Keskusta... 

 Kouluasiat hoidettava jatkossakin hyvin. Harrastusasiat sen sijaan kunta 

voisi jättää enemmän kuntalaisten maksettavaksi ja 3. sektorin 

hoidettavaksi.  Kantvik... 

 Nuorille ohjattua toimintaa enemmän, esim. luonnon eräretkiä.  

Keskusta... 

 Harrastusmahdollisuuksia tarjoavat erilaiset seurat ja yhdistykset 

monipuolisesti. Näiden taloudellinen tukeminen kunnan puolelta on 

tärkeää, jotta hinnat pysyvät kohtuullisina ja harrastukset kaikkien 

ulottuvissa.  Sundsberg... 
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Sivistyspalveluihin liitetyt  kommentit

Opetuksen taso ja opetusvälineet  (15)

 Koulut ovat rehtorinsa näköisiä. Toisaalta hyvä, mutta joissakin alueen 

kouluissa näkyy "tehdään niin kuin aina ennen" ajattelu.  Masala... 

 Kirkkoharjun koulun ilmapiiri ei ole kannustava.  Sundsberg... 

 Yläasteella osa opettajista ei saa luokkia kuriin ja oppimismahdollisuudet 

huononevat.  Kantvik... 

 Winellska skolan behöver behöriga lärare.  Keskusta... 

 Lisää resursseja kouluihin, opettajat väsyneitä eivät jaksa  puuttua 

kiusaamistilanteisiin jne.  Keskusta... 

 Päikky: varför valdes det billigaste och mest användar ovänliga programmet!  

Masala... 

 Böckerna gamla och trasiga, samlas in för nästa årskurs igen.  Keskusta... 

 Puheterapia kuntoon! Lapseni ei sitä saanut!  Masala... 

 Puheterapeutteja lisää niin ei joutuisi jonottamaan niin kauan.  Masala... 

 Tietotekniikan käyttöä voisi ehkä vähän lisäätä.   Masala... 

 Puheterapian saatavuutta ja tarjontaa tulisi lisätä; usean vuoden 

väsytystaistelun jälkeen olemme joutuneet turvautumaan yksityiseen 

palveluun.  Masala... 

 För tillfället är undervisningen inte ideal.  Masala... 

 Koulujen määrärahaniukkuus näkyy kirjoissa ja muissa oppimateriaaleissa. 

kun ei ole varaa tehtäväkirjoihin, vanhemmat lahjoittaa edes kopiopaperia kun 

keväällä sekin oli loppu. Martat lahjoittavat käsityömateriaaleja yms. kun 

vanhemmille tulee koululle pyyntö niihin ja esim. lautoihin yms.  Keskusta...

 Skolornas info bristfällig, gammal. Uppdateringar ofärdiga.  Masala... 

 Den som undervisar i språk ( läs svenska) bör ha goda muntliga kunskaper i 

det språk som undervisas. Inget barn torde vara intresserad av grammatik.= 

motivationsbrist.  Veikkola... 

Opetuksen taso ja opetusvälineet - positiiviset kommentit 

 Veikkolan yläasteella opetus laadukasta, kiitos muutamalle 

ydinopettajalle. 

 Opetus hyvää tasoa.  Keskusta... 

 Lapseni käy Kartanonrannan koulua olen tyytyväinen opetukseen.   

Sundsberg... 

 Hyviä kokeiluja kouluissa. Vols... 
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Sivistyspalveluihin liitetyt  kommentit

Varhaiskasvatus päivähoito (10)

 Daghemmens gårdar / uteplaner består ofta av endast sand och gungor -

mera vild natur borde finnas.  Keskusta... 

 Finnsbackan päiväkoti ollut liian kauan parakkitiloissa. Asia olisi pitänyt 

hoitaa alkuperäisen suunnitelman mukaan.  Keskusta... 

 Päivähoidon laskutus toteuman mukaan.  Vols... 

 Satsa på rekrytering av bra yrkeskunnig dagispersonal.  Masala... 

 Finnsbackan päiväkoti säilytettävä.  Keskusta... 

 Englannin kielen opetus olisi aloitettava varhemmin, vaikka päiväkodista 

viimeistään 7 vuotiaille.  Keskusta... 

 Krångligt och omständigt då Hommas daghem och Bobäcks skola har 

långt avstånd emellan.  Masala... 

 Subjekstiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää syrjäytymistä ja 

laittaa perheet eriarvoiseen asemaan.  Keskusta... 

 Ryhmäkoot pitää olla pienempiä, lapset ovat aivan väsyneitä 

päiväkotipäivien jälkeen. Kuinka päiväkodeissa on varauduttu 

terrorismiuhkaan? Miksi koulu/päiväkotiruuasta annettua palvelua ei 

huomioida (kyselyitä tehdään mutta ei toivottuja parannuksia)? Laadukas 

ruoka on osa laadukasta varhaiskasvatusta. Lapsilla on vatsat kipeänä 

päiväkodin jälkeen ja myöskään kunnan työntekijöistä monet eivät ko. 

ruokaa syö. Ainakin hiivauutteen (natriumglutamaattia vastaava) käytöstä 

pitäisi luopua!!!vaihtoehtoja sille on (esim. Luomu liha/kasvisliemijauhe). 

Veikkolan keskustan alue on turvaton koululaiselle - vilkkaasti liikennöity. 

Pitäisikö olla jopa liikennevaloja. Päiväkotien sisätilat täytyy olla 

myrkyttömät- myrkyttömät pesuaineet, vähemmän muovisia astioitaja

leluja, viherkasveja tai Naava viherseiniä sisäilmaa parantamaan. Näitä 

on tuotu kunnantalollekin vaikka lapsien käyttämissä tiloissa olisi 

tärkeämpää!!!   Veikkola....

Varhaiskasvatus päivähoito - positiiviset kommentit 

 Päiväkodit ja koulu Masalassa hyviä, erityisesti Köpaksen päiväkoti on 

kaikin puolin hyvä ja laadukas.

 Hommaksen päiväkodin toiminnasta je henkilökunnasta erittäin kiitettävää 

palautetta 10 + !  Masala... 

 Olen myös erittäin tyytyväinen Tenava-Linnaan ja toivon että lapsi 

myöhemmin voi suorittaa esikoulun siellä.   Sundsberg... 

 Enemmän päiväkotipaikkoja. Haapajärvi upea päiväkoti. Veikkola... 

 Varhaiskasvatus tarvitsee hyviä työntekijöitä (opettajia ja avustajia). Näitä 

Veikkolassa todellakin on! Toivottavasti kunta osaa arvostaa näitä 

työntekijöitä ja panostaa heidän hyvinvointiin.  Veikkola... 

Varhaiskasvatus päivähoito

 Lasten varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt eivät 

ole optimaaliset lapsen ryhmän kannalta. Olisi hyvä, että ryhmällä olisi 

yhtenäinen varahoitopaikka. Nyt heidät on pilkottu sinne ja tänne. Tähän 

kehitystoimintaan ei vanhenpia juuri kuunneltu. Ja päin vastoin, kun 

kehitysideoita pyydettiin ja annettiin, niin vastaus oli, että kehityshenkilöt 

kunnassa tietävät kyllä paremmin, mikä on lasten etu. Eli asiat oli 

valmiiksi päätetty ja nakuteltu. Edelleen ehdotan samaa, että lapset 

voisivat varahoidossa olla samassa paikassa ja olisi yksi yhtenäinen 

paikka kuten Heikkilän päiväkoti oli, jossa oli tutut hoitajat ja paikka. Jos 

varahoidettavia ei ollut hoitajat osallistuivat normaaliin päiväkodin 

hoitotoimiin.  Keskusta...
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Sivistyspalveluihin liitetyt  kommentit

Kirjastotoiminta  (10)

 Kirjaston rakennus pilattu koska ei ole kunnolla korjattu, vai onko 

tarkoituksella huonoissa tiloissa ettei olisi käyttäjää ja voisi lakkauttaa.  

Veikkola... 

 Kirjastoon toivon enemmän kuuroille suunnattua materiaalia.  Keskusta... 

 Biblotekets tillbyggnad stampar på stället pga olika åsikter.  Buuu!  

Keskusta... 

 Inkoo järjestää kirjastossaan mielenkiintoisia kansalaisluentoja mm Bruce 

Orek, Jukka Valtasaari.  Tehkää samoin ja enemmän; kutsukaa eri 

maiden suurlähettiläitä, kaupallisia sihteereit, matkailuvaikuttajia ja 

kotimaasta presidentti, pääministeri, ministereitä yrityspomoja ja muita 

isokentäisiä.  Kantvik...

 Byggandet av biblioteket har inte kunnat utföras sämre 9 milj + 5 miljoner 

till,  inget händer. Ansvariga borde bytas ut snabbast möjligt.  Keskusta... 

 Kirjaston aineistohankintaan liian vähän rahaa, menneillään oleva 

laajennus on nyt kestänyt kohtuuttoman kauan.  Keskusta... 

 Kirjaston myöhästymismaksut ovat kohtuuttomat. Kirjaston aineiston 

järjestämistä uudelleen - sekavaa.  Vols... 

 Kirjaston laajennushanke tulee aika kalliiksi > ammattitaitoa?  Kantvik... 

 Svenska utbudet av böcker upplevs ibland som bristfälligt.  Masala... 

 Kirjaston nettisivut voisivat olla paremmat ja selkeämmät.  Keskusta...  

Kirjastotoiminta - positiiviset kommentit  (15)

 Kirjastopalvelu toimii mainiosti. Keskusta... 

 Kirjaston CD-tarjonta on valitettavasti vähentynyt.  Kirjaston henkilökunta 

on hyvin ystävällistä.  Vols... 

 Kirjastoauto käy taloyhtiössämme mikä on mahtavaa!!  Sundsberg... 

 Kirjasto on hyvä ja siellä on kiva käydä, se on myös riittävästi auki.  

Keskusta... 

 Kirjaston palvelu on loistavaa. Kantvik... 

 Kirjastopalvelut ovat hyvällä tasolla.  Upinniemi...  

 Kirjasto toimii laadukkaasti.  Kantvik... 

 Kirjasto on todella loistava ja henkilökunta asiantuntevaa.   Keskusta... 

 Kirjaston henkilökunta on erittäin palvelualtista ja asiantuntevaa,  palvelut 

ovat laadukkaita.  Masala... 

 Kirjasto on hyvä. Odotan innolla remontin valmistumista.  Kantvik... 

 Biblioteket och dess personal får toppenbetyg, blir om möjligt ännu bättre 

efter utvidgningen.  Keskusta... 

 Uusi kirjastohanke upea!  Vols... 

 Masalan kirjaston henkilökunta on loistavaa.

 Bibloteket har mycket mångsidigt och bra urval av böcker, man följer 

också med nuläget och vad som sker, det finns aktuella och nya böcker. 

Personalen är mycket kunnig, hjälpsam och professionell. Men jag tycker 

att bibloteksrenoveringen tagit mycket lång tid - vad beror det på.  

Keskusta...

 Masalan kirjaston valikoima on pieneksi kirjastoksi hyvä, mutta aukioloajat 

jossain määrin hämmentävät.  Sundsberg... 
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Sivistyspalveluihin liitetyt  kommentit

Kansalaisopisto - positiiviset kommentit 

 Kansalaisopiston toiminta hyvä.  Keskusta... 

Kansalaisopisto (10)

 Medborgarinstitutet fungerar i huvudsak bara på finska.  Keskusta... 

 Vähävaraisilla ei ole mahd. mennä kansalaisopiston kursseille koska ne 

ovat sikakalliita. Täytyisi olla edes joitakin ilmaisia tai hyvin halpoja 

kursseja - tämä vähentäisi ihmisten syrjäytymistä.  Masala... 

 Kansalaisopiston palvelut voisi laajentaa asioihin jotka koskevat esim

työelämää, työkalujen käyttöä (excel, word, pp), esiintyminen, projektien 

hoitaminen jn.  Veikkola... 

 Kansalaisopiston kursseille pitäisi voida tutustua/ käydä ennenkun joutuu 

maksamaan, kurssi ei aina vastaa esitteen kertomusta.  Veikkola... 

 Kansalaiopiston esite tulisi saada postitse.  Keskusta... 

 Kans.opiston tilat paremmiksi esim. huoneilma, sosiaalitilat ja 

askartelutilat suuremmiksi.  Keskusta... 

 Veikkolassa on tosi vähän kansalaisopiston palveluja.

 Seuraan kansalaiopiston tarjontaa.  Upinniemi...  

 Kansalaisopiston palvelut keskittyvät Kirkkonummen keskustaan, 

Veikkolassa kursseja on vähän. 

 Kansalaisopistojen kursseja voisi olla Masalassa päiväsaikaan.

Musiikkiopisto,  kuvataidekoulu - positiiviset kommentit 

 Kuvataidekoulu hyvä.   Keskusta... 

 Kunnan musiikkipalvelut hyvät, seurakunnalla siinä iso osuus.  Keskusta... 

 Kuvataidekoulu tarjoaa erinomaista opetusta! iso, iso kiitos. Ryhmät ovat 

olleet aika täysiä. Olisiko tarvetta jopa lisätä ryhmien määriä? Meille on 

löytynyt aina paikka, mutta olen kuullut, ettei kaikki halukkaat ole päässet 

opetukseen.  Veikkola... 

Musiikkiopisto,  kuvataidekoulu

 Kunnatalon ala-aula paremmin kuntalaisten piipahdus-/tapaamispaikaksi -

siellä oleva ravintola tukisi tätä mukavalla tavalla. Musiikkiopiston 

opiskelijat voisivat musisoida tilassa esim. tiettyinä ajankohtina viikottain

ta kuukausittain.  Vols... 

 Musiikkiopiston tilat ovat järkyttävän vanhat.  Masala... 
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Sivistyspalveluihin liitetyt  kommentit

Luokkakoko ja kyläkoulut  (5)

 Pienten kyläkoulujen säilyminen turvattava, niihin ovat tutkitusti tyytyväisiä 

sekä vanhemmat että lapset.  Keskusta... 

 Koulujen ryhmäkokojen pienentäminen olisi hyvä paitsi oppilaiden 

oppimisen myös kunnan vetovoiman kannalta.  Upinniemi...  

 Laittakaa yhteiset koulurakennukset suomen ja ruotsinkielisille tulee 

säästöä, oppivat kieltä toisiltaan.

 Stora centrala skolor är inte bra, kommunen borde satsa på mindre 

flexibla enheter.  Keskusta... 

 Den bästa miljön är byskolorna, men de stängs.  Upinniemi...  

Muuta  (7)

 Nolltolerans för mobbning i skolorna.  Masala... 

 Koulukyyditykset Sarvvikista tulisi olla sujuvammat.

 Koulujen loma-ajoille toimintamahdollisuuksia.  Masala... 

 Kaikki palvelut ovat tärkeitä mutta lapseni ovat jo aikuisia eikä perheeni 

käytä varhaiskasvatus-, koulu- tai nuorisopalveluja.  Upinniemi...  

 Kunnan maineen kannalta sivistyspalvelut todella tärkeät.  Keskusta... 

 Skolbarnen skall prioriteras till fullo - vår framtid.  Keskusta... 

 Koulujen työskentely- ja loma-ajat samoiksi kuin muissa 

pääkaupunkiseudun kunnissa!   Keskusta... 

Muuta - positiiviset kommentit 

 Hieno homma ei veloiteta koulujen käytöstä.  Sundsberg... 
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5. TEKNISET PALVELUT5. TEKNISET PALVELUT
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5. TEKNISET PALVELUT5. TEKNISET PALVELUT

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien: teiden, katujen sekä 

kävely- ja pyöräteiden kuntoa. Vesi- ja jätehuollon toimintaa sekä kuinka teknisiä 

lupa-asioita hoidetaan. 

Seitsemän esitettyä kysymysväittämää ja vastausprosentit näihin väittämiin  

ilmenevät seuraavilla sivuilla.

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 vapaamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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TEKNISET PALVELUT

Kysymysväittämät 

1. Valtion tiet Kirkkonummella ovat hyvässä 

kunnossa.

2. Kunnan kadut ja tiet ovat hyvässä 

kunnossa.

3. Kävely- ja pyörätiet ovat hyvässä 

kunnossa.

4. Kunnallinen vesihuolto toimii laadukkaasti.

5. Jätehuolto toimii laadukkaasti.

6. Tekniset lupa-asiat hoituvat sujuvasti  

(rakennus- ja toimenpideluvat, 

poikkeamisluvat, maisematyöluvat).

7. Onko Sinulla omakohtaisia kokemuksia                                      

teknisten lupa-asioiden hoidosta kunnassa.

Vastausprosentti 2017

Teiden ja katujen kunto  93%                     

(2015: 96%  2013: 93%  2011: 94%). 

Kävely- ja pyöräteiden kunto  89%  

(2015: 92%  2013: 93%  2011: 90% ). 

Vesihuollon toiminta  78%                                 

(2015: 78%  2013: 76%  2011: 80% ). 

Jätehuolto  90%                                             

(2015: 93%  2013: 90%  2011: 93% )  

Tekniset lupa-asiat 40%                                    

(2015: 35%  2013: 37%). 

Tyytyväisyyttä lupa-asioihin

ilmoittaneista, joilla kokemuksia 

palveluista 71% (2015: 68%  2013: 72%)
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Yhteenveto – tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei

• Laadukas jäte- ja vesihuolto sijoittuu barometrin kymmenen tärkeimmän kysymyksen 

joukkoon. Korkea prioriteetti myös aikaisemmissa barometreissa.

• ”Teiden hyvä kunto” sijoittuu, kuten aikaisemminkin, barometrin kysymysten vertailussa 

tärkeysjärjestyksen keskivaiheille.

• Vastaajista 31% ilmoittaa, että heillä on omakohtaisia kokemuksia teknisten lupa-

asioiden hoidosta kunnassa.  Näistä kuntalaisista 70% pitää palveluja hyvin tärkeinä 

(tärkeys 10-9).                                                                                                                 

Vastaajista, joilla ei ole kokemuksia teknisistä lupa-asioista, 25% pitää palveluja erittäin 

tärkeinä.

Tekniset palvelut
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Palveluiden tärkeys
Tekniset palvelut
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Yhteenveto – tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin

• Kokonaistyytyväisyys sektorin palveluihin on heikentynyt kolmessa peräkkäisessä barometrissa.

• Sekä jäte- että vesihuollon osalta tyytyväisyystaso on nyt korkeampi kuin yhdessäkään 

aikaisemmassa barometrissa.  Jätehuolto saa tämän barometrin korkeimmat 

tyytyväisyyspisteet. Palvelut vastaavat hyvin kuntalaisten odotuksia.

• Tie- ja katuverkoston kuntoon tyytyväisyys laski jo edellisessä barometrissa ja on nyt edelleen 

laskenut siten, että tyytyväisyys nyt on heikointa barometrissa. Toiseksi eniten kriittisiä 

kommentteja barometrissa. Kuilu tärkeys- ja tyytyväisyystason välillä on barometrin  suurin. 

• Kävely- ja pyöräteiden kunnon osalta tyytyväisyys on lähes sama kuin edellisessä barometrissa. 

Kuilu tärkeys- ja tyytyväisyystason välillä on barometrin seitsemänneksi suurin. 

• Kuntalaiset, joilla on kokemuksia lupa-asioiden hoitamisesta, ovat antaneet palvelulle 

tyytyväisyys-arvosanan 6,93 (2015: 6,98  2013: 7,18).  Ne, joilla ei ole kokemuksia, mutta 

kuitenkin vastasivat kysymykseen ovat antaneet arvosanan 7,31 (2015: 7,51). Kaikkien 

kysymykseen vastanneiden osalta kuilu tärkeys- ja tyytyväisyyspisteiden välillä on barometrin 

neljänneksi suurin.

Tekniset palvelut
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Tyytyväisyys palveluihin
Tekniset palvelut
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Tekniset palvelut
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Tyytyväisyyskuilu
Ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä

mieluummin  alle  1,0

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.  

Tekniset palvelut
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Tyytyväisyysjakauma

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.  

Tekniset palvelut
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Yhteenveto – tyytyväisyys

Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin

• Jätehuoltoon ollaan tyytyväisiä kaikilla asuinalueilla.

• Vesihuollon laatuun tyytyväisyys on noussut, ja on riittävä, kaikilla alueilla paitsi Volsin

alueella, missä se aikaisemmissakin barometreissä on ollut heikompi kuin muilla alueilla. 

Huomionarvoista on, että tyytyväisyys Upinniemen alueella on parantunut huomattavasti.

• Tie- ja katuverkoston kuntoon ollaan kaikilla asuinalueilla tyytymättömämpiä kuin 

kahdessa edellisessä barometrissa.

• Kävely- ja pyöräteiden kuntoon tyytyväisyys on laskenut eniten Masalan alueella ja 

pysynyt lähes muuttumattomana Keskusta, Veikkolan, Upinniemen alueilla.                   

Tyytyväisyys on noussut merkittävästi Kantvikin alueella.

• Kuntalaiset, joilla on kokemuksia lupa-asioiden hoitamisesta ovat antaneet  palvelulle 

tyytyväisyys-arvosanan:  Kantvik 7,71(2015: 7,31), Vols 6,81(2015: 6,48),                         

Veikkola 6,85(2015: 7,48), Keskusta 7,03( 2015: 7,02), Masala 6,59(2015: 6,82), 

Upinniemi 6,94(2015: 6,67).

Tekniset palvelut



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy
104

Aluekohtainen tyytyväisyys  2017

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Valtion tiet Kirkkonummella 

ovat hyvässä kunnossa.
7,46 7,33 7,00 6,80 7,61 6,95 7,28

Kunnan kadut ja tiet ovat 

hyvässä kunnossa.
7,23 7,13 6,89 6,61 7,17 7,11 7,16

Kävely- ja pyörätiet ovat 

hyvässä kunnossa.
7,98 7,42 7,60 7,36 8,12 7,27 7,65

Kunnallinen vesihuolto 

toimii laadukkaasti.
8,50 8,63 8,80 8,91 8,83 7,55 8,68

Jätehuolto toimii 

laadukkaasti.
8,77 8,70 8,78 8,79 8,73 8,16 8,49

Tekniset lupa-asiat hoituvat 

sujuvasti.
7,64 7,24 7,09 6,85 6,57 6,80 7,11

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

Tekniset palvelut
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2015

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

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

Tekniset palvelut

Heikohko:  alle 7,40Tyydyttävä: 7,89 - 7,40Hyvä: 7,90 ja yli
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Yhteenveto

KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA

• Teiden kunto ja ylläpito. Kehittämiskommenteista 85% koskee teiden kuntoa, 

6% puuttuvaa tievalaistusta ja 8% talvikuntoa.  

• Tekniset lupa-asiat. Kommentoijista 98%:lla on omakohtaisia kokemuksia. 

Seitsemänneksi eniten kommentoitu aihe barometrissa. Kritiikistä 43% koskee 

asiakaspalvelua, 43% luvan saannin kestoa, 14% virkamiesten huonoa tavoitettavuutta.

• Kaavoitus. Toivotaan kaavoituksen nopeutuvan. Halutaan, että kunta tiedottaa 

enemmän kaavoitustilanteesta.

• Kunnan rakentamistoiminta.  Rakentamisen laadusta (kunta rakennuttajana) ollaan 

huolissaan. Halutaan lisää tietoa kunnallisista rakennushankkeista.

• Jätehuolto. Puolet kriittisistä kommenteista liittyi urakoitsijan valintaan.

• Teiden turvallisuus. Kommentit liittyvät paljolti teiden huonoon kuntoon, kävely- ja 

pyöräteiden tai valaistuksen puuttumiseen. 

• Tämän osion lopussa löytyvät kaikki teknisiin palveluihin liittyvät kommentit  

aihepiireittäin.

Tekniset palvelut
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Kuntalaiskommentit

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Katujen/teiden kunto ja ylläpito 86 33% 2 29%

Miten tekniset lupa-asiat hoituvat 35 13% 2 29%

Lisää kevyen liikenteen väyliä 34 13%

Katujen/teiden  turvallisuus 21 8% 1 13%

Kaavoitus 18 7%

Liikennejärjestelyt 17 6%

Jätehuolto 16 6% 2 29%

Kunnan rakentamistoiminta 14 5%

Vesihuolto ja veden laatu 8 3%

Veikkolaan meluvalli 10 4%

Muuta 5 2%

Tekniset palvelut
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Kuntalaiskommentit
Kehittämistarpeita sisältävät 

kommentit aiheittain 
2017 2015 2013

Katujen/teiden kunto ja ylläpito 86 33% 54 30% 36 22%

Miten tekniset lupa-asiat hoituvat 35 13% 36 20% 40 24%

Lisää kevyen liikenteen väyliä 34 13% 32 18% 44 27%

Katujen/teiden turvallisuus 21 8% 20 11% 18 11%

Kaavoitus 18 7%

Liikennejärjestelyt 17 6% 19 10% 9 5%

Jätehuolto 16 6% 5 3% 7 4%

Kunnan rakentamistoiminta 14 5%

Vesihuolto ja veden laatu 8 3% 15 8% 12 7%

Veikkolaan meluvalli 10 4%

Muuta 5 2%

Tekniset palvelut
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Teknisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Katujen/teiden kunto ja ylläpito  (86) 

 Muiden kun pääteiden kunto on todella surkea - jopa vaarallinen!  

Masala... 

 Vanhan Rantatien päällystevauriot korjattava.  Keskusta... 

 Routakuoppien täyttäminen ei auta. Tarvitaan pidemmät asfalttiliuskat 

teiden kunnostukseen.  Upinniemi...  

 Kävelytiet parempaan kuntoon.  Keskusta... 

 Kuoppia teissä ei paikata hyvin.  Keskusta... 

 Tiet surkeassa kunnossa.  Keskusta... 

 Kuninkaantie vaatisi kyllä jo korjausta, vaarallisia kuoppia on erityisestyi 2 

km ennen Kirkkonummen keskustaa Masalasta tullessa.  Masala... 

 Vanha Rantatie erittäin huonossa kunnossa.  Keskusta... 

 Talvihuolto keskustassa huono, hiekoitusta lisää.   Kantvik... 

 Överbytie huonossa kunnossa eikä turvallinen.  Keskusta... 

 Vägen till Porkkala är i mycket dåligt skick (gropar).  Keskusta... 

 Vanhan Rantatien viereisen kevyenliikenteen väylä on tosi huonossa 

kunnossa.   Upinniemi...  

 Hiekkamäen tieparannus ja hulevesijärjestelmä on ilmeisesti suunniteltu 

käymättä paikan päällä. Kunta ei vastaa edes kysymyksiin. Projektia 

tehdään ilman valvojaa. Räjähdystöitä tehtiin ja vahingoista pyydettiin 

ilmoittamaan henkilölle X mutta osoitetta, s-postia firmaan tai edes puh.no

ei kuitenkaan ilmoitettu.  Veikkola...

 Talviaikaan jalankulkuteiden hiekoittamisessa puutteita, Gesterbyn

jalankulkutie jätetty hiekoittamatta liukkaalla kelillä.  Keskusta... 

 Suojateiden kohdalta aurauspenkat pois. Asfalttipainaumat korjattava.  

Keskusta... 

 Lamminjärventie pitäisi tehdä uudestaan, sen pohjatyöt on tehty huonosti 

kun on jatkuvasti isoja kuoppia.  Veikkola... 

Katujen/teiden kunto ja ylläpito  

 Aika paljon omaa arkea häiritseviä remontteja ollut viime aikoina. Esim. 

Masalasta Sundsbergiin kehän ylittävä silta ollut useita kertoja remontissa 

eikä oikein tajuta miksi tai mitä niillä remonteilla saavutettiin.  Sundsberg... 

 Vägarna är i mycket dåligt skick. Vet väl att det inte går sådär bara att 

lägga ny väg men det vore bra om gropar och hål skulle lappas med 

jämna mellanrum så att de inte skulle förstoras.  Masala... 

 Teiden kunnossapito on ala-arvoista.  Keskusta... 

 Autotiet kuntoon!   Keskusta... 

 Vanha Rantatie on aivan surkeassa, ala-arvoisessa kunnossa Kun nyt 

ollaan siirrytty energiaasäästäviin katuvaloihin, voisiko Vanhan 

Heikkiläntien katuvaloja pitää päällä niin kauan kuin junia kulkee? 

Pimeässä on turvatonta tulla yövuorosta kotiin. Ja vaikka olisivat päälläkin 

niin joka kolmas olisi kuitenkin pimeänä koska rikkinäinen. Tällä hetkellä 

palaa ehkä just se joka kolmas.  Keskusta...

 Vanhan Rantatien kuntoa.  Keskusta... 

 Vanha Rantatie on paikoittain todella huonossa kunnossa. Kunnan tie vai 

valtion?  Keskusta... 

 Från väg 1141 har regnskydden avlägsnats från den del som ej har 

gångväg, bla. begravningsplatsen.  Veikkola... 

 Kunnan tie- ja muut urakat saatava kuntoon.  Kantvik... 

 Jorvaksesta Masalaan lähtevä pyörätie etenkin ennen Vasikkahakaa on 

ollut jo 10 v kuin perunapelto.  Keskusta... 

 Kyllä Vanha Rantatie tulisi laittaa kuntoon; keskustan ja Masalan välillä 

järkyttävässä kunnossa.  Keskusta... 

 Teiden kuopat pitää korjata nopeasti ja hyvin, nyt paljon kohtia jossa 

kuoppa tai urat usean vuoden samassa paikassa.  Veikkola... 

 Paasitie - parantamisen varaa.  Veikkola... 
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Teknisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Katujen/teiden kunto ja ylläpito  

 Tiet huonossa kunnossa, asfaltti huonompi kuin Virossa.  Masala... 

 Teissä jatkuvasti vaarallisia kuoppia esim välillä Jolkby- kunnan keskusta.   

Keskusta... 

 Sivukylien ja yksityisteiden katuvalot ja hiekoitus. Kauhulla katselen kun 

ihmiset kompuroivat pimeässä pääkallokeleillä.  Keskusta... 

 Masalantie - Vanha Rantatie on todella huonossa kunnossa.  Sundsberg... 

 Tiestössä paljon reikiä, asvaltti rikkonaista; useita kohtia kevyen liikenteen 

väylillä, jossa joutuu ylittämään tien niin pyörällä tökkii eli ajaminen ei ole 

sujuvaa.  Keskusta... 

 Lappbölevägen mycket dålig, räcker inte med att bara lappa hålen.  Vols... 

 Skärpning med vägarna, Kyrkslätt centrum-Masaby-Bobäck har varit i 2 år 

i uselt skick, men det ända kommunen gör är "paikkausta", vilket säkert 

blir lika dyrt som att förnya asfalt. Se till att plogning och sandning 

fungerar.  Masala... 

 Veikkolassa talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä voisi parantaa.

 Vanha Rantatie aivan hirveässä kunnossa.  Kantvik... 

 Asumme Överbytiellä joka vuodesta toiseen ala-arvoisessa kunnossa

 Joillakin kaduilla on tosi heikko valaistus.  Keskusta... 

 Vanha Rantatie on karmeassa  kunnossa keskustasta Masalaan asti.   

Keskusta... 

 Ajoteiden kunto hälyttävän huono Upinnemen suunnassa.  Kantvik... 

 Tie Masalasta Kirkkonummelle  pitkään ollut törkeän huonossa kunnossa. 

Onko valtion tie?  Masala... 

 Katuvalot kehä III:lta - Kauklahdenväylälle.  Upinniemi...  

 Tiet ala-arvoisessa kunnossa varsinkin Kuninkaantie.  Masala... 

 Rantatien asfaltti on kurja.  Masala... 

 Vägarna bode skötas bättre, nu förekommer stora hål i asfalten.  Masala... 

Katujen/teiden kunto ja ylläpito  

 Asfalten i dåligt skick på många ställen.  Keskusta... 

 Vägunderhåll dåligt.   Keskusta... 

 Vanha Rantatie on todella kuoppainen. 51 vieressä kulkeva kevyen 

liikenteen tie Sarvvikiin tarvitse katuvalot.  Keskusta... 

 Vanha Rantatie surkeassa kunnossa.  Keskusta... 

 Kunnan pitäisi huolehtia siitä että valtion tiet kunnan alueella on edes 

siedettävässä kunnossa.   Keskusta... 

 Vanha Rantatie on täynnä kuoppia.  Olisi aika lunastaa vaalilupaus!    

Keskusta... 

 Teiden  hiekottamisen haasteita. Kävelytiet ovat olleet kahtena edellisenä 

talvena jäässä, ne on hiekoitettu vasta kun on liian myöhään.  

Sundsberg... 

 Tiestö paikoin järkyttävässä kunnossa, esim Keskusta-Jorvas-Masala

päätiet.  Masala... 

 Keskusta-Veikkola  tien päällyste on surkeassa kunnossa. Vols... 

 Teiden kuntoa parannettava.  Vols... 

 Upinniementie on todella huonokuntoinen ja paikoitellen vaatisi pikaista 

korjausta.  Upinniemi...  

 Porkkalavägen är i uselt skick!  Upinniemi...  

 Kadut ja tiet hunossa kunnossa.   Kantvik... 

 Tiet pitäisi kunnostaa.  Keskusta... 

 Vägarna har inte varit så här dåliga sen vi flyttade hit på 70-talet.   

Keskusta... 

 Tiet ovat surkeassa kunnossa.    Veikkola... 

 Jolkby backens och Jorvas-Masaby kurvans väg alltid i väldigt dåligt 

skick, stora hål - bilen kan gå sönder.  Kantvik... 

 Finns hål i vägarna mot Obbnäs.  Kantvik... 
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Katujen/teiden kunto ja ylläpito  

 Valaistus heikko paikoitellen.  Keskusta... 

 Todella surkea tienkunto (Vanha Rantatie).   Keskusta... 

 Valaistus myös paremmaksi.   Veikkola... 

 Tiet (Vanha Rantatie) ovat täysin epäkelvossa kunnossa!   Teiden 

kunnosta annettu palautetta TE-keskukselle.   Keskusta... 

 Enemmän asfalttia ja valoja taajamiin.   Masala... 

 Överbyntie erittäin huonossa kunnossa.  Keskusta... 

 Vanha Rantatie todella huonossa kunnossa.  Sundsberg...

 Asfaltti surkeassa kunnossa.  Kantvik... 

 Gesterbyssä bussien kääntöpaikka on suuria reikiä täynnä.

 Kirkkonummelta Masalaan menevä pikkutie Laajakallion, Tolsan ja 

Jorvaksen kautta on aivan HIRVEÄSSÄ kunnossa, ollut jo mielestäni liian 

pitkään.  Keskusta... 

 Heikkilämäen tiet ovat todella huonossa kunnossa.  Keskusta... 

 Kevyen liikenteen väylä Kirkkonummen keskusta - Luoma erittäin 

huonossa kunnossa.  Keskusta... 

 Liukkaat kadut pitäisi hiekottaa paremmin.  Keskusta... 

 Vanha Rantatie ainakin erittäin huonossa kunnossa.  Masala... 

 Masalantie ja Vanha Rantatie ovat surkeassa kunnossa.  Masala... 

 Kommunens vägar i uselt skick, t.ex. Gamla Strandvägen.  Keskusta... 

 Tiet rapakunnossa.  Veikkola... 

 Tie Lapinkylä-Annila on surkeassa kunnossa.  Vols... 

 Talvisin Gesterbyn polku saisi olla aurattuna paremmin.

 Kävely ja pyörätiet parempaan kuntoon myös muualla kuin keskustassa.  

Masala... 

 Vanha Rantatie kenen vastuulla. Kunto surkea.  Veikkola...  

Katujen/teiden kunto  ja ylläpito - positiivinen kommentti 

 Teitä rakennetaan ja kunnostetaan kiitettävästi.   Keskusta... 

 Kantvikin asfaltoinnit tänä kesänä oli hyvä juttu!  Kantvik... 
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Tekniset lupa-asiat  (35)

 Kaava-osastolla poukkoilevaa asianhoitoa.  Keskusta... 

 Lovbehandlingen är orättvis och ensidig, om man inte känner till någon på 

facket.  Vols... 

 Osmidigt vad gäller bygglov.  Krångligt där man vet att slutresultatet blir 

detsamma med lättare och billigare tillvägagångssätt.  Sundsberg... 

 Tekniset lupa-asiat:  Ehkä auttaisi jos henkilöt vaihtuisi.  Vols... 

 Lupien hakuun voisi olla avuliasta tietää milloin olettaa saavansa 

vastauksia, aikataulut selville siis.  Masala... 

 Poikkeuslupa sivuasunnolle v 2007 kesti 10 kuukautta?  Masala... 

 Olisi hyvä saada henk.koht palvelua jotta ei turhaan tulisi bumerangina  

takaisin.  Keskusta... 

 Haimme taloyhtiölle maanlämpölupaa. Kesti, kesti, kesti. Parin vuoden 

kulutta pyydettiin kunnalta lisätietoja. Taisi unohtua jonkun pöydälle.  

Veikkola... 

 Rakennuslupakäsittely turhan hidasta.   Vols... 

 Rakennuslupien käsittely tulisi olla joustavampaa ja nopeampaa > 

johtoajatuksena; ei niin että mitä ei voi tehdä, vaan mitä ja miten voi 

tehdä.  Keskusta... 

 Toimenpideluvan saaminen kesti kauan ja kuvavaatimukset olivat ankarat.  

Veikkola... 

 Asennemuutos! Luvan hakijan kanssa tulisi pyrkiä aitoon vuoropuheluun: 

neuvoa asiakasta ja näin edistää hyvää lopputulosta.  Vols... 

 Kokemukset tekn.lupa-asioista 35 v takaisia, silloin hidasta.  Veikkola... 

 Tjänstemännen för tekniska tjänster är svåra att få tag på och allting tar 

jättelänge.  Masala... 

Tekniset lupa-asiat  

 Minulla on myönteisiä  kokemuksia erilaisista lupa-asioista. Yhteen 

selvään epäkohtaan kuitenkin As Oy:n puheenjohtajana törmäsin: 

Rantaniityntien paikoitus- ja nopeusrajoitusasioista teimme ehdotuksen. 

Vastauksen saaminen kesti yli vuoden ja merkit eivät ole vieläkään 

paikalla.  Sundsberg...

 Suunnittelutarve ratkaisun hakeminen kestää tolkuttoman kauan ja 

kunnalta tulee mielivaltaisia pakotuksia rakentamisen suhteen jolla ei 

reaalimaailman kanssa ole oikeasti mitään tekemistä.  Masala... 

 Taloyhtiön julkisremontin rakennusluvalla on jo neljäs erikäsittely 

aikavälillä 6-9/2017!  Masala... 

 Rakennusluvat yksityisille palveluntuottajille on järkyttävän huonot, 

erityisesti pienyrittäjille. Antakaa nyt hyvänen aika tontteja pienyrittäjille 

sosiaalipuolen palvelujen puolella!!  Keskusta... 

 Rakennustarkastusvirasto hoitaa huonosti asiansa.   Keskusta... 

 Olen saanut sellaisen kuvan että tuttuja suositaan lupa-asioissa. Kunnan 

vuokratontit arvontaan tms. liian moni tontti menee rakennuttajille.  

Sundsberg... 

 Lovbehandlingen är godtycklig och osaklig samt överdrivna krav när man 

jämför med andra kommuner.  Byggmyndigheternas attityd gentemot 

sökande och kommunens intresse (yhdessä-tillsammans) Myndigheten 

bör ge råd och stöd samt försöka gemensamt lösa dom problem som 

uppstår. Besvärsställare får nu, en alltför stark roll. Ett jämlikt bemötande 

bör eftersträvas.  Veikkola...

 Yksityistiet, joita käyttää suuri osa kuntalaisista pitäisi olla kunnan 

hoidossa. Esim. Tinanpellontie. Yksityisten maanomistajien tonttien jako 

pienempii osiin pitäisi olla joustavampaa.  Masala... 

 Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat yms. kestää kamalan kauan. Ja jos 

yrittää tavoittaa jotain henkilöä niin pitää ottaa melkein vapaapäivä töistä 

että pystyy asian hoitaa.  Keskusta... 
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Tekniset lupa-asiat  

 Tekniset lupa asiat: jäykkää, rahastusta, hidasta ja kaavoihin kangistunut.  

Kantvik... 

 Lupa-asioissa vastuuvirkamiehet ei aina ole tehtäviensä ajantasalla, lisää 

koulutusta ja tietoa kunnan asioista.  Veikkola... 

 Taloyhtiössämme suuri remontti menossa. Rakennuslupien käsittelyaika 

aivan liian pitkä.  Keskusta... 

 Lupa-asioiden hoito on byrokraattista, paljon papereita. Pienen lupa-asian 

hoito kesti kauan ja se oli kallista  (toimenpidelupa).  Veikkola... 

 Rakennuskieltoajat on ylitetty lainvastaisen pitkiksi.

 Rakennuspuolella aina ollut ongelmia; hoitaminen hidasta ja vaikeaa. 

Lupa-asiat  liian hitaita.  Upinniemi...  

 Lupa-asiat: on ollut vaikea tavoittaa henkilökuntaa.  Veikkola... 

 Lovbehandlingen tar oskäligt länge.  Keskusta... 

 Rakennusluvan hakemisessa oli kyllä monta mutkaa vastassa, vaikka 

rakennusoikeus oli jo tontilla.  Keskusta... 

 Tekniset lupa-asiat : ystävällisempää palvelua kiitos.  Kantvik... 

 Rakennuslupavirasto tulisi taata kohtuullinen yhteydenottoaika 

asiakkaalle, jos asiakas on lähestynyt sähköpostitse. Tällä hetkellä 

yhteyttä on vaikea saada puhelimitse? sähköpostitse.  Veikkola... 

 Ehdotus: Lupa-asiat yhden luukun moodiin.  Veikkola... 

Tekniset lupa-asiat - positiivinen kommentti 

 Teknisten lupa-asioiden hoitaminen ja asiointi on ollut erinomaista. 

Tavoitettavuudessa on ollut haasteita, mutta se lienee yleistä kaikissa 

kunnissa.  Keskusta... 

 Tekniset palvelut:  Hyvin hoidettu!  Kantvik... 
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Lisää kevyen liikenteen väyliä (34)

 Kevyen liikenteen väylät Volsiin ja Sepänkylään saatava ehdottomasti 

käyttöön.  Keskusta... 

 Lisää pyöräteitä.  Kantvik... 

 Pyöräteitä on liian vähän!  Keskusta... 

 Önskar cykelvägar också längs Eriksgårdsvägen till Sjökulla.  Veikkola... 

 Kävely- ja pyöräteitä ei ole kaikkien teiden varsilla.  Kantvik... 

 Pyöräteitä vielä lisää, kiitos.  Keskusta... 

 Pyörätie Vanhan Turuntien pituudelle olisi merkittävä parannus.  

Veikkola... 

 Pyöräteitä on aivan liian vähän.   Veikkola... 

 Pyörätieverkko voisi kehittää esim Veikkola - Kirkkonummi keskusta 

välille.  Vols... 

 Kevyen liikenteen väylien säännön mukainen lisärakentaminen 

pääväyilille joissa kasvava liikenne.   Vols... 

 Få en cykelväg från Navala till Lappböle.  Kantvik... 

 Kävely- ja pyörätie uupuu Volsin- ja Juusjärventieltä.  Vols... 

 Rakentakaan kaavassa olevat kevyen liikenteen väylät  mm Ravalsin

alueelle.  Keskusta... 

 Turvallisia kävely- ja pyöräteitä muuallekin kuin keskustan, Masalan, 

Veikkolan tuntumaan. 

 Kävely- ja pyörätiet Veikkola -Kylmälä-Lapinkylä olemattomat.  Vols... 

 Lisää pyöräteitä.  Keskusta... 

 On onnetonta että yhdyskuntarakenteen on annettu hajota radan 

molemmin puolin ilman kunnollista kevyen liilkenteen yhteyttä.  

Upinniemi...  

Lisää kevyen liikenteen väyliä 

 Lapinkylään tehty osittain pyörätie, olisi pitänyt tehdä loppuun asti.  

Veikkola... 

 Puuttu paljon pyöräteitä. Keskusta... 

 Kevyenliikenteen väylöjä ja valaistusta pitäisi parantaa.  Keskusta…

 51-tien vierelle kävely- pyörätie keskustasta Jorvakseen asti.  Keskusta... 

 Pyöräteitä lisättävä ja kehitettävä, esim 1130 tiellä erityisen vaarallista 

ajaa pyörällä.  Vols... 

 Satsa på cykelvägar 5 km från centrum mot Vols.

 Lisää kevyen liikenteen väyliä haja-asutusalueilta taajamiin esim Veklahti-

Masala-keskusta.  Kantvik... 

 Toivoisin kevyen liikenteen väyliä taajamiin.  Upinniemi...  

 Cykelvägar saknas i Evitskog.  Vols... 

 Pyörätie Upinniemen varuskunnan rajalle asti.  Upinniemi...  

 Toivoisin lisää pyöräteitä keskustasta poispäin esim Peuramaalle ja 

Wiknerin hevostalleille.  Keskusta... 

 Mera cykelvägar på glesbyggden, åtminstone på de farligaste ställen.   

Upinniemi...  

 Pyörä- ja kävelyteitä lisää.  Masala... 

 Volsintien varrelle olisi tärkeä saada kevyen liikenteen väylä.

 Kylmälän alueella ei ainuttakaan kävelytien pätkää.

 Cykelväg till Obbnäs vore toppen!

 Veikkolan  Vanhatie: ehdottomasti pitää leventää asfaltoida ja rakentaa 

jalkakäytävä.  
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Katujen/teiden  turvallisuus  (21)

 Evitskogvägen mycket trafikerad och livsfarlig för barn att röra sig på.  

Vols... 

 Vanha Rantatie - Kirkkonummen keskustasta ei ole turvallinen.   

Keskusta... 

 Turvalliset kävelytiet, Masalan kävelytie hengenvaarallinen, laittakaa 

nopeuspyörille 20 km ja töyssyjä.  Masala... 

 Kävely/pyörätie Heikkilä-Killinmäki tien suuntaisia halkeamia asfaltissa, 

olen töihin menossa kaatunut kun eturengas meni halkeamaan.  

Keskusta... 

 Suojatie puuttuu Upinniementieltä Kolsarin kohdalla, tien ylitys 

vaarallinen.  Keskusta... 

 Autot rikkoutuvat ja ihmiset ovat vaarassa autoilijoiden keskittyessa

teiden reikien väistelyyn.  Keskusta... 

 Gesterbyntie on vaarallinen liikkua tai pyörällä.  Kirkkotien alussa oleva 

epävirallinen bussipysäkki on vaarallinen koululaisille joita runsaasti, 

pysäkki tulee siirtää Gesterbytien varteen pois risteyksestä.  Vols... 

 Suojateiden hidasteita saisi olla enemmän.  Keskusta... 

 Osa teistä on vaarallisen huonossa kunnossa.  Keskusta... 

 Hastigheter borde begränsas vid viktiga skyddsvägar(t.ex. Överbyvägen) 

där många skolbarn rör sig och bilarna kör fort.  Keskusta... 

 Ring III borde ha vägbelysning hela vägen, nu finns det mörka avsnitt med 

älgfara.  Keskusta... 

 Vastaaja on näkövammainen. Summereita lisää aseman liikennevaloihin. 

Vanha Rautatien äänisummerit päällä liikennevaloissa.

 Lapinkyläntie on vaarallinen koululaisille.  Vols... 

 Masalasta Kartanonrannan kouluun johtava silta kävelytie on erittäin 

vaarallinen ja kapea.

 Farligt att cykla i centrum, bilarna kör på, gatorna fulla med gropar och 

höga kantstenar.  Keskusta... 

 Sepänkyläntie = hengenvaarallinen pyöräilijöille ja jalankulkijoille.  Vols...  

Katujen/teiden  turvallisuus 

 Kantvik koulun läheisyydessä tullessa Sokeritehtaan tielle suojatie tulee 

suoraan ajotielle johon koululaiset tulevat bussipysäkille, vaarallinen tie.  

Kantvik... 

 Käyttäisimme enemmän pyöriä jos olisi turvallisempi tie käytössä.  

Masala... 

 Kasvava lapsiperhealue perälänjärven alueella kaipaa hidastetöyssyjä. 

Rämepolku on vilkkaasti liikennöity koska tielle tulee partiolaisia 

autokyydeillä - nevatien ja rämepolun kulmaan tarvitaan hidastetöyssy ja 

varoitusmerkki tiellä liikkuvista lapsista. Myös nevatielle tarvitaan töyssy. 

Rämepolulla on jo ollut läheltä-piti tilanteita. Alueella nopeusrajoitus pitäisi 

olla 20km/h (eikä 40km/h joka on tosi kova vauhti pikkutiellä josss liikkuu 

lapsia ja koiria).   Veikkola...

 Vanhan Rantatien kunto alkaa olla hengenvaarallinen.  Keskusta... 

 Veikkolassa on paljon 70-luvulla rakennettuja katuja, jotka eivät ole 

nykystandardien mukaisia. Veikkolan koululle johtava Vartiontie on erittäin 

vaarallinen. Kadunpätkällä ei ole jalkakäytävää. Kadulla kulkee aamuisin 

samaan aikaan koululaisia jalan ja pyörillä sekä autoja ja muita 

moottoriajoneuvoja. Talvisin kadusta tulee erittäin kapea, kun lumi 

kasaantuu reunoille. Talvella katu tulisi puhdistaa lumesta kokonaan, 

kunnes kadulle saadaan jalkakäytävä. Veikkolan koulun yhteydessä 

olevan esikoulun parkkipaikalla syntyy usein vaaratilanteita. Vartiontie ja 

esikoulun parkkipaikka tulisi suunnitella toimiviksi samalla kun Veikkolan 

koulua korjataan ja uutta päiväkotia rakennetaan. Veikkolassa 

työskentelee yksi puistotyöntekijä, joka hoitaa aluetta kuin omaansa. 

Tämä mies kulkee pakettiautolla ja siistii paikat tulee taivaalta, vettä, 

lunta, mitä vaan. Hän on hoitaa niin päiväkotien, koulujen kuin Veikkolan 

keskustan alueet! Pelkään, että jos tämä mies joskus lähtee vaikka 

eläkkeelle, niin kuka pystyy korvaamaan hänet?

Katujen/teiden turvallisuus - positiivinen kommentti 

 Alueemme koulumatkat ovat mielestäni erittäin turvalliset.  Sundsberg...   
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Liikennejärjestelyt   (17)

 Hyvä että kunta vaatinut lisää liityntäpysäköintipaikkoja Kivenlahteen. 

Muuten autoilijat eivät siirry metroon.  Keskusta... 

 Kirkkonummen ramppi Upinnieme suuntaan tökkii  ruuhka-aikana, vosiko

olla liikennevalot.  Keskusta... 

 Liittymään Länsiväylä (51) - Kirkkonummi parannus.  Kantvik... 

 Tie 51 Upinniemen liittymä on ruuhkainen ja aiheuttaa usein 

vaaratilanteita.  Keskusta... 

 Keskustan pysäköinti villiä, aluepysäköintikieltoja ei noudateta.  

Keskusta... 

 Uudelta asuntoalueelta Haaparinteestä saatava ehdottomasti suora 

yhteys Upinniementielle eikä Kantvikin läpi.  Kantvik... 

 Kantvikissa vaarallinen rekkaralli joka pitäisi ohjata kulkemaan 

Båtvikintietä. Kantvik... 

 Parkkipaikat vähän isommille autoille on tosi vähän. Ja niihinkin paikkoihin  

missä voi pysäköidä  laitetaan kiekkorajoitukset (Ravals). 

 Nopeuskameroita voisi olla enemmän esim Upinniementiellä sekä 

Kantviikiin.  Kantvik... 

 Liikennevalot keskustassa liian usein epäkunnossa.  Keskusta... 

 Kirkon parkkipaikan 4 tunnin pysäköinti muutettava vain päivä-aikaan, 

taloyhtiöiden pihoilla ei ylimääräisä vieraspaikkoja.  Keskusta... 

 Pysäköintivalvontaa voisi olla enemmän Masalassa.

 Tekninen toimisto pystyttää liikaa liikennemerkkejä.  Keskusta... 

 Trafiken via gamla Kyrkslättsvägen kommer att växa, nuvarande intagen 

till ringtrean eller 51 räcker ej.  Masala... 

 Moottoritien liittymä Prisman kohdalla todella huono, ruuhka-aikoina 

pahasti tukossa.   Keskusta... 

Liikennejärjestelyt 

 Liittymät moottoritieltä on saatava EHDOTTOMASTI kuntoon ja liikenne 

joustavaksi!!!!!!!  Nykyinen ei todellakaan kestä tämän hetken 

liikennevirtoja.  Kantvik... 

 Förbättra korsningen gamla strandvägen och knutsvägen med kameror 

som fotograferar fortkörare.  Keskusta... 
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Kaavoitu  (18)

 För många kockar i samma soppa. Planeringen tar för lång tid. 

Kommunen tar ogärna tid eller vill ogärna planera "gamla" områden  utan 

tar sig hellst an jungfruliga sådana för då finns minst motstånd. Tyvärr, 

detta gynnar inte kommunens trivsel.  Keskusta... 

 Planeringen av områden sköts mycket dåligt.  Keskusta... 

 Kommunen kunde främja planering av tomter (parhus, radhus) för 

pensionärer.  Keskusta... 

 Kaavoitus edelleen turhan hidasta houkuttelevuuden kannalta.  Masala... 

 Planering av områden utanför centrum skulle kunna ske lite snabbare.  

Vols... 

 Seutukaava/asemakaava Masalassa tehty monta vuotta Högsäterstin

alueella. Ei saa rakennuslupaa ei purkulupaa. Ei pystytä myymään!!  

Jätetään ihmiset jumiin vanhojen talojen kanssa.  Sundsberg... 

 Kokonaisvaltainen tarkastelu liikenneristeyksien ja kevyen liikenteen 

turvallisuuden huomioonottaminen uusissa kaavoissa ja 

kaavamuutoksissa.  Keskusta... 

 Kaavoituksesta olisi kiva saada kotiin vuosittain "kaavoituskatsastus" 

mistä kävisi ilmi mitä kaavoja on tekeillä.  Masala... 

 Kaavavalmistelut nopeutettava.  Vols... 

 Kylmälän kaavan valmistuminen täysin epävarmaa edelleenkin? 

 Kaavoitussuunnitelmista pitäisi tiedottaa näkyvämmin, jotta kuntalaiset 

ehtivät reagoida. Kaavoitusta ei saa tehdä liike-elämän johdolla kuten 

esimSuvimäen osalta näyttää tapahtuvan  (eli Keskon uuden 

kauppapaikan sijainti linjaa liikenteen uudelle alueelle Sundsbergin kautta. 

Törkeää!).  Sundsberg...

Kaavoitus

 Olen asunut kunnassa 2 v (sitä ennen 10 v ulkomailla) ja näen pienen 

paikkakunnan blokkiutumista.  Sundsberg... 

 Kaipaisin kunnan kaavoitukseen joustavuutta rakennusoikeuksia 

myönnettäessä. Erityisesti alueilla joihin on asemakaava tuloillaan.  Ei 

tunnu reilulta odotuttaa rakentamisesta kiinnostuneita vuositolkulla, kun 

maanomistaja mielellään möisi tontin.   Keskusta... 

 Kaavoitus on sekasorrossa (Jorvas), arkkitehtiosuus tökkii eniten, 

lautakunta kumileimasimena.  Masala... 

 Asemakaavojen valmistusaikaa nopeutettava.   Masala... 

 Ei liian tiheää ahdasta kaavoitusta Veikkolaan, alkaa helposti slummiutua.  

Veikkola... 

 Sluta med att göra alla komunägda marker i periferin till 

naturskyddsområden.  Keskusta... 

 Kaavoitus todella hidasta.   Masala... 
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Teknisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Kunnan rakentamistoiminta  (14)

 Kunnan kiinteistöistä pidettävä parempaa huolta. Toivoisin että 

käytettäisiin ammattilaisia kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä.  

Keskusta... 

 Kommunen kunde överväga en stramare investeringspolitik. T.ex. 

Biblioteket i Kyrkslätt centrum var tidigare helt bra, onödigt använda 

kommunens pengar för utbyggnaden.

 Kunnan rakennusten suunnittelu ja rakentaminen  on täysin tuuliajolla, 

pitkäjänteisyys ja ennakointi puuttuu. Rakennussuunnittelun ja -

toteutuksen taitotaso on välttävä: lisää teknistä ja taloudellisten faktojen 

osaajia tarvitaan kuntaan, joilla laaja-alaista tietoa rakennushankkeiden 

toteutuksesta alusta loppuun!  Keskusta...

 Håll era nuvarande fastigheter i skick innan ni bygger för mycket till.  

Upinniemi...  

 Laadukasta rakentamista mutta maltillisesti. 

 Vasta rakennettu terveyskeskus  jouduttaa jo …., samaa laatua kuin 

kunnantalo. Vähintäin 50 v pitäisi kestää kunnon huollolla.  Keskusta... 

 Rakennusajan jälkeinen valvonta puuttuu. Ainakin Sepänkannaksella on 

lukemattomia paikkoja joihin alihankkijat ovat jättäneet lojumaan tavaroita 

mm kaapelinpätkiä, puutavaraa.  Kantvik... 

 Rakennusurakat kunnassa annettava vastuullisille rakentajille ettei tehdä 

sutta ja sekundaa (esim kunnantalo).  Masala... 

 Kvalitativ byggande skulle vara att föredra. Inte billigast utan bäst. Billigt 

kan bli dyrt.  Keskusta... 

 Kirkkonummen ja Masalan keskustan rapautuneet rakennukset kiireesti 

purkuun ja uutta tilalle!  Masala... 

Kunnan rakentamistoiminta

 Sparandet på fel ställe har förorsakat stora reparationskostnader.

 Kunnan rakennusprojekteissa halvin ei ole paras valintakriteeri!  

Keskusta... 

 Toivoisin napakampaa päätöksentekoa kunnan rakennuskantaa koskeviin 

päätöksiin.

 Kommunens byggnadsprojekt: vad gör man, när inleds arbetet, när 

färdigt.  Keskusta... 
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Teknisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Jätehuolto   (16)

 Kuntalaisten tasa-arvoa loukkaa se, ettei kunnallistekniikkaa rakenneta 

riittävän laajasti vaikka se on kunnalle pitkällä aikavälillä ilmasiat.  Vols... 

 Vesi- ja viemäriverkosto laajennettava.  Vols... 

 Biojätteitä ei kerätä.  Keskusta... 

 On väärin että asiakas ei saa itse valita loka-yhtiötä sehän toisi kilpailua.  

Nyt kunta loi monopoliaseman yhdelle toimijalle ja hups hinnat ylös. 

 Jätehuolto pitäisi osittaa enemmän, että saadaan esim muoviroska 

erikseen.  Masala... 

 Skulle gärna se plastsorteringsmöjligheter i Tolsa.  Upinniemi...  

 Tråkigt att alla är tvungna använda samma avloppstömmare! Monopol!   

Veikkola... 

 Jätehuoltoa ei enää saa hoitaa Hagelberg, mikä on mielestäni väärin, 

nykyinen on paljon kalliimpi.  Vols... 

 Jätehuoltoasiassa ihmettelen ettei kunta suosi oman kunnan yrittäjää joka 

on palvellut moitteettomasti 28 v.  Upinniemi...  

 Energia- ja biojätteen keräilyä asuinalueilla pitäisi kehittää. Keskusta... 

 Lisää muovinkeräyspisteitä.  Keskusta... 

 Gällande avfallshantering - fint med t.ex. plastinsamling vid Prisma, viktigt 

med tanke på miljön.   Keskusta... 

 Är inte nöjd med kommunens offert-förfarande om 

slaskbrunnstömningarna. Vi vill fortfarande själv välja firman vi använder.  

Upinniemi...  

 Jätepiste Veikkolassa pitäisi tyhjentää useammin tai sitten omakotitalojen 

pihoille pitäisi kannustaa hankkimaan keräysastiat. 

 Jätehuolloissa monopoli. Esim. lokakaivojen tyhjennykset 

byrokratisoituneet, palvelu huonompaa kuin ennen!   Keskusta... 

 Avfallshanteringen har Monopoliserats och man skuffar gamla etablerade 

lokalföretag åt sidan. FYYYY

Jätehuolto - positiivinen kommentti 

 Bra att det byggs en ny stor Sortti-asema.  Keskusta... 

 Tack för plaståtersamlingslådan vid Prisma.  Keskusta... 
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Teknisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Veikkolan meluvalli (10)

 Meluaita Veikkolaan.

 Veikkolaan pikaisesti moottoritien meluaita.

 Turuntien melu kuuluu edelleen, melueste puuttuu.  Veikkola... 

 Meluesteen rakentaminen moottoritioen varteen Veikkolassa tekemättä.

 Meluaitan saanti Veikkolan kohdalle on ikuisuus.

 Veikkolaan on odotettu meluvallia vuosia moottoritien viereen, ei ole 

saatu.

 Veikkolaan tarvitaan meluvalli moottoritien viereen, minkä takia asia ei 

etene.

 Meluaita Turuntielle hoidettu huonosti.   Veikkola... 

 Meluaita tarvitaan moottoritien ja veikkolan välille. 

 Veikkola on hyvä paikka asua kun saadaan Turunväylälle meluvalli.

Muuta  (5)

 Kunnan puutarhuria mahdoton tavoittaa; ei sähköpostilla , tekstiviestillä tai 

puhelimella.  Keskusta... 

 Invånarna i Ravals respekterar inte tomtgränserna. Om tomten gränsar till 

parkområde så använder vissa parken som sin egen tomt, man bygger 

förråd, förvarar saker i skogen som är genmensam.  Vissa har byggt 

staket  5-10 m utanför tomterna.

 Valokuituyhteyksien koordinointi harvaan asutuilla alueilla.  Vols... 

 Tietyt virkamiehet pois.  Vols... 

 Koskien teknisiä palveluja: Uskomatonta että vielä nykyaikana virastoja 

suljetaan mm  kesäaikana jolloin kuntalaiset eivät saa mitään palveluja 

tarvittaessa.  Masala... 

Muuta - positiivinen kommentti 

 Tekniset palvelut:  Hyvin hoidettu!  Kantvik... 
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6. SOSIAALIPALVELUT6. SOSIAALIPALVELUT
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6. SOSIAALIPALVELUT6. SOSIAALIPALVELUT

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien sosiaalipalveluita, 

kodinhoitoa ja vanhustenhuoltoa. 

Viisi esitettyä kysymysväittämää ja vastausprosentit näihin väittämiin  ilmenevät 

seuraavilla sivuilla.

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 vapaamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 123

SOSIAALIPALVELUT

Kysymysväittämät 

1. Minulle kuuluvat sosiaalipalvelut ja -

etuudet on käsitelty oikeudenmukaisesti(= 

esim. toimeentulotuki, elatustuki, 

omaishoidontuki).

2. Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien 

toimeenpano on täsmällistä.

3. Sosiaalipalveluista ja -etuuksista vastaavat 

kunnan virkailijat palvelevat minua hyvin.

4. Tarvitsemani kunnan kotihoidon palvelut 

toimivat hyvin (tähän eivät sisälly 

päivähoidon tuet).

5. Vanhustenhuollon palvelut (sosiaali- ja 

terveydenhuollon) on järjestetty hyvin.

Vastausprosentti 2017

Sosiaalipalvelukysymykset  35% 

(2015: 22% 2013: 25%  2011: 32%). 

Kotihoidon palvelut  28%                              

(2015: 12%  2013: 16%   2011: 23%).

Vanhustenhuollon palvelut  38% 

(2015: 25%  2013: 25%  2011: 31%). 



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 124

Yhteenveto – tärkeys

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei

• Vastausprosentti on tässä barometrissa korkeampi kuin aikaisemmin, mutta on edelleen 

alhainen, kun ainoastaan joka kolmas kuntalainen on vastannut sektorin kysymyksiin. 

Osoitus siitä, että vähemmistö kuntalaisista käyttää sosiaalipalveluja.

• Sosiaalipalveluilla on kuntalaisten mielestä muita hallinto-aloja hieman alhaisempi 

prioriteetti. 

• Vanhustenhuollon palvelut on sektorin tärkein kysymys, sijoittuu kaikkien barometrin 

kysymysten tärkeysvertailussa sijalle 18.  

• Sosiaalietuuksia koskevien kysymysten tärkeys on laskenut ja sijoittuu barometrin 

tärkeyslistan keskivaiheen alapuolelle.

• Kotihoito sijoittuu barometrin tärkeyslistan alimpaan kvartaaliin. 

Sosiaalipalvelut
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Palveluiden tärkeys
Sosiaalipalvelut
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Yhteenveto – tyytyväisyys

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin

• Kokemukset sosiaalietuuksista ja niihin liittyvistä palveluista vastaavat riittävän hyvin 

kuntalaisten odotuksia aivan kuten edellisissäkin barometreissa.

• Tyytyväisyys kotihoidon palveluihin on laskenut ja kuilu tärkeys- ja tyytyväisyyspisteiden 

välillä on jonkin verran liian suuri ja suurempi kuin kahdessa aikaisemmassa 

barometrissa.  

• Vanhustenhuollon palvelujen osalta tyytyväisyystaso on ollut sahaava siitä asti kun 

kysymys otettiin mukaan barometriin. Vaikka nyt tyytyväisyys on noussut se sijoittuu 

barometrin alimpaan kvartaaliin. Viime barometrissa kuilu tyytyväisyyden ja tärkeyden 

välillä oli barometrin suurin, tässä barometrissa kuilu on barometrin viidenneksi suurin.  

Sosiaalipalvelut
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Tyytyväisyys palveluihin
Sosiaalipalvelut
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Sosiaalipalvelut
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Tyytyväisyysjakauma

Sosiaalipalvelujen  käsittely on

oikeudenmukaisesti.

Sosiaalietuuksien toimeenpano on 

täsmällistä.

Sosiaalipalvelujen virkailijat 

palvelevat hyvin.

Kotihoidon palvelut toimivat hyvin.

Vanhustenhuollon palvelut on 

järjestetty hyvin.

Sosiaalipalvelut
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Tyytyväisyyskuilu

Ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä
mieluummin  alle  1,0

Sosiaalipalvelujen  käsittely on

oikeudenmukaisesti.

Sosiaalietuuksien toimeenpano on 

täsmällistä.

Sosiaalipalvelujen virkailijat 

palvelevat hyvin.

Kotihoidon palvelut toimivat hyvin.

Vanhustenhuollon palvelut on 

järjestetty hyvin.

Sosiaalipalvelut
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Yhteenveto – tyytyväisyys

Alue- ja ikäkohtainen tyytyväisyys palveluihin

• Aluekohtaisen tyytyväisyys palveluihin.  Vertailu ei anna luotettavaa kuvaa 

tyytyväisyydestä eri alueilla, koska joillakin alueilla vastanneiden määrät ovat liian 

pienet  Kantvik (n=12), Upiniemi (n=9), Sundsberg (n=6), Vols (n=13), Veikkola (n=14).

• Vanhustenhuollon palveluihin tyytyväisyys jakautuu ikäryhmittäin seuraavasti 

(vastanneiden määrät ikäryhmissä 18-25  ja 26-40 eivät oikeuta tulosten vertailulle)

- 41-55 vuotiaat 7,03 (2015: 6,88  2013: 6,96)  

- 56-65 vuotiaat 7,32  (2015: 6,97  2013: 7,47)  

- 65+ vuotiaat 7,54  (2015: 7,08  2013: 7,77)

Sosiaalipalvelut
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2017

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Sosiaalipalvelujen  käsittely

on oikeudenmukaisesti.
7,50 8,47 8,25 8,04 8,43 8,33 7,77

Sosiaalietuuksien 

toimeenpano on täsmällistä.
7,64 8,73 8,29 8,36 8,88 8,55 8,15

Sosiaalipalvelujen virkailijat 

palvelevat hyvin.
7,58 8,75 8,16 8,38 9,50 8,40 7,87

Kotihoidon palvelut toimivat 

hyvin.
6,80 8,60 7,54 8,00 8,25 8,50 7,20

Vanhustenhuollon palvelut 

on järjestetty hyvin.
6,82 8,00 7,27 8,00 7,25 8,00 6,53

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

Sosiaalipalvelut



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy
133

Aluekohtainen tyytyväisyys   2015

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

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

Sosiaalipalvelut

Heikohko:  alle 7,40Tyydyttävä: 7,89 - 7,40Hyvä: 7,90 ja yli
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Yhteenveto
Sosiaalipalvelut

KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA

• Vanhusten palvelut. Kuten aikaisemmissakin barometreissa, sektorin ylivoimaisesti 

eniten kommentoitu aihe on vanhusten palvelut, ja aihe joka koko barometrissa sai               

viidenneksi eniten kehittämiskommentteja.

Suuressa osassa kommenteista esitettiin huolta siitä, että palveluihin ohjataan 

riittävästi resursseja ja huomiota nyt ja jatkossa. 

55% vastaajista, jotka kommentoivat, kuuluvat ikäryhmään +65, mikä toisaalta 

osoittaa, että lähes puolet kommentoijista esitti huolen omaisten tai tulevaisuudessa 

omasta kohtelusta vanhuksena. 

• Tämän osion lopussa löytyvät kaikki sosiaalipalveluihin liittyvät kommentit  

aihepiireittäin.



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 135

Kuntalaiskommentit

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Vanhusten palvelut 37 65% 2 33%

Kotihoidon palvelut 8 14% 1 17%

Sosiaalipalvelut 9 16% 2 33%

Omaishoito 3 5% 1 17%

Sosiaalipalvelut
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Kuntalaiskommentit

Kehittämistarpeita sisältävät 

kommentit aiheittain 
2017 2015 2013

Vanhusten palvelut 37 65% 25 70% 25 66%

Kotihoidon palvelut 8 14% 3 8% 7 18%

Sosiaalipalvelut 9 16% 5 14% 5 13%

Omaishoito 3 5%

Muut aiheet 3 8% 1 3%

Sosiaalipalvelut
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Sosiaalisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Vanhusten palvelut  (37)

 Lisäresursseja vanhusten koti- sekä laitoshoitoon tarvitaan kipeästi.  

Keskusta... 

 Äldreboende borde utvecklas med plats för kommunens egna åldringar.  

Keskusta... 

 Vanhusten ja ikääntyvien asumismuotoihin pitäisi saada lisää vaihtoehtoa, 

kaikilla ei ole omaisia huolehtimassa vanhuksista.  Keskusta... 

 Kasvavaan vanhusväestöön tulee panostaa ettei tilanne karkaa käsistä. 

Erityisesti tulisi huomioida ikäihmisten omat näkemykset ja omaisten.  

Arkipäivää elävien tiedot asioista ovat monesti erilaisia kuin ns

asiantuntijoiden näkemykset.  Pois virkapäätöksistä enemmän kuuntelua 

ja ymmärrystä asioihin.  Keskusta... 

 Vet förtroendemännen vad en åldring är. Jag har förstått att vi åldringar är 

till besvär i kommunen.  Keskusta... 

 Ikäihmisiä huomioitava yhdistys- ja vapaa-ajan toiminnoissa, tukea 

kunnalta.  Keskusta... 

 Vanhoille ihmisille ja ikäihmisten järjestöille kokoontumistiloja ja 

yhteisöllistä toimintaa.  Kantvik... 

 Toivon että vanhusten palveluja kehitetään jatkuvasti. Aktiviteetteja 

vanhuksille, senioreille, niitä ei ole koskaan tarjolla liikaa.  Keskusta... 

 Kunta ei välitä vanhoista ihmisistä.  Keskusta... 

 Pitkät sas-jonot, ei vanhusten paikkoja tarpeeksi. Lehmuskartanon jatkuva 

hoitajavaje järkyttää!   Kantvik... 

 Vanhuksen etu? Kuka vahtii että pääsee tarvitsemaansa hoitoon? Jos 

omaiset haluavat hoitaa kotona. Monelle rahakysymys. Vaikea puuttua 

sivusta.  Veikkola... 

 Kunnan ja perusturvan henkilöt eivät aja vanhusten asiaa.

 Paremmin tietoa vanhuksille tarjolla olevista palveluista.  Keskusta... 

Vanhusten palvelut

 Vem bryr sig om en åldring den är bara en belastning för kommunen. Hur 

skall personalen orka,  hela tiden inhoppare. Maten kunde också smaka 

bättre (kvällsbiten den eviga jugurten + smörgås). Städningen har också 

blivit sämre.  Keskusta... 

 Vanhuspalvelut: kotihoitoa lisää.  Vols... 

 Lisää ympärivuorokautista hoitoa vanhuksille oman kunnan toimesta.  

Keskusta... 

 Eläkeläisille lisää päiväryhmätoimintoja.  Keskusta... 

 Åldringsvården - att också 90 åring får service fast hon är i bra skick.   

Keskusta... 

 Bättre tänkande om äldrevården.  Keskusta... 

 Den åldring som har sin familj och släkt i Kyrkslätt skall vårdas i sin egen 

kommun, på båda språken. Om vården utlokaliseras skall kriterierna vara 

kvalitet framför kostnader.  Veikkola... 

 Vanhusten kotihoito ala-arvoista. Tarpeen kartoittajat erittäin 

epäkohteliaita ja epäasiallisia.  Kantvik... 

 Vanhuksista huolehtimista, ei saa unohtaa.  Keskusta... 

 Työntekijät vanhustenhuoltokodeissa voisivat antaa hieman enemmän 

aikaa yhdelle ihmiselle - tarvitaan lisää työntekijöitä.  Keskusta... 

 Ikäihmisten aktiviteettiasiat > käsittääkseni mallia otetaan Espoon 

pilottihankkeista.  Kantvik... 

 Vanhusten hoitoon ja asumiseen turvallisesti täytyy kiinnittää huomiota.  

Keskusta... 

 Förstorning av Lindgården för åldringar som klarar  sig hemma.  

Keskusta... 

 Vanhusten palveluihin tarvitaan parannusta; asumispalveluihin 

vaihtoehtoja.  Keskusta... 
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Sosiaalisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Vanhusten palvelut 

 Absolut mera serviceboende i kommunen.  Masala... 

 Vanhusten huoltoon enemmän resursseja.  Keskusta... 

 Jatkoa ajatellen toivon että kunta huolentii vanhuksista kunnialla ja 

kunniallisesti.

 Kunnan palvelutalo masentava paikka. Jotain iloa Bingon lisäksi.  

Sundsberg... 

 Voisiko vanhustentyö ja varhaiskasvatus tehdä yhteistyötä enemmän. 

Mummoja ja pappoja päiväkotein jne.  Keskusta... 

 Vanhusten hoito maassamme ala-arvoista. Toivon Kirkkonummen 

tässä asiassa  näyttävän mallia.  Masala... 

 Vanhusten palvelut tärkeitä! Ikääntyviä tulee koko ajan lisää.  

Keskusta... 

 Tuntuu siltä ettei hoivakotiin pääse ennekuin tulee ruumiita. 

 Åldringarnas tjänster är inte bra alls.  Keskusta... 

 Riittävästi henkilökuntaa vanhustenhuoltoon.  Keskusta... 

Vanhusten palvelut - positiiviset kommentit 

 Kotikuntoutusjaksot = hyvä palvelumuoto. Ikäihmisten 

fysioterapiaryhmät hyviä.  Vols... 

 Uimahallin 70+ kortti hieno idea.  Veikkola... 

Omaishoito

 Omaishoitajille enemmän tukea.  Keskusta... 

 Omahoitajan avunpyyntöihin ei vastata,  voimavarat ovat loppu. 

Vastaus on aina että olette vielä niin nuori. Kyse on vanhusten 

palveluista.  Vols... 

 Omaishoidon kriteerejä voisi tarkentaa ja laajentaa, näkövammaisella 

pitäisi olla oikeus omaishoitajan saantiin.  Keskusta... 

Omaishoito - positiiviset kommentit 

 Paljon hyvää kiitoksia. Omaishoito ok!  Masala... 



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 139

Sosiaalisiin palveluihin liitetyt  kommentit

Sosiaalipalvelut  (9)

 Sosiaalipalvelujen osalta olisi hyvä jos voisi laittaa myös s-postia,  eikä 

aina tarvitsisi soittaa/jonottaa. Kuunnella kaikkia suomeksi ja ruotsiksi. 

Kantvik... 

 Sosiaalitoimisto on  jättänyt liian usein toim. tulotukia maksamatta 

ajallaan, koska virkailija on UNOHTANUT laittaa ne maksuun. 

Sekoilua ja ketään ei saa puh. kiinni jos vaikka hätä on suuri.  

Masala... 

 Hyvin toimiva sosiaalipalvelu on hyvinvoinnin edellytys. En käytä niitä 

(nyt) mutta se ei poista tärkeyttä.  Keskusta... 

 Sosiaalipalveluissa on kyse erittäin tärkeistä palveluista. Näiden 

palvelujen tarvitsijat ovat usein muita heikommassa asemassa eivätkä 

välttämättä kykene nähdä vaivaa palvelut saadakseen.  Keskusta... 

 Toimeentulotuki tulee myöhässä ja välillä laskettu väärin.  Upinniemi...  

 Har tyvärr haft otur med socialhjälpen.  Vols... 

 Bättre information om sociala tjänster och kostnader.  Keskusta... 

 Minulle määrättyä kuljetuspalvelua ei toteutettu lainkaan ajallaan, 

kuntoutuminen viivästyi 1/2 tuntia.  Masala... 

 Osa palveluista kaukana ja resursointi liian vähäistä.  Keskusta... 

Kotihoidon palvelut  (8)

 Kotihoidossa jatkuvasti vaihtuu henkilökunta, hoitosuhdetta ei voi 

luoda.  Keskusta... 

 Kotihoitoon lisää resursseja.  Keskusta... 

 Maksakaa kotihoidon työntekijöille kunnon palkkaa se kannustaa niitä 

tekijöitä jaksamaan.

 Undermåliga resurser inom hemvården som påverkar negativt 

servicens kvalitet.  Keskusta... 

 Kotisairaanhoidon hoitajat pitäisi olla samat tutut hoitajat eikä koko 

ajan vaihtuvia hoitajia.  Veikkola... 

 Hemsjukvården, alla gånger ett nytt ansikte, det är inte bra.  

Keskusta... 

 Mahdollisuuksien mukaan  aina sama hoitaja kotihoidossa.  

Keskusta... 

 Kotihoidon maksu kohosi viime vuonna 50%.  Keskusta... 

Sosiaalipalvelut - positiiviset kommentit 

 Kotisairaanhoito toimii hyvin.  Keskusta... 

 Nyt sos. palvelut toimii.  Keskusta... 

Kotihoidon palvelut - positiiviset kommentit 

 Kunnan nuoret sosiaalihoitajat auttavaisia.  Vols... 
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7. HYVÄ ELÄMÄ7. HYVÄ ELÄMÄ
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7. HYVÄ ELÄMÄHYVÄ ELÄMÄ

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä joihinkin kunnan 

mahdollistamiin asumis- ja viihtyvyystasoon sekä hyvinvointiin, liittyviin 

asioihin.

Kolmetoista esitettyä kysymysväittämää ja vastausprosentit näihin väittämiin  

ilmenevät seuraavilla sivuilla.

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 vapaamuotoiset kommentit on ryhmitelty aihealueittain.
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HYVÄ ELÄMÄ

Kysymysväittämät 

1. Lähiympäristöni on turvallinen asua ja        

liikkua.

2. Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan 

taajamissa.

3. Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä.

4. Puistot ja muut viheralueet ovat siistit.

5. Kirkkonummen keskustan yleisilme on 

viihtyisä.

6. Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava 

asunto tai asuinpaikka.

Vastausprosentti 2017

Turvallisuus  97%                                           

(2015: 98%  2013: 95%  2011:  96%). 

Lähiympäristö ja puistot  95%               

(2015: 97%  2013: 93%  2011: 94%). 

Keskusta  94%                                          

(2015: 96%  2013: 90%  2011: 91%).

Asunnon löytyminen  89%                            

(2015: 91%  2013: 85%  2011:  88%).
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HYVÄ ELÄMÄ

Kysymysväittämät 

8. Onko omakohtaisia kokemuksia kunnan 

joukkoliikenneyhteyksistä omassa

kunnassa / lähikuntiin.

9. Kunnan sisäiset joukkoliikenneyhteydet  

toimivat hyvin.

10. Joukkoliikenneyhteydet kunnasta minulle 

tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin.

11. Suosimani liikunnan harrastaminen 

onnistuu  kätevästi kunnassa.

12. Suosimani kulttuurin harrastaminen 

onnistuu hyvin kunnassa.

13. Kunnan palveluissa otetaan riittävästi 

huomioon eri kulttuureista ja maista 

tulevien ihmisten tarpeet.

Vastausprosentti 2017

Kokemuksia joukkoliikenneyhteyksistä 

omassa kunnassa 61%, lähikuntiin 78%

Joukkoliikenneyhteydet  80%                

(2015: 73%  2013: 74%  2011: 77%). 

Liikunnan harrastaminen  90%                  

(2015: 89%  2013: 89%  2011: 92%).

Kulttuurin harrastaminen 79%                  

Maahanmuuttajien huomioiminen  58%  

(2015: 40%  2013: 40%  2011: 54%).
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Yhteenveto – tärkeys
Hyvä Elämä

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei

• Tästä osiosta löytyy kuntalaisten tärkeimpinä ja vähemmän tärkeinä pitämät 

kysymykset.

• Lähiympäristön turvallisuus sekä viihtyisyys ja turvallisuus kunta-taajamissa ovat 

tärkeimpinä pidettyjä kysymyksiä nyt, kuten myös aikaisemmissa barometreissa.

• Keskitärkeinä kysymyksinä barometrissa pidetään, että kunnasta löytyy sopiva asunto 

sekä että puistot ja viheralueet ovat siistit.

• Keskustan viihtyisällä yleisilmeellä on alhainen prioriteetti, sijoittuu tärkeyslistan aivan 

häntäpäähän. 
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Yhteenveto – tärkeys
Hyvä Elämä

Mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä - mitä ei

• Kunnan joukkoliikenneyhteydet sijoittuvat barometrin tärkeyslistan alimpaan kvartaaliin.

- Sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä on käyttänyt 60%. Näistä vastanneista runsaat 

puolet pitää toimivia yhteyksiä erittäin tärkeänä. 

- Joukkoliikenneyhteyksiä muihin kuntiin ilmoittaa 78% vastanneista käyttäneensä. 

Kaksi kolmasosaa näistä vastanneista pitää toimivia yhteyksiä erittäin tärkeinä.

• Barometrissa on seitsemän kysymystä, joiden tärkeys on merkittävästi noussut 

verrattuna aikaisempiin vuosiin. Näihin kysymyksiin kuuluu tässä osiossa olevat: 

”sisäiset liikenneyhteydet”, ”kunnasta löytyy asunto”, ”siistit puistot/viheralueet” sekä 

”liikunnan harrastaminen onnistuu kunnassa”. 

• Eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten tarpeiden huomioiminen on kuten 

aikaisemminkin barometrin vähiten tärkeä kysymys.
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Palveluiden tärkeys
Hyvä Elämä
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Palveluiden tärkeys
Hyvä Elämä
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Yhteenveto – tyytyväisyys
Hyvä Elämä

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin 

• Lähiympäristöään ja kunnan taajamia pitää 82% turvallisina (2015: 89%).   

• Kodin lähiympäristön luonnon viihtyisyys on kuntalaisten toivomalla tasolla. 

• Puistojen ja viheralueiden siisteydessä on kuntalaisten mielestä parantamisen varaa.   

Tulos on samansuuntainen kuin aikaisemmissakin barometreissa.  

• Keskustan yleisilmettä ei pidetä viihtyisänä. Barometrin alimmat tyytyväisyyspisteet.  

Huolimatta alhaisesta tärkeysarvosta ero tärkeys- ja tyytyväisyyspisteiden välillä on liian 

suuri. Tulos ei poikkea aikaisemmista barometreista.

• Kunnasta löytyy vastaajien mielestä heidän tarpeisiinsa sopiva asunto, barometrin 

kolmanneksi korkeimmat tyytyväisyyspisteet.   

• Kuntalaiset kokevat, että heidän suosiman liikunnan harrastaminen onnistuu hyvin 

kunnassa, barometrin kymmenenneksi korkeimmat tyytyväisyyspisteet.  

• Mahdollisuuksille harrastaa kulttuuria kunnassa annetaan barometrin alimpia sekä 

tärkeys- että tyytyväisyyspisteitä.
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Yhteenveto – tyytyväisyys
Hyvä Elämä

Kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin 

• Sekä kunnan sisäisten että kunnasta muualle toimivien liikenneyhteyksien osalta tärkeys-

tyytyväisyyskuilu on huomattavan suuri niillä, jotka ovat käyttäneet yhteyksiä. Sisäisten 

joukkoliikenneyhteyksien toimivuuden tyytyväisyyspisteet ovat kehittyneet seuraavasti:  

- liikenneyhteyksiä käyttäneet 7,00 (2015: 6,95  2013: 6,64) ja 

- ei liikenneyhteyksiä käyttäneet 6,82 (2015: 7,00 2013: 6,87).

• Joukkoliikenneyhteyksien toimivuudesta muihin kuntiin tyytyväisyyspisteet ovat 

kehittyneet: 

- liikenneyhteyksiä käyttäneet  7,33 (2015: 7,62  2013: 7,59), 

- ei liikenneyhteyksiä käyttäneet 7,15 (2015: 7,11  2013: 7,06). 

• Eniten barometrissa on laskenut tyytyväisyys siihen, miten kunta palveluissaan huomioi 

eri kulttuureista ja maista tulevien tarpeita. Kuten aikaisemmissakin barometreissa 

tyytyväisyys ylittää kuitenkin kysymykselle annetun tärkeysarvon.
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Tyytyväisyys palveluihin
Hyvä Elämä
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Tyytyväisyys palveluihin
Hyvä Elämä
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Hyvä Elämä
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Tärkeys vs. tyytyväisyys
Hyvä Elämä
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Tyytyväisyysjakauma

Lähiympäristöni on turvallinen asua  

ja liikkua.

Voin turvallisesti liikkua ja asioida 

kunnan taajamissa.

Kotini lähiympäristön luonto on 

viihtyisä.

Puistot ja muut viheralueet ovat 

siistit.

Kirkkonummen keskustan yleisilme 

on viihtyisä.

Hyvä Elämä
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Tyytyväisyysjakauma

Kirkkonummelta löytyy tarpeitani 

vastaava asunto tai asuinpaikka.

Kunnan sisäiset joukko-

liikenneyhteydet  toimivat hyvin.

Joukkoliikenneyhteydet kunnasta 

minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat 

hyvin.

Suosimani liikunnan harrastaminen 

onnistuu  kätevästi kunnassa.

Suosimani kulttuurin harrastaminen 

onnistuu hyvin kunnassa.

Kunnan palveluissa otetaan riittävästi 

huomioon eri kulttuureista ja maista 

tulevien ihmisten tarpeet.

Hyvä Elämä
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Tyytyväisyyskuilu
Ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä

mieluummin  alle  1,0

Lähiympäristöni on turvallinen asua  

ja liikkua.

Voin turvallisesti liikkua ja asioida 

kunnan taajamissa.

Kotini lähiympäristön luonto on 

viihtyisä.

Puistot ja muut viheralueet ovat 

siistit.

Kirkkonummen keskustan yleisilme 

on viihtyisä.

Hyvä Elämä
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Tyytyväisyyskuilu
Ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä

mieluummin  alle  1,0

Kirkkonummelta löytyy tarpeitani 

vastaava asunto tai asuinpaikka.

Kunnan sisäiset joukko-

liikenneyhteydet  toimivat hyvin.

Joukkoliikenneyhteydet kunnasta 

minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat 

hyvin.

Suosimani liikunnan harrastaminen 

onnistuu  kätevästi kunnassa.

Suosimani kulttuurin harrastaminen 

onnistuu hyvin kunnassa.

Kunnan palveluissa otetaan riittävästi 

huomioon eri kulttuureista ja maista 

tulevien ihmisten tarpeet.

Hyvä Elämä
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Yhteenveto
Hyvä Elämä

Aluekohtainen tyytyväisyys palveluihin

• Kodin lähiympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen ollaan tyytyväisiä kaikilla 

asuinalueilla, kuten myös kolmessa edellisessä barometrissa.

• Tyytyväisyys puistojen ja viheralueiden siisteyteen oli edellisessä barometrissa noussut  

kaikilla asuinalueilla. Nyt tyytyväisyys on heikentynyt Keskustan, Masalan ja 

Sundsbergin alueilla, mutta noussut hieman Kantvikin ja Veikkolan alueilla.

• Keskustan yleisilmeen viihtyvyyteen ollaan edelleen tyytymättömiä kaikilla asuinalueilla.

• Asuinpaikan löytymiseen tyytyväisyys on riittävä kaikilla asuinalueilla kuten kolmessa 

aikaisemmassakin barometrissa.

• Joukkoliikenneyhteyksiin ollaan edelleen tyytymättömiä lähes kaikilla asuinalueilla.

• Liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia pidetään riittävinä kaikilla asuinalueilla.

• Kulttuurin harrastamismahdollisuuksia kunnassa ei pidetä hyvinä millään asuinalueella.
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2017

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Lähiympäristö on 

turvallinen asua  ja liikkua.
8,31 8,45 8,38 8,36 8,91 8,12 8,35

Voi turvallisesti liikkua ja 

asioida kunnan taajamissa.
8,36 8,39 8,33 8,51 8,47 8,25 8,47

Kodin lähiympäristön 

luonto on viihtyisä.
8,34 8,81 8,41 8,37 8,97 8,81 8,61

Puistot ja muut viheralueet 

ovat siistit.
7,65 7,95 7,54 7,83 8,38 7,89 7,97

Kirkkonummen keskustan 

yleisilme on viihtyisä.
6,85 7,04 6,81 7,17 7,15 6,81 7,00

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

Hyvä Elämä
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2015

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

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

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

Hyvä Elämä
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Aluekohtainen tyytyväisyys  2017

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Löytyy tarpeita vastaava 

asunto tai asuinpaikka.
8,32 8,70 8,56 8,49 8,82 8,20 8,65

Sisäiset joukko-

liikenneyhteydet  toimivat 

hyvin.

7,04 7,06 7,21 7,43 7,17 6,04 6,02

Joukkoliikenneyhteydet 

tärkeisiin lähikuntiin 

toimivat hyvin.

7,28 7,49 7,48 7,71 7,59 6,44 6,62

Liikunnan harrastaminen 

onnistuu  kunnassa.
8,29 8,47 8,48 8,37 8,48 8,11 8,02

Kulttuurin harrastaminen 

onnistuu kunnassa.
7,04 6,95 7,31 7,22 7,16 7,10 7,19

Palveluissa otetaan 

riittävästi huomioon 

maahanmuuttajien tarpeet.

7,83 7,30 7,56 7,75 7,20 7,48 7,34

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

Hyvä Elämä
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Aluekohtainen tyytyväisyys 2015

Kantvik Upinniemi Keskusta Masala Sundsberg Vols Veikkola

Kirkkonummelta löytyy tarpeita 

vastaava asunto tai asuinpaikka.
8,54 8,49 8,62 8,69 9,50 8,67 9,01

Kunnan sisäiset joukkoliikenne-

yhteydet  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

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

Hyvä Elämä
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Yhteenveto
Hyvä Elämä

KUNTALAISTEN KOMMENTTEJA

• Julkiset liikenneyhteydet on vuodesta 2003 kerännyt eniten kommentteja 

barometrissa. Nyt eniten kommentoituja aiheita: harvat linja-autovuorot tai ei ollenkaan.  

Liikennöitsijöiden reittisuunnittelu, aikataulut ja myöhästymiset (HSL). Joitakin 

bussilinjoja mainitaan, erityisesti linja 280.  Ei ole suoraa yhteyttä Jorvin sairaalaan. 

Junaliikenne. Niistä, jotka kommentoivat, 90% ilmoittaa, että kotitaloudessa on auto. 

• Ympäristö ja viihtyvyys. Kolmanneksi eniten (2015: 2. eniten) barometrissa 

kommentoitu aihepiiri. ”Puistoja ja viheralueita ei hoideta” on ykkösasia kommenteissa. 

Useita mainintoja myös siitä, että Masalan keskusta on ränsistynyt, istutukset huonosti 

hoidettu, roskiksia tiheämpään. Meren mahdollisuuksia ei huomioida. Kommenteissa on 

myös konkreettisia ideoita ja ehdotuksia, joista voi olla hyötyä. 

• Kirkkonummen keskusta. Keskusta yleensä ottaen epäviihtyisä. Rautatieasema ja 

aseman hissit epäsiistit. Torialue eläväksi. Yleisilme. Istutuksia ei hoideta. 

• Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.  Neljäsosa kommenteista liittyi toivomuksiin 

parantaa maastohiihdon latuja ja verkostoa. Muutama toivomus saada liikuntasali.

• Kulttuuri. Toivotaan enemmän kulttuuritarjontaa. Myös mainintoja siitä, että kulttuuritalo

kuntaan olisi tervetullut.

• Tämän osion lopussa löytyvät kaikki aihepiireihin liittyvät kommentit.
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Kuntalaiskommentit

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Julkiset liikenneyhteydet 106 42%

Ympäristö ja viihtyvyys 50 19% 2 17%

Kirkkonummen keskusta 44 17% 3 25%

Kulttuuri 22 8%

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet 12 5% 3 25%

Asuntotilanne 7 3%

Turvallisuus ja sen ylläpitäminen 6 2%

Maahanmuuttajat 6 2% 3 25%

Muut asiat 6 2% 1 8%

Hyvä Elämä
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Kuntalaiskommentit

Kehittämistarpeita sisältävät 

kommentit aiheittain 
2017 2015 2013

Julkiset liikenneyhteydet 106 42% 82 35% 84 37%

Ympäristö ja viihtyvyys 50 19% 54 23% 58 25%

Kirkkonummen keskusta 44 17% 37 15% 27 12%

Kulttuuri 22 8% 13 5% 3 1%

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet 12 5% 27 11% 30 13%

Asuntotilanne 7 3% 2 1%

Turvallisuus ja sen ylläpitäminen 6 2% 3 1% 5 2%

Maahanmuuttajat 6 2% 11 5%

Muut asiat 6 2% 9 4% 22 10%

Hyvä Elämä
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Hyvään Elämään liitetyt  kommentit

Julkiset liikenneyhteydet  (106)

 Veikkola - Kylmälä - Kirkkonummi bussiyhteyksien parantaminen tarpeen.  

Vols... 

 Evitskogiin menee bussi arkisin klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ei lainkaan.  

Vols... 

 Julkinen liikenne on liian vähäistä, auto on siksi tarpeellinen vaikken sitä 

toivoisikaan.  Sundsberg... 

 Joukkoliikenneyhteydet paremmiksi. Turun juna saisi pysähtyä 

Kirkkonummella edelleen.  Keskusta... 

 Työssä käynti Hgissä vaikeaa jatkuvien liikennöitsijäongelmien vuoksi 

(bussit liian täynnä, myöhässä, vuoroja liian vähän).  Veikkola... 

 Junaliikenne meidän alueella ei ole toimiva.  Upinniemi...  

 Bussiliikennettä olisi kehitettävä talvisinkin.  Veikkola... 

 Joukkoliikenteen järjestäminen on tietysti haastavaa laajalle haja-

asutusalueelle.  Vols... 

 Tällä hetkellä asioiden hoitaminen keskustassa muuten kuin autolla on 

todella hankalaa. Upinniemi...  

 Liikenneyhteyksien kehittäminen ja ylläpito etenkin Helsingin suuntaan 

tärkeää.  Veikkola... 

 Bobäck tåghållplats måste tagas tillbaka, då planen på Bobäck blir färdig 

kommer det att hämta nya invånare.  Masala... 

 Joukkoliikenne järkyttävässä jamassa. HSL+VR=katastrofi. 25 min matka 

H:kiin kestää toista tuntia kun jokaista bussivuoron on veivattava kaikki 

nurkat, mitkään aikataulut ei pidä. Oma auto pakollinen.  Keskusta... 

 Kollektivtrafiken är slöseri i kommunen, då bussarna susar iväg tomma!  

Upinniemi...  

 Julkiset liikenteen yhteydet eteläiseltä Kirkkonummelta Helsinkiin voisivat 

olla paremmat.  Kantvik... 

Julkiset liikenneyhteydet  

 Arki-iltaisin ja viikonloppuisin bussit pääkaupunkiin kerran tunnissa ovat 

liian harvoin. Varsinkin arkisin saisi bussit kulkea kaksi kertaa tunnissa klo 

21 asti. Paljon kaupanalan väkeä käy töissä Helsingissä. Metrosta 

huolimatta suorat bussiyhteydet Helsinkiin tärkeitä. Oma työmatkani 

pitenee nykyisestä 30-35 minuutista 55-65 minuuttiin metron myötä. Ja 

sentään kuljen ruuhkaa vastaan!   Keskusta...

 Kirkkonummen sisäisessä joukkoliikenteessä on parantamisen varaa. 

Esim. Masala - Veikkola  Masala... 

 Junaliikenne (lähijuna) pitäisi saada toimimaan paremmin niin Hangon ja 

Turun suuntaan kuin Helsingin suuntaan. Miten Espoon rajalle tulevaa 

metroyhteyttä voidaan hyödyntää paremmin liityntäliikenteellä (linja-auto-

yhteyksiä metroasemalle).  Keskusta... 

 Lapseni käyttää kunnan julkisia yhteyksiä ja sitä kautta huomannut 

liikkuessani , että jos nykyinen julkinen liikenne veloittaa palveluksista 

kohtuuttomasti , niin voi kysyä että miksi lähes tunneittain (joskus kaksi 

peräkkäin) menevää linja-autoa kulkee "ei linjalla" kyltillä ja jopa linjalla 

kulkevan perässä ? Linja koskee Upinniemen suuntaan kulkevia . Tämä 

on toistuva ilmiö ! Miksi näin ? Toivottavasti näistä ei koidu kunnalle tai 

kuluttajalle lisäkustannuksia .  Kantvik...

 Bussi 280 Helsinkiin on ollut syksystä 2017 lähtien aamuisin usein aivan 

täpötäynnä. Bussit ovat myös myöhästelleet. Lippu maksaa 150 euroa 

kuukaudessa. Tuolla summalla pitäisi saada vähintään istumapaikka 

bussissa.  Veikkola... 

 Bussturer mellan Veikkola-Köklax och metrostationer.  Veikkola... 

 Joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeät ja niihin on panostettava.  Kantvik... 

 Liikenneyhteydet varsinkin viikonloppuisin ja iltaisin Helsinkiin ovat erittäin 

heikot.   Kantvik... 

 Pohjolan liikenne hoiti hyvin, HSL ollut ihan katastrofi aikataulujen ja 

saatavuuden osalta . Pakko käyttää taksia ja omaa autoa.  Keskusta... 
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Julkiset liikenneyhteydet  

 Joukkoliikenneyhteys tulisi järjestää Jorviin, koska siellä tuotetaan paljon 

terveyspalveluja.  Keskusta... 

 Kollektivtrafik till Jorvs sjukhus fungerar inte.   Keskusta... 

 Bussförbindelse direkt till Jorvs sjukhus behövs.  Keskusta... 

 Volsin suuntaan yhteydet keskustasta naurettavan huonot, mikäli siellä 

haluaa asua on pakko omistaa auto.  Kantvik... 

 Alla snabbtåg borde stanna i Kyrkslätt.   Upinniemi...  

 Eläkeläisille joukkoliikenteeseen enempi ale-mahdollisuutta.  Keskusta... 

 Bussi viikonloppuisin Veklahteen.  Keskusta... 

 Sairauden takia autottomana on todella hankala viedä lapsia esim

Peuranmaalle talvisin laskemaan, sinne voisi järjestää kuljetuksia vaikka 

viikonloppuisin, meitä on autottomia muitakin.  Masala... 

 Luomaan takaisin junayhteys.

 Tågen stannar inte. Exempel: resa Karis-Kyrkslätt måste resa via Alberga 

- en timme extra tid.  Upinniemi...  

 Tyhjiä busseja jatkuvasti - olisiko joku muu ratkaisu halvempi.  Veikkola... 

 Ruuhkabussit liian täynnä, bussivuorot käsittämättömästi jaettu ruuhka-

aikana (Veikkola - Espoo - Hki linja).  Veikkola... 

 Linja-autojen ja junien aikataulut saatava sopimaan yhteen. Linja-

autoyhteys Jorviin saatava pian.  Keskusta... 

 Joukkoliikenne (junat) lähikuntiin tulee saada entiselle tasolle.  

Upinniemi...  

 Vaikka 280-busseja pysähtyy 2 kpl Veikkolassa arkiaamuisin hyvin usein 

eivät riitä vaan molemmissa busseissa ihmisiä jää seisomaan. Kolmas 

bussi tarvittaisiin.  Vols... 

 Luoman juna-asema taas käyttöön.  Masala... 

Julkiset liikenneyhteydet  

 Keskustan juna-asemalta bussiyhteys lähialuille tiheämmin.  Keskusta... 

 Aamulla voisi kulkea useampi bussi Hkiin, eka lähtee 5,25 ja seuraava 

6,00. Illalla bussi kulkee kerran tunnissa Hkiin voisi kulkea 1/2 tunnin 

välein. Voisi ajatella työmatkalaisiakin ei vain koululaisia.   Keskusta... 

 Sis. liikenne ei huomioi linjan 280 aikatauluja etenkin illalla. Työpvä 

Hgissä päättyy klo 17, Veikkolasta - Kaislammelle ei enää klo 18,20 kulje 

autoja.  Keskusta... 

 Bussien 243, 907, 908 pyöriminen Veikkolan pienillä kaduilla turhaa > 

90% ilman yhtäkään matkustajaa. Aamulla ja ip koululaiset tarvitsevat, 

voisi olla päivällä ja illalla pieni bussi joka kyydittäisi mahdollisen 

asiakkaan.  Veikkola... 

 Sujuvampi sisäinen joukkoliikenne.  Keskusta... 

 Väldigt illa att inte Åbotåget stannar i Kyrkslätt mera.  Keskusta... 

 Julkiseen liikenteeseen parannuksia.  Vols... 

 Laajemmat ja tiheämmät joukkoliikenneyhteydet.  Sundsberg... 

 Päästävä bussilla Kirkkonummelta + lähialueet. Suorat yhteydet Jorviin. 

Keskusta... 

 Linja-autoyhteys Jorvin sairaalaan.  Keskusta... 

 Stort fel att stänga Bobäck haltpunkt.  Masala... 

 Joukkoliikenneyhteydet suuntaan Lohja-Veikkola  huonontuneet 

oleellisesti Veikkolasta. Liikennöitsijät Pohjolan Liikenne tai Vainio 

poistaneet useita vuoroja.  Veikkola... 

 Joukkoliikenne moottoritien kautta Hkiin.

 Ei lakkauteta seisakkeita; Luoma.  Masala... 

 Joukkoliikennettä kunnan sisällä ja sieltä muualle ei ole kehitetty 

Veikkolan kasvun myötä riittävästi.
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Julkiset liikenneyhteydet  

 Luomasta julkiset liikenneyhteydet huonot klo 19 jälkeen.  Masala... 

 Se till att kollektivtrafiken fungerar. Busstrafikens tidtabeller skall kunna 

fungera ihop med skolstarttider på morgonen.  Masala... 

 HSL:n bussit ruuhka-aikoina voisi  liikkua tiheämmin. Nyt hädin tuskin 

mahtuu bussiin sisälle.  Sundsberg... 

 Linja-autoliikenne Veikkolasta lähikuntiin saatava kuntoon.

 Återupprätta Bobäck hållplats.  Masala... 

 Espoo/Hki bussiyhteydet hitaat ja metron jälkeen huonot, junayhteys 

Turun suuntaan nykyisellään käyttökelvoton.  Keskusta... 

 Joukkoliikenneyhteyksiä tulisi kehittää nykyisestä, vaikka yksi 

myöhäisiltavuoro olisi paikallaan samoin viikonloppuvuoroja tulisi harkita.  

Vols... 

 Nopea bussiyhteys moottoritietä suoraan Espooseen lähimmälle 

metrosemalle, mieluiten Kantvikista lähtevä.

 Kaipaisin parempia kunnan sisäisiä bussiyhteyksiä, etenkin Veikkolaan.  

Keskusta... 

 Bussförbindelsen Kyrkslätt - Jorv under all kritik, sjuka flyttas till Jorv men 

ingen bra förbindelse.  Keskusta... 

 Lisää bussivuoroja klo 7-8 välille Helsinkiin, yövuoroja voi kyllä vähentää, 

lisää dynaamisuutta kunnan toimintaan HSL:n hallinnassa.  

Sundsberg... 

 Dösät on joskus tosi myöhässä.  Masala... 

 Bussivuoroja edelleen liian harvassa etenkin viikonloppuisin, tunnin 

vuoroväli on aivan liian pitkä.  Sundsberg... 

 Enemmän suoria bussiyhteyksiä Espooseen, Kauniaisiin, enemmän 

bussivuoroja kunnan sisällä.  Keskusta... 

Julkiset liikenneyhteydet  

 Bussiliikenne pitää saada kuntoon 280 Veikkola - Hki nyt uudistuksen 

jälkeen vuoroja jää välistä pois, bussit myöhässä liian vähän kalustoa.  

Veikkola... 

 HSL myötä Veikkola - Helsinki bussiyhteydet ovat merkittävästi 

heikentyneet, Pohjola liikenne jättää usein vuoroja välistä ja bussit ovat 

myöhässä aikatauluista myös Kampista lähdettäessä.  Veikkola... 

 Suora bussiyhteys Helsinkiin olisi tarpeellinen myös länsi-metron 

valmistuttua.  Keskusta... 

 Suoria nopeita bussiyhteyksiä Helsinkiin tulisi lisätä.  Keskusta... 

 Jatkoyhteydet Upinniemen bussilta junaan ja päinvastoin huono nykyään 

kun VR muutti aikatauluja.  Keskusta... 

 Lisää bussivuoroja, Upinniemeen menevä bussi kiertää kaikkialta niin 

matka-aika on kohtuuttoman pitkä.   Upinniemi...  

 Miksi juna- ja bussivuorot eivät tue toisiaan.  Lisää nopeita 

juna/bussivuoroja tarvitaan Hkiin. Nyt nopeat vuorot Hgistä lähtevät klo 

15-16 välillä, matkustajat ovat silloin vielä töissä.  Keskusta... 

 Bussiliikennettä parannettava. Kantvik... 

 Kunde inte de stora bussarna ersättas av mindre bussar.  Keskusta... 

 Bussilinjoja on liian vähän ja liian pitkät reitit. Kunnan pitää vaatia 

parannuksia joukkoliikenteeseen. Julkisen liikenteen toimimattomuudesta 

bussien osalta annettu palautetta.  Kantvik... 

 Liikenneyhteydet esim keskustasta Veikkolaan pitäisi olla paremmat, 

samoin Jorvin sairaalaan.   Sundsberg... 

 Kantvik-Kamppi saisi kulkea useammin bussi nyt päivällä1 kerran  

tunnissa  Kantvik... 

 Kommunens agerande gällande stängningen av Bobäcks hållplats var 

skamligt. Buss 911 är en fars.  Masala... 
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Julkiset liikenneyhteydet  

 Kollektivtrafiken i kommunen kunde också gå under veckoslut.  Vols... 

 Kirkkonummen keskusta > Veikkola  huonot liikenneyhteydet.  Keskusta... 

 Suorat nopeat linja-autoyhteydet Helsinkiin olisi erittäin tärkeää 

Kantvikissa asuvalle.

 Liikenneyhteydet, miten ne toimii metron valmistuttua?  Täältä ei pääse 

bussilla  terveyskeskuksen vuodeosastolle Jorviin, kaikilla ei ole varaa 

taksiin.  Keskusta... 

 Liikenneyhteys Veikkolasta Lapinkyläntietä Kauklahteen.   Vols... 

 1,5 h työmatka julkisilla on liian pitkä. Vuorovälit liian harvat.  Keskusta... 

 Yhteys Siuntioon olisi tärkeä.  Masala... 

 Kirkkonummelta käynti Jorvin sairaalaan yhdellä bussilla ja mahd. usein.

 Nyt kun Kirkkonummella ei ole vuodeosastoa tarvitaan paremmat 

yhteydet suoraan Jorviin. Junapysäkkiä ei saa vähentää, Luoma pitää 

saada uudelleen käyttöön.  Masala... 

 Joukkoliikenteen kehittäminen lähikuntiin.  Keskusta... 

 Volsissa asuvan on vaikea päästä mihinkään ilman omaa autoa.

 Joukkoliikenneyhteys Lapinkylästä Kauklahteen ja siitä eteenpäin 

lähimmälle metroasemalle vähintään tunnin välein joka päivä.  Vols... 

 Säännöllinen joukkoliikenne Siuntioon ja Lohjalle olisi hyvä.  Keskusta... 

 Sarvvikin julkinen liikenne ei toimi kovin hyvin > liian vähän bussivuoroja.   

Sundsberg... 

 Myös haja-asutusalueelle julkiset liikenneyhteydet.  Vols... 

 Julkinen liikenne on viime vuosina parantunut paljon, mutta edelleenkään 

asuminen ilman omaa autoa ei onnistu keskustan ulkopuolella. Linja-auto 

edes 2 tunnin välein myös kesäisin auttaisi paljon.  Vols... 

Julkiset liikenneyhteydet  

 Joukkoliikenneyhteydet ovat huonot Veikkolasta.  

 Bussiyhteydet Jorvin sairaalaan ovat huonot, sairaalaan on päästävä 

ilman vaihtoja.  Keskusta... 

 Bussförbindelse till Jorv utan byte av buss eller tåg.  Keskusta... 

 Skolbussarnas tidtabell kunde funderas över.   Veikkola... 

 Lisää bussivuoroja lähialueilta Kirkkonummen keskustaan.  Masala... 

 Joukkoliikenne paremmaksi.  Kantvik... 

 Kantvikista julkisilla kulkeminen on tolkuttoman hidasta. 

 Bussit ovt myöhässä/jättävät kokonaan tulematta.  Sundsberg...

 Det är svårt att pendla från Kyrkslätt till min arbetsplats i Åbo.  Kantvik... 
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Ympäristö ja viihtyvyys   (50)

 Kunnan järjestämää tapahtumaa/toimintaa Veikkolaankin. Päättäjiä 

keskustelemaan ja kävelykierroksille. Kyläyhdistyksen panostusta 

kyläläisten yhteisöllisyyteen esim. joulujuhla, pilkkikisa, juhannusjuhla, 

yhteislauluiltoja.   Asukkaat hoitamaan pihansa siistiksi.  

 Tolsan aseman seutu on hieno.  Keskusta... 

 Viihtyisyyttä enemmän.  Keskusta... 

 Älkää tuhotko luonnonkauniita alueita asfaltilla tai poluilla, jotka tuhoavat 

alueen luonnon kauneuden.  Veikkola... 

 Munkkullan mäki olisi ihana puisto jos se vaan siistittäisiin, puita 

harvennettaisiin ja tehtäisiin kävelytietä.  Keskusta... 

 Masalan alueen yleisilme keskustassa on vähän ränsistynyt, muutama 

tyhjä talo pitäisi todella purkaa .

 Toivon että kunta kiinnittää huomiota luonnonläheisen asuinympäristön 

vaalimiseen ja rakennettujen alueiden viihtyisyyden parantamiseen. Koen 

että parasta Kirkkonummen asuinympäristössä on luonnonläheisyys läpi 

koko kunnan.  Keskusta... 

 Veikkolan keskusta alue epäsiisti, istutukset huonosti hoidettu. 

 Jag önskar att man även i fortsättningen tar hänsyn till parker och andra 

grönområden.  Keskusta... 

 Sundsbergistä puuttuu viihtyisä "isompi" leikkipuisto pienille lapsille.

 Kaipaisin esim. puistotietä joka kulkisi jalkapallokentältä Prismaa 

kohti+alikulkutunneli rautatien alle.   Upinniemi...  

 Pitäisi panostaa keskustan siisteyteen, puistoihin ja kukkaistutuksiin. 

Penkkejä lisää ja roskiksia kävelyteiden varsille. Toivon että 

Kirsikkalaaksosta tehtäisiin oikea puisto.  Keskusta... 

 Viheralueet siistiksi. pujot pois sekä jättiukonputket(ilmoitettu useana 

vuotena, mutta mitään ei ole tapahtunut).  Upinniemi...  

Ympäristö ja viihtyvyys

 Kaikki puistoalueet ym. viheralueet on hoitamattomia, ei vain keskustassa. 

Kirkkonummi ei ole tällä hetkellä millään tavalla katsomalla viihtyisä eikä 

takuulla houkuttele uusia asukkaita. Häpeän kotikuntani keskustan 

ulkonäköä ja surkeaa viheralueiden hoitamista.  Upinniemi...

 Luonnontilaiset metsäalueet ja polut ovat minulle tärkeämpiä kuin puistot.  

Kantvik... 

 Puistojen ja katujen roskikset useammin tyhjäksi!  Keskusta... 

 Masalan alueen viihtyvyyttä voisi parantaa panostamalla viheralueisiin. 

Tai ainakin ne pitäisi saada käyttöön, esim koirapuisto olisi hyvä. Myös 

Masalan keskusta on epäviihtyisä. Vanhat liikerakennukset tosi surkeassa 

kunnossa, kuten vanha k-market, rakennus jossa esim. Sale, ja sen 

vieressä oleva vanha rakennus. Myös vanhan Siemensin tehtaan kohdalla 

oleva "pelto" alue on melko ruma

 Veikkolassa on kaava-alueella yksityisomistuksessa olevia puisto- ja 

viheralueita, jotka ovat rehevöityneet. Mielestäni nämä alueet tulisi 

lunastaa yksityisiltä, ja hoitaa ne kuntoon. Eihän yksityinen tietenkään 

niille mitään tee. 

 Invasiva växter som jättebalsamin och jättebjörnfloka skall avlägsnas från 

kommunens område.  Gesterby museiområde ser eländigt ut.  

Veikkola... 

 Asematunneli on epäsiisti, eikä johdu ainoastaan pultsareista, roskikset 

olisi tyhjennettävä useammin, seinät lattia hissi ja rappuset pestävä 

useammin. Eteläiselle hissille kameravalvonta, sillä "hämärälle" paikalle 

houkuttaa virtsata ja huumekauppakin mahdollistuu. Citymarketin 

Subwayn edusta on kuin sikala, eikä valaistustakaan lampuista huolimatta 

siinä käytetä - miksi! Keskustassa huumekauppa rehottaa melkein joka 

korttelissa ja iltojen pimetessä se on ulkopuolisille uhkaava tekijä ja 

varkaudet lisääntyvät.   Keskusta...
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 Puutarha-asiat ovat retuperällä.  Keskusta... 

 Det finns för lite lekparker och de är i dåligt skick.  Keskusta... 

 Röjning av träd och buskar vid vägar och naturområden, idag osnyggt 

över allt. Masala... 

 Parkerna oskötta.  Keskusta... 

 Katujen ja teiden pientareiden siisteys: roskia heitelty, voisiko järjestää 

siivoustalkoot /esim keväällä.  Keskusta... 

 Koirien jätökset pois puistoista, rannoilta jne.  Keskusta... 

 Lasten leikkipuistot ovat usein siivottomia nuorison vuoksi.  Veikkola... 

 Laittakaa entiset leikkipuistot kuntoon esim Kirsikkapuiston vieressä virtaa 

joki, ei aita. Finnsbackan leikkipuiston surulliset rikotut lelut. 

Leikkipuistoille vastuuhenkilö.  Keskusta... 

 Kommunen borde högakta sin vackra natur och se till att den fungerar i 

framtiden.  Vols... 

 Masalan kävelytielle roskis. 

 Cafe Purje Kantvikissä on viehettävä mutta kukaan ei ole siivonnut 

ympäristöä.  Kunnan merihenkisyyttä korostetaan mutta vähän on 

paikkoja jossa tavallinen kansalainen pääsee merenrantaa kävelemään.  

Kantvik... 

 Pujon ja Balsamin kitkemistä voisi aika paljon lisätä yleisillä alueilla ja 

velvoittaa maanomistajat omilla alueilla tekemään saman.  Keskusta... 

 Keskuspuistona kulkeva ryteikkö tulisi saada paremmin virkistyskäyttöön.   

Keskusta... 

 Roskislådorna i parkerna borde tömmas oftare, svämmar ofta över i 

Hindersby där jag bor.

 Kantvikin meren rannan kehittäminen ja viihtyisyyden lisääminen.

Ympäristö ja viihtyvyys

 Kunta ei hoida omia puistojaan/välialueitaan.   Keskusta... 

 Kunnan omistamat pellot ovat epäsiistit. Jättiputket ym. Vieraslajit 

rehottavat kun peltoja ei saada niitettyä. Keskusta... 

 Små skogsområden i centrum är fyllda med hundbajs och smutsiga 

blodiga sprutor. Brukar ha engångshandske och påse i fickan, plockar 

bort sprutorna. Keskusta... 

 Viheralueet surkeassa kunnossa. Ei kaunista miljöötä saada siten että 

tehdään nättiä mutta jätetään hoitamatta.   Keskusta... 

 Meren mahdollisuudet huonosti huomioon otettu, Kantvikin alueesta 

Kirkkonummen "Espoonlahti" tai "Aurinkolahti".  Keskusta... 

 Masalan sivukaduille penkkejä.  Masala... 

 Säilyttäkää metsät.

 Skötseln av t.ex.  vägkanter förskräcklig > man skär sönder träd och 

buskar, häckar m.m. Ingen annanstans i landet har man sett något 

liknande. I centrum är det idioti att göra sådant med traktor, det kan 

fungera efter landsväg inte i tätbyggda områden med planteringar.  

Keskusta...

 Kävin äsken Kanadassa ja sain siellä idean: ympäri kuntaa kauniisiin 

maisemiin voisi laittaa pirteän värisiä penkkejä osa luontoa osa 

kylämaisemaa. Tuoleja voisi merkitä karttaan > etsitään > istutaan > 

nautitaan.  Keskusta... 

 Rahaa käytetään viheralueiden rakentamiseen mutta ei niiden ylläpidosta 

huolehtimiseen. Kukaan ei ota vastuuta eikä valvo miten puiden ja 

pensaiden istutukset lähtevät kasvamaan. Enemmän kesätyötekijöitä 

huolehtimaan istutuksista ja viheralueista. Istukaa junaan Kirkkonummelta 

Kauniaiseen ja katsokaa ennen Kauniaisen asemaa olevaa viihtyisää 

oleskelu-viheraluetta: istutukset, leikkipuistot, skeitti alue yms.   

Keskusta...
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Ympäristö ja viihtyvyys  

 Puistot ja viheralueet kaipaavat lisää panostusta.  Keskusta... 

 Kunnan vuokratalot ja muut vuokrayhtiöt (Sato, ym) näiden piha-alueet ja 

muut tienoot huonossa kunnossa, talkoohenki puuttuu.  Keskusta... 

 Puhdas ja viihtyisä luonto tulisi ottaa huomioon paljon paremmin. Kunta ei 

näytä ymmärtävän päätöksissään luonnon merkitys kunnan asukkaille.  

Kantvik... 

 Kunta markkinoi itseään merisenä kuntana, mutta meren läheisyyttä ei 

hyödynnetä.  Keskusta... 

 Meren rantakuntana meren/merenrannan tuomista ulkoilu/ajanvietto 

toimintaan, varsinkin kesällä aktiviteetit meren lähellä tms.  Masala...  

Ympäristö ja viihtyvyys - positiiviset kommentit 

 Kiitos Veikon vintistä, asukaspuistosta.  Veikkola... 

 Asuinalueemme on siisti ja viihtyisä.  Kantvik... 
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Kirkkonummen keskusta   (44)

 Vaikka maksaa liikaa on rata laitettava kannen alle ja keskusta 

paremmaksi liikkua. Tai sitten kaikki palvelut samalle puolelle.  Vols... 

 Keskustan arkkitehtuuri on pilattu ja yleisilme on kaikkea muuta kuin 

viihtyisä ja houkutteleva.   Kantvik... 

 Torialue eläväksi (vrt Salon tori kesäaikaan).  Keskusta... 

 Vanhan keskustan kehittäminen ja siisteys.  Keskusta... 

 Penkkejä ja roskiksia ehdottomasti lisää. Keskustaan kukkaistutuksia ja 

keskustan viihtyvyys kokonaisuudessaan.  Keskusta... 

 Stationens järnvägsundergång är dåligt skött. Ingen tömmer 

skräpkorgarna luktar illa.Är det VR som skall sköta dem?   Torget borde 

fås livligare.  Keskusta... 

 Viktigt att göra Kyrkslätt centrum trivsamt. Hoppas att det blir bättre när 

det nya biblioteket är färdigt.  Keskusta... 

 Keskusta on täysin kuollut. Tyhjiä liiketiloja on paljon. Kirjakauppaa jään 

kaipaamaan.  Keskusta... 

 Keskustan infra on sekava - yleinen siisteys ei ole houkuttavan näköinen.  

Kantvik... 

 Keskusta-alue kauniiksi ja viihtyisäksi. Upinniemi...  

 Keskustan ilmettä ja kokonaisuutta pitäisi edelleen kehittää; esim. 

Prisman ja CM:n kytkeminen kokonaisuuteen on jäänyt alkeelliselle 

tasolle.  Sundsberg... 

 Tågstationens hissar i centrum är förfärliga. Då vi rör oss med tåg och 

barnvagn är det otrevligt att gå in i en trång hiss som luktar urin. Då tar vi 

hellre bussen till Esbo.  Masala... 

 Minua häiritsee rautatieaseman epäsiisteys samoin keskusta.  Keskusta... 

 Är inte nöjd med den förändring som skett gällande grönområdet bredvid 

stationsområdet, grönområdet har förstörts totalt.  Keskusta... 

Kirkkonummen keskusta

 Kirkkonummen keskustan viheralueita voisi parantaa esim. 

liikennejakajissa olevat pensasistutukset ovat täynnä rikkoruohoja.  

Keskusta... 

 Keskusta on kehitettävä, kulttuurikeskus.  Keskusta... 

 Keskusta huonosti suunniteltu autojen ehdolla ja erittäin ruma ja likainen 

sekä rähjäinen.  Upinniemi...  

 Keskustan viihtyisyyttä on parannettava rutkasti.  Upinniemi...  

 Centrumområdets snygghet och planteringar skall beivras.  Veikkola... 

 Kirkkonummen kuntakeskus pitäisi saada yleisilmeeltään vetovoimaiseksi 

- torin ympäristö on aika "pysähtynyt" menneeseen aikaan.  Keskusta... 20

 Keskustan yleisilme on masentava. Enemmän elämää torin ympärille. 

Masalan ostoskeskuksen ympäristö masentavan surkea.  Sundsberg... 

 Kommuncentret har alltid varit en fars. Det kunde ha utvecklats till en 

småstad men är nu bara en genomfartsväg med ett par köpcenter och 

några bostadshus. Många bra exempel på småstad finns utomlands.  

Upinniemi...  

 Keskustan yleisilme ankea, hoitamattomia ja roskattuja alueita, asema-

alue epäsiisti  ja laiturialueen hissi yleinen WC.   Keskusta... 

 Kirkkonummen yleisilme on siistiytynyt paljon mutta parannettavaa on 

etenkin poliisiaseman seutu.  Keskusta... 

 Riv det gamla "centrumet" vid torget och bygg bostäder med butikslokaler 

i bottenvåningen, få ett  gemensamt centrum, nu är allt utspritt.  

Keskusta... 

 Aseman tunneli sotkuinen, hissiä käytetään vessana, töhrinnät lisäntyneet

keskustan alueella.  Keskustan parkkitalo on järkyttävän ruma! Se oli 

ensimmäinen näky kun tulin junalla tutustumaan paikkakuntaan. 

Keskusta... 
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Hyvään Elämään liitetyt  kommentit

Kirkkonummen keskusta

 Centrum: kyrkan borde synas - fäll stora gamla träd.  Masala... 

 Keskusta epäviihtyisä koska istutuksista ei pidetä huolta, kivetykset ja 

asfaltointi tehty epäsiististi ja huolimattomasti.  Keskusta... 

 Centrum borde upplivas, allting är splittrat, lekparken är väldigt dålig, 

tyvärr är torgområdet på dagarna full av berusade och droganvändare.  

Vols... 

 Keskustan yleisilmettä tulisi ehdottomasti kohentaa.  Keskusta... 

 Keskustan tuntumassa olevat metsäalueet tulisi jättää (toisin kuin nyt 

Heikkilän ja Vesitorninmäen kaavoissa on suunniteltu) nykyisenkaltaisiksi 

eikä pilkkoa rakennetuilla ulkoilureiteillä. Näin pilataan ihanat mustikka- ja 

sienimetsät.  Keskusta... 

 Ett ordentligt centrum saknas (består av CM, Prisma och torget).  

Keskusta... 

 Keskustan palvelut ovat hajallaan, liikkuminen jalan on tehty hankalaksi 

(esim CM - Prisma) ja enne kaikkea keskusta on todella epäviihtyisä, 

jonka takia asioimme lähes aina Espoon Isossa Omenassa.  Sundsberg... 

 Radan alikulku Limnellinpihalta Prismaan.  Keskusta... 

 Keskusta-alueen viheralueet vaatimattomat.   Keskusta... 

 Kyrkslätt torgområde och stationsområde är otrevliga, tunneln vid 

järnvägsstationen borde byggas färdigt i andra ändan, sluttning i stället för 

trappor och hållas ren.

 Mera planteringar och parker i synnerhet i centrum.  Keskusta... 

 Autoton keskusta > suunnitella jalankulkijoita etusijalla pitäen. Keskusta... 

 Toivoisin että Kirkkonummen keskusta eli torin ympäristö heräisi henkiin 

vielä uudelleen. Tällä hetkellä ei ole mitään joka houkuttelisi edes 

käymään.  Kantvik... 

Kirkkonummen keskusta

 Siisteys keskustan alueella ei aina ole hyvä. Avo-ojat keskustassa ovat 

pusikoituneet ja ruoho huonosti leikattu.  Kantvik... 

 Ydinkeskusta yleisilmeltään sekava.  Keskusta... 

 Centrum vid kyrkan, torget kunde skötas bättre.  Masala... 

 Rautatieaseman hissit ovat hyvin epäsiistit, niitä on epämiellyttävä käyttää 

vastasyntyneen vauvan kanssa.  Keskusta... 

 Hyvä puisto lapsille keskustaan.  Keskusta... 

Kirkkonummen keskusta - positiiviset kommentit 

 Kirkkonummi on viihtyisä paikka asua. Keskusta on kompaktin kokoinen ja 

siellä löytyvät tarvittavat palvelut, ympäristö on viihtyisä.   Sundsberg... 

 Keskustan yleisilme on viime vuosina kohentunut. Tätä kannattaisi jatkaa, 

on tärkeä kunnan brändille.

 Asemarakennus on kaunis, hyvä että sitä on remontoitu.  Keskusta... 
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Kulttuuri  (22)

 Kulttuurin harrastaminen soisi olevan hyvin onnistuvaa myös 

Kirkkonumella.  Masala... 

 Kulttuuritarjontaa voisi lisätä.  Masala... 

 Enemmän kulttuuritapahtumia.  Masala... 

 Lisää kulttuuritarjontaa ettei tarvitse aina matkustaa Espooseen tai 

Helsinkiin.  Masala... 

 Konstutställningar fattas nästan helt.  Masala... 

 Aikuisille teatteri- ja elokuvatarjontaa lisää.  Masala... 

 Kulttuuritalo musiikin ja kulttuurin harrastajille. Keskusta-alue kauniiksi ja 

viihtyisäksi.  Upinniemi...  

 Juhlasali konserttisaleineen on tarpeellinen.  Keskusta... 

 Konserttisali kuntaan. Upinniemi...  

 Lasten näkökulmaa ja kulttuuria enemmän.  Keskusta... 

 Oma teatteri niin talvelle kuin kesällekin

 Kirkkonummella on upea historia - miksei Gillabackan kotimuseo pitäisi 

oviaan auki vaikkapa muutaman kerran vuodessa. Kirkkonummilaisille 

olisi hyvin sopinut kulttuuri+historiakävelyt, luennot.  Upinniemi...  

 Mikä kulttuurin harrastaminen?  Masala... 

 Kulttuuritalo puuttuu Kirkkonummelta. Millä saisi keskustan köyhälistö 

nuoret ja -aikuiset järkevien harrastusten pariin, varattomuus kahlitsee ja 

sortuvat "huonoille teille".  Keskusta... 

Kulttuuri 

 Kulttuuria enemmän; esim konsertteja, taidenäyttelyjä, teatteria, tanssisali.

 Kunnassa on aivan liian vähän kulttuuritarjontaa.  Masala... 

 Kulttuuritarjonta vaikuttaa vähäiseltä, toisaalta yhteydet lähikuntiin ovat 

hyvät - ei siis ole suuri kynnys hankkia näitä palveluja muualta.  

Keskusta... 

 Kuntaan ei tarvita enää yhtään uusia urheilujuttuja > nyt pitäisi olla 

kulttuurin vuoro!  Sundsberg... 

 En ordentlig konsertsal behövs för över 300 pers.  Keskusta... 

 Olisipa oma kulttuuritalo.  Keskusta... 

 Kirkkonummelle kulttuuritalo: konserttisali, teatteriesityksiä, 

taidenäyttelyitä.  Keskusta... 

 Kunta tarvitsee kunnollisen konserttisalin.  Keskusta... 
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Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet  (12) 

 Palvelupisteistä ei löytynyt karttaa kunnan kävelyreiteistä.  Keskusta... 

 Uimahalli on ahdas, suihkutiloihin kaipaan väliseiniä jotta yksityisyys olisi 

peseytyessä  parempi.  Keskusta... 

 Fotbollsplanen samt dess skötsel bör förbättras! Tränings- samt 

spelmöjligheterna är mycket dåliga (ute) under vintertid.  Träningshall 

borde byggas asap.  Keskusta... 

 Toivoisin lisää valaistuja lenkkipolkuja keskustan alueelle.  Keskusta... 

 Kunnon liikuntasali katsomoineen kunnasta puuttuu, jota voisi käyttää 

myös muuhun kulttuuriin.  Keskusta... 

 Latuverkostoa voisi laajentaa kunnassa on metsää mitä hyödyntää, mallia 

voisi ottaa vaikka Espoosta.  Kantvik... 

 Jäähallimaksut todella korkeat.  Keskusta... 

 Eläkeläisille kuntosali +ym kuntoa kohottavaa toimintaa. Keskusta... 

 Lisää valaistuja latuja/kuntopolkuja.  Keskusta... 

 Pitäisi olla enemmän rullalautailupaikkoja, varsinainen sisähalli.  

Upinniemi...  

 Uimahalli voisi olla auki esim. Masala...-pe klo 07.00 - 24.00 la-

Sundsberg... Klo 07.00-20.00.  Keskusta... 

 Kunnasta puuttuvat ulkoilureitit, vrt. Espoon rantaraitti, keskuspuiston 

polut, Laajasalo ym. vast. hiekkapohjaiset, pitkähköt reiti joita voisi käyttää 

kuntoiluun ja virkistäytymiseen.  Kantvik... 

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet  - positiiviset kommentit 

 Uimahallipalvelut ovat kiitettävää tasoa.  Keskusta... 

 Kikkonummella hyvät ulkoiluilmastot.  Sundsberg... 

 Urheilupaikat hoidettu hyvin, niin urheilu- jalkapallokentät kuin lenkki-

/hiitopolut. Jenkon portaat todella hyvät!  Keskusta... 
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Turvallisuus ja sen ylläpitäminen (6)

 Juna-asemille kameravalvonta joka ehkäisee vandalismia ja sotkemista ja  

tekijät kiinni ja edesvastuuseen teoistaan.  Masala... 

 Poliisia ei näy oikeastaan koskaan. Keskustan liikeikkunoita rikotaan 

säännöllisesti.  Keskusta... 

 Peurakanta lisääntyy ja sen myötä punkit.  Keskusta... 

 Keskustan alueen elämä levotonta.  Kantvik... 

 Pojalta varastettiin polkupyörä tänään Masalan asemalta. Ikävä että 

rikollisuus pitää huomioida jatkuvasti.

 Turvattomuus lisääntynyt nuorten päihteiden käytön kasvaessa. Poliiseja 

enemmän näkyville keskustaan.   Keskusta... 

Asuntotilanne (7)

 Lisää vuokra-asuntoja, ei omistus.   Masala... 

 Håll hyreskostnader rimliga. Man ska kunna leva på sin lön man jobbar 

hårt för, även som låginkomsttagare.  Upinniemi...  

 Kunnan vuokra-asuntoja enemmän. Keskusta... 

 Olisi hyvä että kunnasta löytyisi myös asuntoja sisäilmaongelmiin 

sairastuneille ja allergikoille. Tällä hetkellä rakennetaan asuntoja 

nuorisolle mutta myös ikäihmisille olisi rakennettava.  Upinniemi...  

 Itäisellä Kirkkonummella tulisi lisätä tonttitarjontaa huomattavasti, alueella 

ylläpidetään keinotekoisesti kiskurihintoja., koska tarjontaa ei ole. Myös 

isojen perheasuntojen vuokratarjontaa ei ole.   Harkitsen vakavasti 

kunnasta pois muuttoa, koska asuntotarjonta sekä asuntojen hinnat eivät 

vastaa tarpeita.  Masala...

 Uusia asuntoja keskustaan.  Keskusta... 

 Ihan hyvä että esim. Tolsan alueella rakennetaan paljon uusia asuntoja, 

kunhan ei unohdeta että viihtyisyys ei saa kärsiä. Pitää jäädä riittävästi 

tilaa, hiljaisempia alueita, ja viheralueita.  Upinniemi...  
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Maahanmuuttajat - positiiviset kommentit 

 Monikulttuurisuus ja integraatio ovat tärkeitä asioita. Olisi tärkeä , että 

tämä koettaisiin kunnassa tärkeänä asiana.  Keskusta... 

 Invandrare bör integreras med skolning om vår kultur, beteendenormer 

och hjälpas in på arbetsmarknaden, speciellt unga män vs. kvinnosyn.   

Upinniemi...  

 "Kunnan palveluissa otetaan huomioon eri kulttuureista ja maista 

tulevien ihmisten tarpeet" Kysymys ymmärretään varmasti väärin 

useissa kotitalouksissa. Meidän perhe on kaksikielinen, ja lapsemme 

saavat tällä hetkellä venäjän kielen opetusta. Tämä on erittäin arvokas 

juttu tulevaisuutta ajatellen. Tämän kaltaiset palvelut/järjestelyt jäävät 

usein ehkä kiitosta vaille   Veikkola...

Maahanmuuttajat 

 Ei enempää pakolaisia kuntaan, vaikka suhtaudunkin heihin aika 

neutraalisti.  Masala... 

 Pakolaiset palautukseen.  Keskusta... 

 Eri maiden ihmisten tulisi tulla toimeen samoilla palveluilla kuin 

kantaväestö.  Vols... 

 Ei turvapaikanhakijoita omaan kuntaan.   Masala... 

 "Eri kulttuureista" tarkoittaa yleensä suomeksi muslimiväestöä. Mielestäni 

tällaisia "erityistarpeita" ei tule suosia.  Keskusta... 

 Maahanmuuttajien hyysääminen, töihin veromaksajiksi. Maahanmuuttajat 

ei työhaluisia, omakoht. kokemus.  Upinniemi...  

Muut aiheet 

 Koirapuistoja  lisää.   Keskusta... 

 Koirapuisto Kantvikiin.

 Keskustasta puuttuu kunnollinen koirapuisto.   Keskusta... 

 Koirapuistot??  Keskusta... 

 Kirkkonummella paljon kartanoita , toimipaikkoja joita kannattaisi kehittää 

matkailuun, näkisin tässä asiassa kunnan olevan avainasemassa.  

Veikkola... 

 Koirapuisto Veikkolaan. 

Muut aiheet - positiiviset kommentit 

 Tosi kiva että on Kirkkonummi-päivät!  Masala... 
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8. KUNNAN HALLINTO

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä koskien kunnan henkilökuntaa 

ja poliitikkoja.

Neljä esitettyä kysymysväittämää ja vastausprosentit näihin väittämiin  

ilmenevät seuraavalla sivulla.

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 vapaamuotoiset kommentit on ryhmitelty aiheittain.
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KUNNAN HALLINTO

Kysymysväittämät 

1. Kunnan henkilökunta on palvelualtista.

2. Kunnan henkilökunta on ammattitaitoista.

3. Kirkkonummen kunnan henkilökunta hoitaa 

kunnan asioita minun parhaakseni.

4. Kirkkonummen kunnan poliitikot hoitavat 

kunnan asioita minun parhaakseni.

Vastausprosentti 2017

Kysymyksiin vastasi  73%                        

(2015: 66%  2013: 74%  2011:  77%).  
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Yhteenveto

Kunnan henkilökunta

Ammattitaito. 71% pitää henkilökuntaa ammattitaitoisena (2015: 75% 2013: 73%).

Palvelualttius. 66% pitää henkilökuntaa palvelualttiina (2015: 70%   2013: 70%). 

Henkilökunta hoitaa kunnan asioita kuntalaisten parhaaksi. 57% luottaa siihen, että 

henkilökunta hoitaa asioita kuntalaisten parhaaksi  (2015: 61%  2013: 58%). 

Palaute kokonaisuudessaan indikoi, että  65%:lla kuntalaisista on myönteinen 

kokemus asioinnista henkilökunnan kanssa (2015: 68% 2013: 67%  2011: 68%).                                                  

Tyytyväisten osuus vastaajista näyttää olevan hieman laskusuunnassa ja 

tyytymättömien on aavistuksen noussut. Muutokset ovat kuitenkin melko pienet.

Kunnan hallinto
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Yhteenveto
Kunnan hallinto

Kuntalaisten kommentteja

• Kommentteja on nyt kaksi kertaa enemmän kun barometreissa 2015 tai 2013.

• Henkilökunta: Jonkin verran kritiikkiä kohdistuu henkilökunnan palvelualttiuuteen, 

tavoitettavuuteen, byrokratiaan organisaatiossa. Toisaalta useita hyviä kokemuksia 

henkilökunnan toimivuudesta.

• Poliitikot: Kommenteista erottuu huoli poliittisesta päätöksentekokyvystä, toivotaan 

myös enemmän poliittista yhteistyötä.

Kunnan poliitikot hoitavat kunnan asioita kuntalaisten parhaaksi

• Verrattuna edelliseen barometriin tyytyväisten osuus on jonkin verran laskenut ja 

tyytymättömien osuus noussut.

• Pidemmän aikavälin tarkastelussa kuntalaisten luottamus poliitikkoihin kunnassa on 

nousujohteinen. Toisaalta epävarmuus tai epätietoisuus siitä, miten poliitikot hoitavat 

kuntalaisten asioita, on edelleen melko suuri.



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy

184

Poliitikot hoitavat asioita  

kuntalaisten parhaaksi 

Henkilökunta hoitaa asioita 

kuntalaisten parhaaksi   
n=595

Kunnan hallinto

Samaa

mieltä

Eri

mieltä

Ei samaa, 

ei eri mieltä
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Kunnan henkilökunta

On ammattitaitoinenOn  palvelualtis

Kunnan hallinto

Samaa 

mieltä

Eri 

mieltä

Ei samaa, 

ei eri mieltä



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 186

Kuntalaiskommentit

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Poliitikot ja päätöksenteko 34 55% 2 22%

Kunnan henkilökunta 24 40% 6 66%

Muuta 3 5% 1 12%

Kunnan hallinto
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Kuntalaiskommentit 

Kehittämistarpeita sisältävät 

kommentit aiheittain 
2017 2015 2013

Poliitikot ja päätöksenteko 34 55% 18 50% 19 41%

Kunnan henkilökunta 24 40% 10 28% 12 26%

Muuta 3 5% 8 22% 15 33%

Kunnan hallinto
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Kunnan hallintoon liitetyt  kommentit

Poliitikot ja päättäminen  (34)

 Terve järki puuttuu välillä päätöksistä. Politikointi on tärkeämpää kuin 

asioiden edistäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittäminen.   

Sundsberg... 

 Poliittiset valtapelit pitäisi osata jättää pois ja keskittyä kunnan asioiden 

yhteisen parhaan hoitamiseen. Poliitikot: luottakaa ammattiosaajiin eli 

kunnan työntekijöihin.  Keskusta... 

 Poliitikot eivät eroa millään tavalla poliitikoista muualla - lupaukset 

unohtuvat vaalien jälkeen.  Keskusta... 

 Politiikkojen tulisi hoitaa yhteisesti asioita laajalla ja pitkänäköisellä 

toiminnalla.  Masala... 

 Päätöksenteko on välillä hidasta tai sellaisen kuvan saa.  Kantvik... 

 Kirjaston budjetti paukkuu (sama kuin metrossa), miten ihmeessä. Entä 

uusi terveyskeskus? Taas jahkailua.  Keskusta... 

 Todellista päättämishalua puuttuu poliitikoilta! Jahkailua!   Kantvik... 

 De vallöften som gavs har till det mesta brutits.  Keskusta... 

 Päätöksissä ja suunnitelmissa huomioitava paremmin kuntalaisten 

keskinäinen tasa-arvo.   Masala... 

 Suurissa asiakysymyksissä tulisi politiikoilla olla nykyistä jämäkämpää ja 

johdonmukaisempaa päätöksentekokykyä (esim. uuden terveyskeskuksen 

investointia on toistuvasti ja perustettomasti lykätty).  Vols... 

 Poliitikot eivät juuri välitä lapsettomista pariskunnista jotka lähentelevät 

eläkeikää.  Veikkola... 

 Poliitikkojen toivoisin pystyvän yhteistyöhön ja kompromisseihin.  

Keskusta... 

Poliitikot ja päättäminen  

 Poliitikot ajaa lähinnä omaa etua kunnan edun nimissä, liian vähän 

yhteistyötä ja samaan suuntaan vetoa, enemmän tappelua ja oman 

kannan puolustusta.  Masala... 

 "Hyvä veli järjestelmä" kunnan päättäjissä ja tapoihin hoitaa  asioita 

kunnan talolla voisi varmaan jo vuonna 2017 pikkuhiljaa lopettaa.    

Keskusta... 

 Kunnan päätöksenteko on rikki. Terveyskeskus koulut, kaavoitus, 

kunnantalo, kirjaston laajennus. Naurettavaa asioiden pompottelua 

edestakaisin ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja etujen tallomista. En koe että 

poliitikot ajaisivat kunnan ja kuntalaisten etuja, muuten päätökset olisi jo 

tehty ja useat ongelmat ratkaistu.  Masala...

 Ajoittain tulee tunne hyvin vanhanaikaisestista arvoista jotka jyräävät 

hallinnossa (tietyt poliitikot).  Keskusta... 

 Kunnan politiikkaan valitaan mediapellejä jotka eivät osaa oikeastaan 

mitään eikä ole edes paikalla.  Upinniemi...  

 Rohkeutta tehdä isoja päätöksiä ja ratkaisuja, uudistuvaa politiikkaa 

sallikaa positiivista ei negatiivista.

 Kunnallispoliitikot ovat arjessa lähes näkymättömiä, vain ennen vaaleja 

aktivoituvat.  Keskusta... 

 En politikers motto är, mina politiska och väljarstöd går först sedan partiet 

därefter kommunen.  Förtroendevaldas okunskap i praktisk ekonomi gör 

kommunens framtid oviss. Förtroendevalda vågar inte göra svåra beslut 

då det kan påverka dennes politiska framtid.   Veikkola... 

 Kommunpolitikerna borde göra starkare linjedragningar i kommunen.  Nu 

verkar tjänstemännen göra sina egna linjer vilket inte står i linje med den 

demokratiska beslutsfattarprocessen inom kommunen.  Keskusta... 
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Kunnan hallintoon liitetyt  kommentit

Poliitikot ja päättäminen  

 Partipolitiken gör ärendena besvärliga, alla drar åt sitt håll. Mera öppen 

diskussion.  Keskusta... 

 Kommunpolitikerna lider av beslutsångest; ärenden jomssas fram och 

tillbaka tills tåget har gått.  Keskusta... 

 Jotkut poliitikot hoitavat toiset eivät. Joskus omat edut ja ystävänpalvelu 

menevät edelle.   Masala... 

 Kommunalpolitikerna bryr sig ändast om områden där de själva bor.  

Vols... 

 Puoluepolitiikkaa vähemmän asiantuntevia päätöksiä enemmän.  

Keskusta... 

 Avoimuus tuntuu ajoittain olevan vieras käsite. Salailu politikoinnissa 

kiristää tunnelmaa.   Masala... 

 Kommunpolitikernas mål är inte alltid kommuninvånarnas bästa utan att få 

igenom sin egen politiska linje.  Upinniemi...  

 Päätöksenteko kunnassa on hidasta.  Veikkola... 

 Poliitikot käyttävät liikaa "ohjausta" virkamiesten suuntaan. Päätösten 

läpinäkyvyys huono.  Keskusta... 

 Poliitikot tekevät politiikkaa ja ajavat omaa etuaan ja varmistavat omaa 

jatkuvuuttaan. En luota yhtään!

 Kuntalaisaloite ei vaikuta jostain syystä lainkaan valtuuston päätöksiin.    

Keskusta... 

 Omat äänestykseni eivät ole päässeet vaikuttamaan kunnan asioihin; aina 

samat laulut hallinnossa.  Upinniemi...  

 Hur är det möjligt att det finns sådana ansvariga som inte är kapabla 

sköta uppgifterna: mögliga skolor, biblioteket stått stilla 6 mån.  

Keskusta... 

Poliitikot ja päättäminen  - positiiviset kommentit 

 Valtuutetut hoitavat työnsä hyvin .  Upinniemi...  

 Poliitikot ovat olleet helposti lähestyttäviä, etenkin uudet ja tuntuvat 

arvostavan asukkaan näkemystä.  Kantvik... 
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Kunnan hallintoon liitetyt  kommentit

Kunnan  henkilökunta  (25)

 Osaamista ja ammattitaitoa puuttuu, vaihtuvuus kertoo ongelmista ja 

huonosta työilmapiiristä.  Sundsberg... 

 Hallinto voisi oikeasti kuunnella ja toimia kuntalaisten hyväksi (esim paljon 

esillä ollut Finnsbackan päiväkotiasia).  Keskusta... 

 Toivoisi että asenne "virkamies on aina oikeassa" muuttuisi. Nöyremmällä 

mielellä ja avoimena saa aina enemmän aikaa.  Keskusta... 

 Ledningen kan vara yrkeskunnig, men besluten är dåliga.  Keskusta... 

 Eräiden henkilöiden tavoitettavuus huono.  Vols... 

 Näkymättömiä virkamiehiä.  Huolestuttavaa että johtoryhmätehtäviin 

palkatut uudet työntekijät irtisanoutuvat, mistä tämä kertoo, huonosta 

rekrytoinnista vai.  Keskusta... 

 Tung byråkrati.  Vols... 

 Perusturvan johto pitäisi laittaa nyt vaihtoon! Inhimillisiä ihmisiä tilalle 

Kiitos.  Keskusta... 

 Personalen känns först yrkeskunnig men ger upp för lätt när man skall 

reda ut saker.  Vols... 

 Asiakasta pallotellaan henkilöstä toiselle ja puhelinajoista toisiin.  Vols... 

 Hallinto on etäinen ja päätöksenteko on hidasta.  Sundsberg... 

 Palveluasenteissa  olisi toivomisen vara. Henkilökunnan kuuluu toimia 

asenteella "miten voin auttaa - hoidetaan homma mahdollisimman pian". 

Se tuo intoa ja vilskettä tiskin molemmille puolille. Virkamiesmentaliteetti 

"8.00-16.00" ei tee kunnasta houkutteleva. Tämä koskee erityisesti 

teknisiä palveluja.   Kantvik...

Kunnan  henkilökunta 

 Lisää henkilökuntaa tehtäviin jotka vaikuttavat konkreettisesti kuntalaisten 

elämään ja tulevaisuuden suunnitteluun.   Masala... 

 Kuinka moni kunnan työntekijä pärjäisi yksityisellä sektorilla? Vastaako 

nautittu palkka tehtyä työpanosta?  Keskusta... 

 Kunnantalous on kyettävä pitämään tasapainossa. Hankkeiden 

hallinnassa on ilmeisiä ongelmia (esim. kirjasto, keskustan 

liikenneympyrän painauma) = Toteutuksen hitaus (ja kalleus).  

Sundsberg... 

 Kunnan henkilökunta on erittäin vaikea tavoittaa, puhelinajat liian lyhyitä ja 

harvoin.  Keskusta... 

 Tyvärr är det ofta som vissa inom kommunens personal är totalt 

omotiverade och det gör sitt uttryck som dålig service.  Masala... 

 Eräs harvoista kerroista asioida kunnan kanssa oli tulentekoluvan 

pyytäminen kunnan maille. Tilanne johti siihen että kunnan henkilökunta 

ohjasi minua yhä uudelleen toiselle henkilölle ikään kuin kukin olisi 

yrittänyt välttää homman ottamista omalle työpöydälleen. Hyvää 

asiakaspalvelua olisi, että ensimmäinen henkilö ottaa tehtävän itselleen, 

hoitaa asian sisäisesti ja sitten palaa henkilölle kuka häneltä asiaa kysyi.  

Kantvik...

 Hoppas inte "sote och maakuntahallinto"   försämrar administrationen 

med tilläggsbyråkrati etc.  Keskusta... 

 Teen osa-aikaista työtä kunnalla. Vanhan ajan byrokratiaa on juurikin 

korkealla hallinnossa. Voi kun kunnan tapa toimia korkeimmassa 

hallinnossa tulisi yhtä ketteräksi kun kolmannella sektorilla. Kirkkonummi 

on juuri sopivan kokoinen ketteräksi hallinto-organisaatioksi.  Vols...
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Kunnan hallintoon liitetyt  kommentit

Kunnan  henkilökunta 

 Många som jobbar i kommunen bor säkert inte här, så känns det.   Vols... 

 Kunnan virastoissa on byrokraattinen asenne, kuntalaiset tulisi ajatella 

asiakkaiksi ja kehittää palvelu- ja suhtautumistapaa.  Keskusta... 

 Viime aikoina kunnan henkilöstö on muuttunut palvelualttiimmaksi ja 

osaavammaksi.  Keskusta... 

 Yksittäiset kunnan työntekijät hoitavat työnsä hyvin.    Kunnan ylin johto ei 

ole yksituumainen, mihin suuntaan pitää kunta kehittää ja miten.   

Keskusta... 

 Hur är det möjligt att det finns sådana ansvariga som inte är kapabla 

sköta uppgifterna: mögliga skolor, biblioteket stått stilla 6 mån.  

Keskusta... 

Kunnan  henkilökunta  - positiiviset kommentit 

 Kokemukseni mukaan palvelu kunnassa on myönteistä.  Keskusta... 

 Kvalitativ=yrkeskunnig personal som det går att diskutera med.  Masala... 

 Olen tyytyväinen palveluihin.   Sundsberg... 

 Henkilökunta tekee parhaansa.   Masala... 

 Kunnan johtaja Tarmo Aarnio on ystävällinen tervehtii aina kun tulee 

vastaan.   Keskusta... 

Muuta  

 Rahankäytön painopiste tulisi olla lapsissa ja nuorissa.  Masala... 

 Pahasti vihertää.  Vols... 

 Kantatie 51 ja Golfkentän välinen alue tulisi nimetä Peuramaaksi, Tolsa 

antaa väärää infoa.  Upinniemi...  

Muuta  - positiiviset kommentit 

 Kesäseteli sujui erinomaisesti siitä plussa!  Veikkola... 
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9. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 193

9. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty asukkaiden mielipiteitä kunnan tulevaisuuden 

näkymistä.

Viisi esitettyä kysymysväittämää ja vastausprosentit näihin väittämiin ilmenevät 

seuraavalla sivulla.

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 vapaamuotoiset kommentit on ryhmitelty aiheittain. 
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KUNNAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kysymysväittämät 

1. Kunnan panostus väestönkasvuun on 

minullekin hyväksi.

2. Kunnan nopea kasvu on uhka kunnan 

omaleimaisuudelle.

3. Suunnittelen asuvani Kirkkonummella 

ainakin seuraavat 5 vuotta.

4. Voisin suositella hyvälle ystävälle 

muuttamista Kirkkonummelle.

5. Itsenäinen Kirkkonummen kunta on  

minulle tärkeä   

Vastausprosentti 2017

Panostus väestön kasvuun on 

hyväksi  85%                                                  

(2015: 81%  2013: 85%  2011:  86%). 

Nopea kasvu on uhka kunnan 

omaleimaisuudelle 86%                                 

(2015: 82%  2013: 87%  2011: 89%). 

Suunnittelee asua kunnassa 92%                                 

(2015: 90%  2013: 93%  2011:  92%). 

Voisi  suositella  Kirkkonummea 97%  

(2015: 95%  2013: 96% 2011:  95%).

Itsenäinen Kirkkonummi 91%            

(2015: 90%  2013: 89%).
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Yhteenveto

Itsenäinen Kirkkonummen kunta   

Kasvava osuus kuntalaisista, 77%, (2015: 70%  2013:  66%) pitää tärkeänä, että 

Kirkkonummi säilyy itsenäisenä.

Itsenäistä kuntaa puoltavat asuinalueittain: 

Kantvik 76% (2015: 78%  2013: 64%).  Upinniemi  92% (2015: 70%  2013: 73%).  

Keskusta 81% (2015: 73%  2013: 70%).  Masala 77% (2015: 68% 2013: 58%).                       

Vols 75% (2015: 57%  2013: 70%).  Sundsberg 56% (2015 ja 2013 alle 20 vastaajaa).  

Veikkola  57% (2015: 61%  2013: 40%).

Kuntaliitosta on kommentoitu   

Kuntaliitos oli aihe, joka keräsi viidenneksi eniten kommentteja edellisessä barometrissa. 

Nyt kommentteja on puolet vähemmän.  

Kommenteissa suurin piirtein yhtä paljon mainintoja kuntaliitoksen puolesta kuin 

itsenäisen Kirkkonummen puolesta. 

Kuntaliitosta suosivissa kommenteissa enemmistö pitää Espoota sopivimpana. Myös 

mainintoja siitä, että yhteistyötä yli kuntarajojen voisi lisätä.

Tulevaisuuden
näkymät
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Yhteenveto

85 % kuntalaisista voi suositella Kirkkonummea asuinpaikkana

Vuoden 2003 barometrista lähtien yli 80% on ilmoittanut voivansa suositella 

Kirkkonummea. Suositteluhalukkuus asuinalueittain: 

Kantvik 77% (2015:  71%).   Upinniemi  83% (2015:  91%).   Keskusta  84% (2015: 83%).                              

Masala 94% (2015:  85%).  Vols 79% (2015:  80%).  Veikkola  83% (2015:  93%).                    

Sundsberg 97% (2015: 94%). 

70% kannattaa kunnan panostusta väestön kasvuun.                                                            

Kasvava osuus kuntalaisista puoltaa väestön kasvua, yhdessäkään aikaisemmassa 

barometrissa panostus kunnan väestönkasvuun ei ole saanut yhtä suurta kannatusta. 

47% ei pidä kasvua uhkana kunnan omaleimaisuudelle.

Kuntalaisista, jotka kannattavat kasvua, 54% (2015: 55%  2013: 55%) ei usko kasvusta 

aiheutuvan uhkaa kunnan omaleimaisuudelle. Kun taas 22%  (2015: 21%  2013: 23%) 

kuntalaisista, jotka uskovat kasvuun, epäilee kasvun uhkaavan omaleimaisuutta. 

8% vastaajista suunnitellee muuttoa kunnasta. Muuttohalukkuus kunnasta on ollut 

varsin pieni kaikissa barometreissa. Muuttohalukkuus on pieni kaikilla asuinalueilla.

Tulevaisuuden
näkymät
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Panostus väestökasvuun 

on hyväksi 

Nopea kasvu uhka 

omaleimaisuudelle  

Samaa 

mieltä

Eri 

mieltä

Ei samaa, 

ei eri mieltä

Tulevaisuuden
näkymät
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Voi suositella ystävälle 

muuttamista 

Kirkkonummelle

198

Suunnittelee asua 

Kirkkonummella  

seuraavat 5 vuotta  
Samaa 

mieltä

Eri 

mieltä

Ei samaa, 

ei eri mieltä

Tulevaisuuden
näkymät
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Itsenäinen Kirkkonummen 

kunta on tärkeä

Samaa 

mieltä

Eri 

mieltä

Ei samaa, 

ei eri mieltä

Tulevaisuuden
näkymät
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Kuntalaiskommentit

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Kasvun haasteet / edellytykset 26 36%

Kuntaliitos ja -yhteistyö 25 34%

Kunnan vetovoimaisuus 16 22%

Muuta 6 8% 1

Tulevaisuuden
näkymät
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Kuntalaisten kommentteja

Kasvun haasteista ja kunnan vetovoimaisuudesta

Otsikkoaiheista annettiin yhteensä 51 kommenttia, josta erottui seuraavat asiat:

• Kiinnittäkää huomiota kyläidyllin, puistojen ja lähipalveluiden olemassaoloon; 

siten viihdytään pitkään.

• Väestökasvussa tulee panostaa palveluihin samassa suhteessa.

• Panostus sujuvaan kaavoitus- ja rakennuslupatoimintaan.

• Lisää yritystoimintaa voisi houkutella kuntaan. 

• Parasta on sellainen kasvu missä säilytetään vihreä pienasutus.  

• Vetovoimaisuus voi olla: luontoarvot lähellä pääkaupunkiseutua, 

merenrantakunnan hyödyntäminen, palvelut helposti saatavilla, viihtyisät 

taajama-alueet.

Tulevaisuuden
näkymät
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Kunnan tulevaisuuden näkymät  - kommentit

Kasvun haasteet / edellytykset   (26)

 Ei haittaa vaikka ihmisiä tulee lisää, mutta kannattaisi suosia työperäistä 

muuttoa jotta myös verotulot kehittyvät suotuisaan suuntaan.  Keskusta... 

 Kirkkonummen tulee panostaa laadukkaaseen palveluun + 

joukkoliikenteeseen että saadaan lisää asukkaita ja verotuloja.  

Keskusta... 

 Den stora inflyttningen har gjort att den kommunala servicen inte hinner 

med, en mera planerad och strukturerad ökning önskas. Nu får 

kommunen  mer och mer prägel av en sovstad till Hfors.  

Keskusta... 

 Kunnan rikkaus on sen osien elinvoimaisuus, tärkeää on säilyttää ja 

kehittää palveluja myös alueen pohjoisosissa, ei pelkästään keskustassa.  

Veikkola... 

 Ekonomin i skick.  Vols... 

 Tillväxt och tomter nära befintliga centra och fungerande kollektivtrafik.  

Keskusta... 

 Kaavoitukseen on syytä panostaa, nykyinen hitaus on haitaksi kasvulle. 

Kirkkonummi voisi tarjota hyviä mahdollisuuksia uusille yrityksille kuin 

myös asukkaille.  Masala... 

 Uudet asukkaat ovat tervetulleita mutta kunnan tulee panostaa palveluihin 

samassa suhteessa.  Keskusta... 

 Veromaksajien saanti kuntaan on tärkeää, muilla ei ole niin väliä.  Vols... 

 Jos väestö kasvaa vahvasti tulee asukkaiden lähialueiden palveluihin ja 

viihtyisyyteen panostaa, esim uimahalli Masalaan.  Masala... 

 Vaikka kunta lisääntyy väkimäärältään on entistä tärkeämpää kiinnittää 

huomiota kyläidyllin puistojen ja lähipalveluiden olemassaoloon; siten 

viihdytään täällä pitkään.  Masala... 

 Jos asukkaita halutaan lisää myös joukkoliikenteen pitää toimia.  

Kantvik... 

Kasvun haasteet / edellytykset

 Bra med tillväxt.  Keskusta... 

 Kasvu on hyväksi vain jos se on asukkaiden palvelutarpeiden mukaista.  

Henkilökuntaa tulee lisätä asukkaiden tarpeiden  mukaan.  Masala... 

 Kaavoituksella  pystytään lisäämään kunnan kasvua.  Masala... 

 Väestönkasvun edellytyksenä on sujuva rakennuslupamenettely.  

Keskusta... 

 Kasvava kunta joka tarvitsee kuitenkin lisää yrityksiä työllistämään 

ihmisiä.  Upinniemi...  

 Kunnat voi hyvin jos tehdään laadukasta tutkimusta miten kunta voi 

kasvaa ja voida hyvin.  Keskusta... 

 Kunnan liikenneyhteydet pidettävä ajantasalla väestönkasvun 

lisääntyessä.  Masala... 

 Kasvu hyvä veroäyrin aleneminen (?).  Upinniemi...  

 Jokaisessa lähikunnassa on isot teollisuusalueet tänne ei uskalleta tulla 

perustamaan yrityksiä (rak.virasto hankala).  Keskusta... 20

 Mikäli palveluja on tarjolla  jatkossakin kasvu ok.   Kantvik... 

 Koko on nyt sopiva. Ei liian paljon asukkaita, palvelut ei riitä esim koulut ja 

päiväkodit.  Keskusta... 

 Kunnan panostus väestönkasvuun näkyy asuinympäristössä siten, että 

ympärillä oleva luonto hävitetään ja tilalle rakennetaan taloja. Minusta 

luonto tulisi säästää ja kunnioittaa paremmin.  Sundsberg... 

 Kuntaa ei kannata kehittää vain rakennusliikkeiden yritysten ja 

autoilijoiden ehdoilla. Tällä hetkellä Kirkkonummi ei tunnu kunnalta jossa 

haluaisin jatkossa asua.  Keskusta... 

 Ei kerrostalokolosseille! Vihreää pienasutusta.  Keskusta... 
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Kunnan tulevaisuuden näkymät  - kommentit

Kuntaliitos ja –yhteistyö (25)

 Enemmän yhteistyötä naapurikuntien kanssa, kuntarajat ovat asukkaalle 

vähemmän merkityksellisiä, palvelut käytössä yli kuntarajojen.  Masala... 

 Kauniaisten kanssa voitaisiin yhdistyä. Masala... 

 Sammanslagning av Kyrkslätt  med Sjundeå och Ingå.  Masala... 

 Kuntaliitos Espoon kanssa ei haittaisi minua.  Masala... 

 Espooseen liittyminen on parempi vaihtoehto kuin Siuntio-Inkoo suunta.  

Vols... 

 Liitytään Espooseen.  Vols... 

 Yhteistyö Espooseen ja pääkaupunkiseutuun voisi lisätä.  Sundsberg... 

 Liittyminen Espooseen.  Sundsberg... 

 Kuntaliittovaihtoehtoja kannattaa kartoittaa.  Sundsberg... 

 En pidä liittymistä Suur-Helsinkiin katastrofina.  Keskusta... 

 Jos palvelut on kunnossa on sama onko kunta itsenäinen vai ei, kunta 

sinällään ei ole mitään vaan ihmiset jotka siellä asuvat. Jos heillä on asiat 

hyvin, se riittää.  Keskusta... 

 Ei kuntaliitosta!  Keskusta... 

 Kirkkonummi voi liittyä mieluusti Espoon suuntaan.    Masala... 

 Olisi luontevaa liittää Kirkkonummi osaksi Espoota. Porkkalan kunta 

täysin typerä ajatus.  Keskusta... 

 Pitäisi olla selkeä strateginen päätös ollaanko oma ja itsenäinen ollaanko 

nukkumalähiö Helsingille ja Espoolle vai mikä ollaan. Ja sitten kehitetään 

sen mukaisesti. Nyt mennään vähän sinne sun tänne poukkuillen.  

Keskusta... 

Kuntaliitos ja -yhteistyö

 Kannustan yhteistyöhön pääkaupunkiseudun kanssa, esim yhtenäiset 

loma-ajat Espoon kanssa vain helpottavat - näissä ei kannata olla 

omaleimainen.   Keskusta... 

 Jos liitostarve tulee suuntana tulisi olla Espoo. Ei missään nimessä mitään 

Porkkala-kaupunkia.  Keskusta... 

 En koe itsenäisen Kirkkonummen säilymistä tärkeänä, Veikkola voisi heti 

liittyä Espooseen.  Veikkola... 

 Liittyminen tulevaisuudessa antaa enemmän mahdollisuuksia 

Kirkkonummen kasvulle. Esim. liittyminen Espoon ja Vantaan kanssa tai 

Siuntion ja Inkoon kanssa.  Keskusta... 

 Yhdessä lähikuntien kanssa on tehtävä yhteistä kaavoitus- ym. politiikkaa 

vaikka oltaisiin itsenäisiä.  Keskusta... 

 Jos Kirkkonummi ei itsenäisenä kuntana osaa/pysty toimimaan parhaalla 

tavalla, kannattaa kunnan liittyä Espooseen.  Keskusta... 

 Ett självständigt Kyrkslätt inte till vilket pris som hellst.  Keskusta... 

 Slå samman kommunen med Sjundeå.  Keskusta... 

 Espoon vaan!  Veikkola... 

 Kommunen kunde utreda och befrämja en större sammanslagning 

"Porkala" kommun.  Keskusta... 
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Kunnan tulevaisuuden näkymät  - kommentit

Kunnan vetovoimaisuus   (16)

 Toivottavasti kunta säilyy viihtyisänä ja liikenneyhteydet toimivat jotta 

vetovoimaa riittää.  Keskusta... 

 Haja-asutusalueiden palvelut ja maaseutumainen yleisilme ovat kunnalle 

tärkeitä vetovoimatekijöitä.  Upinniemi...  

 Kirkkonummen kunta on merenrantakunta joka ei ole hyödyntänyt tätä 

asiaa kaavoituksessa eikä sen vetovoimaisuudessa.  Keskusta... 

 Kirkkonummen tulisi nähdä voimavaranaan kunnan säilyminen 

maalaiskuntana.  Veikkola... 

 Kirkkonummen vetovoima on luontoarvot lähellä pk-seutua, sitä kannattaa 

vaalia.  Vols... 

 Ystäville jo suositeltu ja pari perehttä muuttanutkin.  Kantvik... 

 Viihtyisä keskusta ja hyvin hoidetut taajama-alueet sekä puistot lisäisivät 

merkittävästi kunnan houkuttelevuutta.  Sundsberg... 

 En koe että Kirkkonummi on omaleimainen. Merenrantakunta on 

harhaanjohtava, sillä merenranta on turhan kaukana. Identiteetti ja 

tulevaisuudennäkymät ovat hukassa.  Keskusta... 

 Vetovoimaisuus perustuu omakotitalo/paritalo asumiseen luontoon ja 

rauhaan. Nyt uusille asuinalueille nousee liikaa kerrostaloja ja uusien pari-

ja rivitalojen tontit ovat pieniä ja liian lähekkäin esim Sundsberg ja tuleva 

Majvik-Suvimäki.  Sundsberg... 

 Kunnan tulee panostaa voimakkaasti palveluiden (kaupalliset) 

kehittämiseen sekä luomaan kunnasta houkutteleva yritystoiminnalle > 

suurempi osa olisi töissä oman kunnan alueella.  Kantvik... 

 Hyödyntämällä Kirkkonummen sijaintia paremmin pystytään lisäämään 

vetovoimaa.  Masala... 

Kunnan vetovoimaisuus  

 En suosittele tänne muuttoa. Terveyspalvelujen saatavuus huono ja liian 

kallista. Päätöksenteossa ei kuunnella kuntalaisia.  Keskusta... 

 Pitäkää huoli siitä, että Kirkkonummi pysyy vetovoimaisena kuntana 

tämän hetken nuorille. Kun me lopulta päätämme missä haluamme asua 

suurimman osan elämästämme hyvät kokemukset kunnasta vaikuttavat 

päätökseen. Panostakaa mieluiten lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin.  Vols...

 För mig är avgörande då jag bestämt mig att bo och stanna kvar i 

Kyrkslätt:   nära Hfors men endå på avstånd. Tjänster både i kommunen 

och i andra kommuner lätt till hands, men endå få bo nära naturen.   

Keskusta... 

 Jotta kunta olisi tulevaisuudessa vetovoimainen tulisi kiireesti varmistaa 

uuden terveyskeskuksen rakennusinvestointi. Monipuoliset  sos. ja 

terv.hoidon palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia.  Vols... 

 Kunta ei nykyisellään ole houkutteleva tai suositeltava asuinpaikka, en 

muuttaisi tänne ellen jo asuisi täällä. Muutan pois kun se jälkikasvun 

kannnlta on mahdollista.  Keskusta... 



Kuntalaisbarometri 2017 Intervox Research Oy 205

Kunnan tulevaisuuden näkymät  - kommentit

Muuta  

 Rakentamisintoa voisi hillitä ja sitä kautta kunnallisveroprosenttia.  

Veikkola...

 Miksi kunnassa on niin vähän yrityksiä?  Miksi keskitytään K-citymarket ja 

Prisman Munkullan ympärille.  Sundsberg... 

 Kirkkonummi voisi tarjota hyviä mahdollisuuksia uusille yrityksille kuin 

myös asukkaille.  

Masala... 

 Alhainen kunnalliskiinteistövero kertoo siitä että kuntalainen on keskiössä. 

Korkeat verot kertovat siitä että kunnan hallinto on keskiössä. 

Kantvik... 

 Kiinteistövero tolkulliseksi (erityisesti rakentamatolta tontilta, joka ei mene 

kaupaksi).  

Veikkola... 

 Kommunstrategins slogan Yhdessä- Tillsammans är en klyscha. Här bör 

alla, anställda och innevånare, ta det ansvar även ge ansvar, alltså lita på 

varann.  

Veikkola... 

Muuta

 Tämä barometri on kattava  ja tärkeä, kiitos!   

Veikkola... 
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11. TIEDON SAANTI10. TIEDON SAANTI
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11. TIEDON SAANTI10. TIEDON SAANTI

Mitä on kysytty ja mitattu 

Tässä osiossa on kysytty mielipiteitä koskien tiedonsaantia kunnan asioista ja 

mahdollisuuksista antaa palautetta sekä tyytyväisyyttä kunnan internet sivuihin.

Kysymykset ja vastausprosentit näihin väittämiin  ilmenevät seuraavalla sivulla.

Kysymys tiedonsaannista esitettiin asteikolla 10=täysin samaa mieltä ... 

4=täysin eri mieltä. Annettuja arvosanoja on tulkittu seuraavasti: 10-9 samaa 

mieltä,  8 melko samaa mieltä, 7 melko eri mieltä,  6-4 eri mieltä.  

Tyytyväisyyttä kunnan nettisivuihin 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

Avoimena kysymyksenä kysyttiin, mitä kunnan palveluista vastaajat haluaisivat 

hoitaa sähköisesti. Vastaukset on ryhmitelty usein esiintyneiden aiheiden 

mukaan ja ne on tässä esitelty yhteenvetona
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TIEDON SAANTI

Kysymysväittämät 

1. Saadaanko riittävästi tietoa kunnan 

palveluista ja hallinnosta.

2. Miten tärkeänä tiedotuskanavana pidetään 

Kirkkonummen netti-sivuja ja miten 

tyytyväisiä ollaan netti-sivuihin.

3. Onko antanut palautetta kunnalle ja onko 

palautteeseen vastattu.

4. Mitkä kunnan palveluista haluaisit hoitaa 

sähköisesti.

Vastausprosentti 2017

Tietoa kunnan palveluista ja 

hallinnosta  87%                                         

(2015: 82%   2013: 86% 2011: 89%). 

Kunnan Internet-sivut 79%                  

(2015: 75%  2013: 75%  2011: 75%). 

Onko antanut palautetta 21%                  

(2015: 23%  2013: 26%  2011: 25%). 

Sähköisesti hoidettavia palveluja 24%                  
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Yhteenveto

Kunnalle annettu palaute 

Kuntalaisista 21% on jossain vaiheessa antanut palautetta kunnalle (2015:  23%                 

2013: 26%). Palautteen antaneista 57% on saanut vastauksen (2015: 48%  2013: 58%).

Saavatko kuntalaiset riittävästi tietoa kunnasta ja sen toiminnoista

66% kuntalaisista katsoo saavansa tarvitsemaansa tietoa kunnalta. Melko pieni osa (9%) 

ei saa riittävästi tietoa. Tyytymättömyys tiedon saantiin on vuosien mittaan vähentynyt. 

Mielipiteet kunnan Internet-sivuista

Sivut ovat myös aikaisemmissa barometreissa saaneet alhaiset tärkeyspisteet.  

Tyytyväisyys keskitasoa eikä merkittävästi muuttunut tehdyn sivu-uudistuksen jälkeen.                 

Internet-sivuista annettiin 67 kehittämis- tai parannusehdotusta. Neljänneksi eniten 

parannusehdotuksia saanut aihe barometrissa (2015: 51  2013: 53 ehdotusta). 

Palveluja, joita kuntalaiset haluaisivat hoituvan sähköisesti 

37% mainitsee terveyshoidon ajanvaraukset. ”Kaikki mahdollinen sähköisesti” 33%. 

Hakemukset ja lupa-asiat mainitsee 9%. 

Kymmenesosa vastaajista ei toivo palvelujen sähköistämistä.

Tiedon saanti
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Antanut palautetta kunnalle

Tiedon saanti
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Palautteeseen  liitetyt  kommentit

Ei vastattu

 Olen ollut yhteydessä kunnan kulttuuripäättäjiin mutta en koskaan saanut 

minkäänlaista vastausta.

 Vastatkaa kommentteihin tai kehitysehdotuksiin.

 Sosiaalitsto otti yhteyttä vasta kun tarve oli ohi (4 kk).

 Luottamuselinten kautta annettu palautetta mutta ei saatu vastauksia.

 Sain palautetta n. 10 v. viiveellä.

 Laitettu viestiä bussiongelmista vuosia sitten. Ei koskaan tullut vastausta.

 Ine fått svar ännu.

 Joissain kyselyissäkin on kysytty, jos haluaa yhteydenoton ja olen 

vastannut kyllä. Kukaan ei ole ottanut yhteyttä.

 Kohteliasta olisi edes vastata sähköposteihin vaikkei niihin heti vastausta 

pystyisikään antamaan. Näin tietäisi viestin tulleen noteeratuksi.

Vastattu – ei toimenpiteitä 

 Kommentoin bussipysäkin roskaisuutta muuta vastattiin ei kuulu kunnalle.

 Annoin palautetta umpeen kasvaneista heinäpelloista ja 

hoitamattomuuden aiheuttamista haitoista. Palautteeseen vastattiin jotta 

se on toimitettu tekniselle toimistolle ja puutarhurille.

 Vastaukset huonosti hoidettu.

 Palautteeseen on vastattu (ruoka päiväkodeissa) mutta mitään 

parannuksia ei tehdä.

 Olen kysellyt mm. Veikkolan katujen korjausaikataulusta. Sain  ei ehkä 

niin tarkkoja vastauksia.

 Välillä vastaukset olleet erittäin epäasiallisia ja jopa virheellisiä, välillä taas 

erittäin ammattitaitoisia ja asiallisia.

Vastattu

 Pitkällä viiveellä.

 Ympäristönsuojelu vastasi nopeasti ja hyvin. Kiitos.

 Olen aina saanut ystävällisiä ja asiallisia vastauksia niin puhelin- kuin 

sähköpostiyhteydenottoihin.

 Olen antanut palautetta ja kehittämisehdotuksia: a) näkyvälle 

miespoliitikolle - vastattu, b) näkyvälle naispoliitikolle - vastattiin nopeasti, 

positiivisesti.

 Olen antanut palautetta kunnalle ja asia toimeenpantiin samana päivänä!

 Palautteeseen on reagoitu nopeasti ja se on hyvä asia

Tiedon saanti
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Riittävästi tietoa kunnan 

palveluista ja hallinnasta 

Tiedon saanti

Samaa mieltä Eri mieltä Ei samaa, ei eri mieltä

Tiedon saantia kommentoitiin

 Kirkkonummen Sanomat ja Viisykkönen

ratkaisevan tärkeitä tiedonsaannin kannalta.  

Masala... 

 Laatikaa strategia ja pitäkää sitä esillä 

riittävän julkisesti jotta se sisäistetään.   

Kantvik... 

 Kommunen borde satsa på mera information: 

vem leder vad, vem ansvarig för vad, 

kontaktpersoner.  Keskusta... 

 Toivoisin lisää tietoa kunnan palveluista ja 

hallinnosta esim. sosiaalisen median kautta.  

Keskusta... 

 Selkeää uutisointia ja kuntalaisten 

osallistamista heitä koskeviin päätöksiin.  

Kantvik... 

 Reaaliaikaisen sähköisen tiedotuksen 

kehitäminen, esim. somen tai email -

uutiskirjeenkautta. Kun mikä tahansa 

hömppäkauppa/-yhteisö pystyy lähettämään 

uutiskirjeen emailin kautta, niin luulisi sen 

onnistuvan viranomaisjakelultakin.  Kantvik... 
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Kunnan Internet-sivut
Tiedon saanti
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Kommentit Internet-sivuista

Kommentit aiheittain
Kehittämistarpeita   

tai kritiikkiä

Positiiviset

kommentit

Vaikea löytää hakemansa tietoa 32 33%

Selkeämpi,  parempi ulkonäkö 18 19%

Tietosisältöä voisi laajentaa,  

parantaa, päivittää useammin
17 18%

Muuta 10 10%

Ei tunne, ei käytä  nettiyhteys 20 21%

Sivut saavat kiitosta 20

Tiedon saanti
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Kommentit aiheittain 2017 2015 2013

Vaikea löytää hakemansa tietoa 32 42% 16 32% 18 34%

Selkeämpi,  parempi ulkonäkö 18 23% 11 21% 7 13%

Tietosisältöä voisi laajentaa,  

parantaa, päivittää useammin
17 22% 24 47% 28 53%

Muuta 10 13%

Ei tunne, ei käytä  nettiyhteys 20 4 18

Sivut saavat kiitosta 20 15 10

Kommentit Internet-sivuista
Tiedon saanti
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Internet-sivuihin  liitetyt  kommentit

Vaikea löytää hakemansa tietoa (32)

 Hakutoiminnallisuus ei oikein toimi.  Vols... 

 Man vill inte riktigt hitta någonting snabbt och smidigt.  Keskusta... 

 Nettisivut on ensimmäinen paikka josta hakee eli hyvin tärkeä kanava; 

joskus tiedon löytäminen on kuitenkin monen mutkan takana - kunnan 

työntekijöille itsestään selvät asiat eivät aina aukea tavallisille kuntalaisille.  

Keskusta... 

 Tieto osin vaikeasti löydettävissä.  Kantvik... 

 Uusilta sivuilta joutuu etsimään tietoa.  Keskusta... 

 Ibland måste man gå in på de finska sidorna för att hitta vad man söker.  

Keskusta... 

 Joskus vaikea löytää heti joiltakin sivuilta tarvitsemansa tietoja esim

uimahallin vesijumpat.  Keskusta... 

 Sellainen tunne ettei oikein löydä hakemaansa.  Kantvik... 

 Vaikeat käyttää, ei löydy hakusanaa tai se on kummallisesti sijoitettu.  

Vols... 

 Päivittäminen tärkeää.  Joidenkin asioiden etsiminen välillä hankalaa 

netistä.  Keskusta... 

 Inte alltid så lätt att komma framåt till den info man söker.  Keskusta... 

 Välillä saa etsiä kauemmin, hakusanoille parempi tunnus.  Masala... 

 Ei löydy helposti tarvittavaa tietoa.  Veikkola... 

 Entisestään huonontunut. Ei oikein löydy asia mitä etsii, menee kauemmin 

aikaa.  Masala... 

Vaikea löytää hakemansa tietoa 

 Panostettava helppolukuisuuteen, ajateltava että kuka tahansa löytää 

nopeasti etsimänsä sivuilta.  Keskusta... 

 Kaksikielisessä perheessä on usein hankalaa löytää palvelut netistä.  

Keskusta... 

 Webplatsen är svår att hitta saker i, men det kan bero på ovana då den 

genomgått förändringar.  Keskusta... 

 Vaikea löytää tarvitsemaansa tietoa.  Veikkola... 

 Hieman sekava löytää tarvittavia tietoja välillä, mutta muuten 

käytännölliset.  Keskusta... 

 Tietoa saa etsimällä kunnan sivuilta, mutta esim. kaavoitusasiat eivät ole 

selkeästi esillä.  Keskusta... 

 Välillä vaikea löytää tietoa. Kantvik... 

 En kyllä löydä helpolla etsimääni ja osassa tieto virheellistä. Soittamalla 

pääsee helpommalla.  Keskusta... 

 Osin asiat ovat pitkien polkujen takana ja vaikeasti löydettävissä.  

Keskusta... 

 Neuvolan ajanvaraus oli tosi vaikea löytää.  Keskusta... 

 Terveyskeskuksen sivuille: minne soitan, mihin aikaan, missä 

rakennuksessa palvelu sijaitsee.  Upinniemi...  

 Hemsidorna är lite krångliga.  Upinniemi... 

 Joidenkin asioiden löytäminen sivustolta on ollut tarpeettoman vaikeaa.  

Sundsberg... 
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Internet-sivuihin  liitetyt  kommentit

Vaikea löytää hakemansa tietoa

 Erityisesti terveydenhuoltosektorin henkilöstö niin totaalisesti puskan 

takana, että -ainakin vuosi sitten - sain pienen vaivannäön jälkeen esiin 

vain ylilääkärin nimen (ja vain nimen).Vrt. yksityissektori, jossa esillä 

naamat, mahd. erityisalueet ja vapaat ajat. Yksityissektori on huikean 

paljon kehityksessä edellä.  Veikkola...

 Web platsen på svenska är oklar man får söka för att hitta, Det finns 

modeller från andra kommuner, Kyrkslätt behöver inte uppfinna hjulet en 

gång till. Här bör man komma ihåg att alla har inte möjlighet eller kunskap 

gällande Adb.   Veikkola... Man vill inte riktigt hitta någonting snabbt och 

smidigt.  Keskusta... 

 Nettisivut on ensimmäinen paikka josta hakee eli hyvin tärkeä kanava; 

joskus tiedon löytäminen on kuitenkin monen mutkan takana - kunnan 

työntekijöille itsestään selvät asiat eivät aina aukea tavallisille kuntalaisille.  

Keskusta... .. 

 Webplatsen är synnerligen råddig svår att hitta vad man söker efter.  

Keskusta... 

 Vaikea löytää puhelinnumeroita.   Keskusta... 

Ei tunne, ei käytä  nettiyhteys  (20)

 Minulla ei ole nettiä.  Keskusta... 

 En käytä nettisivuja.  Keskusta... 

 En käytä nettisivuja.  Vols... 

 Besöker sällan web-platsen.  Upinniemi...  

 Kaikilla ei ole nettiä.  Keskusta... 

 Vi brukar besöka tjänstemän personligen och det funkar ännu nån mån.  

Keskusta... 

 Ei ole nettiä.  Kantvik... 

 Harvoin käytän.   Veikkola... 

 Minulla ei ole tietokonetta, eikä älypuhelinta - monilla eläkeläisillä ei ole. 

Joten tiedot kunnan palveluista pitää saada postitse.  Keskusta... 

 Har aldrig besökt sidorna.  Sundsberg... 

 Kaikki eivät käytä nettiä.  Masala... 

 En juuri käytä nettisivuja.  Masala... 

 Ei ole nettiä.  Masala... 

 En ole koskaan käyttänyt.  Keskusta... 

 Minulla ei ole nettiä.  Vols... 

 Meillä läheskään kaikilla ei nettiä, pitää olla myös vaihtoehtoja.  Veikkola... 

 Netti ei ole oikein minun asia.  Veikkola... 

 En käytä.  Keskusta... 

 Ei ole nettiä.  Keskusta... 

 Har inte kollat in sidorna.  Keskusta...
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Internet-sivuihin  liitetyt  kommentit

Selkeämpi,  parempi ulkonäkö  (18)

 Epäselvät.  Vols... 

 Hieman epämääräiset sivut olivat.  Masala... 

 Sosiaalitoimen käsitteistö on sekavaa. Ei aukea tavalliselle 

kuntalaiselle.  Veikkola... 

 Lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, sivut ovat hieman sekavat.  

Sundsberg... 

 Sidorna borde vara mera lättlästa.  Vols... 

 Vähän sekavat.  Kantvik... 

 Joksenkin sekavat.  Vols... 

 Selkeyttä erityisesti lupa-asioihin kaivataan.  Vols... 

 Muuttunut sekavammaksi.  Keskusta... 

 Hieman sekavat.  Veikkola... 

 Epäselvästi merkitty varhaiskasvatus/leikkipuistot.  Veikkola... 

 Kehittämistä: tietyissä palveluissa selkeämmin asiakkaan 

kannalta olennaisin tieto alkuun (vrt. ikäihmisten palvelut).  

Keskusta... 

 Hieman sekava sisältö.  Keskusta... 

 Niiden ulkoasu vähän vanhanaikainen.  Vols... 

 Terveyshuollon nettisivu selkeäksi.  Keskusta... 

 Erittäin sekavat, varsinkin jos käyttää eri välineitä 

(tietokone,pad...)  Keskusta... 

 Uusitut kunnan nettisivut on sekavat, oudosti rakennettu eikä 

haku-toiminto toimi.  Keskusta... 

 Kotisivut ovat hieman sekavat.  Keskusta... 

Tietosisältöä voisi parantaa,  päivittää useammin (17)

 Sivuja pitäisi päivittää useammin.  Upinniemi...  

 De svenska sidorna är inte alltid ajour med tiden.  Keskusta... 

 Haluaisin kävely- ja pyöräteiden kunnosta tietoa nettisivuille (ajankohtaista).  

Keskusta... 

 Vissa  adresser behöver uppdateras t.ex. Socialtjänster som flyttat från 

kommunhuset.  Masala... 

 Mobiilikäyttö sujuu helpommin, kun normaali selain tietokoneella.  Upinniemi...  

 Usein tiedot eivät ole ajan tasalla.  Sundsberg... 

 Koulujen sivuja olisi parannettava.  Keskusta... 

 Tiedot päivittyneet hitaasti nettisivulle.  Keskusta... 

 Finns mycket att bättra på. T.ex. Info om telefonnummer till hälsovården.  Jag har 

gett feedback om kommunens hemsida.  Kantvik... 

 Nettisivuilla pitäisi selvästi kertoa mihin palautetta voi antaa eri asioissa.  Kantvik... 

 Enemmän tietoa ja karttoja ulkoilualueista.  Kantvik... 

 Tiedon hakemista helpottaisi koosteet esim taide (tekeminen ja näkeminen), kuntoilu 

(eri ikäisille ja kuntoisille), luontoreitit, harrastusryhmät ym.  Veikkola... 

 Web platsen är bristfällig det fattas viktig information som berör kommuninvånarnas 

tjänster och kontaktuppgifter samt avgifter.  Keskusta... 

 Reaaliaikaisempaa informaatiota.  Keskusta... 

 Päätöksentekoprosessit koska esim kuntalaisaloitteet etenevät voisivat olla 

laajemmin esillä.  Masala... 

 Nettisivut suunnteltu hallintolähteisesti eikä käyttäjälähtöisesti.  Masala... 

 Jatkakaa kehittämistä ja tarjottavan tiedon lisäystä. Kunnan nettisivuilla voisi olla 

tietopankki myös muille kunnille, jossa jaetaan hyviä toimintatapoja eri kunnan 

toiminnoista.  Masala... 
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Internet-sivuihin  liitetyt  kommentit

Sivut saavat kiitosta (20)

 Tietoa löytyy ja kartat ok. Sikahyvät sivut!  Keskusta... 

 Sivut ovat paremmat uudistuksen jälkeen.  Veikkola... 

 Löysin lounaslistan netistä, Hyvä.  Masala... 

 Hittar det jag sökt på web platsen.  Kantvik... 

 Selkeä yleisilme.  Vols... 

 Selkeä rakenne.  Sundsberg... 

 Man får den information man behöver.  Upinniemi...  

 Olen hyvin saanut sieltä tarvitsemani tiedot.  Keskusta...  

 Hyvin uudistetut sivut.  Veikkola... 

 Uudet nettisivut ovat hyvät.  Keskusta... 

 Uusien nettisivujen ilme on hyvä.  Kantvik... 

 Selkeät. Yhteistiedot löytyvät helposti. Iso plussa tästä!  Kantvik... 

 OK, men glöm inte de invånare som inte har dator.  Keskusta... 

 Toimivat hyvin!  Veikkola... 

 Nettisivut parantuneet: luettavuus ja ulkoasu.  Vols... 

 Nettisivut ovat selkeät  ja  tärkeintä on tietysti että sivulta löytää 

haluamansa.  Vols... 

 Pääosin hyvät ja toimivat sivut.  Masala... 

 Parannetut sivut ovat nyt aika toimivia.  Keskusta... 

 Palautelomake/vikailmoitus kunnan nattisivuilla on hyvää palvelua.  

Keskusta... 

 Hyvässä kunnossa, saan tarvittavan tiedon.  Vols... 

Muuta  (10)

 En etsi tietoa kunnan sivuilta, Kirkkonummen Sanomat tiedottavat 

riittävästi.  Keskusta... 

 Toivon tiedotuskanavana käytettävän Kirkkonummen Sanomat.  

Kantvik... 

 Nettisivut on pääasiallinen asiointikanavani.  Keskusta... 

 Kirkkonummen Sanomat on ykkönen.  Masala... 

 Kirkkonummen Sanomat on tärkeämpi, netissä vietetään muutenkin 

liikaa aikaa ja painettu teksti ja sen lukeminen vähentynyt.   Upinniemi...  

 Tuntuu että sivujen uudistus ei mennyt ihan putkeen.  Vols... 

 Näkövammaiset on huomioitava jotenkin toimivalla tavalla (=puhe).  

Keskusta... 

 Sivuissa on että oikean tiedon pystyy tarvittaessa löytämään 

googlaamalla esim. "kirkkonummi kirjasto aukiolo". Sivujen asiasisältö 

voisi olla myös englanniksi.  Kantvik... 

 Samat asiat myös someen.  Kantvik... 

 Sivut pitää rakentaa SELKO-periaatteella, niin palvelevat kaikkia 

kuntalaisia.  Keskusta... 
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Palveluja joita halutaan 

hoituvan sähköisesti

KOMMENTOIDUT  AIHEALUEET

Terveydenhoidon ajanvaraukset. 68 37%

Kaikki mahdollinen / kaikki ajanvaraukset. 58 32%

Ei sähköisesti, mieluummin henkilökohtaisesti  19 10%

Hakemukset ja lupa-asiat,  mm. tekniset. 17 9%

Kirjastoyhteydet. 7 4%

Koulujen ja kansalaisopiston yhteydet. 6 3%

Muuta 9 5%

Tiedon saanti
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Palveluita/asioita joita voisi hoitaa sähköisesti

Terveydenhoidon ajanvaraukset

 Terveydenhuollon ajanvaraukset ja niiden 

siirtäminen.

 Lääkäripalveluiden yms. Ajanvaraus

 Terveyskeskuksen ajanvaraus

 Ajanvaraukset terveyspalveluihin (mm. neuvola).

 Terveydenhuollon ajanvaraukset

 Tidsbeställning till läkare t.ex. 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut

 Ajanvaraus terveydenhoitoon.

 Hälsovårds tjänster.

 Terveyspalvelujen ajanvaraus.

 Neuvolan ajanvaraukset

 Tidbeställning till olika hälsovårdstjänster

 Terveyskeskus ajanvaraus

 Terveyspuolen ajanvarauksia.

 Lääkärin ajanvaraus

 Terveyskeskuksen ajanvaraus kiireettömälle

asioinnille.

 Ajanvaraukset Chat palvelut pitäisi olla kaikista 

asioista, että puhelimessa roikkuminen jäisi pois.

 Terveyskeskusken ja hammashoitolan

ajanvaraukset

 1. Terveydenhuollon ajanvaraukset ja 2. 

Paikallisen terveysaseman henkilöstön esittely

Terveydenhoidon ajanvaraukset

 Tidsbetällning till hälsocentralen. 

 Terveyskeskus palveluajat ja  varaukset.

 Lääkärin vastaanottoajat

 Terveyskeskus ajanvaraus

 Ajanvaraukset terveyskeskukseen.

 Ajanvaraus terveyskeskus

 Ajanvaraus terveyskeskus ja hammashoito

 Bokning av tandvård, labben.

 Tidsbeställning till läkare.

 Terveyskeskus ajanvaraus

 Terveyspalvelut.

 Ajanvaraus ´h:lääkäri

 Terveyskeskuksen ajanvaraus.

 Ajanvaraus lääkärille.

 Reservationer till hälsocentralen.

 Terveyskeskus varaukset.

 Hammashoitoajan varaus.

 Sote-ajanvaraukset. 

 Lääkärin ajanvaraus.

 Ajanvaraukset terveydenhuollon palveluihin 

joillakin osa-aluilla.

 Lääkärin ja terveyskeskuksen ajanvatauskset. 

 Lääkäri ja hammaslääkäri ajanvaraus

Terveydenhoidon ajanvaraukset

 Hammashoidon ajanvaraus

 Terveyskeskus ajanvaraus

 Tandläkars tidsbeställning.

 Kaikki ajanvarausasiat terveydenhoidossa.

 Ajanvaraus terveyskeskus

 Terveyskeskukseen ajanvaraus

 Neuvola-ajan varaamiset.

 Tidsbeställning till hälsovården.

 Terveyskeskus ajanvaraus

 Lääkärin ajanvaraus

 Ajanvaraus terveyskeskus

 Terveyskeskusajanvaraus

 Kaikki ajanvaraukset terveyspuolella.

 Reservering av tider till hälsovårdstid och 

tandvård.

 Bokning av hälsovårdstjänster även egna barns 

tider borde gå att sköta elektroniskt

 Ajanvaraus terveyskeskus

 Tidsbeställning till läkare. 

 Neuvolan ajanvaraus

 Ajanvaraus terveyskeskukseen.

 Neuvolan ajanvaraus.

 Lääkärille ajanvaraus .

 Hammashoidon ajanvaraus
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Palveluita/asioita joita voisi hoitaa sähköisesti

Terveydenhoidon ajanvaraukset

 Terveysasiat.

 Ajanvaraus terveyskeskus

 Ajanvaraus lääkäriin.

 Neuvola, hammashoito, terveyskeskus.

 Terveyden hoito.

Kaikki mahdollinen / kaikki ajanvaraukset.

 Kaikki

 Kaiken

 Kaikki

 Niin paljon kuin mahdollista.

 Alla som bara är möjliga.

 Kaikki jotka on hoidettavissa sähköisesti.

 Kaikki, ei kiinnosta asioida virastoissa 

epäsopiviin aikoihin.

 Kaiken

 Mahdollisimman monet.

 Mahdollisimman paljon.

 Kaikki mahdollista.

 Kaikki mitkä voi hoitaa sähköisesti.

 Ajanvaraukset ja yhteydenotot

 Kaikki

 Lähes kaiken ja helposti.

 Kaikki

 Kaikki mahdolliset, käyn Kirkkonummen 

keskustassa n. 1 kerran vuodessa.

 Kaikki ajanvaraukset

 Kaikki

 Kaikki mahdollinen sähköiseksi

 Kaikki mahdollinen.

 Periaatteessa kaikkiin pitäisi päästä IT:llä.

Kaikki mahdollinen / kaikki ajanvaraukset.

 Kaikki! :)

 För egen del alla som är tekniskt möjliga. Bra 

möjlighet till personlig service för personer med 

behov därtill.  

 kaikki mahdolliset

 Kaikki palvelut jotka vaan voi järkevästi hoitaa 

sähköisesti.

 Niin paljon kuin mahdollista.

 Kaikki

 Kaikki ajanvaraus palvelut

 Kaikki mahdollista

 Kaiken mikä olisi mahdollista

 Kaikki mahdollinen

 Kaikki

 Kaikki joka on mahdollista sähköistää 

 Kaikki minkä vain voi.

 Kaikki

 Kaikki mikä mahdollista esim äänestys.

 Kaikki ajanvaraukset.

 Kaikki

 Suurin osa.

 Kaiken asioinnin

 Vad som hellst om det går att göra så alla förstår 

- inkl. äldre personer.
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Palveluita/asioita joita voisi hoitaa sähköisesti

Kaikki mahdollinen / kaikki ajanvaraukset.

 Kaikki.

 Kaikki mahdollinen.

 Kunnan yhteydenotot sähköpostilla mielummin

kuin soittamalla.

 Kaikki ajanvaraukset. 

 Kaikki mahdollinen

 Kaikki ajanvaraus.

 Kaikki mahdollinen

 Kaikki

 Erilaiset ajanvaraukset

 Kaiken mahdollisen

 Mahdollisimman monet.

 Kaikki ajanvaraukset

 Kaikki ajanvaraukset

 Kaikki käy jos se on vaihtoehtokaikki mahdolliset

 Lähes kaiken asioinnin.

 Mahdollisimman paljon.

Hakemukset ja lupa-asiat,  mm. tekniset.

 Lupa-asiat

 Rakennuslupa yms. lupa-asiat

 Lupa-asiat

 Lupalaput.

 Lupa-asiat

 Kaikki mahdolliset hakemukset

 Erilaiset hakemukset ja  lupa-asiat.

 Kaikki lupa-asiat

 Lupa-asioiden käsittely vahvemmin nettiin; 

liitetiedostoilla esikäsittely - paperit vasta kun 

arkistoidaan.

 Lupa-asioita, ohjeet pitää olla tarkat ettei tule 

sen takia palautetta.

 Lupa-asiat.

 Lupa-asiat

 Erilaiset hakemukset.

 Rakennuslupa-hakemukset

 Tekniset palvelut.

 Hakemus ja lupa-asiat.

 Olika ansökningar

Ei sähköisesti, mieluummin 

henkilökohtaisesti.

 Så få som möjligt.

 En oikeasti mitään

 Inte något, kan ej med datamaskin.

 Helst skriftligt

 Ei mitään.

 Ei mittään

 Vi är inte ivriga på nätet

 Inga. Jag vill umgås med erfaren personal.

 Sköter så lite som möjligt på dator och internet.

 Mieluimmin henkilökohtaisesti.

 Ei mitään, haluan toimittaa kasvotusten.

 On kiva hoitaa asioita henkilökohtaisesti.

 En juuri mitään! Saisipa henkilökohtaista 

palvelua…

 Ei mitään.

 Ei sähköisesti

 Ei digi ole itsetarkoitus, lähtökohtaisesti 

asiakaspalvelukulttuuriin panostaminen.

 Ei tarpeita tässä suhteessa.

 Ei mitään.

 Paremmin henkilökohtaisesti.
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Palveluita/asioita joita voisi hoitaa sähköisesti

Kirjastoyhteydet

 Kirjasto

 Kirjaston asioita.

 Yhteydet kirjastoon.

 Kirjaston palvelut.

 Bokning av  bibliotekstjänster. 

 Kirjasto

 Kirjaston asiakastietojen päivitys.

Koulujen ja kansalaisopiston yhteydet

 Kansalaisopiston varaukset.

 Kansalaisopiston ajanvaraukset.

 Kansalaiopiston asioita.

 Yhteydet kansalaisopistoon.

 Yhteydenpito kouluun

 Yhteys kouluun ja päiväkotiin.

Muuta

 Vesimittarilaskelmat.

 Vesi- ja jätehuolto

 Laskut.

 Sähköinen asiointi on huomioitu kunnassa hyvin. 

Ei tule mieleen mitään uudistettavaa.

 Liikuntaan ilmoittautuminen.

 Vesimittari ilmoitus

 Kulutustietoa (vesi, niin kuin hoidetaankin)

 Vanhuspalvelut.

 Liikuntaan liittyvät aikataut.
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KIRKKONUMMEN 

KUNTALAISBAROMETRI 

2017

Johtopäätöksiä

Seuraavassa esitetyt johtopäätökset pohjautuvat kuntalaisten 

kokemuksiin ja näkemyksiin kunnan toiminnasta. 
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On varaa parantaa

Kirkkonummen yleisarvosana  on asettunut  samalle tasolle kuin 

kolmessa edellisessä barometrissakin, eli 73% kuntalaisista on 

tyytyväisiä kunnan tapaan hoitaa heidän asioitaan.

Moni hyvän yleisarvosanan antaneista kuntalaisesta muistuttaa, että 

vaikka ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä, niin kunnan toiminnoissa löytyy 

myös parannettavaa. Osa tällaisista parannuksista, jotka 

mahdollistaisivat yleisarvosanan nousun, voi olla pieniä ja suhteellisen 

helposti toteutettavissa.
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On varaa parantaa

Alla esitetyt asiat ovat pitkälti samoja, joihin myös edellisessä 

barometrissa toivottiin parannusta.

Puistojen ja viheralueiden siisteys samoin kuin keskustan yleisilme ei 

vastaa kuntalasten odotuksia.

Vanhusten hoito – onko tulevien vuosien toimintaan riittävästi 

resursseja?

Teknisten lupa-asioiden hoitamisessa huomiota asiakaspalveluun, 

luvansaantien nopeuttamiseen, henkilökunnan tavoitettavuuteen.

Terveyspalvelujen ja hammashoitolan ajanvarausjärjestelmä, joka myös 

on eniten toivottu sähköisesti hoidettava palvelumuoto.

Tyytyväisyys kotihoidon palveluihin on lievässä laskusuunnassa.
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On varaa parantaa

Joukkoliikenneyhteydet on huolenaiheena etenkin niille kuntalaisille, 

jotka ovat niitä käyttäneet.

Kävely- ja pyöräteiden verkostoa toivotaan laajennettavan, koska teillä 

liikkumista ei pidetä turvallisena, etenkään koululaisille.

Kasvavan tyytymättömyyden taustalla ”koulujen puitteisiin” on 

kuntalaisten mieltämät sisäilmaongelmat. 

Enemmistöllä kuntalaisista on edelleen myönteisiä kokemuksia 

asioinnista kunnan henkilökunnan kanssa. Onko pieni laskusuunta 

tyytyväisyydessä huolen aihe?

Tie- ja katuverkosto koetaan olevan huonossa n kunnossa.
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Toimii niin kuin pitääkin

Alla esitetyt asiat ovat samoja, joita myös edellisessä barometrissa 

mainittiin hyvin toimiviksi.

Kunta, jossa kodin lähiympäristö on turvallinen ja luonto on viihtyisä. 

Muuttamista kuntaan voidaan suositella.

Terveyskeskuksien palvelutaso on hyvä ja hammashoitolan 

asiantuntemukseen luotetaan.

Koulujen opetuksen laatu ja kunnan puitteissa toimiva varhaiskasvatus 

vastaavat  odotusarvoja.  Esimerkiksi usea päiväkotitoiminta saa 

spontaania kiitosta.

Jäte- ja vesihuoltoon ollaan tyytyväisempiä kuin yhdessäkään 

aikaisemmassa barometrissa.  
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Toimii niin kuin pitääkin

Kirjastopalveluille annetaan barometrista toiseen korkeita 

tyytyväisyyspisteitä - olisiko palvelun laadusta haettavissa esimerkkejä 

muihin kunnan palvelutoimintoihin?

Kokemukset sosiaalietuuksista ja niihin liittyvistä palveluista ovat hyviä, 

joskin palveluihin liittyvä vastausprosentti on alhainen.

Kunnasta löytyy vastaajien mielestä heidän tarpeisiinsa sopiva asunto, 

barometrin kolmanneksi korkeimmat tyytyväisyyspisteet.   

Kunta tarjoaa  mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa.


