
Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely

Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuus

Kyselyllä kerätään asukkailta tietoa siitä, miten kaupungin palvelujen koetaan olevan saavutettavissa eri puolilla kaupunkia ja kuinka palvelujen saavutettavuutta voisi parantaa esimerkiksi 
erilaisia asiointitapoja kehittämällä. 

Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä (esimerkiksi päiväkoti, terveyskeskus, koulu 
tai leikkipuisto).  

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystyössä keväällä 2018 ja jatkossa sähköisiä asiointipalveluja kehitettäessä. Kyselyn tuloksia esitellään kau-
punginvaltuutetuille ja muille luottamushenkilöille kevään aikana.

Kysely jakautuu seuraaville alasivuille:
- Sivistystoimen palvelut (varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut)
- Sivistystoimen liikuntapalvelut
- Sosiaali- ja terveystoimen palvelut (terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, suun terveydenhuolto)
- Konserni- ja asukaspalvelujen palvelut (työllisyyspalvelut, asukaspalvelut)
- Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön palvelut 
- Asiointitavat
- Taustatiedot

Kysely on melko laaja, mutta voit jättää vastaamatta niihin kysymyksiin, joista sinulla ei ole mielipidettä. Ainoastaan asuinkunta ja asuinkaupunginosa kysymykset ovat pakollisia. Kysely on 
avoinna 1.5.2018 asti.



Sivistystoimen palvelut

Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä.  

Oletko sinä tai perheenjäsenesi käyttänyt alla mainittuja kaupungin tarjoamia palveluja? (Valitse vastausvaihtoehto Ei tai Kyllä) 
Miten arvioit palvelujen saavutettavuutta? (Voit esittää arviosi palvelujen saavutettavuudesta, vaikket olisi käyttänyt niitä.)
Avokenttään voit kirjoittaa, miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa.

Suomenkielinen varhaiskasvatus (mm. päivähoito, 
esiopetus, kerhot, asukaspuistot)
 
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus (mm. päivähoito, 
esiopetus, kerhot, asukaspuistot)
 
Suomenkielinen perusopetus
 
Ruotsinkielinen perusopetus
 
Lukio
 
Ammatillinen koulutus (Varia)
 
Nuorisotilat
 
Nuorten työpajat
 
Kirjasto
 
Aikuisopisto
 
Vantaan musiikkiopisto
 
Vantaan kuvataidekoulu
 
Kaupunginmuseo (Tikkurila)
 
Taidemuseo Artsi (Myyrmäki)
 
Kulttuuritalo Martinus (Martinlaakso)
 
Muu palvelu, mikä?     

 

Oletko käyttänyt?

Ei Kyllä

Palvelujen saavutettavuus Miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa?

Erittäin 
huono

Melko 
huono

         Ei 
kumpikaan

Melko 
  hyvä

Erittäin 
   hyvä



Sivistystoimen liikuntapalvelut

Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä.
 
Oletko sinä tai perheenjäsenesi käyttänyt alla mainittuja kaupungin tarjoamia palveluja? (Valitse vastausvaihtoehto Ei tai Kyllä) 
Miten arvioit palvelujen saavutettavuutta? (Voit esittää arviosi palvelujen saavutettavuudesta, vaikket olisi käyttänyt niitä.)
Avokenttään voit kirjoittaa, miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa.

Ulkoilualueet (esim. Kuusijärvi, Petikko)
 
Urheilupuistot (Tikkurila, Hakunila, Myyrmäki)
 
Lähiliikuntapaikat (mm. monitoimikentät, kuntoilulaitteet)
 
Ulkoilureitit ja kuntoradat
 
Hiihtoladut
 
Pallokentät
 
Tenniskentät
 
Skeittipaikat
 
Frisbeegolfradat
 
Liikuntasalit
 
Palloiluhallit
 
Jalkapallohallit (Tikkurila, Hakunila, Myyrmäki)
 
Jäähallit
 
Luistelualueet/tekojäät
 
Uimahallit
 
Uimapaikat/uimarannat
 
Muu palvelu, mikä? 

Onko asuinalueellasi riittävästi seuraavia liikuntapaikkoja?

Lähiliikuntapaikat (mm. monitoimikentät, kuntoilulaitteet)
 
Liikuntahallit
 
Uimahallit
 
Jäähallit

Oletko käyttänyt?

Ei Kyllä

Palvelujen saavutettavuus Miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa?

Erittäin 
huono

Melko 
huono

         Ei 
kumpikaan

Melko 
  hyvä

Erittäin 
   hyvä

Kyllä Ei



Sosiaali- ja terveyspalvelut

Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä.
 
Oletko sinä tai perheenjäsenesi käyttänyt alla mainittuja kaupungin tarjoamia palveluja? (Valitse vastausvaihtoehto Ei tai Kyllä) 
Miten arvioit palvelujen saavutettavuutta? (Voit esittää arviosi palvelujen saavutettavuudesta, vaikket olisi käyttänyt niitä.)
Avokenttään voit kirjoittaa, miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa.

Oletko käyttänyt?

Ei Kyllä

Palvelujen saavutettavuus Miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa?

Erittäin 
huono

Melko 
huono

         Ei 
kumpikaan

Melko 
  hyvä

Erittäin 
   hyvä

Terveysasema
 
Kuntoutuspalvelut (fysioterapia, puheterapia, toiminta-
terapia)
 
Äitiys- ja lastenneuvola
 
Perheneuvola
 
Lastensuojelu
 
Suun terveydenhuolto (hammashuolto)
 
Maahanmuuttajapalvelut
 
Aikuissosiaalityö (mm. täydentävä toimeentulotuki, 
palvelutarpeen arvointi, sovittelu)
 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 
Koulukuraattoripalvelu
 
Koululaisten hammashuolto
 
Vanhuspalvelujen päivätoiminta
 
Vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminta
 
Muu palvelu, mikä? 



Työllisyys- ja asukaspalvelut

Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä.
 
Oletko sinä tai perheenjäsenesi käyttänyt alla mainittuja kaupungin tarjoamia palveluja? (Valitse vastausvaihtoehto Ei tai Kyllä) 
Miten arvioit palvelujen saavutettavuutta? (Voit esittää arviosi palvelujen saavutettavuudesta, vaikket olisi käyttänyt niitä.)
Avokenttään voit kirjoittaa, miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa.

Oletko käyttänyt?

Ei Kyllä

Palvelujen saavutettavuus Miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa?

Erittäin 
huono

Melko 
huono

         Ei 
kumpikaan

Melko 
  hyvä

Erittäin 
   hyvä

Vantaa-info (Tikkurilan Dixi, Myyrmäkitalo, Korson Lumo)
 
Vantaa-infon puhelinpalvelut (kaupungin vaihde)
 
TYP – työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
 
Nuorten Ohjaamo
 
Kuntouttava työtoiminta
 
Talous- ja velkaneuvonta
 
Vantaan kaupungin kirjaamo
 
Vantaan kaupunginarkisto
 
Asukastilat (Myyrinki, Kafnetti, Tuulikontti, Katrinebergin 
kartano, Silkinportti, Leinikki, Rubiini, Skomars)
 
Palvelutori (Koivukylän kirjasto)
 
Muu palvelu, mikä? 



Joukkoliikenne
 
Liityntäpysäköinti
 
Lähimetsät ja puistot
 
Sipoonkorven kansallispuisto
 
Torit (Myyrmäki ja Tikkurila)
 
Leikkipaikat
 
Koira-aitaukset
 
Matonpesupaikat
 
Kaupungin eläinlääkärin vastaanotto (Pakkala)
 
Lupapiste.fi
 
Muu palvelu, mikä? 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön palvelut

Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä.
 
Oletko sinä tai perheenjäsenesi käyttänyt alla mainittuja kaupungin tarjoamia palveluja? (Valitse vastausvaihtoehto Ei tai Kyllä) 
Miten arvioit palvelujen saavutettavuutta? (Voit esittää arviosi palvelujen saavutettavuudesta, vaikket olisi käyttänyt niitä.)
Avokenttään voit kirjoittaa, miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa.

Oletko käyttänyt?

Ei Kyllä

Palvelujen saavutettavuus Miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa?

Erittäin 
huono

Melko 
huono

         Ei 
kumpikaan

Melko 
  hyvä

Erittäin 
   hyvä



Käynti Sähköposti Puhelu Chatti Itsenäisesti 
internetissä

Etäpalveluna

Asiointitavat

Miten asioisit mieluiten kaupungin kanssa eri palveluissa?
(Valitse enintään 3 mieluisinta tapaa per palvelu. Jos et halua arvioida jotakin palvelua, voit jättää kohdan tyhjäksi.)

Chatilla tarkoitetaan palvelua, jossa asiakas ja asiakaspalvelija keskustelevat reaaliaikaisesti esim. pikaviestintäohjelman kautta.
Itsenäisesti internetin välityksellä tarkoitetaan palvelujen käyttöä omatoimisesti (esim. lomakkeiden täyttäminen, tiedon hakeminen).
Etäpalvelulla tarkoitetaan asiointia asiakaspalvelun kanssa videoyhteyden välityksellä.

Vantaa-info (Tikkurilan Dixi, Myyrmäkitalo, Korson Lumo)
     
Varhaiskasvatus/palveluihin hakeutumisen neuvonta
     
Perusopetus/kouluun ilmoittautumisen neuvonta (Wilma)
     
Terveysneuvonta
     
Äitiys- ja lastenneuvolan neuvonta
     
Suun terveydenhuollon neuvonta
     
Vanhuspalveluneuvonta
     
Vammaispalveluneuvonta
     
Maahanmuuttajaneuvonta
     
Yrittäjyysneuvonta
     
Talous- ja velkaneuvonta
     
Ajanvaraukset eri palveluihin
     
Kaupungin avustukset ja paikallisen kansalaistoiminnan avustukset
     
Maankäytön asiakaspalvelu (mm. suunnitelmien ja kaavojen nähtävillä olo)
     
Pysäköinnin valvonnan asiakaspalvelu
     
Vantaan kulttuuripalvelujen lipunmyynti
     
Tilavaraukset (liikuntapaikat, asukas- ja järjestötilat)
     
Muu palvelu, mikä?

Mitä kaupungin palveluja pitäisi ainakin olla sähköisesti/mobiilisti saatavilla?

Mainitse kolme keskeisintä palvelujen saavutettavuuteen liittyvää huolenaihetta/parannusehdotusta.



Taustatiedot

Kotikuntasi nimi
 Vantaa
 Helsinki
 Espoo
 Jokin muu, mikä?

Jos asut Vantaalla, niin missä kaupunginosassa?

En asu Vantaalla.

Jos asut Vantaalla, kuinka kauan olet asunut täällä?
 Alle vuoden
 1-4 vuotta
 5-10 vuotta
 Yli 10 vuotta

Mikä on sukupuolesi?
 Nainen
 Mies
 Jokin muu

Mikä on ikäsi?
 Alle 25
 25-39
 40-54
 55-64
 65+

Mikä on nykyinen perhemuotosi?
 Yksin asuva
 Pariskunta
 Yhden huoltajan lapsiperhe
 Kahden huoltajan lapsiperhe
 Asun vanhempieni kanssa
 Muu, mikä?

Jos taloudessanne asuu lapsia, minkä ikäisiä he ovat?
(Voit valita useamman ikäryhmän)
 0-6
 7-12
 13-15
 16-17
 18+

Onko taloudessanne autoa?
 Ei
 1 auto
 2 autoa tai useampia

Mitä kulkuvälinettä käytät pääasiallisesti eri matkoihin liikkuessasi lähiseudulla?

Opiskelu- tai työmatkat
    
Harrastus- ja vapaa-ajanmatkat
    
Ostos- ja asiointimatkat

Joukkoliikennettä Autoa Polkupyörää Kuljen jalkaisin Muu kulkuväline

Onko/olisiko sinulla ilman autoa saavutettavissa useimmin tarvitsemasi palvelut?
 Kyllä
 Ei. Mitä et saavuttaisi?

Kuinka tärkeäksi koit mahdollisuuden vaikuttaa tämän kyselyn avulla?


